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AANHANGIG GEDING

14 november 2002C.00.0452.F AC nr. 604

De artt. 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe dat de rechter van een 
verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden 
betreffende het aanhangig geding of de samenhang.

 - Bevoegdheid en aanleg - Internationale bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Europese Unie - Belgische rechtbank waarbij 
een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Aanhangig 
geding

- Artt. 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

29 mei 1998C.97.0348.F AC nr. ...

Aanhangigheid is mogelijk wanneer een zelfde voorlopige vordering voor de feitenrechter en voor de rechter 
in kort geding is ingesteld.~

 - Feitenrechter - Rechter in kort geding - Zelfde vordering

- Art. 29 Gerechtelijk Wetboek

AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING

6 oktober 2004P.04.0665.F AC nr. 458

Het geweld, dat een bestanddeel is van het misdrijf, dat in artikel 373 van het Strafwetboek strafbaar wordt 
gesteld, kan voortvloeien uit het feit dat het slachtoffer werd verrast en aldus, ten gevolge van de listen van de 
dader, in de onmogelijkheid verkeerde om zich aan de aanranding te onttrekken (1). (1) Zie Cass., 7 maart 
1989, AR 1930, nr 380; BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, I, Brussel, 1901, p. 454.

 - Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen - Geweld of bedreiging - Geweld

- Art. 373 Strafwetboek

Aanranding van de eerbaarheid veronderstelt een aantasting onder dwang van de seksuele integriteit van een 
levend persoon of met diens hulp, zonder dat daarvoor noodzakelijkerwijs fysiek contact is vereist (1). (1) Zie 
Cass., 7 jan. 1997, AR P.95.1312.N, nr 12; POUPART, J.-M., Les Novelles, Droit pénal, III, Larcier, 1972, p. 433, nr 
6145.

 - Aanranding van de eerbaarheid

- Art. 373 Strafwetboek

16 juni 2004P.04.0595.F AC nr. 330

Een verkrachting kan tevens een aanranding van de eerbaarheid zijn (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1981 (AC, 
1981-82, nr 232).

 - Aanranding van de eerbaarheid - Begrip

- Artt. 372, 373 en 374 Strafwetboek

2 november 1999P.98.1366.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van artikel  375, eerste en tweede lid Strafwetboek volgt dat de persoon op wie de strafbare 
daad wordt gesteld geacht wordt zijn toestemming niet te hebben verleend wanneer één van de in het tweede 
lid opgesomde voorwaarden vervuld is, deze voorwaarden worden noch beperkend, noch cumulatief 
opgesomd.

 - Verkrachting - Constitutieve bestanddelen - Geestelijk gebrek van het slachtoffer - Toepassing

11 maart 1997P.95.0389.N AC nr. ...
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Naar recht met redenen omkleed is de veroordeling wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of 
bedreiging gepleegd op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud, die met betrekking tot 
de bestanddelen van het misdrijf de artikelen 373, derde lid, en 374 Sw. aanwijst, nu voormeld artikel  373, 
derde lid, verwijst naar het eerste lid van hetzelfde artikel dat dit misdrijf omvat.~

 - Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

7 januari 1997P.95.1312.N AC nr. ...

Het misdrijf aanranding van de eerbaarheid bestaat slechts wanneer handelingen met een zekere graad van 
zwaarwichtigheid worden gesteld, waardoor de sexuele integriteit van een persoon wordt aangetast, zoals 
deze door het collectief bewustzijn van een bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren.~

 - Aanranding van de eerbaarheid

- Artt. 372, 373 en 374 Strafwetboek

21 mei 1996P.96.0418.N AC nr. ...

Krachtens artikel  2, derde lid, 7°, van de wet van 4 oktober op de verzachtende omstandigheden, aan de wet 
toegevoegd bij artikel   5 wet van 13 april 1995, betreffende het seksueel misbruik van minderjarigen, en in 
werking getreden op 5 mei 1995, mag de raadkamer een persoon die verdacht wordt van de misdaad bedoeld 
in artikel   375, laatste lid, Sw. wegens verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank 
verwijzen of mag het openbaar ministerie hem rechtstreeks dagvaarden of oproepen.~

 - Verkrachting - Kind onder de 10 jaar - Misdaad - Correctionalisering

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

ALGEMEEN

12 januari 2004C.03.0327.F AC nr. 13

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR C.03.0327.F, Pas., 2004, I, nr ....

Algemeen - Afstamming - Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud - Herstelplicht - Los van elkaar staande 
verplichtingen

De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van zijn 
aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade geleden heeft (1). (1) Zie concl., 
O.M., in Pas., 2003, nr ....

Algemeen - Afstamming - Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud - Herstelplicht - Los van elkaar staande 
verplichtingen

- Artt. 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

6 november 2001P.99.1703.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass., 6 nov. 2001, A.R. nr P.99.1703.N, AC, 2001, nr ...

Algemeen - Oorzakelijk verband - Kind - Slachtoffer - Overlijden alleenstaande moeder - Grootouders - Meerinspanning

De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis en uit vrijgevigheid 
meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in te staan voor de verzorging en opvoeding van hun 
kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet 
dat zij hierdoor schade ondergaan in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad (1). (1) Zie de conclusie 
van het O.M. en de verwijzingen daarin.

Algemeen - Oorzakelijk verband - Kind - Slachtoffer - Overlijden alleenstaande moeder - Grootouders - Meerinspanning

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F, AC, 1999, nr ... .

Algemeen - Daad - Fout - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid - 
Persoonlijke daad - Redenen van de vonnissen en arresten - Tegenstrijdige redenen
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Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, te beslissen dat het college van burgemeester en schepenen een 
beraadslagend orgaan is, waarvan de leden, in de regel, elk afzonderlijk geen enkele beslissingsbevoegdheid 
hebben, en, anderzijds, vast te stellen dat de beslissing van dat college eenstemmig is genomen door al zijn 
leden, zodat, in voorkomend geval, ieder persoonlijk kan worden aangesproken.~

Algemeen - Daad - Fout - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid - 
Persoonlijke daad - Redenen van de vonnissen en arresten - Tegenstrijdige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

26 september 1996C.95.0396.F AC nr. ...

De delictuele of quasi-delictuele aanssprakelijkheid vereist geen ingebrekstelling.~

Algemeen - Ingebrekestelling

- Artt. 1146, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

31 mei 1996C.95.0377.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Algemeen - Drukpers - Persvrijheid - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied

Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent aan de uitgevers, drukkers en verspreiders het voorrecht zich aan elke, 
zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de schrijver bekend 
is en zijn woonplaats in België heeft;  in die mate beperkt het de mogelijke toepassing van de artt. 1382 en 
1383 B.W.~

Algemeen - Drukpers - Persvrijheid - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied

- Art. 25, tweede lid Grondwet 1994

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

27 juni 2002C.99.0478.N AC nr. 389

Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de Stedenbouwwet 
blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
wetboek.

Allerlei (I.P.R. - Aard van de wet) - Onteigening ten algemenen nutte - Verkrijging van onroerende goederen voor de 
uitvoering van een plan van aanleg - Verzoek van de onteigening af te zien - Tijdige uitspraak  van de overheid - Vordering 
tot schadevergoeding - Verplichting van de overheid

- Art. 35 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

8 september 1998P.97.0662.N AC nr. ...

Het feit dat de eigenaar, omwille van omstandigheden die volgen na de verduistering of verspilling van de door 
hem verkochte voorwerpen, het eigendomsvoorbehoud op de verkochte voorwerpen niet meer kan 
uitoefenen tegen de vennootschap aan wie hij ze heeft verkocht, doet geen afbreuk aan zijn recht om de 
natuurlijke persoon, dader van de verduistering of verspilling, aan te spreken in vergoeding van de schade die 
deze hem door het gepleegde misdrijf heeft berokkend.~

Allerlei (I.P.R. - Aard van de wet) - Misbruik van vertrouwen - Rechtsvordering tot vergoeding van de schade - 
Eigendomsvoorbehoud - Verval

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

29 april 1996C.95.0093.N AC nr. ...

De rechtsvordering tot vergoeding van de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad die in het 
buitenland is begaan, wordt in België beheerst door de wet van de staat waar de onrechtmatige daad is 
begaan ook al is de mogelijke dader Belg.~

Allerlei (I.P.R. - Aard van de wet) - Internationaal privaatrecht - Onrechtmatige daad in het buitenland gepleegd - 
Rechtsvordering tot vergoeding van de schade - Toepasselijke wet in België - Uitzonderingen

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

De wetten die de bestanddelen bepalen van het feit dat delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid 
teweegbrengt, alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding, zijn wetten van politie in de zin van artikel  
3, eerste lid, B.W.~
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Allerlei (I.P.R. - Aard van de wet) - Internationaal privaatrecht - Misdrijf of oneigenlijk misdrijf - Wetten die de bestanddelen 
van het aansprakelijkmakende feit alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding bepalen - Wetten van Politie

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

26 september 2003C.02.0362.F AC nr. 459

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle 
omstandigheden van het ogenblik in aanmerking genomen, met name de presentatie van het product en het 
normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van het product; zulks kan het geval zijn met een tandbeugel, 
onder meer voor jonge kinderen, die meestal niet bij machte zijn de gevaren van het gebruik in te schatten (1). 
(1) I.v.m. de noodzaak voor de producent om rekening te houden met gemakkelijk te voorzien verkeerd 
gebruik, zie T. VANSWEEVELT, "De wet van 25 februari 1991 inzake productenaansprakelijkheid", R.G.D.C., 
1992, p. 96, nr 37; B. DUBUISSON, "La notion de défaut dans la directive européenne du 25 juillet 1985 ", 
D.C.C.R., 1989, p. 79; M. FALLON "La loi du 25 février 1991", J.T., 1991, p. 472.

Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei - Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten - Gebrekkig product

- Art. 5 Wet 25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

De burgerlijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de aansteller voor zijn 
aangestelde veronderstelt een band van ondergeschiktheid, dit wil zeggen dat de aangestelde onder het gezag 
en het toezicht van de aansteller handelt; de omstandigheid dat een natuurlijke persoon gelast is met de 
dagelijkse leiding van een rechtspersoon sluit niet uit dat hij ter zake optreedt als aangestelde.

Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei - Aansprakelijkheid van de aansteller voor zijn aangestelde - Band van 
ondergeschiktheid

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar op grond van feitelijke gegevens of een natuurlijke persoon is 
opgetreden als aangestelde; hij is bij dit oordeel niet gehouden door de schriftelijke overeenkomsten tussen 
deze persoon en de aansteller of een derde, maar mag zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de 
zaak steunen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 1990, AR 8109, nr 558; DE NAUW A.La délinquance des personnes 
morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", R.C.J.B., 1992, p. 550.

Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei - Misdrijf - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aangestelde - Schriftelijke overeenkomst - 
Beoordeling door de rechter - Toepassing

24 april 2003C.01.0371.F AC nr. 262

Aangezien artikel  544, B.W. iedere eigenaar het recht verleent om op een normale wijze van zijn zaak te 
genieten en om een rechtsvordering in te stellen tegen de naburige eigenaar die dat evenwicht verbroken 
heeft, ook al is de schade aan een fout van een derde te wijten, is de eigenaar van een onroerend goed die 
door enig feit, verzuim of gedrag, het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt en de naburige eigenaar 
een stoornis oplegt die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, hem een rechtmatige en 
passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt (1). (1) In casu is erkend dat het 
Wegenfonds, dat door het Waals Gewest is opgevolgd, bij verbredingswerken van de weg langs het eigendom 
van de verweerders die door verscheidene ondernemingen foutief zijn uitgevoerd schade heeft veroorzaakt 
aan de muur van het aanliggende eigendom waardoor ongewone burenhinder is veroorzaakt; Cass., 3 april 
1998, AR C.97.0088.F, nr 192; 14 juni 1968, AC, 1968, 1247; M. HANOTIAU, "Troubles de voisinage. La 
responsabilité du maître de l'ouvrage pour le dommage causé à un voisin par le fait de son entrepreneur", 
Rev.dr.ULB, 1992, 13.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Abnormale hinder - Fout van een derde - Verplichting om de hinder te 
vergoeden - Voorwaarde

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

23 november 2000C.99.0104.F AC nr. ...
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Wanneer een openbare overheid hinder veroorzaakt die de grens van de normale ongemakken van 
nabuurschap overschrijdt, moet de rechter, zowel in zijn beoordeling van de omvang van de hinder als in die 
van de draagwijdte van de vergoeding voor het verbroken evenwicht ten gevolge van die hinder, rekening 
houden met de lasten die een particulier in het openbaar belang dragen moet. (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1995, 
A.R. C.93.0354.N, nr. 550; 24 nov. 1994, A.R. C.94.0032.F, nr. 512; 23 mai 1991, A.R. 8918, nr. 488.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Veroorzaker van de hinder - Openbare overheid - Vergoeding - Criteria

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

18 november 1999C.97.0194.N AC nr. ...

Aangezien de eigenaar van een onroerend goed alleen dan tot vergoeding van abnormale burenhinder 
gehouden is wanneer hij door een niet foutief feit het evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en dit van de 
naburige eigenaar verbreekt, geeft geen aanleiding tot vergoeding wegens abnormale burenhinder de schade 
die het gevolg is van de verplichting van het lager gelegen erf om het water te ontvangen dat natuurlijk afloopt 
van een hoger gelegen erf, en de eigenaar van het hoger gelegen erf niets heeft gedaan waardoor de 
erfdienstbaarheid is verzwaard.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Verplichting tot vergoeding - Voorwaarden - Natuurlijke waterafloop - 
Evenwicht tussen hoger en lager gelegen erven

- Artt. 544 en 640 Burgerlijk Wetboek

19 oktober 1999P.98.1140.N AC nr. ...

Uit de uitsluitende omstandigheid dat een vrije agent, binnen de verbintenissen van een handelsagentuur, 
moet werken volgens de richtlijnen en met de documenten van de principaal, voor wie hij verantwoording 
verschuldigd is en die op elke moment in het agentschap controles kan uitvoeren, mag het beginsel van de 
aansprakelijkheid ex artikel 1384 derde lid B.W. niet afgeleid worden.

Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei - Handelsagent - Civielrechtelijke aansprakelijkheid

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

12 maart 1999C.98.0026.N AC nr. ...

Iemand is slechts tot vergoeding van een abnormale burenhinder gehouden, indien die burenhinder is 
veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend.~

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Verplichting tot vergoeding

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

3 april 1998C.97.0088.F AC nr. ...

De rechter die een persoon veroordeelt om de abnormale burenhinder waarover een buur klaagt te 
vergoeden, en alleen maar erop wijst dat de abnormale burenhinder, waarvan hij het bestaan erkent, 
afkomstig is van het pand van die persoon, zonder vast te stellen dat die hinder veroorzaakt is door de 
gedragingen van die persoon, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.~

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Abnormale hinder - Verplichting om de hinder te vergoeden

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

14 december 1995C.93.0354.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. Bresseleers, voor cass., 14 dec. 1995, A.R. nr. C.93.0354.N, AC, 1995, nr.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Eigendomsrecht - Verbroken evenwicht - Compensatie - Volledig verbod van 
een niet foutief feit

De eigenaar van een onroerend goed, die door een niet foutief feit het evenwicht tussen zijn eigendomsrecht 
en dit van de naburige eigenaar verbreekt en hem een stoornis oplegt die de maat van de gewone 
buurtschapsnadelen overschrijdt, is aan de naburige eigenaar een rechtmatige en passende compensatie 
verschuldigd, waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld; die compensatie kan niet bestaan in het 
volledig verbod van het niet foutief feit, zelfs als volgens de feitenrechter het volledig verbod de enige wijze is 
om het gestoorde evenwicht te herstellen.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Eigendomsrecht - Verbroken evenwicht - Compensatie - Volledig verbod van 
een niet foutief feit

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek
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9 maart 1995C.93.0139.N AC nr. ...

Vergoeding is verschuldigd door de veroorzaker van hinder die de normale ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt, ongeacht of de veroorzaker de overheid is;  de omstandigheid dat de eigenaar van het erf nog 
een recht van toegang, uitweg, zicht en waterloop heeft, staat er niet aan in de weg dat het evenwicht kan 
verbroken zijn.~

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Vergoeding - Overheid - Veroorzaker - Criteria

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

24 november 1994C.94.0032.F AC nr. ...

De rechter die wijst op de bijzondere toestand waarin een aangelande bij de uitvoering van openbare werken 
heeft verkeerd, en oordeelt dat die aangelande niet kan worden gelijkgesteld met een gewone aangelande 
wiens toegang tot zijn woning door die werken werd belemmerd, zo niet verhinderd, beslist wettig dat de door 
die aangelande wegens de werken geleden hinder de normale ongemakken overschrijdt die een particulier in 
het algemeen belang dragen moet en dat die hinder moet worden schadeloos gesteld door toekenning van 
een naar billijkheid vastgestelde vergoeding.~

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Vergoeding - Veroorzaker van de hinder - Overheid

- Art. 544 Burgerlijk Wetboek

- Art. 11 Grondwet 1831

DAAD

25 oktober 2004S.03.0072.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 okt. 2004, AR S.03.0072.F, AC, 2004, nr ... .

Daad - Fout - Bestuurlijke overheid - R.S.Z. - Ongrondwettige of onwettige beslissing - Fout

Wanneer de R.S.Z. het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontkent en derhalve de partijen in de 
arbeidsverhouding het voordeel van het socialezekerheidsstelsel voor werknemers ontzegt, miskent de R.S.Z. 
geen bepalingen die hem verplichten niet te handelen of op een bepaalde manier te handelen; die beslissing 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou alleen als foutief kunnen worden aangemerkt indien zij zou 
bestaan in een gedraging die een foute gedragslijn vormt, die beoordeeld moet worden volgens de maatstaf 
van een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert 
(1). (1) Zie de andersl. concl. O.M. in de aldaar vermelde verwijzingen.

Daad - Fout - Bestuurlijke overheid - R.S.Z. - Ongrondwettige of onwettige beslissing - Fout

13 oktober 2004P.04.0896.F AC nr. 476

De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van de door de eigenaar 
van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer, zonder de fout van die heler, de schade zich 
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1987, AR 5932, nr 165; 20 nov. 1991, 
AR 9101, nr 148; 14 okt. 2003, AR P.03.0518.N, nr ........

Daad - Misdrijf - Heling - Diefstal - Schade - Fout van de heler - Oorzakelijk verband

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

21 november 2003C.02.0429.F AC nr. 589

Wanneer het bestuur van het kadaster een uittreksel van kadastrale legger aflevert waarop een lager 
kadastraal inkomen vermeld is dan hetgeen het kadaster later met terugwerkende kracht heeft vastgesteld na 
werken aan onroerende goederen waarvan het door het gemeentebestuur op de hoogte is gebracht en die pas 
gecontroleerd zijn na de retroactieve vaststelling van voornoemd inkomen, begaat het geen fout aangezien dat 
bestuur, ook al is het op de hoogte gebracht van werken in een onroerend goed, in de regel, niet het initiatief 
moet nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de voltooiing van die werken.

Daad - Fout - Kadaster - Verplichting om inlichtingen in te winnen - Draagwijdte

- Artt. 470, 472, 473 en 477 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

5 juni 2003C.01.0252.F AC nr. 337
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De aquiliaanse fout moet beoordeeld worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig 
persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert; bij die beoordeling mag de rechter rekening houden met 
het gebruikelijke gedrag van een persoon die dezelfde functie uitoefent en dezelfde kwalificatie heeft als 
degene wiens aansprakelijkheid in het gedrang komt (1) (2). (1) Zie Cass, 5 mei 1971, (AC, 1971, 869); 30 april 
1976 (AC, 1976, 980); 26 juni 1975 (AC, 1975, 1155); 19 maart 1976 (AC, 1976, 847); 30 mei 1969, (AC, 1969, 
943); 13 juni 1983, (AC, 1982-83, 1262); 21 maart 1986, AR 4644, nr 458; 26 juni 1998, AR C.97.0236.F, nr 343 
met concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas, 1998, nr 343. (2) Het O.M. was van oordeel dat het begrip 
normaal zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde feitelijke omstandigheden verkeert,  in de regel, 
verbiedt dat voor de beoordeling van gedrag van degene die de schade heeft veroorzaakt, rekening wordt 
gehouden met zijn kenmerken en persoonlijke kwaliteiten of nog met de interne of subjectieve 
omstandigheden; bijgevolg mag de beoordeling van de fout in beginsel niet worden beïnvloed door leeftijd, 
geslacht, ervaring, intelligentie, opleiding, persoonlijke aanleg van degene die de schade heeft veroorzaakt; 
bijgevolg heeft het bestreden arrest, door te oordelen dat verweerders gedrag niet afweek van dat van een 
normaal voorzichtige en oplettende jonge monitor-vrijwilliger, zijn gedrag niet vergeleken met dat van ieder 
normaal voorzichtige en redelijke monitor.

Daad - Fout - Maatstaf

27 maart 2003C.02.0293.F AC nr. 211

De omstandigheid dat de uitvoerende macht geen verordening uitvaardigt, ook al schrijft geen enkele 
wetsbepaling hem daartoe een termijn voor, kan een fout zijn in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) 
Over de fout, in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. van de uitvoerende macht die geen verordeningen heeft 
uitgevaardigd, zie Cass., 23 april 1971, AC, 1971, 786 en F. Delpérée, Opmerkingen onder dat arrest, R.C.J.B., 
1975, p. 30 e.v., alsook Ph. Maystadt, noot onder voornoemd arrest, J.T., 1972 p. 691.

Daad - Fout - Uitvoerende macht - Verzuim een verordening uit te vaardigen - Niet te rechtvaardigen periode

- Art. 20 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 108 en 159 Grondwet 1994

28 november 2002C.01.0532.F AC nr. 642

Het arrest dat de aquilaanse fout van eiseres, de koper van een voertuig, afleidt uit de kennis die zij had of 
moest hebben van de verplichtingen waartoe de verkoper jegens verweerster was gehouden in het kader van 
leasingcontract dat hem met laatstgenoemde verbond en uit de medewerking die eiseres niettemin heeft 
verleend om die verplichtingen te miskennen, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat eiseres op grond van 
artt. 1382 en 1383 aansprakelijk is.

Daad - Fout - Verkoop van een voertuig waarvoor een leasingcontract bestaat - Derde medeplichtigheid

25 november 2002S.00.0036.F AC nr. 623

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 nov. 2002, AR S.00.0036.F, AC, 2002, nr ...

Daad - Nalatigheid - Onvoorzichtigheid - Nalatigheid - Verkeerde handelwijze - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Sociale 
zekerheid - Werknemers

Gelet op de omstandigheden van de zaak kan de rechter, zonder de wettelijke en verordenende bepalingen 
inzake de sociale zekerheid van de werknemers te schenden, beslissen dat de houding van de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid, indien ze wordt beoordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en 
voorzichtige openbare instelling, die in dezelfde toestand verkeert, een verkeerde handelwijze oplevert die zijn 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het geding brengt (1). (1) Zie concl. O.M.

Daad - Nalatigheid - Onvoorzichtigheid - Nalatigheid - Verkeerde handelwijze - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Sociale 
zekerheid - Werknemers

8 november 2002C.00.0124.N AC nr. 591
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De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, ook wanneer deze wordt begaan door de Staat of 
een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, is op zichzelf een fout die leidt tot de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van diegene die de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt, 
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid; het arrest dat op 
grond van vaststellingen en overwegingen waaruit blijkt dat het een grond tot ontheffing van aansprakelijkheid 
in aanmerking heeft genomen, beslist dat de door de publiekrechtelijke rechtspersoon begane overschrijding 
van een wettelijke termijn, geen fout oplevert, verantwoordt zijn beslissing naar recht (1). (1) Zie cass., 19 dec. 
1980, AC, 1980-81, nr 241, met concl. proc.-gen. DUMON; cass., 13 mei 1982, Pas., I, 1056, met concl. adv.-
gen. VELU; cass., 22 sept. 1988, AC, 1988, nr 47; cass., 3 okt. 1994, AC, 1994, nr 412; Pas., 1994, I, nr 788, met 
concl adv.-gen. J.F. LECLERCQ; cass., 26 juni 1998, AC, 1998, nr 343; Bull., 1998, 812, met concl. adv.-gen. J. 
SPREUTELS; cass., 14 jan. 2000, AC, 2000, nr 33.

Daad - Fout - Publiekrechtelijke rechtspersoon - Overtreding van een wettelijke bepaling - Ontheffing van aansprakelijheid

26 september 2002C.00.0086.N AC nr. 482

Het verbod op draaibomen of draaideuren aan de uitgangen van ziekenhuizen, waarin artikel  3.4, lid 3, van de 
bijlage van het Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vastlegging van de normen inzake beveiliging tegen 
brand en paniek in ziekenhuizen, voorziet, heeft een algemene draagwijdte en geldt ook voor draaideuren met 
een blokkeringssysteem, uitgerust met tussenschotten die te allen tijde naar voor kunnen worden geduwd in 
de evacuatierichting. De aanwezigheid van dergelijke draaideuren aan bedoelde uitgangen maakt een fout uit 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Daad - Fout - Ziekenhuizen - Beveiliging tegen brand en paniek - Verbod op draaideuren

- Art. 3.4, lid 3, bijlage 1 KB 6 nov. 1979

17 april 2002P.02.0065.F AC nr. 233

Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de bestuurder van het links 
afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op de omstandigheden dat die bestuurder naar 
links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn 
"manœuvre", te weten zijn beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was (1). (1) Zie 
cass., 16 mei 1991, AR 8956, nr 476.

Daad - Misdrijf - Wegverkeer - Richtingsverandering

- Artt. 19.1 en 19.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

14 december 2001C.98.0469.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, AC 2001, nr ....

Daad - Fout - Medische aansprakelijkheid - Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie - Invloed van een tekortkoming aan de 
respectieve plichten van de echtgenoten op de beoordeling van de medische fout

De omstandigheid dat de beslissing van een vrouw om een onomkeerbare contraceptieve sterilisatie te 
ondergaan zonder toestemming of medeweten van haar man een tekortkoming aan de respectieve plichten 
van de echtgenoten, ja zelfs een echtscheidingsgrond, zou kunnen uitmaken, heeft geen invloed op de 
beoordeling van de fout die wordt aangerekend aan de arts die de ingreep uitvoert (1). (1) Raadpl. Cass., 6 okt. 
1998, nr. 77.

Daad - Fout - Medische aansprakelijkheid - Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie - Invloed van een tekortkoming aan de 
respectieve plichten van de echtgenoten op de beoordeling van de medische fout

11 december 2001P.00.0688.N AC nr. ...
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Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat vereist dat de onrechtmatige daad 
binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd 
werd tijdens de bediening en, zij het onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele 
omstandigheid dat de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van de 
aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet gehandeld heeft binnen de 
bediening waartoe hij gebezigd werd (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1989, AR 8502, nr. 123; CLEVENBERGH, O.Le 
commettant est-il responsable du dommage causé par son préposé en cas d'abus de fonctions", T.B.B.R, 1991, 
p. 627; JEGER, N.Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van 
functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatiearresten van 26 oktober 1989, 4 november 
1993 en 11 maart 1994", R.W. 1996-97, p. 174; CORNELIS, L.Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas 
d'abus de fonction", R.C.J.B., 1997, p. 336; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., en WYNANT, 
L.Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", T.P.R. 1995, p. 1445.

Daad - Misdrijf - Aangestelde - Handeling binnen het raam van de bediening

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

11 september 2001P.99.1742.N AC nr. ...

Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat een persoonlijke 
fout begaat die een misdrijf uitmaakt, verplicht die fout de bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding (1). 
(1) Zie Cass., 16 feb. 2001, AR C.99.0477.N, nr ....

Daad - Misdrijf - Persoonlijke fout van bestuurder of mandataris - Herstelplicht

10 mei 2001C.99.0355.F AC nr. ...

Uit het enkel bestaan van schade kan het bestaan van een fout niet worden afgeleid (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 
1994, A.R. 8157, nr. 66.

Daad - Fout - Bewijs - Bestaan van de schade

21 februari 2001P.00.1216.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een van de 
bij een wegverkeersongeval betrokken bestuurders en het ongeval, is niet naar recht verantwoord, wanneer 
hij niet vaststelt dat de schade zich zonder die fout niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is 
gekomen (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.0232.F, nr. 625; 23 feb. 2000, A.R. P.99.1574.F, nr. 140.

Daad - Fout - Oorzakelijk verband tussen fout en schade

22 november 2000P.00.1173.F AC nr. ...

Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de onaangepaste snelheid van een bestuurder en de 
schadelijke gevolgen van het ongeval waarin hij betrokken is, hangt niet af van de vaststelling dat die foutieve 
bestuurder daarenboven een andere fout heeft begaan (1). (1) Zie Cass., 24 april 1981 (AC, 1980-81, 484); 7 
okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391; 24 maart 1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177.

Daad - Fout - Oorzakelijk verband - Vaststelling

31 mei 2000P.00.0235.F AC nr. ...

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat het misdrijf onopzettelijke doodslag impliceert, houdt alle 
mogelijke fouten in, die doodslag als onopzettelijk gevolg hebben (1). (1) Zie Cass., 20 nov. 1996, A.R. 
P.96.1111.F, nr. 444, en 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391.

Daad - Fout - Administratieve overheid - Onoverkomelijke rechtsdwaling - Voorwaarde - Rechtvaardigingsgrond - 
Vaststelling door feitenrechter - Toetsing van het Hof

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

29 mei 2000C.96.0198.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende en roekeloze 
uitvoeringsprocedure toe te kennen op grond dat het arrest de vastgestelde fout van de schuldeiser niet in 
aanmerking neemt, maar integendeel steunt op de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren (1). 
(1) Vgl. Cass. 3 feb. 1989, A.R. nr 5912, (AC 1988-89, nr 326).

Daad - Fout - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek
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23 februari 2000P.99.1574.F AC nr. ...

De rechter die beslist om één van de in een wegverkeersongeval betrokken bestuurders volledig aansprakelijk 
te stellen voor dat ongeval en zijn schadelijke gevolgen, niettegenstaande het feit dat de andere bestuurder 
een fout heeft begaan, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij oordeelt dat voornoemd ongeval 
en zijn schadelijke gevolgen zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, als die andere bestuurder de 
fout niet had begaan.

Daad - Fout - Verschillende fouten - Oorzakelijk verband

14 januari 2000C.98.0477.F AC nr. ...

Het arrest dat op grond van vaststellingen en overwegingen waaruit niet blijkt dat het een grond tot ontheffing 
van aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen, beslist dat een verordening van de administratieve 
overheid, ook al is ze strijdig met het E.E.G.-Verdrag, geen fout oplevert indien de schending van voornoemd 
verdrag niet voldoende gekwalificeerd, ernstig en kennelijk is, is niet naar recht verantwoord.

Daad - Fout - Administratieve overheid - Met het E.E.G.-Verdrag strijdige verordening

24 maart 1999P.97.1357.F AC nr. ...

De rechter die geen omschrijving geeft van de fout die een beklaagde begaan heeft en die een normaal 
voorzichtig en aandachtig bestuurder niet zou hebben begaan, maar alleen oordeelt dat het rijgedrag van de 
bestuurder die zijn doel niet bereikt omdat hij van de baan is afgeraakt, "als een fout moet worden 
aangemerkt", als de bestuurder voor het ongeval geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont, 
verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde wegens onopzettelijke slagen of verwondingen te veroordelen 
niet naar recht.~

Daad - Fout - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Sport - Automobielwedstrijd - Bestuurder - Gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

24 maart 1999P.98.1479.N AC nr. ...

En cas de pluralité de fautes, il appartient au juge de vérifier si le lien qui unit chacune de ces fautes au 
dommage revêt un caractère de nécessité et d'examiner, dès lors, si chacune des fautes constatées a, 
nonobstant l'interposition d'une autre faute, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire de vérifier pour 
chaque faute si, sans celle-ci, le dommage tel qu'il se présente in concreto se serait réalisé.~

Daad - Fout - Verschillende fouten - Oorzakelijk verband

7 januari 1999C.98.0006.F AC nr. ...

De aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel op een onvoldoende diepte kan de aansprakelijkheid 
van de installateur in het gedrang brengen, zelfs als hij de minimale reglementaire diepte in acht heeft 
genomen.~

Daad - Fout - Elektrische installatie - Ondergrondse kabel - Onvoldoende diepte

- Art. 1/187 KB 10 maart 1981

De verplichting om tijdens grondwerken in de nabijheid van een ondergrondse elektrische kabel vooraf de 
eigenaar van de kabel te raadplegen, geldt vóór het begin van ieder werk in de grond waarin die kabels 
ingegraven zijn.~

Daad - Fout - Grondwerken - Ondergrondse elektrische kabel - Verplichtingen

- Art. 260bis Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

- Art. 2/192 KB 10 maart 1981

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, AR C.97.0236.F, Bull. en Pas, 1998, I, nr. ... .~

Daad - Fout - Directeur van de belastingen - Rechtsprekende functie - Fout waarvoor de Staat aansprakelijk wordt gesteld

Daad - Fout - Rechtsprekende beslissing - Rechtsnorm waarbij men ertoe verplicht wordt iets niet te doen of op een 
bepaalde manier wel iets te doen

Daad - Fout - Rechtsprekende beslissing - Rechtsnorm op de feiten van de zaak toegepast - Dwaling in de uitlegging of de 
toepassing
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De fout van de directeur van de belastingen die een rechtsprekende functie uitoefent, waarvoor de Staat, op 
basis van de artt.  1382 en 1383 B.W.  aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel 
neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van het normaal 
zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat, dat in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens 
onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een 
nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met werking in de interne rechtsorde, waarbij dat 
orgaan verplicht is iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.

Daad - Fout - Directeur van de belastingen - Rechtsprekende functie - Fout waarvoor de Staat aansprakelijk wordt gesteld

De rechtsnorm die degene die een rechtsprekende beslissing neemt op de feiten van de zaak dient toe te 
passen, is geen rechtsnorm die hem verplicht iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.

Daad - Fout - Rechtsprekende beslissing - Rechtsnorm waarbij men ertoe verplicht wordt iets niet te doen of op een 
bepaalde manier wel iets te doen

De dwaling, begaan door degene die een rechtsprekende beslissing neemt, bij de uitlegging of de toepassing 
van de rechtsnorm die hij op de feiten van de zaak dient toe te passen, levert enkel een fout op wanneer ze 
bestaat in een gedraging die neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de 
maatstaf van het normaal zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat, dat in dezelfde omstandigheden 
verkeert.

Daad - Fout - Rechtsprekende beslissing - Rechtsnorm op de feiten van de zaak toegepast - Dwaling in de uitlegging of de 
toepassing

7 oktober 1997P.96.0628.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, dient 
de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat slagen of verwondingen ten 
gevolge heeft gehad, alle fouten in aanmerking te nemen, welke dit gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
kunnen uitmaken :  hiertoe behoren onder meer alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht 
of voor deze overtredingen afzonderlijk strafvervolging is ingesteld.

Daad - Fout - Bestuurlijke overheid - R.S.Z. - Ongrondwettige of onwettige beslissing - Fout

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

3 oktober 1997C.96.0334.F AC nr. ...

Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de aantasting van een belang slechts aanleiding geven tot 
een vordering tot schadeloosstelling, indien het een wettig belang betreft.~

Daad - Fout - Aantasting van een wettig belang

20 december 1996C.95.0006.N AC nr. ...

Degene die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de geleden schade, ook al is de schade 
medeveroorzaakt door andere factoren;  het oorzakelijk verband tussen die fout en de geleden schade kan 
slechts worden uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder fout.~

Daad - Fout - Oorzakelijk verband - Kenmerk

20 november 1996P.96.1111.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk doden van een persoon, dient de rechter te 
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor de doodslag is veroorzaakt; 
daarbij dient hij inzonderheid in aanmerking te nemen alle fouten die dat gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval ook alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, 
ongeacht of die overtredingen aan de beklaagde ten laste werden gelegd of niet.

Daad - Fout - Oorzakelijk verband - Kenmerk

13 juni 1996C.94.0351.N AC nr. ...

Het rijgedrag van een kind kan een onvoorzienbare hindernis vormen voor een volwassen weggebruiker, die 
tot de dubbele voorzichtigheid verplicht is tegenover een kind.~

Daad - Fout - Bestuurder - Motorrijder - Kind - Fietser - Gedrag - Onvoorzienbare hindernis - Dubbele voorzichtigheidsplicht

- Artt. 10.1.1°, 10.1.3° en 40.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
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16 januari 1996P.95.0324.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, om te oordelen dat de bestuurder die, door 
plots te remmen de controle over zijn voertuig verliest en daardoor schade veroorzaakt, geen fout in causaal 
verband met die schade heeft begaan, ervan uitgaat dat plots remmen om een aanrijding met een huisdier te 
vermijden steeds te beschouwen is als remmen om veiligheidsredenen.~

Daad - Fout - Plots remmen - Veiligheidsredenen - Huisdier

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

9 januari 1996P.94.1374.N AC nr. ...

Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de spelers dragen weliswaar de 
risico's van het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts binnen de perken van de regels van die sport zelve 
waarbij elke opzettelijke aanranding van de fysieke integriteit van de medespelers buiten de normale 
spelregels valt, ongeacht of die feiten niettemin onderworpen worden aan de inwendige tucht van de 
Voetbalbond.~

Daad - Misdrijf - Sportwedstrijd - Voetbalspel - Opzettelijke slagen of verwondingen

- Art. 398 Strafwetboek

5 december 1995P.94.1107.N AC nr. ...

De rechter die moet beslissen over een op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide laten 
steunen op alle aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij geen niet aan de openbare orde 
rakende betwisting opwerpt waarvan de conlusies van de partijen het bestaan uitsluiten.~

Daad - Fout - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - Grenzen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing, waarbij de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval tussen twee 
bestuurders gedeeld wordt naar rato van 1/4 - 3/4, wanneer de rechter, na tegen ieder van die bestuurders 
een fout in noodzakelijk oorzakelijk verband met het ongeval in aanmerking te hebben genomen, de 
respectieve ernst van de door hem bewezen verklaarde fouten in feite beoordeelt.~

Daad - Fout - Wettigheid - Beoordeling - Raming - Samenloop van fouten - Ernst van de fouten

18 oktober 1995P.95.0390.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, dient 
de rechter onder meer te onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg heeft bestaan 
waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt;  daarbij dient hij in aanmerking te nemen alle 
fouten die dat gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval, ook alle 
overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen mede afzonderlijk ten laste 
werden gelegd of niet.~

Daad - Fout - Beweegredenen van de dader - Goede trouw

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

28 september 1995C.93.0029.N AC nr. ...

Een contractpartij kan slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld, indien de haar ten laste 
gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene 
zorgvuldigheidsplicht van eenieder en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade 
heeft veroorzaakt.~

Daad - Fout - Fout van een contractpartij

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

30 juni 1995C.93.0418.N AC nr. ...

Op zich regelt art 4, eerste lid, Wet 20 febr. 1939 de extra-contractuele aansprakelijkheid van de architect niet.
~

Daad - Fout - Onvolledige opdracht - Architect

P. 13/30476-9-2016



8 december 1994C.93.0303.F AC nr. ...

De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W.  aansprakelijk kan zijn, 
bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden 
beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat die in dezelfde 
omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, 
een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier 
wel iets te doen;  bovendien, wanneer de betwiste handeling het rechtstreeks voorwerp is van de 
rechtsprekende functie, is de Staat alleen aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een 
gevestigde rechtsnorm.~

Daad - Fout - Fout van een magistraat - Fout waarvoor de Staat aansprakelijk wordt gesteld

3 oktober 1994C.93.0243.F AC nr. ...

De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling maakt op zichzelf een fout uit die leidt tot de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens is begaan.~

Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiële overtreding

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling inzake betaling van sociale 
zekerheidsbijdragen voor werknemers maakt op zichzelf een fout uit die leidt tot de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens is begaan.~

Daad - Fout - Begrip - Wets- of verordeningsbepaling - Materiële overtreding - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - 
Betaling - Niet-betaling

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

HERSTELPLICHT

15 november 2004C.03.0355.F AC nr. 547

Het Waals Gewest heeft de bewaring van de bevaarbare waterwegen in de zin van artikel  1384, eerste lid, 
B.W. (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1991, AR 8802, nr 276; Decr. Waalse Gewestraad houdende ontbinding van de 
Dienst voor de scheepvaart en oprichting van de Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen; Wet 
17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en een "Office de la Navigation".

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - Bevaarbare waterwegen - Bewaring

- Artt. 1 en 4 Wet 17 mei 1976

- Art. 2 Decr.W.Gew. 24 nov. 1994

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

26 oktober 2004P.04.0934.N AC nr. 508

De niet-aansprakelijke derde schadelijder heeft recht op vergoeding van zijn volledige schade en dit van elkeen 
die mede-aansprakelijk is voor het ongeval (1). (1) Cass., 5 mei 1993, AR P.93.0006.F, nr 218.

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Niet-aansprakelijke derde schadelijder - Vergoeding van schade

25 oktober 2004S.03.0072.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 okt. 2004, AR S.03.0072.F, AC, 2004, nr ... .

Herstelplicht - Staat - Overheid - Bestuurlijke overheid - R.S.Z. - Ongrondwettige of onwettige beslissing - Fout

Wanneer de R.S.Z. het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontkent en derhalve de partijen in de 
arbeidsverhouding het voordeel van het socialezekerheidsstelsel voor werknemers ontzegt, miskent de R.S.Z. 
geen bepalingen die hem verplichten niet te handelen of op een bepaalde manier te handelen; die beslissing 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou alleen als foutief kunnen worden aangemerkt indien zij zou 
bestaan in een gedraging die een foute gedragslijn vormt, die beoordeeld moet worden volgens de maatstaf 
van een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert 
(1). (1) Zie de andersl. concl. O.M. in de aldaar vermelde verwijzingen.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Bestuurlijke overheid - R.S.Z. - Ongrondwettige of onwettige beslissing - Fout
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13 oktober 2004P.04.0896.F AC nr. 476

De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van de door de eigenaar 
van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer, zonder de fout van die heler, de schade zich 
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1987, AR 5932, nr 165; 20 nov. 1991, 
AR 9101, nr 148; 14 okt. 2003, AR P.03.0518.N, nr ........

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Daders van verschillende misdrijven - Heling van gestolen 
voorwerpen - Schade - Algehele schadevergoeding

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

30 september 2004C.03.0376.F AC nr. 444

De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek van een zaak is 
ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit; de rechter die het bestaan van het 
gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij 
aanneemt dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich 
heeft voorgedaan (1). (1) Cass., 7 dec. 2001, AR C.99.0505.F, nr 682.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak en fout van de getroffene - Vrijstelling van de bewaarder

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

21 september 2004P.04.0512.N AC nr. 423

Concl. adv.-generaal Th. Werquin, Cass., 21 sept. 2004, AR P.04.0512.N, AC, 2004, nr ...

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Naastende medeschuldenaars - 
Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en 
de interest - Bevrijding - Andere medeschuldenaar

De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed overeenkomstig artikel 1699 
van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld; hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, 
behoudens wat betreft de prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen 
schuldenaar heeft betaald (1). (1) Zie de tegenstrijdige conclusie van het openbaar ministerie.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Naastende medeschuldenaars - 
Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en 
de interest - Bevrijding - Andere medeschuldenaar

- Art. 1699 Burgerlijk Wetboek

- Art. 50, eerste lid Strafwetboek

28 juni 2004C.02.0412.F AC nr. 362

Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is slechts de voorstelling 
van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een gedachte of mening in de betekenis die de 
artikelen 19 en, derhalve, 25 van de gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (1). (1) Zie Cass., 2 
maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 697); 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, nr 202, met concl. O.M., in Bull. 1996; 
R.C.J.B. 1998, pp. 357 en vlg. en de noot "La responsabilité en cascade en matière civile" van de h. HANOTIAU, 
inz. pp. 378 tot 380; 29 juni 2000, AR C.98.0530.F, nr 420.

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Drukpers - Uitgever - Foto

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

22 maart 2004C.03.0109.F AC nr. 161

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent (1). (1) 
Cass., 25 maart 1999, AR C.96.0404.N, nr 183; zie concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR 
C.02.0437.F, nr ...

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

25 februari 2004P.03.1317.F AC nr. 103
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Wanneer, krachtens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid, de schade is veroorzaakt door de 
samenlopende fouten van een derde en van de getroffene, kunnen die derde of de burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon niet worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de gevolgschade die de 
naasten van de getroffenen lijden (1). (1) Cass., 5 okt. 1995, AR C.93.0305.N, nr 415.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Naasten - Gevolgschade

21 november 2003C.02.0619.F AC nr. 590

Uit de omstandigheid dat de getroffene de slechte staat van een zaak kende of moest kennen, kan de rechter 
niet wettig afleiden dat die zaak geen gebrek vertoont (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1999, AR C.98.0147.N, nr 152.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Overheid - Zaken - Aansprakelijkheid voor een zaak die men in bewaring heeft - Openbare 
weg - Veiligheid - Kennis van de plaatselijke toestand door de getroffene

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

14 oktober 2003P.03.0518.N AC nr. 496

De heler van een gestolen voorwerp kan tot de algehele vergoeding van de schade geleden door de eigenaar 
van dat voorwerp worden veroordeeld wanneer de heling en de diefstal ten aanzien van de benadeelde een 
gemeenschappelijke fout opleveren die tot de schade aanleiding heeft gegeven (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1987, 
AR 5932, nr 165; 20 nov. 1991, AR 9101, nr 148 en 13 jan. 1999, AR P.98.0732.F, nr 17.

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Heler - Heling en diefstal - Gemeenschappelijke fout - Algehele schadevergoeding

- Art. 505 Strafwetboek

10 oktober 2003C.02.0628.F AC nr. 490

De onderwijzer wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor de schade die zijn leerlingen veroorzaken terwijl zij 
onder zijn toezicht staan; hij kan dat vermoeden van aansprakelijkheid weerleggen als hij aantoont dat hij het 
feit, waardoor zijn aansprakelijkheid in het geding komt, niet heeft kunnen voorkomen; het vermoeden van 
aansprakelijkheid berust dus op een persoonlijke fout en kan door het bewijs van het tegendeel weerlegd 
worden (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, AR 9385, nr 47.

Herstelplicht - Onderwijzers - Vermoeden van aansprakelijkheid - Weerlegging van het vermoeden

- Art. 1384, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

19 september 2003C.02.0190.F AC nr. 444

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer 
deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw; het verzuim van onderhoud kan 
het gevolg zijn van de ouderdom wanneer de eigenaar van het gebouw verzuimd heeft de oude gedeelten 
ervan te vervangen.

Herstelplicht - Gebouwen - Instorting - Verzuim van onderhoud - Ouderdom - Aansprakelijkheid van de eigenaar

- Art. 1386 Burgerlijk Wetboek

12 september 2003C.02.0242.N AC nr. 433

De regel dat een zaak gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer zij 
een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde gevallen schade kan veroorzaken, vereist niet dat 
het gebrek de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze bestemd is (1)(2). (1) Cass., 21 mei 1999, AR 
C.96.0259.N, nr 302. (2) Zie Cass., 14 november 1986, AR nr 5195, nr 164.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Oorzaak - Ongeschiktheid voor het gebruik waartoe ze bestemd is

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

5 september 2003C.01.0602.F AC nr. 416

De rechter dient te beoordelen in hoeverre eenieders fout ertoe bijgedragen heeft de schade te doen ontstaan 
en op die grondslag het aandeel van de schadevergoeding vast te stellen dat door degene die de schade heeft 
veroorzaakt aan de getroffene verschuldigd is (1). (1) Zie Cass. 19 okt. 2001, AR C.00.0031.F, nr 558.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Samenlopende fouten - Ernst van de fouten - Raming - Beoordeling 
door de rechter
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Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de getroffene, mag degene die 
de schade heeft veroorzaakt jegens de getroffene niet worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de 
schade (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2002, A.R. C.00.0068.F, nr ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Samenlopende fouten - Verplichting jegens getroffene om de schade 
te vergoeden - Volledig herstel

14 mei 2003P.02.1204.F AC nr. 294

Concl. adv.-gen. J. Spreutels, Cass., 14 mei 2003, AR P.02.1204.F, nr ... .

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Voorwaarden - Vaststaande schade - Onrechtmatig voordeel

Herstelplicht - Algemeen - Schade - Zwartwerk - Bezoldigingen - Onrechtmatig voordeel

Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving niet tot vergoeding 
aanleiding kan geven (1). (1) Zie concl. O.M.

Herstelplicht - Algemeen - Schade - Zwartwerk - Bezoldigingen - Onrechtmatig voordeel

De artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten de dader van een foutieve daad de door die daad veroorzaakte schade 
te vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet in de derving van een onrechtmatig voordeel bestaat (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Voorwaarden - Vaststaande schade - Onrechtmatig voordeel

26 maart 2003P.02.1693.F AC nr. 205

De rechter beslist wettig om t.a.v. de aansteller artikel  1384, derde lid, B.W., waarnaar artikel  67, 
Wegverkeerswet, verwijst, toe te passen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde, die als technicus voor die 
aansteller werkte, op het ogenblik van het ongeval een weekendwacht verrichte en naar huis reed na bij een 
klant een herstelling te hebben uitgevoerd (1). (1) Zie Cass., 4 nov. 1993, AR 9615, nr 446.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Opdrachtgever - Voorwaarden - Verkeersongeval

- Art. 67 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

20 maart 2003C.02.0437.F AC nr. 184

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR C.02.0437.F, AC, 2003, nr ...

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR C.02.0437.F, AC, 2003, nr ...

Herstelplicht - Zaken - Ontlenen van de gebrekkige zaak bij afwezigheid van haar eigenaar - Bewaarder van de zaak

Bewaarder van een zaak, in de zin van artikel  1384, eerste lid, B.W., is hij die voor eigen rekening ervan 
gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van leiding en toezicht; zulks is niet het 
geval voor degene die de zaak bij afwezigheid van haar eigenaar ontleent, ook al kon de ontlener van die zaak 
er de voorbije tien jaar over beschikken en beperkt gebruik ervan maken (1). (1) Zie concl. O.M.

Herstelplicht - Zaken - Ontlenen van de gebrekkige zaak bij afwezigheid van haar eigenaar - Bewaarder van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

14 februari 2003C.00.0354.N AC nr. 107
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Het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt  door hun minderjarig kind 
steunt op de verplichting om dat kind een passende opvoeding te geven en er toezicht op te houden; deze 
verplichting heeft niets uit te staan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een ouder, zodat deze 
zich niet kan bevrijden van die aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat hij zich bij de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte 
schuld (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9385, nr. 47 (betreffende de aansprakelijkheid van een onderwijzer 
voor zijn leerlingen tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst) en 7 mei 1996, A.R. P.94.0841.N, nr. 
151 (betreffende het begrip uitvoering van een arbeidsovereenkomst); zie ook: CORNELIS, L.L'instituteur piégé 
par les conjugaisons horizontales et verticales?", (noot onder Cass., 25 jan. 1993 en Cass., 28 okt. 1994), 
R.C.J.B. 1997, 42-69, i.h.b. 56-63, nrs. 16-21 ; CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, Deel I, Antwerpen, Maklu en Brussel, Ced. Samsom, 1989, 314-315, nr. 184 ; 
FAGNART, J.-L.La responsabilité civile des parents", Rev. Dr. Jeun. 1997, 362-371, i.h.b. 367-370 ; FRERIKS, D.De 
toepasselijkheid van artikel  18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoeden of een 
objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 
1993", R.W., 1994-95, 1254-1258.

Herstelplicht - Ouders - Vermoeden - Grondslag - Arbeidsovereenkomst - Verband - Bevrijding van aansprakelijkheid

- Art. 18, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

12 februari 2003P.02.1465.F AC nr. 100

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en van de getroffene, 
beoordeelt de feitenrechter in feite in welke mate elk van hen aansprakelijk is voor de schade (1). (1) Cass., 4 
sept. 1985, AR 4108, nr 1.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beoordeling door de bodemrechter

6 februari 2003C.01.0426.F AC nr. 89

Wanneer de rechter oordeelt dat de schade het gevolg is van de samenloop van de onderscheiden fouten van 
verscheidene daders en dat ieder van hen ten opzichte van de benadeelde tot volledige schadevergoeding 
gehouden is, kan hij, zo hij geen contractueel bedongen vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in hun 
onderlinge verhouding een der daders gehouden zal zijn de anderen in dezelfde mate te vrijwaren, zonder 
meteen het oorzakelijk verband tussen de fout van deze laatsten en de schade te negeren (1). (1) Cass., 25 
sept. 1992, AR 7780, nr 632, en zie Cass., 5 sept. 2002, AR C.00.0239.F-C.01.0017.F, nr ...

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Samenloop van de onderscheiden fouten - Vrijwaring voor de volledige 
schadevergoeding

30 januari 2003C.00.0726.F AC nr. 70

Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken; uit het heel uitzonderlijk gebruik van een weg kan, in die mate, niet 
worden afgeleid dat die weg een abnormaal kenmerk vertoonde omdat hij de stabilisator van een 
boorvoertuig niet kon dragen; het gebrek van de zaak moet immers beoordeeld worden bij een gewoon 
gebruik van de zaak en niet in de context van een volstrekt uitzonderlijk gebruik of een gebruik dat de 
ontwerper van de zaak bijna niet kon voorzien (1). (1) Zie Cass. 14 april 2002, AR C.01.0310.N, nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

30 januari 2003C.01.0044.F AC nr. 71

Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken; het feit dat op een wassende rivier talrijke stukken hout 
meegevoerd worden, is geen abnormaal kenmerk van die rivier (1). (1) Zie Cass. 14 april 2002, AR C.01.0310.N, 
nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

30 januari 2003C.01.0065.F AC nr. 72
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Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken; het feit dat de litigieuze trap geen trapleuning heeft waaraan men 
zich kan vasthouden om zijn evenwicht te behouden of het te hervinden is een abnormaal kenmerk (1). (1) Zie 
Cass. 14 april 2002, AR C.01.0310.N, nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelijke fout, die gezamenlijk werd 
begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bijgedragen hebben tot het ontstaan van de schade, 
geven aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor de teruggave en de schadevergoeding (1). (1) Zie Cass., 
15 feb. 1974, AC 1974, 632, 9 dec. 1993, AC 1993, nr 512; 3 mei 1996, A.R. C.95.0016.F, nr 145; STIJNS, S.Over 
passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over gemeenschappelijke fouten en samenlopende 
fouten", noot bij Cass., 9 dec. 1993, R. Cass., 1994, p. 54, nr 16; CORNELIS, L., Algemene theorie van de 
verbintenis, nr 135.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Gemeenschappelijke fout - Teruggave en schadevergoeding

- Art. 50 Strafwetboek

9 december 2002S.01.0104.F AC nr. 658

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 dec. 2002, A.R. S.01.0104.F, AC, 2002, nr ...

Herstelplicht - Staat - Overheid - Fonds voor Arbeidsongevallen - Fout - Arbeidsongeval - Getroffene - Schade - 
Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - Hoofdvordering - Rechtbanken - 
Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidshoven en -rechtbanken

De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een  op de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt tot vergoeding, door het Fonds voor 
arbeidsongevallen, van de schade die de getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten 
gevolge van het niet ontvangen van de aanpassingsbijslagen (1). (1) Zie concl. O.M.; Cass., 25 nov. 2002, AR. 
S.00.0036.F, nr..., met concl. O.M.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Fonds voor Arbeidsongevallen - Fout - Arbeidsongeval - Getroffene - Schade - 
Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - Hoofdvordering - Rechtbanken - 
Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidshoven en -rechtbanken

- Artt. 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek

12 november 2002P.02.0095.N AC nr. 598

De wetsbepaling volgens dewelke de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het recht behoudt om 
toezicht te houden op de opvoeding van het kind, hieromtrent bij de andere ouder of bij derden alle nuttige 
informatie kan inwinnen en zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank kan wenden staat niet in de 
weg aan de toepassing van het vermoeden van aansprakelijkheid, in zoverre dit op een fout in de opvoeding 
berust, op de ouder die aldus slechts een beperkt recht op persoonlijk contact heeft (1). (1) Zie Cass., 28 april 
1987, A.R. nr 928, nr 503.

Herstelplicht - Ouders - Ouder met beperkt recht op persoonlijk contact - Vermoeden van aansprakelijkheid

- Artt. 374, vierde lid en 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

6 november 2002P.01.1108.F AC nr. 584

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 6 nov. 2002, A.R. P.01.1108.F, AC, 2002, nr ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of 
nalatigheid

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 6 nov. 2002, A.R. P.01.1108.F, AC, 2002, nr ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of 
nalatigheid - Algemeen rechtsbeginsel - "Fraus omnia corrumpit"

Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om 
schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de 
aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of 
nalatigheden die deze zou hebben begaan (1). (1) Zie concl. O.M.
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Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of 
nalatigheid - Algemeen rechtsbeginsel - "Fraus omnia corrumpit"

Wanneer schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten van de getroffene en de beklaagde, kan 
laatstgenoemde, in de regel, t.a.v. de getroffene niet worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de 
schade (1). (1) Zie concl. O.M.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of 
nalatigheid

8 oktober 2002P.01.0999.N AC nr. 511

Noch artikel 29bis WAM-wet, noch enige andere wettelijke bepaling beperken het recht van het slachtoffer op 
integrale vergoeding van zijn schade; hieruit volgt dat, wanneer het slachtoffer, op grond van voornoemd 
artikel 29bis WAM-wet, van de verzekeraar van een bij een ongeval betrokken bestuurder vergoeding van een 
deel van zijn schade heeft gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval 
aansprakelijke bestuurder, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. voor eenzelfde schadepost 
vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM-wet nog niet vergoede schade.

Herstelplicht - Algemeen - Verzekering - Wegverkeer - Gedeeltelijke vergoeding van een schadepost op grond van artikel 
29bis WAM-wet - Vergoeding van het niet-vergoede gedeelte van dezelfde schadepost op grond van de artikelen 1382 en 
1383 B.W. - Toepassing

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

26 september 2002C.00.0444.F AC nr. 484

Het vermoeden van aansprakelijkheid, ex artikel  1384, eerste lid, B.W. ten laste van de bewaarder van een 
gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die de schade hebben geleden en kan enkel door hen 
worden aangevoerd (1). (1) Cass, 17 jan. 1991, A.R. 8704-8990, nr. 255.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Vermoeden - Personen die zich daarop 
kunnen beroepen

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

26 september 2002C.00.0648.F AC nr. 486

Het vermoeden van fout dat op de bewaarder rust, kan slechts worden weerlegd zo het bewijs wordt geleverd 
dat de schade niet aan een gebrek van de zaak maar te wijten is aan een vreemde oorzaak, overmacht, daad 
van een derde of van de getroffene zelf (1). (1) Cass, 14 mei 1999, A.R. 98.0241.N, nr. 283; 13 mei 1993, A.R. 
9663, nr. 235.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Bewijs

5 september 2002C.00.0239.F AC nr. 417

Wanneer de rechter, op een vordering van de getroffene tot vergoeding van zijn schade door een dader en op 
een vordering tot vrijwaring die door die dader is ingesteld tegen een mededader, oordeelt dat de schade het 
gevolg is van de samenloop van de fouten van de twee daders, bij de uitspraak over de vordering tot 
vrijwaring, beslist dat in hun onderlinge verhouding de mededader de andere volledig moet vrijwaren, negeert 
hij het oorzakelijk verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade, tenzij hij vaststelt dat er een 
vrijwaringsplicht is overeengekomen (1). (1) Zie Cass, 25 sept. 1992, A.R. 7780, nr. 632 betreffende het geval 
waarin de getroffene zijn vordering instelt tegen de mededaders die hoofdelijk aansprakelijk zijn verklaard.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Samenloop van de onderscheiden fouten - Vordering tot vrijwaring 
van de ene dader tegen de andere - Veroordeling tot volledige vrijwaring - Wettigheid

12 april 2002C.01.0310.N AC nr. 226

Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken; het hoeft niet per se een blijvend element te zijn dat inherent is aan 
de zaak, en dient zich niet noodzakelijk voor te doen buiten elk toedoen van een derde (1) (2). (1) Zie cass., 13 
mei 1993, A.R. 9663, nr 235; 2 maart 1995, A.R. C.94.0313.F, nr 130. (2) Het O.M. was van mening dat de grief 
niet ontvankelijk was omdat artikel  17, § 1, 1°, K.B. 16 dec. 1981 niet als geschonden wetsbepaling was 
aangewezen, zodat de opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middelonderdeel moest worden 
aangenomen (zie cass., 5 dec. 1997, A.R. C.96.0332.F, nr 533).

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
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12 februari 2002P.00.0984.N AC nr. 96

Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in oorzakelijk verband 
met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening van het debat te bevelen teneinde hem 
toe te laten zich op deze concrete fout te verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij 
niet volledig verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband met de 
schade aan eiser wordt verweten (1). (1) Zie cass., 1 dec. 1987, AR 1265, nr 198; 18 nov. 1997, AR P.96.0477.N, 
nr 484.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde - Verdeling van 
aansprakelijkheid op burgerlijk gebied - Aan burgerlijke partij verweten fout - Gebrek aan precisering met betrekking tot de 
verweten fout - Veroordeling wegens een concrete fout - Recht van verdediging - Toepassing

25 januari 2002C.00.0068.F AC nr. 54

Wanneer schade is veroorzaakt door de samenloop van de fout of onrechtmatige daad van een derde en van 
de fout van de getroffene, mag die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon niet worden 
veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade (1) (2). (1) Zie cass., 29 juni 1995, A.R. C.94.0393.F, nr 340. 
(2) Andersluidende conclusie: het O.M. las het bestreden arrest anders. Het was van oordeel dat het bestreden 
arrest, in strijd met hetgeen het middel aanvoert, geen uitspraak heeft gedaan over het bestaan van een fout 
aan de zijde van de getroffene en evenmin over het oorzakelijk verband tussen die fout en de schade die de 
getroffene zelf zou hebben geleden en de repercussieschade van zijn ouders.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Samenlopende fouten - Verplichting jegens getroffene om de schade 
te vergoeden - Volledig herstel

3 januari 2002C.98.0280.N AC nr. 2

Aangezien de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever gebonden door een 
arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk samenvalt met de feitelijke gezagsverhouding, mag uit het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst niet afgeleid worden dat de werknemer steeds handelt als aangestelde van zijn 
werkgever (1). (1) Zie cass., 21 april 1971, Arr. Cass. 1971, 778.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Aangestelde - Verband van ondergeschiktheid - Feitelijke gezagsverhouding - 
Arbeidsovereenkomst

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn 
gezag en toezicht op de daden van een ander in feite kan uitoefenen (1). (1) Cass., 19 oktober 1999, Arr. Cass., 
1999, nr 545.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Aangestelde - Verband van ondergeschiktheid

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

3 januari 2002C.99.0035.N AC nr. 3

Wanneer de verzekeringnemer aansprakelijk is gesteld voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in de 
bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, kan de reden dat artikel  1384, derde lid, B.W. aan de aansteller 
niet toelaat aan te tonen dat de aangestelde niet buiten weten van de aansteller heeft gehandeld of tegen 
diens instructies in, de toekenning van de regresvordering van de verzekeraar ten aanzien van de 
verzekeringnemer niet naar recht verantwoorden (1). (1) Zie cass., 16 juni 1995, A.R. C.93.0366.N, nr 306; 8 
jan. 1998, A.R. C.96.0224.N, nr 13.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Verzekering - Fout van een aangestelde - Verzekeringnemer burgerlijk 
aansprakelijk - Regresvordering - Toerekenbaarheid van de fout aan de aansteller - Bewijs

- Art. 11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

21 december 2001C.99.0528.F AC nr. ...

Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van 
een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van 
de administratieve handeling door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot 
nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid 
een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel aanleiding geven als het oorzakelijk verband 
tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is (1). (1) Cass., 21 juni 1990, A.R. 8575, nr. 614.
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Herstelplicht - Allerlei - Administratieve beslissing - Nietigverklaring door de Raad van State - Fout van de administratieve 
overheid

11 december 2001P.00.0688.N AC nr. ...

Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat vereist dat de onrechtmatige daad 
binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd 
werd tijdens de bediening en, zij het onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele 
omstandigheid dat de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van de 
aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet gehandeld heeft binnen de 
bediening waartoe hij gebezigd werd (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1989, AR 8502, nr. 123; CLEVENBERGH, O.Le 
commettant est-il responsable du dommage causé par son préposé en cas d'abus de fonctions", T.B.B.R, 1991, 
p. 627; JEGER, N.Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van 
functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatiearresten van 26 oktober 1989, 4 november 
1993 en 11 maart 1994", R.W. 1996-97, p. 174; CORNELIS, L.Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas 
d'abus de fonction", R.C.J.B., 1997, p. 336; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., en WYNANT, 
L.Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", T.P.R. 1995, p. 1445.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Onrechtmatige daad van de aangestelde - Handeling binnen het raam van de 
bediening

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

7 december 2001C.99.0505.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van het gebrek van een zaak te 
hebben vastgesteld, de bewaarder ervan van elke aansprakelijkheid ontslaat en de getroffene alleen 
aansprakelijk voor de schade verklaart, zonder vast te stellen dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee 
de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan (1). (1) Cass., 30 nov. 1984,  A.R. 4327, nr. 
207.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak en fout van de getroffene - Beslissing die de getroffene alleen aansprakelijk voor 
de schade verklaart - Oorzakelijk verband - Vereiste vaststellingen

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

5 december 2001P.01.0588.F AC nr. ...

Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene, die zelf geen fout heeft 
begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die getroffene gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade; het middel dat de W.A.M.-verzekeraar van de veroorzaker van een fout, die de schade heeft 
veroorzaakt of tot die schade heeft bijgedragen, tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert tegen de 
beslissing dat een derde geen fout heeft begaan die het ongeval en de schade heeft veroorzaakt, is bijgevolg 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Zie Cass., 12 april 1995, A.R. P.94.1430.F, nr. 199; 2 nov. 1999, 
A.R. P.97.0830.F, nr. 580; 6 juni 2001, A.R. P.01.0391.F, nr. ... .

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Verscheidene daders - Plicht jegens de getroffene - Volledige 
vergoeding - Gevolg - Cassatieberoep van de verzekeraar - Middel - Belang - Ontvankelijkheid

19 oktober 2001C.00.0031.F AC nr. ...

Het vonnis, dat oordeelt dat de schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten van de partijen en 
evenwel beslist dat elk van hen de gevolgen van haar eigen schade alleen zal dragen, schendt de artt. 1382 en 
1383 BW (1). (1) Zie Cass., 4 sept. 1985, A.R. 4108, nr 1.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Verplichting jegens getroffene om de schade te vergoeden - 
Volledige vergoeding

11 september 2001P.99.1742.N AC nr. ...

Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat een persoonlijke 
fout begaat die een misdrijf uitmaakt, verplicht die fout de bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding (1). 
(1) Zie Cass., 16 feb. 2001, AR C.99.0477.N, nr ....

Herstelplicht - Rechtspersonen - Persoonlijke fout van orgaan van vennootschap of lasthebber - Misdrijf - Vergoeding

14 juni 2001C.99.0033.N AC nr. ...
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Wanneer een aangestelde tijdens het uitoefenen van zijn bediening een onrechtmatige daad begaat die, zij het 
zelfs onrechtstreeks en occasioneel, op zijn bediening betrekking heeft, is de aansteller voor die onrechtmatige 
daad van zijn aangestelde burgerrechtelijk aansprakelijk (1). (1) Cass., 11 maart 1994, A.R. 8150, nr. 116, met 
de conclusie van advocaat-generaal du Jardin.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Aangestelde - Onrechtmatige daad - Verband met bediening

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

6 juni 2001P.01.0391.F AC nr. ...

Wie door zijn fout schade heeft berokkend aan een slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan, is gehouden 
tot volledige vergoeding, ook al werd die schade mede door een derde veroorzaakt (1). (1) Cass., 7 dec. 1999, 
A.R. P.98.0076.N, nr. 665.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Verscheidene daders - Volledige herstelplicht

20 april 2001C.99.0413.N AC nr. ...

Concl. adv.gen. met opdracht D. THIJS, Cass., 20 april 2001, AR C.99.0413.N, AC 2001, nr. ...

Herstelplicht - Staat - Overheid - Gemeente - Wegen - Gelijkgrondse bermen

De door artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde verplichting te zorgen 
voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op 
openbare wegen, straten, kaden en pleinen, strekt zich ook uit tot de gelijkgrondse bermen (1). (1) Zie Cass., 
26 mei 1994, AC, 1994, nr. 265; Cass., 21 oktober 1993, AC, 1993, nr. 421, 867; Cass. 10 oktober 1991, AC, 
1991-92, nr. 79; Cass., 18 mei 1989; AC, 1988-89, nr. 535; Cass. 21 mei 1987, AC, 1986-87, nr. 564.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Gemeente - Wegen - Gelijkgrondse bermen

- Art. 135, § 2, tweede lid, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

27 februari 2001P.99.0687.N AC nr. ...

De regel dat diegene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, in de regel, verplicht is de volledige 
schade te vergoeden en dat, wanneer de schade is veroorzaakt door de gezamenlijke fouten van verscheidene 
personen, ieder van hen jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden is tot volledige 
vergoeding van de schade, is niet van dwingend recht, noch van openbare orde, zodat de rechter die vaststelt 
dat de schade veroorzaakt is door gezamenlijke fouten van verscheidene personen, slechts dan elke 
aansprakelijke tot volledige vergoeding van de schade moet veroordelen, indien de schadelijder zulks heeft 
gevorderd (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr ... voor wat de basisregel van de vergoeding van 
de volledige schade betreft. Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr 665 voor wat de toepassing van deze 
regel betreft wanneer de schade is veroorzaakt door de gezamenlijke fouten van verscheidene personen.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Basisregel - Volledige vergoedingsplicht - Draagwijdte

4 december 2000C.98.0330.F AC nr. ...

De bewaarder, die jegens de schadelijder aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door een zaak die hij 
onder zijn bewaring heeft, kan op de derde verhaal uitoefenen wegens de niet-nakoming van de contractuele 
verbintenissen door laatstgenoemde en zulks tot beloop van het bedrag van de schade die hij moet vergoeden 
(1). (1) Zie cass., 10 sept. 1981 (AC, 1981-82, nr. 26)

Herstelplicht - Algemeen - Bewaarder - Verhaal op een derde

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

29 juni 2000C.98.0530.F AC nr. ...

De uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die inbreuk plegen op het privé-leven en 
op het recht van verdediging van een persoon  waardoor de door de schuld van de schrijver aan die persoon 
berokkende schade wordt verergerd, begaat een fout die los staat van die van de schrijver en is daarvoor 
persoonlijk aansprakelijk (2). (2) E. Montero, La responsabilité civile des media, in Prévention et réparation du 
préjudice causé par les media, Brussel, Larcier, 1998, p. 98; J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, nrs. 189 en 193, pp. 203 en 207.

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Uitgever - Inbreuk op het privé-leven en het recht van verdediging

10 december 1999C.98.0489.F AC nr. ...
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Wanneer schade samenlopend is veroorzaakt door een gebrek aan de zaak waarvan een partij de bewaring 
heeft en door de schuld van een aangestelde waarvoor de andere partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, kan 
de eerste partij jegens de andere partij niet veroordeeld worden tot volledige vergoeding van de schade.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Verscheidene daders - Samenlopende fouten - Bewaarder van een 
gebrekkige zaak - Partij burgerrechtelijk aansprakelijk voor haar aangestelde - Respectieve verbintenissen

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

Diegene die door zijn fout schade heeft berokkend aan een slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan, is 
gehouden tot volledige vergoeding, ook al werd die schade mede door een derde veroorzaakt.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Volledige vergoedingsplicht

23 november 1999P.97.0945.N AC nr. ...

De bij artikel 15, eerste lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten bepaalde herstelplicht, als ambtshalve te bevelen maatregel van burgerlijke aard die tot de 
strafvordering behoort, beoogt de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van het decreet bepaalde 
misdrijven te doen ophouden en blijft onverminderd voortbestaan wanneer deze gevolgen mede door andere 
feiten, waarvoor geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn veroorzaakt; wanneer de dader van het misdrijf tot 
het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit misdrijf die schade, zoals in concreto 
vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het ten zijnen laste te bevelen herstel zich uit tot de gehele schade.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Samenlopende fouten - Toepassing

Uit artikel 13, 1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, in samenhang gelezen met de artikelen 7 en 11 § 1 en 2 van hetzelfde decreet, volgt dat de 
toestand, zoals door het beschermingsbesluit vastgelegd, bepalend is zowel voor de aard en de omvang van de 
onderhouds- en instandhoudingswerken als voor de in artikel 15 van het decreet bedoelde herstelplicht.

Herstelplicht - Gebouwen - Monumenten en landschappen - Decreet 3 maart 1976 - Omvang - Toepassing

17 november 1999P.99.0787.F AC nr. ...

De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn 
gezag of zijn toezicht in feite kan uitoefenen op de daden van een andere.

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Verhouding van ondergeschiktheid

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

20 oktober 1999P.99.0652.F AC nr. ...

Het in artikel  1384, tweede lid, B.W., vervatte vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de door 
hun minderjarige kinderen veroorzaakte schade, heeft niet alleen betrekking op het bestaan van een fout in de 
opvoeding van of in het toezicht op het kind dat schade heeft veroorzaakt, maar tevens op het bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen die vermoedelijke fout en de veroorzaakte schade.

Herstelplicht - Ouders - Vermoeden van aansprakelijkheid - Draagwijdte - Fout in de opvoeding of in het toezicht - 
Oorzakelijk verband met de schade

- Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

13 oktober 1999P.99.0861.F AC nr. ...

Wanneer schade is veroorzaakt door de fout van een derde en door de gedraging van de getroffene die, als 
kind dat nog niet tot de jaren des onderscheids is gekomen, niet burgerrechtelijk aansprakelijk is, dan moet die 
derde tot volledige vergoeding van die schade worden veroordeeld.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Getroffene die nog niet tot de jaren des onderscheids is gekomen - 
Volledige vergoeding van de schade ten laste van de derde

8 september 1999P.99.0472.F AC nr. ...

Wanneer de door de burgerlijke partij geleden schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten van de 
beklaagde en van een persoon voor wie de burgerlijke partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, is de beklaagde 
slechts ten dele aansprakelijk jegens de burgerlijke partij.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Samenlopende fouten - Beklaagde - Persoon voor wie de burgerlijke 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk is

P. 24/30476-9-2016



21 mei 1999C.96.0259.N AC nr. ...

Een zaak is gebrekkig, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken; zulks kan het geval zijn met een boom die een verrotte toestand vertoonde; het feit 
dat het gebrek het gevolg is van een natuurverschijnsel is zonder belang.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Oorzaak - Gebrek te wijten aan inwendige verrotting

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

14 mei 1999C.98.0241.N AC nr. ...

Het vermoeden van fout dat op de bewaarder van de gebrekkige zaak rust, kan slechts worden weerlegd zo 
het bewijs wordt geleverd dat de schade niet aan een gebrek van de zaak maar aan een vreemde oorzaak te 
wijten is.~

Herstelplicht - Zaken - Aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak - Bewijs

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

20 april 1999P.97.0037.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een nauw verband bestaat tussen de door de werknemer gepleegde inbreuk op artikel   
261, 5°, Werkloosheidsbesluit 1963, en de door de werkgever gepleegde inbreuk op artikel   261, 6° van 
hetzelfde koninklijk besluit, brengt niet mee dat werkgever en werknemer een zelfde misdrijf plegen in de zin 
van artikel  50 Sw.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Een zelfde misdrijf - Begrip - Nauw verband tussen twee strafbare 
feiten

- Art. 50 Strafwetboek

25 maart 1999C.96.0404.N AC nr. ...

Bewaarder van de zaak, in de zin van artikel  1384, eerste lid, B.W., is hij die voor eigen rekening ervan gebruik 
maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van leiding en toezicht.

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel   1384, eerste 
lid, B.W., mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent;  uit de enkele verplichting die op de 
gemeentelijke overheid rust de veiligheid van de wegen op haar grondgebied te handhaven, kan de rechter 
niet naar recht afleiden dat die overheid bewaarder van de zaak is.

Herstelplicht - Zaken - Gemeentelijke overheid - Veiligheidsverplichting - Wegen - Bewaarder van de zaak - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter

12 maart 1999C.98.0147.N AC nr. ...

Gelet de plicht van de overheid wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig 
zijn, moet de gemeente door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezonderd 
wanneer een oorzaak, die aan de gemeente niet kan worden aangerekend, haar belet die beveiligingsplicht na 
te komen, komt haar aansprakelijkheid in het gedrang, ongeacht of het gevaar verborgen dan wel zichtbaar 
was, en ook al was de getroffene van de plaatselijke toestand op de hoogte.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Overheid - Gemeente - Beveiligingsplicht - Openbare weg - Veiligheid - Kennis van de 
plaatselijke toestand door de getroffene

20 januari 1999P.98.0924.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de verzekeraar verplicht blijft de benadeelde te vergoeden, kan niet worden 
afgeleid dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van een motorrijtuig aanleiding kan 
geven, door een verzekering wettig gedekt wordt.

Herstelplicht - Zaken - Motorrijtuig - Gebruik - Verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde of de verzekeringnemer - 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Verzekering - Geldigheid

13 januari 1999P.98.0732.F AC nr. ...
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Art. 1382 B.W. wordt geschonden door de rechter die, na te hebben geoordeeld dat de diefstal en de heling 
van de gestolen voorwerpen eenzelfde schade hebben veroorzaakt, de daders van die twee telastleggingen 
afzonderlijk veroordeelt tot betaling van onderscheiden schadevergoedingen, waarvan het totaal hoger ligt 
dan het bedrag van de werkelijk geleden schade.~

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Diefstal - Heling - Onderscheiden daders - Eenzelfde schade - 
Onderscheiden vergoedingen - Werkelijk geleden schade

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, AR C.97.0236.F, Bull. en Pas, 1998, I, nr. ... .~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Directeur van de belastingen - Rechtsprekende functie - Fout

De fout van de directeur van de belastingen die een rechtsprekende functie uitoefent, waarvoor de Staat, op 
basis van de artt.  1382 en 1383 B.W.  aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel 
neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van het normaal 
zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat, dat in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens 
onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een 
nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met werking in de interne rechtsorde, waarbij dat 
orgaan verplicht is iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Directeur van de belastingen - Rechtsprekende functie - Fout

5 juni 1998C.97.0188.F AC nr. ...

Een zaak vertoont een gebrek wanneer ze een abnormaal kenmerk heeft waardoor ze, in bepaalde 
omstandigheden, schade kan veroorzaken; zulks kan het geval zijn met een combinatie bestaande uit een 
tractor en twee aanhangwagens waarvan er een met brandend stro geladen was.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Gebrek te wijten aan brandend stro

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

15 mei 1998C.97.0027.F AC nr. ...

De wet die de organisator van een loodsdienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, schendt artikel   1 Eerste 
aanvullend protocol bij het E.V.R.M.  waarin het recht op ongestoord genot van de eigendom wordt 
gewaarborgd, in zoverre zij betrekking heeft op feiten van vòòr haar bekendmaking en inwerkingtreding.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Loodsdienst van zeevaartuigen - Rechten van de Mens - Ongestoord genot van de eigendom

- Art. 3bis Wet 30 aug. 1988

2 april 1998C.94.0438.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, AC, 1997-98, nr.~

Herstelplicht - Algemeen - Vordering tot herstel van schade - Rechtmatig belang

Hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft heeft geen rechtmatig 
belang om een vordering tot herstel van de schade in te dienen.~

Herstelplicht - Algemeen - Vordering tot herstel van schade - Rechtmatig belang

8 januari 1998C.96.0224.N AC nr. ...

De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekeringsnemer, gestoeld op haar recht op regres volgend 
uit de verzekeringsovereenkomst, tot terugbetaling van de bedragen betaald aan de slachtoffers van een 
verkeersongeval veroorzaakt door de zware fout van het minderjarig kind van de verzekeringsnemer kan geen 
grond vinden in artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek nu die vermoede aansprakelijkheid niet 
geldt voor contractuele tekortkomingen van de minderjarige.~

Herstelplicht - Ouders - Verzekering - Zware fout van minderjarige - Regresvordering - Contractuele tekortkoming

- Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

5 december 1997C.96.0332.F AC nr. ...
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Het vermoeden van aansprakelijkheid ex artikel  1384, eerste lid, B.W. ten laste van de bewaarder van een 
gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die schade hebben geleden en kan enkel door hen worden 
aangevoerd;  het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan zich derhalve niet op dat vermoeden beroepen 
om aan te tonen dat er geen toevallig feit is geweest, wanneer de verzekeraar van de eigenaar van het 
voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt omdat het gebrekkig was, tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds optreedt tot vergoeding van de schade ten gevolge van lichamelijk letsel dat door dat 
voertuig is veroorzaakt, wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding 
verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrijuit gaat.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Personen die zich daarop kunnen beroepen - 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Toevallig feit

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 50, § 1, 2°, oud Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

2 december 1997P.96.0117.N AC nr. ...

De politieambtenaren van de rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de parketten, die in hun functies aan de 
Staat, aan de gemeente of aan derden schade berokkenen, moeten deze slechts vergoeden, wanneer zij een 
opzettelijke fout, een zware fout, of een lichte fout die bij hen gewoonlijk voorkomt, begaan.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Politieambtenaren - Aard van de fout

- Artt. 47 en 48, eerste lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

De Staat is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren van de rijkswacht en de 
gerechtelijke politie bij de parketten in de functies waarin hij hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers 
aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van hun aangestelden.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Politieambtenaren - Aard van de fout

- Art. 47, eerste lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

18 november 1997P.96.0477.N AC nr. ...

De beklaagde die, teneinde een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering aanvoert dat de burgerlijke partij een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot 
het ontstaan van de schade, dient het bestaan van die fout en van het oorzakelijk verband met de schade te 
bewijzen.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde - Verdeling van 
aansprakelijkheid op burgerlijk gebied - Aan burgerlijke partij verweten fout - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1997S.96.0157.F AC nr. ...

De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een door een statutaire beambte 
van een gemeente tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout van een 
lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Gemeente - Gemeentebestuur - Lid - Fout - Statutair beambte - Schade - Vordering in 
rechte - Rechtbanken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - Arbeidshoven en -rechtbanken

- Artt. 9, 556, 578 tot 583, 607 en 643 Gerechtelijk Wetboek

23 september 1997P.96.0526.N AC nr. ...

Degene door wiens fout aan een ander schade is veroorzaakt, is verplicht deze volledig te vergoeden;  deze 
regel geldt voor alle door een onrechtmatige daad schadelijdende partijen.~

Herstelplicht - Algemeen - Omvang

20 juni 1997C.96.0195.N AC nr. ...

De omstandigheid dat particulieren subjectieve rechten kunnen laten gelden tegenover de overheid en dat de 
uitoefening van hun rechten ingeperkt wordt door verjaring, sluit niet noodzakelijk uit dat de overheid bij de 
afhandeling van de vordering een verplichting van zorgvuldigheid die zich aan allen opdringt, kan miskennen.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Administratieve overheid - Zorgvuldigheidsnorm - Overheidspersoneel - Subjectieve 
rechten - Verjaring van de vordering
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De Staat en de andere publiekrechtelijke personen evenals de rechtsonderhorigen zijn onderworpen aan de 
rechtsregels en onder meer aan de regels inzake vergoeding van de schade ten gevolge van schending van de 
subjectieve rechten en de rechtmatige belangen van de particulieren door het plegen van een fout.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Uitoefening van bevoegdheid

Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel stelt de administratieve 
overheid in de uitoefening van haar bevoegdheid vrij van de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek om de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; 
dit beginsel geldt ook als aan het bestuur verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Administratieve overheid - Fout - Zorgvuldigheidsnorm

19 juni 1997C.96.0254.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 1997, C.96.0254.F en C.96.0258.F, Bull. en Pas. 1997, I, nr.~

Herstelplicht - Algemeen - Aansprakelijkheid voor andermans daden

Art. 1384 B.W. formuleert geen algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor andermans daad dat in zijn 
eerste lid zou zijn vervat, maar bijzondere regels die in de volgende leden op beperkende wijze worden 
opgesomd.

Herstelplicht - Algemeen - Aansprakelijkheid voor andermans daden

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

13 maart 1997C.96.0105.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de strafrechter heeft beslist dat een voor hem gedaagde partij geen enkele nalatigheid 
had begaan belet de burgerlijke rechter niet die partij op grond van artikel   1384, eerste lid, B.W.  te 
veroordelen tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de zaak die zij onder haar bewaring had.~

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - Geen fout - Rechterlijk gewijsde dienaangaande - Gezag van gewijsde in 
strafzaken

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

6 maart 1997C.96.0132.F AC nr. ...

Een decreet waarbij de verplichtingen van het Waalse Gewest inzake de handhaving van de kwaliteit van de 
oppervlaktewateren worden beperkt, sluit niet uit dat genoemd gewest aansprakelijk kan worden gesteld op 
grond van andere wettelijke bepalingen.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Waals Gewest - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen vervuiling

- Art. 19 Decr. Waalse Gewestraad 7 okt. 1985 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen vervuiling

10 oktober 1996C.95.0343.F AC nr. ...

Een zaak is door een gebrek aangetast, in de zin van artikel  1384, eerste lid, B.W., als zij een abnormaal 
kenmerk vertoont waardoor zij, in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken; dat is het geval 
wanneer een metalen buis die een reclamebord draagt, van dat bord is losgeraakt en op een plaats ligt waar zij 
voor het verkeer gevaar oplevert.~

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

7 mei 1996P.94.0841.N AC nr. ...

De aansprakelijkheid van de werknemer wordt door artikel  18 Arbeidsovereenkomstenwet slechts beperkt 
voor schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst veroorzaakt;  dat is niet het geval wanneer 
hij van zijn loon gebruik maakt, noch wanneer hij met toelating van zijn werkgever een firmawagen voor privé-
doeleinden gebruikt.~

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Arbeidsovereenkomst - Aansprakelijkheid van de werknemer - Beperking - 
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

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

3 mei 1996C.95.0016.F AC nr. ...

De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke 
gezamenlijk wordt begaan door verscheidene personen die wetens bijdragen tot het ontstaan van een 
schadelijk feit, zowel inzake contractuele aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~
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Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Gemeenschappelijke fout

- Artt. 1202, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

26 april 1996C.94.0276.F AC nr. ...

Indien de rechter twee personen, die beiden jegens de getroffene tot schadevergoeding zijn gehouden, in 
solidum aansprakelijk buiten overeenkomst verklaart, kan hij niet wettig beslissen dat een van beiden de 
compensatoire interest die aan de gelaedeerde wordt toegekend, pas dient te betalen wanneer zijn beslissing 
in kracht van gewijsde zal zijn getreden en, derhalve, dat in de onderlinge betrekkingen tussen 
medeschuldenaars een deel van de compensatoire interest van vrijwaring wordt uitgesloten.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Aansprakelijkheid "in solidum" - Medeschuldenaars - Onderlinge 
betrekkingen

Wanneer de schade is veroorzaakt door de gezamenlijke fouten van verscheidene personen, is in beginsel 
ieder van hen jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade.~

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Verplichting

1 maart 1996C.95.0250.F AC nr. ...

Een zaak is gebrekkig, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor in bepaalde omstandigheden 
schade kan ontstaan;  zulks kan het geval zijn met de lamp van het koplicht van een bromfiets die, wegens 
slijtage is uitgegaan.~

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Begrip - Gebrek te wijten aan slijtage

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

19 januari 1996C.95.0193.F AC nr. ...

Hoewel artikel  1385 B.W. een wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van schuld aan de door een dier 
veroorzaakte schade instelt ten laste van de eigenaar van dat dier of ten laste van degene die zich ervan 
bedient terwijl hij het in gebruik heeft, sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar of bewaarder van 
aansprakelijkheid wordt vrijgesteld, bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer een derde een fout 
heeft begaan die aanleiding gaf tot de gedraging van het dier en waardoor, niet de gedraging, maar elke 
mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld.~

Herstelplicht - Dieren - Schade veroorzaakt door een dier - Aansprakelijkheid van de eigenaar of van de bewaarder - 
Vermoeden van schuld - Vrijstelling van aansprakelijkheid - Fout van een derde

19 januari 1996C.95.0203.F AC nr. ...

Om als bewaarder van een dier aansprakelijk te worden gesteld voor de door dat dier veroorzaakte schade is 
het voldoende dat de bewaarder, op het ogenblik van het schadetoebrengend feit, het meesterschap over het 
dier had, wat inhoudt dat hij de niet ondergeschikte macht had om, zonder inmenging van de eigenaar, het 
dier te leiden en toezicht erover uit te oefenen, en dat hij dezelfde macht had als de eigenaar om het dier te 
gebruiken, welke voorwaarde tot de feitelijke beoordeling van de rechter behoort.~

Herstelplicht - Dieren - Bewaarder - Macht van leiding, toezicht en gebruik

- Art. 1385 Burgerlijk Wetboek

5 oktober 1995C.93.0305.N AC nr. ...

Enkel wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van de dader en van het slachtoffer 
moet de dader de door de naaste familieleden van het slachtoffer door repercussie geleden schade slechts 
vergoeden in evenredigheid met het aandeel van de dader in de aansprakelijkheid.~

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Naaste familieleden - Schade door repercussie

29 juni 1995C.94.0393.F AC nr. ...

Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de getroffene, mag de andere 
schadeverwekker niet worden veroordeeld om de gelaedeerde volledig te vergoeden.~

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest - Burgerlijke zaken

16 juni 1995C.93.0319.N AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. Bresseleers bij cass., 16 juni 1995, A.R. C.93.0319.N, AC 1995, nr....~

Herstelplicht - Gebouwen - Instorting - Gebrek in de bouw - Aansprakelijkheid van de eigenaar - Nog niet opgeleverd 
gebouw - Eigenaar - Gebouw in oprichting

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer 
deze te wijten is aan een verzuim van onderhoud of een gebrek in de bouw; tenzij er een afwijkende 
wetsbepaling of beding is, behoort een gebouw dat een aannemer ter uitvoering van een aannemingscontract 
opricht op de grond van een eigenaar aan die eigenaar, ongeacht of dat gebouw nog niet is voltooid of 
opgeleverd.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Gemeente - Instorting - Nog niet opgeleverd gebouw - Eigenaar - Gebouwen

- Artt. 553, 1386 en 1788 Burgerlijk Wetboek

Herstelplicht - Gebouwen - Instorting - Gebrek in de bouw - Aansprakelijkheid van de eigenaar - Nog niet opgeleverd 
gebouw - Eigenaar

- Artt. 553, 1386 en 1788 Burgerlijk Wetboek

12 april 1995P.94.1430.F AC nr. ...

Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene, die zelf geen fout heeft 
begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die getroffene gehouden tot algehele vergoeding van de 
schade; niet ontvankelijk is derhalve het middel waarin de dader, die zodanige schade heeft veroorzaakt of 
mede heeft veroorzaakt, tot staving van zijn cassatieberoep tegen de getroffene aanvoert dat voormelde 
schade tevens door de fout van een derde is veroorzaakt, ook al zou die derde een naaste verwant van de 
getroffene zijn, terwijl de getroffene een rechtstreekse eigen schade lijdt.

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Verscheidene daders - Plicht jegens de getroffene - Volledige 
vergoeding

5 april 1995P.94.1363.F AC nr. ...

Het bij artikel  1834, tweede lid, B.W. ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor hun 
minderjarige kinderen berust ofwel op een fout in de opvoeding, ofwel op een fout in het toezicht, zonder dat 
beide fouten gelijktijdig hoeven voor te komen.~

Herstelplicht - Ouders - Fout in de opvoeding - Fout in het toezicht niet vereist - Vermoeden van aansprakelijkheid

2 maart 1995C.94.0209.F AC nr. ...

Wanneer de veroorzaker van een ongeval aan de gevolgen van dat ongeval is overleden, kunnen diens 
rechthebbenden van de W.A.M.-verzekeraar geen vergoeding eisen van de begrafeniskosten en van de 
materiële of morele schade die zij bij repercussie hebben geleden.~

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Fout van het slachtoffer - Schade bij repercussie geleden door de rechthebbenden

2 maart 1995C.94.0313.F AC nr. ...

Het gebrek van de zaak waarvoor hij, die de zaak onder zijn bewaring heeft, aansprakelijk is, behoeft niet per 
se een intrinsiek kenmerk van de zaak te zijn.~

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

3 januari 1995P.93.1560.N AC nr. ...

Daders van onderscheiden feiten van oplichting kunnen niet wettig veroordeeld worden tot het geheel van de 
vergoedingen van de schade welke elk afzonderlijk feit heeft veroorzaakt.~

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Onderscheiden feiten van oplichting - Algehele vergoeding - Schade

- Art. 50 Strafwetboek

8 december 1994C.93.0303.F AC nr. ...
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De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W.  aansprakelijk kan zijn, 
bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden 
beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat die in dezelfde 
omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, 
een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier 
wel iets te doen;  bovendien, wanneer de betwiste handeling het rechtstreeks voorwerp is van de 
rechtsprekende functie, is de Staat alleen aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een 
gevestigde rechtsnorm.~

Herstelplicht - Staat - Overheid - Fout van een magistraat - Handeling van de rechtsprekende functie

1 december 1994C.94.0136.F AC nr. ...

Een zaak lijdt aan een gebrek als zij een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken; de feitenrechter kan oordelen dat zulks het geval is wanneer er bij 
de slecht verlichte ingang van een kelder brokken hout dwars over de vloer liggen.~

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

2 november 1994P.94.0606.F AC nr. ...

Door tegenstrijdigheid aangetast is de beslissing waarbij de beklaagde, bestuurder van een motorvoertuig, op 
de strafvordering, tot onderscheiden straffen wordt veroordeeld, enerzijds, wegens het door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk toebrengen van verwondingen aan zijn inzittende, anderzijds, 
wegens het sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie, op grond dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de staat van dronkenschap van de beklaagde en het ongeval, en, op de burgerlijke 
rechtsvordering, beslist dat de inzittende een gedeelte van zijn schade moet dragen omdat hij zo onvoorzichtig 
is geweest zich te laten terugvoeren door een bestuurder van wiens staat van dronkenschap hij op de hoogte 
was.

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Ongeval - Tegenstrijdigheid - Redengeving - Wegverkeer

- Art. 149 - oud 97 - Grondwet 1994

28 oktober 1994C.93.0114.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die, vaststellende dat het tegenbewijs niet wordt geleverd van het bij 
artikel  1384, vierde lid, B.W. ingestelde vermoeden betreffende de aansprakelijkheid van de onderwijzers, 
oordeelt dat de aansteller aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de daad van diegene voor wie hij 
moet instaan.~

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Onderwijzers - Vermoeden van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid voor 
andermans daden

- Art. 1384, eerste en derde lid Burgerlijk Wetboek

24 oktober 1994C.93.0496.N AC nr. ...

De bewaarder, die samen met anderen een door een gebrek aangetaste zaak onder zijn bewaring heeft en die 
ingeval van schade veroorzaakt door die zaak, samen met die anderen, op grond van artikel   1384, eerste lid, 
B.W., door de benadeelde als aansprakelijke in rechte wordt aangesproken, kan de medebewaarder aan wie 
het gebrek van de zaak te wijten is, in vrijwaring voor zijn aansprakelijkheid oproepen.~

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Bewaring - Hoofdvordering - Veroordeling in solidum - Medebewaarder - 
Schadeloosstelling - Vordering in vrijwaring - Aansprakelijkheid - Schade

18 oktober 1994P.93.0601.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een openbaar bestuur beschikt over diensten en personeel voor het beheer van en het 
toezicht op de wegen en om de noodzakelijke herstellingen daaraan te verrichten, brengt niet mee dat de last 
van de herstelling moet worden gedragen door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door de fout 
van een derde.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Openbaar bestuur - Beheer en toezicht der wegen - Fout van een derde - Schade - Last der 
herstelling
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OORZAAK

13 oktober 2004P.04.0896.F AC nr. 476

Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al dan niet bestaan 
afleidt van een oorzakelijk verband tussen fout en schade, kan hij wettig de heler samen met de dief tot 
vergoeding van alle schade veroordelen, indien hij van mening is dat zonder de fout van de heler, de schade 
zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Schade - Heling van gestolen voorwerpen - Fout van de heler - Oorzakelijk 
verband

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

30 september 2004C.03.0376.F AC nr. 444

De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek van een zaak is 
ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit; de rechter die het bestaan van het 
gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij 
aanneemt dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich 
heeft voorgedaan (1). (1) Cass., 7 dec. 2001, AR C.99.0505.F, nr 682.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Gebrek van de zaak en fout van de getroffene - Vrijstelling van de 
bewaarder

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

22 april 2004C.01.0484.N AC nr. ...

De rechter kan degene die een fout heeft begaan slechts veroordelen tot vergoeding van schade, wanneer hij 
vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade, hetwelk verband vereist dat 
zonder de fout de schade niet kon ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (1); hij kan dit niet 
wanneer hij vaststelt dat er onzekerheid blijft bestaan over dat verband. (1) Zie Cass., 30 mei 2001, AR 
P.01.0075.F, nr 319.

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

1 april 2004C.01.0211.F AC nr. 174

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., Ver. K., 1 april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC, 2004, nr ... .

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Bewijslast

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Medische fout - Schade - Verlies van een kans op genezing of overleving - 
Oorzakelijk verband

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan - Ontbreken van een verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en het verlies van een kans 
om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen - Bewijs

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan - Voorwaarde

Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; genoemd verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade 
niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

Wanneer het arrest overweegt, enerzijds, dat degene die een fout heeft begaan het ontstaan van de schade, 
zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen voorkomen en, anderzijds, dat de schadelijder door die fout 
de kans verloren heeft om de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, te voorkomen, sluit het niet uit dat de 
schade zonder die fout had kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan - Ontbreken van een verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en het verlies van een kans 
om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen - Bewijs
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De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de werkelijk geleden schade, 
indien hij beslist dat onzekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade; niet 
naar recht verantwoord is de beslissing waarbij het arrest degene die een fout heeft begaan veroordeelt tot 
vergoeding van de door de schadelijder aangevoerde schade, wanneer het arrest niet uitsluit dat die schade 
zich zonder die fout had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan

3 december 2003P.03.0367.F AC nr. 614

De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet 
blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als 
tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden 
schade, tenzij uit de inhoud of draagwijdte van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt 
dat de voormelde, haar opgelegde uitbetalingen haar definitief ten laste moeten blijven (1). (1) Zie Cass., 9 
april 2003, AR P.03.0049.F, nr ...; 10 april 2003, AR C.01.0329.F, nr ...

Oorzaak - Algemeen - Overheid - Ambtenaren - Ongeval veroorzaakt door een derde - Lonen en lasten - Betaling zonder 
tegenprestatie - Vergoeding - Voorwaarden - Wettelijke en reglementaire verplichtingen

30 september 2003P.02.1228.N AC nr. 463

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er een oorzakelijk 
verband is tussen de fout van een beklaagde en het ongeval, niet uitdrukkelijk vaststellen dat het ongeval, 
zoals het zich concreet heeft voorgedaan, zonder die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd (1). (1) Zie 
Cass., 28 sept. 1989, AR 8373, nr 63; 15 mei 1990, AR 3508, nr 542; 8 okt. 2002, AR P.01.1132.N, nr ...

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

De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband tussen de fout en 
de schade (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 1988, AR 1359, nr 288; 23 mei 1990, AR 8033, nr 556; 8 okt. 2002, AR 
P.01.1132.N, nr ...

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

10 juni 2003P.02.1358.N AC nr. 341

Wanneer het feit dat de bestuurder van een bromfiets die jonger is dan achttien jaar een passagier op zijn 
bromfiets heeft vervoerd, geen oorzaak of geen van de oorzaken van het verkeersongeval is geweest en het 
ongeval evenmin te wijten is aan enige door een gebrek aan rijervaring te wijten fout van de bestuurder, is de 
onvoorzichtigheid van de passagier, die erin bestaat plaats te hebben genomen op de bromfiets terwijl hij wist 
dat de bestuurder hem niet mocht vervoeren, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij lijdt (1). (1) Zie 
Cass., 11 sept. 1984, AR 7979, nr 26; 23 dec. 1986, AR 444, nr 253.

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Verkeersongeval - Min achttienjarige bromfietser - Risico-aanvaarding vanwege de 
passagier

30 april 2003P.03.0168.F AC nr. 271

De overweging volgens welke het ongeval waarvoor de beklaagde aansprakelijk is gesteld, slechts de 
aanleiding en niet de oorzaak van de schade is geweest, volstaat niet om een oorzakelijk verband uit te sluiten 
tussen de fout van de beklaagde en de schade die de getroffene zegt geleden te hebben t.g.v. de door hem 
geleden arbeidsongeschiktheid, aangezien de rechter moet vaststellen dat de schade zich zonder die fout en 
de daaruit volgende arbeidsongeschiktheid niettemin op die wijze zou hebben voorgedaan (1). (1) Zie Cass., 26 
feb. 1981, AR 6252 (AC, 1980-81, nr 382).

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Begrip - Fout - Aanleiding van de schade

Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij al dan niet een oorzakelijk 
verband tussen de fout en de schade afleidt, gaat het Hof van Cassatie toch na  of de rechter die beslissing 
wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden (1). (1) Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, nr 625.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter - Hof van Cassatie - Toezicht

9 april 2003P.03.0049.F AC nr. 235
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De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet 
blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als 
tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden 
schade, voor zover uit de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar 
opgelegde uitbetalingen haar niet definitief ten laste moeten blijven (1); om een dergelijke vergoeding te 
verkrijgen, hoeft die overheid niet te bewijzen dat zij andere schade heeft geleden, dan die welke voortvloeit 
uit de omstandigheid dat zij het loon en de lasten heeft uitbetaald zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties 
te hebben genoten. (1) Zie Cass., 30 jan. 2002, AR P.01.1393.F, nr ...; 4 maart 2002, AR C.01.0284.N, nr ...; 24 
sept. 2002, AR P.01.0455.N, nr ...; 2 okt. 2002, AR P.02.0643.F, nr ... .

Oorzaak - Algemeen - Overheid - Ambtenaren - Ongeval veroorzaakt door een derde - Lonen en lasten - Uitbetaling zonder 
tegenprestatie - Vergoeding - Voorwaarden - Wettelijke en reglementsbepalingen

4 april 2003C.02.0139.N AC nr. 226

Is niet naar recht verantwoord het vonnis dat, uit het feit dat een botsing plaatsgreep en uit de afwezigheid 
van een bewezen fout in hoofde van de ene bestuurder, een fout in oorzakelijk verband met de schade in 
hoofde van de andere bestuurder afleidt en deze bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden 
schade (1). (2). (1) Zie Cass., 16 feb. 1990, AR 6508, nr 367. (2) Zie Cass., 30 april 1980, AC 1979-1980, nr 555.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Afwezigheid van fout in hoofde van een partij - Gevolgtrekking

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

20 maart 2003C.01.0572.F AC nr. 180

Er is sprake van verbreking van het oorzakelijk verband, wanneer er tussen de fout en de schade een eigen 
juridische oorzaak optreedt die onderstelt dat er een juridische verantwoording bestaat buiten de fout; 
diefstal die ten gevolge van die fout kon plaatsvinden, vormt geen onafhankelijke juridische verantwoording 
van de in aanmerking genomen fout (1). (1) Zie Cass., 13 april 1988 (AC,1987-88, nr 492) en concl. adv.-gen 
Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas., 1998, I, 943; F. GLANSDORFF, C. DALCQ, "Les derniers avatars de la 
théorie de la rupture du lien de causalité par l'intervention d'une cause juridique propre", R.C.J.B., 1989, P. 
631-664; K. FAES, "De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een 
wettelijke of contractuele verplichting", T.P.R., 1993, p. 451.

Oorzaak - Allerlei - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Verbreking - Ingrijpen van een eigen juridische oorzaak - 
Door een fout vergemakkelijkte diefstal

8 oktober 2002P.01.1132.N AC nr. 514

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er geen causaal verband 
is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade, niet uitdrukkelijk vaststellen dat de schade, zoals zij zich 
concreet heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer (1) (1) Zie 
Cass., 28 sept. 1989, A.R. 8373, nr. 63; 15 mei 1990, A.R. 3508, nr. 542;

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade - Geen conclusie - Beoordeling door de rechter

De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband tussen de fout en 
de schade (1) (1) Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. 1359, nr. 288; 23 mei 1990, A.R. 8033, nr. 556.

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

26 september 2002C.00.0652.F AC nr. 487

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de overtreding van het Wegverkeersreglement door een 
bestuurder niet heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade, wanneer de rechter die beslissing 
uitsluitend grondt op redenen die de fout van de andere bestuurder betreffen terwijl zij niet impliceren dat 
zonder de overtreding van de eerste bestuurder de schade toch zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft 
voorgedaan (1). (1) Cass., 3 mei 1966, A.R. C.95.0256.F, nr. 146; 14 juni 1995, A.R. P.95.0094.F, nr. 295.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verschillende fouten

26 juni 2002P.02.0015.F AC nr. 381
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Het pensioenkapitaal dat aan de getroffene door een ongeval door zijn werkgever is gestort t.g.v. de door die 
getroffene geleden blijvende ongeschiktheid, moet niet in aanmerking worden genomen om de schade uit die 
ongeschiktheid te vergoeden, wanneer dat pensioenkapitaal een andere rechtsgrond heeft dan het misdrijf 
van onopzettelijke slagen of verwondingen, op grond waarvan de beklaagde is veroordeeld, en niet strekt tot 
vergoeding van de door dat misdrijf aan de getroffene berokkende schade (1). (1) Zie Cass., 21 jan. 1998, A.R.  
P.97.1052.F, nr. 38.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Begrip - Onderscheiden rechtsgrond - Blijvende ongeschiktheid - Schade - 
Herstel - Pensioenkapitaal - Weerslag

28 februari 2002C.99.0193.N AC nr. 147

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten; de contractuele 
verbintenis die de benadeelde na de onrechtmatige daad aangaat ten einde het bestaan en de omvang van de 
schade te laten vaststellen heeft niet de inhoud of de strekking dat de benadeelde de door hem hiervoor 
gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat de herstelplicht van de aansprakelijke wordt weggenomen 
(1). (1) Zie cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, AC 1984-1985, nr 431; L. Schuermans e.a., Overzicht van 
rechtspraak vermeld in voetnoot 2, o.c., nr 1.4.

Oorzaak - Algemeen - Bestaan en omvang van schade - Vaststelling - Kosten - Contractuele verbintenis aangegaan door de 
benadeelde - Inhoud of strekking

7 december 2001C.99.0505.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van het gebrek van een zaak te 
hebben vastgesteld, de bewaarder ervan van elke aansprakelijkheid ontslaat en de getroffene alleen 
aansprakelijk voor de schade verklaart, zonder vast te stellen dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee 
de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan (1). (1) Cass., 30 nov. 1984,  A.R. 4327, nr. 
207.

Oorzaak - Allerlei - Gebrek van de zaak en fout van de getroffene - Beslissing die de getroffene alleen aansprakelijk voor de 
schade verklaart - Oorzakelijk verband - Vereiste vaststellingen

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...

De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde controlecommissies, waarbij 
zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten 
laste werden genomen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of 
overbodige onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van herstel van schade 
die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit (1); in geval van een slechts gedeeltelijke 
terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen 
het totaalbedrag van de overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de 
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies toekent, het oorzakelijk 
verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder 
die fout, niet zou hebben geleden (2). (1) Zie Cass., 18 mei 1998, A.R. S.98.0167.N, nr. 258; 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F, nr. 91. (2) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Onnodig dure of 
overbodige onderzoeken en behandelingen - Controlecommissies - Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste 
genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen - Burgerlijke rechtsvordering van de verzekeringsinstelling - 
Verbreking van het oorzakelijke verband

- Art. 90bis (thans art. 157) KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

6 november 2001P.99.1703.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass., 6 nov. 2001, A.R. nr P.99.1703.N, AC, 2001, nr ...

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade - Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener - 
Prestaties op vrijwillige basis - Schade
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De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, is vreemd aan de vraag of er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een derde en de meerinspanningen die voor de 
prestatieverlener uit die omstandigheid voortvloeien (1). (1) Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen 
daarin.

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade - Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener - 
Prestaties op vrijwillige basis - Schade

30 mei 2001P.01.0075.F AC nr. ...

Het feit dat een bestuurder een fout in een oorzakelijk verband met het ongeval heeft begaan, belet niet dat 
de fout van een andere bestuurder eveneens een verband met dat ongeval kan vertonen (1). (1) Zie Cass., 29 
nov. 1995, A.R. P.95.0802.F, nr. 516 ; 23 feb. 2000, A.R. P.99.1574.F, nr. 140.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter - Wegverkeersongeval - Verschillende fouten

Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een fout en het ongeval, wanneer de rechter in feite vaststelt dat 
het ongeval zonder die fout niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie Cass., 
3 mei 1996, A.R. C.95.0256.F, nr. 146 ; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1261.F, nr. ... .

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter

28 maart 2001P.00.1659.F AC nr. ...

De rechter die de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen het misdrijf en de schade afleidt uit de 
overweging dat die schade zich ook had kunnen voordoen in een hypothese die vreemd is aan de concrete 
omstandigheden van de bij hem aanhangig gemaakte zaak, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (1). (1) 
Cass., 8 okt. 1996, A.R. P.95.0603.N, nr. 363.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Concrete omstandigheden - Hypothese vreemd aan de zaak

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

21 februari 2001P.00.1216.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een van de 
bij een wegverkeersongeval betrokken bestuurders en het ongeval, is niet naar recht verantwoord, wanneer 
hij niet vaststelt dat de schade zich zonder die fout niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is 
gekomen (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.0232.F, nr. 625; 23 feb. 2000, A.R. P.99.1574.F, nr. 140.

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

20 februari 2001P.99.0480.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten aanzien van een van de daders 
reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestond, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade 
en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijf niet weg (1). (1) Zie N. Bauwens, 
Bedrieglijk onvermogen, R.W., 1989-90, 273 (290).

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Misdrijf van bedrieglijk onvermogen - Schade voortvloeiend uit uitvoerbare 
titel die bestond voor het misdrijf - Andere beklaagden - Daden van deelneming

- Art. 490bis Strafwetboek

19 februari 2001C.99.0228.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de overheid, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, 
de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen aan een arbeidsongeschikte ambtenaar, 
is vreemd aan de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan door een derde en de 
schade die voor de overheid voortvloeit uit de omstandigheid dat zij die betalingen moet doen zonder hiervoor 
een tegenprestatie te genieten (1). (1) Zie cass., 11 april 1938, Bull. en Pas., 1938, 85); cass., 28 april 1978 (AC, 
1978, 1004), met concl. adv.-gen. Dumon; cass., 13 april 1988, A.R. nr 5839 (AC, 1987-88, nr 492); cass., 7 
februari 1997, A.R. nrs C.94.0312.N en C.95.0085.N (AC, 1997, nr 69).

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt 
ongeval - Overheid - Werkgever - Wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - 
Betaling zonder tegenprestatie - Schade

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...
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De wettelijke verplichting om een misdrijf aan te geven, verbreekt het oorzakelijk verband tussen dat misdrijf 
en de schade niet (1). (1) Zie Cass., 13 april 1988, A.R. 5839, nr. 492, met concl. adv.-gen. M. Janssens de 
Bisthoven, in Bull. en Pas., 1987-88, I, nr. 492.

Oorzaak - Allerlei - Misdrijf - Aangifteverplichting - Oorzakelijk verband met de schade

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

22 november 2000P.00.1173.F AC nr. ...

Voor het bestaan van door een misdrijf veroorzaakte schade is niet vereist dat de schade waarvan het herstel 
gevorderd wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel van het misdrijf waarop de rechtsvordering is 
gegrond, en evenmin dat het bestaan van die schade een van de bestanddelen van dat misdrijf is (1). (1) Zie 
Cass., 12 jan. 1976 (AC, 1976, 532).

Oorzaak - Algemeen - Misdrijf - Schade

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

31 mei 2000P.00.0235.F AC nr. ...

Om het bestaan te beoordelen van een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
en het overlijden van een persoon, moet de rechter rekening houden met de concrete situatie, zoals die zich 
voordoet, zonder te gissen wat zich misschien zonder de fout zou hebben voorgedaan (1). (1) Cass., 20 mei 
1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 795).

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Overlijden - 
Oorzakelijkheid

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

23 februari 2000P.99.1574.F AC nr. ...

De rechter die beslist om één van de in een wegverkeersongeval betrokken bestuurders volledig aansprakelijk 
te stellen voor dat ongeval en zijn schadelijke gevolgen, niettegenstaande het feit dat de andere bestuurder 
een fout heeft begaan, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij oordeelt dat voornoemd ongeval 
en zijn schadelijke gevolgen zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, als die andere bestuurder de 
fout niet had begaan.

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

21 januari 2000C.98.0352.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken dient de partij die een vordering heeft ingesteld wegens een misdrijf, het bewijs te leveren 
van de bestanddelen van dat misdrijf.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een bestuurder een voertuig links inhaalt op een kruispunt waar het van rechts komende verkeer 
voorrang heeft, is de beslissing onwettig waarbij elk oorzakelijk verband tussen dat misdrijf en het tussen 
beide voertuigen gebeurde ongeval wordt uitgesloten op grond dat het feit dat de rijbaan waarop het ongeval 
gebeurd is geen voorrangsweg was, geen invloed heeft gehad op het ongeval.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Links inhalen - Kruispunt - Voorrang van rechts

24 november 1999P.99.0232.F AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van één van de in een 
verkeersongeval betrokken bestuurders en de uit dat ongeval voorvloeiende schade, zonder vast te stellen dat 
de schade, zonder die fout, zich niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze is gebeurd, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing door het Hof

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout en de schade, gaat het Hof evenwel na of de rechter uit die vaststellingen die 
beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing door het Hof
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24 november 1999P.99.1116.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat één van de bij het ongeval betrokken  bestuurders een fout heeft begaan die 
niet kon worden voorzien, kan niet worden afgeleid dat de samenlopende fout van de andere bestuurder geen 
oorzakelijk verband met de schade vertoont.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Begrip - Fout - Aanleiding van de schade

19 november 1999C.98.0500.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat een van de twee bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn, een fout 
heeft begaan, kan de rechter niet afleiden dat de fout van de andere bestuurder geen oorzakelijk verband 
vertoont met het ongeval.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Samenlopende fouten van twee bestuurders - 
Oorzakelijk verband

8 september 1999P.99.0360.F AC nr. ...

De schade die de Staat geleden heeft omdat een belasting niet binnen de bij het W.I.B.  voorgeschreven 
termijnen van openbare orde is ingekohierd, vindt in het verval t.g.v.  het verstrijken van voornoemde 
termijnen een eigen rechtsgrond die elk oorzakelijk verband verbreekt tussen die schade en het misdrijf of het 
oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd door hetzij de persoon die de voorwaarden voor het verschuldigd zijn 
van de belasting vervult, hetzij door een derde die volgens de Staat voor het niet-inkohieren van de belasting 
binnen de voormelde termijnen aansprakelijk is.

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Tussenkomst van een eigen rechtsgrond - 
Inkomstenbelastingen - Burgerlijke rechtsvordering - Belgische Staat - Bestuur van de directe belastingen - Inkohiering - 
Termijnen van openbare orde - Verval

- Artt. 354 en 358 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De schade die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geleden heeft omdat de werkgever niet meer kan worden 
veroordeeld tot betaling van bijdragen wegens het verstrijken van de bij artikel  42, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969, bepaalde termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de bij de artt. 35 en 42 van voornoemde 
wet voorgeschreven en van het gemeen recht afwijkende regeling, waardoor elk oorzakelijk verband 
verbroken wordt tussen die schade en de strafrechtelijke fout van de aangestelde van de werkgever, wiens 
handelingen de Rijksdienst belet hebben de bijdragen voor het verstrijken van de verjaring te vorderen.

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Tussenkomst van een eigen rechtsgrond - Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid - Burgerlijke rechtsvordering - Bijdragen - Verjaring

- Artt. 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

26 maart 1999C.96.0447.N AC nr. ...

De verplichting de passende maatregelen te nemen om brand te voorkomen, de nodige hulp te verstrekken 
om de brand te doen ophouden en de kosten daarvan te dragen is een eigen niet subsidiaire verplichting van 
de gemeenten.

Oorzaak - Allerlei - Brand - Bestrijdingsmaatregelen - Gemeente - Gemeentelijke brandweer - Tussenkomst - Kosten - 
Verplichting - Aard

- Artt. 135, § 2, tweede lid, 5° en 255, 11° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

24 maart 1999P.98.1479.N AC nr. ...

En cas de pluralité de fautes, il appartient au juge de vérifier si le lien qui unit chacune de ces fautes au 
dommage revêt un caractère de nécessité et d'examiner, dès lors, si chacune des fautes constatées a, 
nonobstant l'interposition d'une autre faute, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire de vérifier pour 
chaque faute si, sans celle-ci, le dommage tel qu'il se présente in concreto se serait réalisé.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verschillende fouten

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat zonder de fout, die hij aan iedere eiser persoonlijk ten laste legt, de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is, is zijn beslissing om de beklaagden te veroordelen 
wegens slagen en verwondingen en doden door onvoorzichtigheid, naar recht verantwoord.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Slagen en verwondingen. Doden - Onopzettelijk toebrengen van 
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verwondingen en onopzettelijk doden - Meerdere daders - Fout - Persoonlijke daad van elkeen

- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

19 juni 1998C.97.0142.F AC nr. ...

De gelaedeerde die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat.

Oorzaak - Allerlei - Oorzakelijk verband - Bewijslast

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

De rechter die degene die een fout heeft begaan veroordeelt om de schade te vergoeden die volgt uit de 
totstandkoming van een risico, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer hij overweegt dat het 
slachtoffer, door die fout, een kans heeft verloren om de totstandkoming van het risico te vermijden, zodat, 
zonder die fout, de schade "misschien" niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Verband tussen fout en schade - Schade die bestaat 
in een verlies van een kans - Schade ten gevolge van de totstandkoming van een risico - Onderscheid

De rechter die degene die een fout heeft begaan veroordeelt om schade te vergoeden, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht, wanneer hij niet uitsluit dat de schade, zonder die fout, had kunnen ontstaan zoals 
ze zich heeft voorgedaan.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, RG C.97.0142.F-C.97.0152.F (AC, 1998, nr....).~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Verband tussen fout en schade - Schade die bestaat 
in een verlies van een kans - Schade ten gevolge van de totstandkoming van een risico - Onderscheid

16 januari 1998C.97.0017.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een verkeersongeval niet zou zijn gebeurd zonder een door een fout veroorzaakte 
onregelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die fout in oorzakelijk verband staat met de 
totstandkoming van dat verkeersongeval en de schadelijke gevolgen ervan.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Gebrekkige verkeerstekens - Omkering van de voorrang - Verkeersongeval - 
Ontbreken van oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter

23 september 1997P.96.0526.N AC nr. ...

De vaststelling dat het slachtoffer geen enkele fout treft in oorzakelijk verband met de schadelijke gevolgen 
van een verkeersongeval is wettig verantwoord door de vaststelling dat het oorzakelijk verband tussen de fout 
van de beklaagde en die gevolgen vaststaat en dit tussen de fout van het slachtoffer en die gevolgen niet, d.i.  
dat niet bewezen is dat die gevolgen door de fout van het slachtoffer werden beïnvloed.~

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Fout van het slachtoffer - Schade - Omvang - Bewijs

25 maart 1997P.96.1075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER bij Cass., 25 maart 1997, AR P.96.1075.F (Bull. en Pas., 1997, nr. ...).~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan geoorloofd 
op de plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - 
Grenzen

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing 
van het Hof

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de 
verkeersovertreding van een bestuurder die zijn voertuig onregelmatig geparkeerd had op een plaats waar 
stilstaan geoorloofd was en een verkeersongeval, als hij vaststelt dat de schade, zoals zij is ontstaan, zich op 
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de aanwezigheid van het voertuig regelmatig zou zijn geweest;  
de rechter beslist aldus, zonder de omstandigheden van het ongeval te wijzigen, dat de aanwezigheid van dat 
voertuig die, op zich, geen fout oplevert, in geen noodzakelijk oorzakelijk verband stond met het ongeval en de 
daardoor veroorzaakte schade.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan geoorloofd 
op de plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - 
Grenzen
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De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing 
van het Hof

7 februari 1997C.94.0312.N AC nr. ...

In de regel wordt het oorzakelijk verband verbroken wanneer tussen de fout en de schade een eigen juridische 
oorzaak ingrijpt zoals een verplichting uit een wet of reglement die op zichzelf voldoende is om de uitvoering 
te verantwoorden. Zulks is niet het geval wanneer die verplichting secundair is ten opzichte van de op de 
dader van een misdrijf of oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane schade 
te doen ophouden.

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ingrijpen van een verplichting uit een wet of een 
reglement - Secundair karakter van die verplichting

Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ingrijpen van een verplichting uit een wet of een 
reglement

20 december 1996C.95.0006.N AC nr. ...

Degene die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de geleden schade, ook al is de schade 
medeveroorzaakt door andere factoren;  het oorzakelijk verband tussen die fout en de geleden schade kan 
slechts worden uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder fout.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan geoorloofd 
op de plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - 
Grenzen

5 november 1996P.95.0122.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een verkeerongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte 
onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk mee dat deze onregelmatige verkeerstoestand en 
dus evenmin de fout die hem heeft veroorzaakt in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van het 
ongeval en de schadelijke gevolgen ervan;  de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde gegevens wettig 
afleiden dat de enige oorzaak van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen ervan in 
een andere door hem vastgestelde fout gelegen is.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Concrete omstandigheden - Vreemd aan de zaak

5 november 1996P.95.1329.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een verkeerongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte 
onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk mee dat deze onregelmatige verkeerstoestand en 
dus evenmin de fout die hem heeft veroorzaakt in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van het 
ongeval en de schadelijke gevolgen ervan;  de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde gegevens wettig 
afleiden dat de enige oorzaak van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen ervan in 
een andere door hem vastgestelde fout gelegen is.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Kennis door de verdachte van de taal van de rechtspleging - Artikel 14.3, a 
en b - Beoordeling door de feitenrechter

8 oktober 1996P.95.0603.N AC nr. ...

De rechter die de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen een door de verweerder begane 
verkeersinbreuk en het ongeval afleidt uit de vaststelling dat het ongeval ook zou gebeurd zijn in de 
veronderstelling dat de eiser een rijbeweging zou hebben uitgevoerd die hij in werkelijkheid niet heeft 
uitgevoerd en zodoende niet met de concrete omstandigheden van de zaak rekening houdt doch in strijd met 
die omstandigheden het ongeval beoordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Concrete omstandigheden - Vreemd aan de zaak

14 juni 1996C.95.0071.F AC nr. ...
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Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die elk oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad 
en schade uitsluit, wanneer hij uit zijn vaststellingen afleidt dat het zelfmoordgedrag van de bestuurder van 
een voertuig enkel de aanleiding en niet de oorzaak was van de dood van zijn inzittende, dat het overlijden van 
laatstgenoemde uitsluitend te wijten is aan haar eigen wil om te sterven en, derhalve, dat de schade, zoals ze 
zich heeft voorgedaan, ook zonder de fout van die bestuurder zou ontstaan zijn.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan - Ontbreken van een verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en het verlies van een kans 
om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen - Bewijs

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt; het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op die vaststellingen. (Impliciet)~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Toetsing van het Hof

5 juni 1996P.96.0134.F AC nr. ...

In de regel wordt het oorzakelijk verband verbroken wanneer tussen de fout en de schade een eigen juridische 
oorzaak ingrijpt zoals een verplichting uit een wet of een reglement die op zichzelf voldoende is om de 
uitvoering te verantwoorden;  zulks is niet het geval wanneer die verplichting secundair is ten opzichte van de 
op de dader van een misdrijf of van een oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn toedoen 
ontstane toestand te doen ophouden.~

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ingrijpen van een verplichting uit een wet of 
een reglement - Secundair karakter van die verplichting

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Ingrijpen van een verplichting uit een wet of 
een reglement

3 mei 1996C.95.0256.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die elk oorzakelijk verband tussen een door een 
bestuurder begane overtreding van het Wegverkeersreglement en een verkeersongeval uitsluit, doch die 
beslissing grondt op redenen waaruit niet blijkt dat ook zonder de fout van die bestuurder de schade zou zijn 
ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan - Ontbreken van een verband - Oorzakelijk verband tussen de fout en het verlies van een kans 
om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen - Bewijs

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Toetsing van het Hof

5 december 1995P.94.1107.N AC nr. ...

De rechter die moet beslissen over een op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide laten 
steunen op alle aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij geen niet aan de openbare orde 
rakende betwisting opwerpt waarvan de conlusies van de partijen het bestaan uitsluiten.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordelingsbevoegdheid - Grenzen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 november 1995P.95.0802.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met een verkeersongeval heeft 
begaan, volgt niet dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een andere bestuurder en 
datzelfde ongeval.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij elk oorzakelijk verband tussen een door een bestuurder 
begane fout en een verkeersongeval uitgesloten wordt, wanneer de rechter die beslissing grondt op redenen 
waaruit niet blijkt dat ook zonder de fout van die bestuurder de schade zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft 
voorgedaan.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de rechter
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De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Toetsing van het Hof - Beoordeling door de rechter

15 november 1995P.95.0714.F AC nr. ...

Dat in een winkel met een veiligheidsdienst diefstal werd gepleegd bewijst het bestaan niet van een 
oorzakelijk verband tussen de diefstal en de verplichting van de eigenaar van de gestolen goederen om het 
personeel van voormelde dienst te betalen en derhalve evenmin zijn recht om van de dief terugbetaling van 
dat loon te krijgen.~

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Diefstal in een winkel met veiligheidsdienst - Oorzakelijk verband tussen de diefstal en 
de betaling van loon

13 oktober 1995C.94.0433.F AC nr. ...

De gelaedeerde die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich 
concreet heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat.~

Oorzaak - Allerlei - Bewijslast - Oorzakelijk verband

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

16 juni 1995C.93.0309.N AC nr. ...

Wanneer de verwerping van een vordering tot schadeloosstelling hierop is gegrond dat niet is bewezen dat de 
fout van verweerder nadeel heeft berokkend aan eiser, behoeft de rechter, bij ontstentenis van conclusie 
dienaangaande, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat alle voorwaarden vervuld zijn om te besluiten dat er geen 
oorzakelijk verband was.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Redengeving - Ontbreken van oorzakelijk verband

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

14 juni 1995P.95.0094.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met een verkeersongeval heeft 
begaan kan niet worden afgeleid dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van het 
slachtoffer en datzelfde ongeval.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Betekening - Betekeningsakte - Overhandiging van een afschrift - Vereiste 
vermeldingen

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij elk oorzakelijk verband tussen de fout van het slachtoffer 
van een verkeersongeval en diens schade uitgesloten wordt, wanneer de rechter die beslissing grondt op 
redenen waaruit niet blijkt dat ook zonder de fout van het slachtoffer de schade zou zijn ontstaan zoals ze zich 
heeft voorgedaan.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Betekening - Betekeningsakte - Overhandiging van een afschrift - Vereiste 
vermeldingen

15 maart 1995P.94.1403.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na te hebben overwogen dat een bestuurder 
"alle voorzichtigheid uit het oog verloren heeft", niettemin elk oorzakelijk verband tussen de aldus tegen die 
bestuurder bewezen verklaarde fout en de schade van de slachtoffers uitsluit, zonder na te gaan of het 
ongeval en de eruit voortvloeiende schade ook zonder die fout zouden ontstaan zijn zoals zij zich hebben 
voorgedaan.~

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - betekening van exploot - Persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is - 
Naam, voornaam en hoedanigheid - Geen vermelding - Strafzaken - Nietigheid

OVEREENKOMSTEN. REGRES

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 maart 2003, AR nr P.02.1609.F, AC, 2003, nr ... .

Overeenkomsten en regres - Verzekering - Indeplaatsstelling - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende 
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goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - 
Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafrechter - Bevoegdheid

De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, die aan 
de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van 
het voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen 
van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van 
die vordering kennis te nemen (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

Overeenkomsten en regres - Verzekering - Indeplaatsstelling - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende 
goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - 
Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

11 mei 2000C.97.0187.N AC nr. ...

De verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent moet bewijzen dat hij als verzekeraar de 
slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen; het doet 
niet ter zake dat hij dit deed door een rechtstreekse betaling dan wel door een betaling uitgevoerd door een 
derde verzekeraar die, op grond van afspraken tussen verzekeraars, voor zijn rekening heeft betaald, noch hoe 
de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij wederzijdse vorderingen worden 
verrekend (1). (1) Zie FAGNART, J.-L., Examen de jurisprudence, Les assurances terrestres, R.C.J.B., 1992, 
123-124, nr 121 en FONTAINE, M., Verzekeringsrecht, 1999, 390-391, nrs 901-902.

Overeenkomsten en regres - Regres - W.A.M.-verzekering - Modelovereenkomst - Regres - Betaling - Vorm - R.D.R.-stelsel - 
Bewijs

20 januari 2000C.96.0161.N AC nr. ...

De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in alle rechten die zij ter zake 
van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade heeft veroorzaakt.

Overeenkomsten en regres - Verzekering - Indeplaatsstelling - Landverzekering - Schade veroorzaakt door kind - Verzekeraar 
die voor de ouders betaald heeft - Verhaal van de verzekeraar

- Art. 22 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

8 september 1999P.99.0430.F AC nr. ...

De Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen die, overeenkomstig de bepalingen van haar 
personeelsstatuut, aan een beambte, die arbeidsongeschikt is t.g.v.  een ongeval te wijten aan de fout van een 
derde, zijn volle wedde betaalt als voorschot en met subrogatie in de rechten van die beambte tegen de 
aansprakelijke derde, kan van laatstgenoemde de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen vorderen, in 
zoverre de beambte die zelf had mogen eisen.

Overeenkomsten en regres - Allerlei - Beambte van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Arbeidsongeval - 
Personeelsstatuut - Subrogatie - Beroep van de Maatschappij tegen de aansprakelijke derde

- Artt. 1249 tot 1252 en 1382 Burgerlijk Wetboek

19 februari 1999C.94.0246.N AC nr. ...

De verzekeraar die op grond van de W.A.M.-wet het slachtoffer van een ongeval heeft vergoed, waarvoor zijn 
verzekerde en andere personen in solidum aansprakelijk zijn verklaard, heeft een verhaalrecht op die andere 
personen ten belope van de bedragen die zijn bijdrage in de schade overtreffen;  dergelijke vordering berust 
niet op het misdrijf dat de schade heeft veroorzaakt maar op de verdeling in de bijdrageplicht tussen diegene 
die aansprakelijk zijn voor schade.

Overeenkomsten en regres - Verzekering - Indeplaatsstelling - W.A.M.-Verzekeraar - Verzekeraar verplicht tot 
schadevergoeding - Verzekerde en andere personen aansprakelijk "in solidum" - Regres van verzekeraar - Grondslag

- Artt. 6 en 10 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 22 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
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SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID

30 september 2004C.03.0376.F AC nr. 444

De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek van een zaak is 
ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit; de rechter die het bestaan van het 
gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij 
aanneemt dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich 
heeft voorgedaan (1). (1) Cass., 7 dec. 2001, AR C.99.0505.F, nr 682.

Samenloop van aansprakelijkheid - Enkelvoudige en complexe aansprakelijkheid - Gebrek van de zaak en fout van de 
getroffene - Vrijstelling van de bewaarder

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

21 juni 2002C.00.0093.F AC nr. 375

Een contracterende partij kan wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane fout extra-
contractueel aansprakelijk worden gesteld, voor zover de haar ten laste gelegde fout een tekortkoming 
uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis maar aan de algemene zorgvuldigheidsplicht of aan een, door 
een norm opgelegde verplichting om iets niet te doen of op een welbepaalde manier iets te doen en voor 
zover die fout andere dan aan de wanuitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt (1). 
(1) Zie Cass, 23 mei 1997, A.R. C.95.0053.N. nr. 236.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Fout van een contractpartij bij de 
uitvoering van de overeenkomst - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

26 april 2002C.01.0296.F AC nr. 256
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De aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de opdrachtgever ten aanzien van zijn medecontractant of 
diens uitvoerder, handelend in het kader van de uitvoering van de contractuele verbintenis van de 
medecontractant kan alleen in het gedrang komen, indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming, 
niet aan zijn contractuele verbintenis, maar aan de algemene plicht tot voorzichtigheid oplevert, en indien die 
fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de 
overeenkomst (1). (1) Over de rechtspraak van het Hof inzake "samenloop" van aansprakelijkheid uit en buiten 
overeenkomst bestaat geen eensgezindheid in de rechtsleer (zie o.m. X. Dieux, "Tendances générales du droit 
contemporain des obligations 'Réforme et contre-réforme' " in Les obligations contractuelles, uitg. J. Balie te 
Brussel, 2000, nrs. 22 e.v., pp. 32 e.v; V. Simonart, "La quasi-immunité des organes de droit privé", noot Cass., 
7 nov. 1997, RCJB, 1999, p. 732; B. Dubuisson, "Questions choisies au droit de la responsabilité contractuelle" 
in La théorie générale des obligations, CUP, dl. XXVII, dec. 1998, p. 153; P. Wéry, "Les rapports entre 
responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle, à la lumière de la jurisprudence récente", RGDC, 
1998, p. 81; I. Moreau-Margrève, "Grands arrêts récents en matière d'obligations", Act. Droit, 1997, nr. 13, p. 
40; P. van Ommeslaghe, "L'exécution des contrats de service par autrui", in Les contrats de service, uitg. J. 
Balie te Brussel, 1994, p. 252; G. Viney, "Sous-contrat en responsabilité civile", in Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, 
1994, p. 611). Bijzonder aan deze zaak is dat de aansprakelijkheidsvordering door de uitvoerder tegen de 
opdrachtgever wordt ingesteld en niet omgekeerd zoals dat meestal het geval is in de zaken die vroeger aan 
het Hof zijn voorgelegd. Tenzij ik het verkeerd voor heb, bestaat er slechts één precedent waarin een 
dergelijke casus zich voordoet: het betreft het arrest van 14 december 1990 (AR. 7176, nr. 204). De rechtsleer 
heeft nochtans beklemtoond dat de zaak die tot dat arrest heeft geleid heel bijzonder was (cf. Dubuisson, op. 
cit., nr. 68, p. 157). Mevr. Moreau-Margrève (op. cit., nr. 13, p. 43, noot 116) betwist de zienswijze van X. Dieux 
("Les chaînes et groupes de contrats en droit belge -Pour un retour aux sources", in Les obligations en droit 
français et en droit belge - Convergences et divergences, Brussel - Parijs, 1994, p. 140), volgens wie die 
beslissing neerkomt op een ommekeer in de rechtspraak van het Hof, door terecht te onderstrepen dat het 
arrest vaststelt dat eiser tot cassatie de buitencontractuele grondslag van de rechtsvordering niet betwist. P. 
van Ommeslaghe, die zich bij de mening van X. Dieux aansluit, merkt op dat "le maître de l'ouvrage dans 
l'espèce tranchée (par ledit arrêt) n'est pas davantage 'complètement étranger' à la relation qui sert de base 
au recours du sous-traitant que ce dernier ne l'est, dans la situation inverse, où il est l'objet du recours" (op. 
cit., nr. 19, p. 273 en noot (99) waarin staat dat de noot in de Pasicrisie onder dat arrest verwijst naar het 
arrest van 21 januari 1988 waarin de vordering precies "tegen" de onderaannemer wordt ingesteld; cf. ook de 
commentaar van L. Simont, J. De Gavre en P.A. Foriers, Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux (1981 
tot 1991), RCJB, 1999, nr. 197, p. 830: "Ce qui est vrai de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant 
n'est pas vrai de l'action inverse"; i.v.m. dat arrest, zie bovendien P. Wéry, op. cit., nr. 15, p. 97; in die zin, zie 
ook: A. Van Oevelen en E. Dirix, Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984), R.W., 1985-1986, kol. 107, in 
fine).  Tenzij het arrest moet verklaard worden uit de beperkte draagwijdte van het middel, is het niet 
gemakkelijk uit te leggen waarom over de aansprakelijkheidsvordering anders zou worden geoordeeld al 
naargelang zij door de opdrachtgever dan wel door de uitvoerder wordt ingesteld. De invoering van dat 
onderscheid in de rechtspraak heeft tot gevolg dat de uitvoerder een bijna totale bescherming geniet, daar hij 
de mogelijkheid krijgt tegen de opdrachtgever een vordering in te stellen zonder gebonden te zijn door de 
grenzen die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit de hoofdovereenkomst of de overeenkomst van 
onderaanneming.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Opdrachtgever - Fout - 
Medecontractant - Uitvoerder - Schade - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

1 juni 2001C.98.0540.N AC nr. ...

De uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij uit te voeren kan door een 
medecontractant van die partij op extra-contractuele grondslag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de 
hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractueel aangegane verbintenis, maar 
aan de algemene zorgvuldigheidsnorm en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten 
schade heeft veroorzaakt (1). (1) Cass., 7 dec. 1973, AC 1974, p. 395, met concl. adv.-gen. P. Mahaux; 8 april 
1983, AC, 1982-83, nr 427; 25 okt. 1990, A.R. 8728, nr 107; 23 mei 1997, A.R. C.95.0053.N, nr 236; 20 juni 
1997, A.R. C.94.0324.N-C.95.0042.N, nr 286; 7 nov. 1997, A.R. C.96.0272.N, nr 457.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Uitvoeringsagent - Buitencontractuele 
aansprakelijkheid

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

7 november 1997C.96.0272.F AC nr. ...
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Wanneer een contracterende partij, voor de uitvoering van haar contractuele verbintenis, handelt door een 
orgaan, een aangestelde of een agent, kan diens aansprakelijkheid buiten overeenkomst alleen in het gedrang 
komen, indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming aan de algemene voorzichtigheidsverplichting 
oplevert en indien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de 
wanuitvoering van de overeenkomst.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Contractuele verbintenis - Uitvoering - 
Plaatsvervanger van de contractant - Orgaan - Aangestelde - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

20 juni 1997C.94.0324.N AC nr. ...

Als de miskenning van de op eenieder rustende voorzichtigheidsverplichting tevens een tekortkoming aan een 
contractuele verbintenis is, belet dit niet dat hij die de tekortkoming heeft begaan, buiten-contractueel 
aansprakelijk is voor de schade van derden met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten.~

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Derde benadeelde - Coëxistentie van 
aansprakelijkheden

Hij die een contractuele fout begaat kan jegens derden buiten-contractueel aansprakelijk zijn, indien die 
tekortkoming aan de contractuele verplichtingen terzelfdertijd en los van het contract schending oplevert van 
de voor eenieder geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting.~

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Fout van een contractpartij bij de 
uitvoering van de overeenkomst - Vereisten voor extra-contractuele aansprakelijkheid

23 mei 1997C.95.0053.N AC nr. ...

Een contractpartij kan wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane fout slechts dan extra-
contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de haar of diegene waarvoor zij burgerrechtelijk 
aansprakelijk is ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis maar 
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en indien die fout andere dan aan de slechte uitvoering van de 
overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Fout van een contractpartij bij de 
uitvoering van de overeenkomst - Vereisten voor extra-contractuele aansprakelijkheid

- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

28 september 1995C.93.0034.N AC nr. ...

De burgerlijke rechtsvordering op grond van een contractuele wanprestatie valt alleen dan onder de verjaring 
van artikel   26 V.T.Sv. als de wanprestatie waarop zij gegrond is, een misdrijf oplevert.~

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Contractuele wanprestatie - Verjaring 
van de burgerlijke rechtsvordering

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 juni 1995C.94.0236.N AC nr. ...

Wanneer hij verscheidene partijen in solidum veroordeeld heeft op grond van samenlopende fouten die alle 
tot de volledige schade hebben bijgedragen, kan de rechter, bij het beoordelen van de gevolgen die deze 
fouten binnen de onderlinge verhouding van de partijen kunnen, hebben niet beslissen dat één van hen geen 
deel van de schade moet dragen, zonder vast te stellen, als hij zijn beslissing op de tussen die partijen gesloten 
overeenkomst laat steunen, dat die overeenkomst de andere partij verplicht de bedoelde partij te vrijwaren 
voor de schade die aan de benadeelde is toegebracht.

Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Veroordeling in solidum - Beding tot 
vrijwaring

SCHADE

16 december 2004C.02.0212.N AC nr. 614

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de omvang van de schade, veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad, alsmede het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel (1). (1) Cass., 23 sept. 1997, AR 
P.96.0526.N, nr 364.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
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Degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, heeft een aanspraak op vergoeding van de schade die daaruit 
voortvloeit.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Begrafeniskosten

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

Door voor de post "inkomstenderving" enerzijds het gezamenlijk netto-inkomen te verhogen met een 
percentage en anderzijds, bij aftrek van het eigen nettoloon van de weduwe van het dodelijk slachtoffer van 
een verkeersongeval, deze verhoging buiten beschouwing te laten, kent de rechter aan die weduwe een 
vergoeding van schade toe die niet werd geleden.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Weduwe - Inkomstenderving - Gezamenlijk netto-inkomen - Aftrek - 
Bepaling

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

Naar recht verantwoord is de beslissing dat, gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het slachtoffer, het volledige 
bedrag van de begrafeniskosten als schade moet vergoed worden.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Begrafeniskosten - Jeugdige leeftijd van het slachtoffer

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

7 september 2004P.04.0315.N AC nr. 386

Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts op de 
schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is worden aangerekend wanneer die uitkeringen 
vergoeding beogen van dezelfde schade die voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke; zo is een 
overlevingspensioen een recht dat zijn oorsprong heeft in de sociale zekerheidswetgeving, heeft het geen 
vergoedend karakter en beoogt het niet eenzelfde schade te vergoeden die voortvloeit uit de fout van de 
aansprakelijke zodat het overlevingspensioen niet mag aangeschend worden op de schadevergoeding die de 
aansprakelijke verschuldigd is (1). (1) Cass., 26 juni 1990, AR nr 3335, nr 626; 21 jan. 1998, AR P.97.1052.F, nr 
38.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Overlevingspensioen - Aanrekening op schadevergoeding door de 
aansprakelijke verschuldigd

1 april 2004C.01.0211.F AC nr. 174

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., Ver. K., 1 april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC, 2004, nr ... .

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Schade zoals ze zich heeft voorgedaan - Verlies van een kans om de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, te voorkomen - Onverenigbaarheid

Wanneer het arrest overweegt, enerzijds, dat degene die een fout heeft begaan het ontstaan van de schade, 
zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen voorkomen en, anderzijds, dat de schadelijder door die fout 
de kans verloren heeft om de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, te voorkomen, sluit het niet uit dat de 
schade zonder die fout had kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Schade zoals ze zich heeft voorgedaan - Verlies van een kans om de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, te voorkomen - Onverenigbaarheid

16 maart 2004P.03.1518.N AC nr. 146

De materiële schade die de getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn 
arbeidsgeschiktheid bestaat in een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de 
noodzaak van de getroffene zich harder in te spannen bij het volbrengen van zijn normale 
beroepswerkzaamheden (1). (1) Zie Cass., 21 okt. 1992, AR nr 9793, nr 678 en 21 maart 1984, AR nr 3364, nr 
416.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsgeschiktheid - Vermindering

De volgens het gemene recht toegekende vergoedingen van de materiële schade die de getroffene lijdt ten 
gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid hebben betrekking op dezelfde 
materiële beroepsschade als die welke wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de 
Arbeidsongevallenwet worden toegekend (1). (1) Zie Cass., 21 oktober 1992, AR nr 9793, nr 678 en 21 maart 
1984, AR nr 3364, nr 416.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding volgens het gemeen recht - 
Vergoeding op grond van Arbeidsongevallenwet

- Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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23 februari 2004C.03.0188.F AC nr. 94

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, die uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe 
heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Cass., 19 feb. 2001, AR 
C.99.0014.N, nr 97; 19 feb. 2001, AR C.99.0183.N, nr 98; 19 feb. 2001, AR C.99.0228.N, nr 99; 19 feb. 2001, AR 
C.00.0242.N, nr 100; 10 april 2003, AR C.01.0329.F, nr ...; zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0431.F, nr 357.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

20 februari 2004C.02.0527.F AC nr. 93

De rechter mag slechts de raming ex aequo et bono aanwenden mits hij de redenen aangeeft waarom hij de 
door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade 
onmogelijk anders kan worden bepaald (1). (1) Zie Cass., 5 dec. 2001, AR P.01.1115.F, nr 674.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Forfaitaire raming - Verwerping van de voorgestelde 
berekeningswijze - Verantwoording

Compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade die uit de 
muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; die interest heeft betrekking op de omvang van de 
schade, de interestvoet ervan moet door de bodemrechter worden bepaald (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 2000, AR 
P.00.0204.F, nr 465.

Schade - Interest - Compensatoire interesten

9 februari 2004C.01.0127.F AC nr. 68

Op de enkele grond dat het slachtoffer van een ongeval ten tijde van dat ongeval werkloos was, kan niet 
worden uitgesloten dat dit slachtoffer beroepsschade heeft geleden (1). (1) Cass., 9 maart 1989, AR 8410, AC, 
1988-89, nr 389; zie Cass., 18 mei 1992, AC, 1991-92, AR 7812, nr 488, met concl. Lenaerts, proc.-gen.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Getroffene - Werkloosheid - Beroepsschade

3 december 2003P.03.0367.F AC nr. 614

Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde in 
de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden als de daad waarover hij zich beklaagt, 
niet zou zijn gesteld (1). (1) Cass., 9 april 2003, AR P.03.0049.F, nr ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Volledige vergoeding

De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet 
blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als 
tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden 
schade, tenzij uit de inhoud of draagwijdte van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt 
dat de voormelde, haar opgelegde uitbetalingen haar definitief ten laste moeten blijven (1). (1) Zie Cass., 9 
april 2003, AR P.03.0049.F, nr ...; 10 april 2003, AR C.01.0329.F, nr ...

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Algemeen - Overheid - Ambtenaren - Ongeval veroorzaakt door een 
derde - Lonen en lasten - Betaling zonder tegenprestatie - Vergoeding - Voorwaarden - Wettelijke en reglementaire 
verplichtingen

19 november 2003P.03.0890.F AC nr. 578

De derving van bedrijfsinkomsten, die de getroffene lijdt t.g.v. het ongeval dat is veroorzaakt door de fout van 
een derde, en de vermindering van het bedrag van het rustpensioen t.g.v. dat inkomstenverlies, zijn 
afzonderlijke schadeposten (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1991, AR 8542, nr 251; 19 maart 1991, AR 4392, nr 379.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Derving van bedrijfsinkomsten - Rustpensioen - Vermindering - 
Onderscheiden schade

De benadeelde heeft, in de regel, recht op het volledig herstel van zijn schade (1). (1) Cass., 21 dec. 2001, AR 
C.99.0439.N, nr 721; 13 nov. 2002, AR, P.02.0966.F, nr ... .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Volledig herstel

28 oktober 2003P.03.0215.N AC nr. 533
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De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie gaat ervan uit dat 
voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt, die tijdens die periode wordt geleden; het aldus 
toegekende kapitaal stemt overeen met de contante waarde van al deze in de toekomst verschuldigde 
bedragen. Bij de berekening van het kapitaal moet de rechter bijgevolg rekening houden met de toekomstige 
muntontwaarding die de koopkracht van de in de toekomst verschuldigde bedragen zal aantasten (1). (1) Zie 
Cass., 12 april 1984, AR 7028, AC 1983-84, nr 466; 17 dec. 1986, AR 5363, AC 1986-87, nr 238; 20 jan. 2003, AR 
C.00.0612.N., nr ...

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Toekomstige, in de tijd voortdurende schade - Begroting door 
kapitalisatie - Toekomstige muntontwaarding

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 2003P.03.0669.F AC nr. 517

Het "pretium voluptatis" kan specifieke morele schade vormen (1). (1) Zie R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, 
"Examen de jurisprudence (1987 à 1993) : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle", R.C.J.B., 1994, blz. 
768, nr 188.

Schade - Morele schade - Elementen en grootte - Elementen - Sexuele schade - "Pretium voluptatis"

De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding die tot herstel van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend en vergoeden de bijkomende schade uit de 
uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de benadeelde op de datum van de schade recht had (1). (1) 
Zie Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0110.N, nr 70.

Schade - Interest - Compensatoire interest

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die, na veroordeling tot betaling van een 
hoofdsom plus compensatoire interesten als vergoeding voor de geleden schade, beslist dat de reeds betaalde 
voorschotten eerst met de interesten, waaronder de compensatoire interesten, en daarna met de hoofdsom 
moeten worden verrekend (1). (1) Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0110.N, nr 70.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Veroordeling tot hoofdsom plus vergoedende 
interesten - Verrekening - Betaalde voorschotten

- Artt. 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

16 oktober 2003C.01.0580.N AC nr. 505

De omstandigheid dat de getroffene van een door een derde foutief veroorzaakt ongeval een brugpensioen 
geniet, verhindert niet noodzakelijk dat de getroffene schade lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid nu een 
brugpensioen niet uitsluit dat het slachtoffer een economische waarde behoudt.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Schade ingevolge arbeidsongeschiktheid - Getroffene die een 
brugpensioen geniet

24 juni 2003P.03.0232.N AC nr. 375
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De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie gaat ervan uit dat 
voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt die tijdens die periode wordt geleden en dat het 
aldus toegekende kapitaal overeenstemt met de contante waarde van al deze in de toekomst verschuldigde 
bedragen, zodat hij daartoe voor elk van die verschuldigde bedragen rekening moet houden met de interest 
die het toegekende bedrag normaal kan opbrengen vanaf het ogenblik waarop dat bedrag wordt toegekend 
tot het ogenblik waarop de schade zich in de overeenstemmende periode verwezenlijkt (1). (1) Naar vaste 
rechtspraak van het Hof moet de rechter rekening houden met het voordeel van vervroegde betaling. De 
feitenrechters begaan soms de vergissing hiermee geen rekening te houden wanneer zij een bedrag toekennen 
tot vergoeding van schade die wordt geleden over een periode die aanvangt in de (verre) toekomst: zij 
kapitaliseren wel (uitgaande van het ogenblik waarop die periode begint) maar brengen niet het (tweede) 
voordeel van vervroegde betaling (namelijk doordat het kapitaal wordt toegekend op het ogenblik van de 
uitspraak terwijl de schade pas geleden wordt vanaf een ogenblik in de toekomst) in rekening. Datzelfde 
voordeel van vervroegde betaling moet uiteraard ook in rekening worden gebracht wanneer een vergoeding 
wordt toegekend voor toekomstige, blijvende schade die zich vanaf de uitspraak voordoet. Daartoe dient juist 
kapitalisatie. Zie i.v.m. kapitalisatie Cass., 21 dec. 1959, Arr. Verbr. 1960, 363 en Cass., 22 jan. 1968, AC, 1968, 
694 waarin wordt gesproken over "de regel volgens welke, voor het berekenen van een schadeloosstelling die 
van nu af het nadeel moet vergoeden dat uit de toekomstige gevolgen van de schadelijke daad voortvloeit, er 
rekening dient gehouden te worden met de interesten welke de toegekende som normaal vermeerderen vanaf 
het ogenblik waarop die som geacht wordt verleend te zijn tot het ogenblik waarop, bij gebrek ervan, de te 
herstellen schade zich zal verwezenlijken". Zie voorts in dezelfde zin Cass., 14 sept. 1964, Pas., 1965, I, 38; 
Cass., 10 april 1967, AC, 1967, 965 en Cass., 14 jan. 1998, AR P.97.1060.F, nr 25.

Schade - Morele schade - Elementen en grootte - Toekomstige schade - Kapitalisatie - Wijze van berekening

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Toekomstige schade - Kapitalisatie - Wijze van berekening

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

17 juni 2003P.02.1412.N AC nr. 356

De schadevergoeding die wordt toegekend tot vergoeding van een inkomensverlies wegens 
arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald op het verlies aan netto-inkomen, dit is het bedrag na 
belastingheffing van het inkomen dat de getroffene zou hebben verdiend (1). (1) Zie Cass., 7 nov. 1984, AR 
3673, nr 157.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid - Netto-inkomen

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid - Berekening

Wanneer een toegekende schadevergoeding tot vergoeding van een inkomensverlies aan belasting is 
onderworpen, moet de rechter het bedrag van die schadevergoeding derwijze bepalen dat het netto-bedrag 
van die schadevergoeding overeenstemt met het te vergoeden netto-inkomen (1). (1) Zie Cass., 7 nov. 1984, 
AR 3673, nr 157.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Inkomensverlies - Schadevergoeding onderworpen aan belasting - 
Berekening

14 mei 2003P.02.1204.F AC nr. 294

Concl. adv.-gen. J. Spreutels, Cass., 14 mei 2003, AR P.02.1204.F, nr ... .

Schade - Algemeen - Vaststaande schade - Onrechtmatig voordeel

Schade - Algemeen - Zwartwerk - Bezoldigingen - Onrechtmatig voordeel

Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving niet tot vergoeding 
aanleiding kan geven (1). (1) Zie concl. O.M.

Schade - Algemeen - Zwartwerk - Bezoldigingen - Onrechtmatig voordeel

De artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten de dader van een foutieve daad de door die daad veroorzaakte schade 
te vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet in de derving van een onrechtmatig voordeel bestaat (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Schade - Algemeen - Vaststaande schade - Onrechtmatig voordeel

8 mei 2003C.01.0429.F AC nr. 285
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Het arrest dat een vergoeding toekent die geactualiseerd is op de dag van de uitspraak, beslist naar recht om 
een rentevoet van vijf percent, dat is lager dan de wettelijke rentevoet, op de compensatoire interest op die 
schadevergoedingen toe te passen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR P.00.0792.F, nr 286.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling - Aanpassing van de vergoeding

10 april 2003C.01.0329.F AC nr. 245

Het bestaan van een verplichting om aan een van zijn personeelsleden de wedde en de op die wedde rustende 
lasten door te betalen, sluit niet uit dat er  schade is in de zin van artikel  1382 B.W., tenzij uit de 
overeenkomst, de wet of het reglement volgt dat de betaling definitief voor rekening moet blijven van degene 
die ze op die grond moet verrichten; de rechter moet bij het bepalen van die schade niet vaststellen dat zij 
geen verband houdt met de uitvoering van een wettelijke, reglementaire of overeengekomen verplichting (1). 
(1) Cass., 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, nr 101.

Schade - Algemeen - Publiekrechtelijk rechtspersoon - Werkgever - Fout van een derde - Geen arbeidsprestaties van het 
personeelslid - Betaling wedde en bijdragen - Wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen - Schade

Een publiekrechtelijke persoon die, ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de op hem rustende 
wettelijke of reglementaire verplichtingen, aan een van zijn personeelsleden de wedde en de op die wedde 
rustende lasten moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op een vergoeding 
voor zover hij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass., 4 maart 2002, AR C.01.0284.N, nr ...

Schade - Algemeen - Publiekrechtelijk rechtspersoon - Werkgever - Fout van een derde - Geen arbeidsprestaties van het 
personeelslid - Betaling wedde en bijdragen - Wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen

9 april 2003P.03.0049.F AC nr. 235

Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde in 
de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden wanneer de daad waarover hij zich 
beklaagt, niet zou zijn gesteld (1); die verplichting geldt ook voor het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat tussenkomt teneinde de schade te vergoeden uit lichamelijke letsels die veroorzaakt 
zijn door een motorrijtuig, alsook de materiële schade die door een dergelijk voertuig is veroorzaakt, wanneer 
geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet werd 
nageleefd. (1) Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0439.N, nr... .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Volledige vergoeding

- Artt. 14 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet 
blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als 
tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden 
schade, voor zover uit de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar 
opgelegde uitbetalingen haar niet definitief ten laste moeten blijven (1); om een dergelijke vergoeding te 
verkrijgen, hoeft die overheid niet te bewijzen dat zij andere schade heeft geleden, dan die welke voortvloeit 
uit de omstandigheid dat zij het loon en de lasten heeft uitbetaald zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties 
te hebben genoten. (1) Zie Cass., 30 jan. 2002, AR P.01.1393.F, nr ...; 4 maart 2002, AR C.01.0284.N, nr ...; 24 
sept. 2002, AR P.01.0455.N, nr ...; 2 okt. 2002, AR P.02.0643.F, nr ... .

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Algemeen - Overheid - Ambtenaren - Ongeval veroorzaakt door een 
derde - Lonen en lasten - Uitbetaling zonder tegenprestatie - Vergoeding - Voorwaarden - Wettelijke en 
reglementsbepalingen

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt 
van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij, de verzekeraar van de 
huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, 
verantwoordt die veroordeling niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is 
die eigen schade heeft geleden (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

Schade - Algemeen - Schade t.g.v. een misdrijf - Benadeelde - Vergoeding door de verzekeraar - Burgerlijke-partijstelling van 
de verzekeraar - Eigen schade

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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25 maart 2003P.02.0417.N AC nr. 196

Wanneer de rechter de schade kan berekenen op grond van juiste gegevens die gekend of kunnen gekend zijn 
op de dag van de uitspraak, vermag hij niet de schade te begroten op grond van hypothetische gegevens; 
hieruit volgt dat hij een onderscheid moet maken tussen de schade die geleden is vóór de uitspraak omdat die 
kan worden berekend zonder kapitalisatie op grond van de juiste bedragen die op datum van de uitspraak 
gekend of kunnen gekend zijn en de toekomstige schade die niet op dergelijke wijze kan worden berekend (1). 
(1) Zie Cass., 12 april 1984, AR nr 7028, nr 466; 17 december 1986, AR nr 5363, nr 238.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Kapitalisatie - Reeds geleden schade - Toekomstige schade - Onderscheid

20 januari 2003C.00.0612.N AC nr. 36

Wanneer de schade wegens toekomstig inkomstenverlies wordt vergoed op de actuele loonbasis door een 
onmiddellijke toekenning van een kapitaal, mag bij het vaststellen van het aan een nominale rentevoet te 
kapitaliseren bedrag rekening worden gehouden met de indexering van de lonen en met de munterosie, 
onverminderd de mogelijkheid die aanpassing te ondervangen door een reële kapitalisatierentevoet waarin de 
loonindexering en de muntontwaarding reeds zijn begrepen (1). (1) Zie Cass., 22 dec. 1998, AR P.98.0583.F, n° 
530.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Toekomstige schade - Kapitalisatie - Rentevoet - Berekening

13 november 2002P.02.0966.F AC nr. 602

De materiële schade die de getroffene lijdt t.g.v. blijvende arbeidsongeschiktheid, kan niet alleen bestaan in 
een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt, en, eventueel, in de noodzaak van een grotere 
krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden, maar ook, in voorkomend 
geval, in de derving van bedrijfsinkomsten (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.0723.F, nr 488; 7 juni 2000, 
A.R. P.99.1520.F, nr 346; DE TEMMERMAN B., Invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies. Een 
bespreking, naar aanleiding van de nieuwe Indicatieve tabel, van het belang van deze begrippen voor de 
vaststelling en begroting van letselschade naar gemeen recht, in Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en 
Verzekering in het Wegverkeer, 2002, nr 4, blz ...

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Schade t.g.v. derving van 
bedrijfsinkomsten

6 november 2002P.02.0995.F AC nr. 587

Om de vergoeding te bepalen die aan de overlevende echtgenoot van de getroffene van een dodelijk ongeval 
verschuldigd is, en, meer bepaald, om het bedrag te bepalen dat die echtgenoot persoonlijk ten goede kwam 
toen zijn echtgenoot nog leefde en dat hij wegens zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke 
onderhoudskosten van de getroffene, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn 
eigen inkomsten worden afgetrokken (1). (1) Cass., 24 mei 2000, A.R. P.00.0030.F, nr. 316 ; zie Cass., 17 mei 
2000, A.R. P.00.0093.F, nr. 301.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Overlevende echtgenoot van de getroffene - Persoonlijke 
onderhoudskosten van de getroffene - Aftrek van die kosten van de eigen inkomsten van de getroffene

Om de toekomstige schade te bepalen die voor de echtgenoot van de getroffene van een dodelijk ongeval zal 
voortvloeien uit het verlies van de inkomsten van de getroffene die deze echtgenoot persoonlijk ten goede 
kwamen, moet de rechter zowel met de vermoedelijke winstgevende levensduur van de getroffene als met de 
vermoedelijke levensduur van de overlevende echtgenoot rekening houden; daartoe moet hij rekening 
houden met de leeftijd van de overlevende echtgenoot en met de leeftijd die de getroffene op het ogenblik 
van zijn uitspraak zou hebben gehad (1). (1) Zie Cass., 27 jan. 1975 (AC, 1975, 587); 5 jan. 1976 (ibid., 1976, 
515); R.O. DALCQ, "La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle: examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1968, 
blz. 370, nr. 111; J.L. FAGNART en R. BOGAERT, La réparation du dommage corporel en droit commun, Brussel, 
1994, blz. 335; D. de CALLATAY, opm. sub Bergen, 14 mei 1992, R.G.A.R., 1994, 12364; J.L. FAGNART, 
"L'évaluation et la reparation du prejudice corporel en droit commun - principes généraux - accidents mortels", 
R.G.A.R., 1994, 12268, nr. 54; R.O. DALCQ, "La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle: examen de 
jurisprudence", R.C.J.B., 1995, blz. 752, nr. 169.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Overlevende echtgenoot van de getroffene - Verlies van de inkomsten 
van de getroffene - Persoonlijk voordeel - Bepaling van de toekomstige schade

22 oktober 2002P.01.1104.N AC nr. ...
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Kent niet méér toe dan gevorderd, de rechter die een door kapitalisatie berekende schadevergoeding toekent 
die lager is dan de door de benadeelde gevorderde vergoeding, ook al heeft hij een hogere 
kapitalisatiecoëfficiënt toegepast dan door de benadeelde  voorgesteld (1). (1) Zie Cass., 4 mei 1977 (AC, 1977, 
908); 20 jan. 1988, AR 6198, nr 306; 9 juni 1989, AR 6532, nr 583; 16 juni 1997, AR S.96.0107.N, nr 274; 6 okt. 
1999, AR P.98.1540.F, nr 515.

Schade - Algemeen - Ultra petita - Kapitalisatie - Hogere kapitalisatiecoëfficiënt - Toegekend bedrag lager dan gevorderd 
bedrag

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2002P.02.0643.F AC nr. 498

De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1); het feit dat een 
ambtenaar-vrijwilliger bij de civiele bescherming geen vast en vooraf bepaald aantal werkuren moet presteren, 
maar, wegens de aard van zijn ambt zelf, min of meer belangrijke dag- of nachtprestaties moet leveren volgens 
de noden en het dringend karakter van zijn dienst, belet niet dat de overheid tijdens de periodes van 
arbeidsongeschiktheid van die ambtenaar, verstoken is gebleven van alle arbeidsprestaties die hij tijdens die 
periodes had kunnen leveren en die de tegenprestatie hadden gevormd voor de wedden en bijdragen die de 
overheid aan die ambtenaar tijdens die periodes heeft uitbetaald. (1) Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0183.N, nr. 
98 ; 19 feb. 2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99 ; 19 feb. 2001, A.R. C.00.0242.N, nr. 100.

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - 
Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenwaarde - Ambtenaar-vrijwilliger bij de civiele bescherming - Prestaties 
volgens de noden en het dringend karakter van zijn dienst

24 september 2002P.01.0455.N AC nr. 471

De overheid die ingevolge de fout van een derde de wedde en de op die wedde rustende bijdragen 
doorbetaalt zonder arbeidsprestaties te ontvangen is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor 
schade lijdt; dit kan ook het geval zijn indien de doorbetaling van de activiteitswedde geschiedt zonder 
naleving van bepaalde voorschriften van een administratief statuut (1). (1) Zie Cass., 4 maart 2002, 
C.01.0284.N, nr...; 10 dec. 2001, AR C.98.0270.N, nr...; 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, nr. 101.

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Betaling wedde en bijdragen - Betaling 
zonder tegenprestatie - Geen wettelijke of reglementaire verplichtingen

10 september 2002P.02.0496.N AC nr. 433

Onwettig want tegenstrijdig is de beslissing die voorbehoud verleent voor de schade, voortvloeiend uit 
verloren schooljaren, met het oordeel dat uit het voorgelegde attest niet met afdoende zekerheid blijkt dat het 
slachtoffer twee schooljaren heeft verloren en dit verlies in oorzakelijk verband staat met de door beklaagde 
gepleegde feiten.

Schade - Allerlei - Verlenen van voorbehoud door de rechter

26 juni 2002P.02.0015.F AC nr. 381

Het pensioenkapitaal dat aan de getroffene door een ongeval door zijn werkgever is gestort t.g.v. de door die 
getroffene geleden blijvende ongeschiktheid, moet niet in aanmerking worden genomen om de schade uit die 
ongeschiktheid te vergoeden, wanneer dat pensioenkapitaal een andere rechtsgrond heeft dan het misdrijf 
van onopzettelijke slagen of verwondingen, op grond waarvan de beklaagde is veroordeeld, en niet strekt tot 
vergoeding van de door dat misdrijf aan de getroffene berokkende schade (1). (1) Zie Cass., 21 jan. 1998, A.R.  
P.97.1052.F, nr. 38.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Blijvende ongeschiktheid - Schade - Herstel - Pensioenkapitaal - 
Weerslag - Onderscheiden rechtsgrond

12 juni 2002P.02.0391.F AC nr. 354

De rechter die de kapitalisatiemethode aanwendt, oordeelt impliciet maar zeker dat de vergoeding van de 
schade t.g.v. de blijvende ongeschiktheid anders kan worden bepaald dan door een raming ex aequo et bono 
(1). (1) Zie Cass., 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. ... .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Raming ex aequo et bono - Wettigheid
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7 mei 2002P.01.0272.N AC nr. 276

De schade die de erfgenamen van het slachtoffer lijden doordat zij de begrafeniskosten hebben gemaakt en 
die bestaat in het nadeel dat hieruit voor die erfgenamen voortvloeit, moet worden beoordeeld ten aanzien 
van de erfgenamen die in feite deze kosten hebben gemaakt.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Begrafeniskosten - Begrafeniskosten betaald door de erfgenamen van 
het slachtoffer - Beoordeling van de omvang van de schade ten aanzien van de erfgenamen

Degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, heeft een aanspraak op vergoeding van de schade die daaruit 
voorvloeit (1). (1) Zie cass., 26 april 1978, AC 1978, 988; 10 april 1984, A.R. 8362, nr 460.

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Begrafeniskosten

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Begrafeniskosten

6 mei 2002C.97.0258.N AC nr. 270

De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de schadevergoeding die de voor 
het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene recht voor de vergoeding van dezelfde schade 
verschuldigd is, zijn vordering instellen tot terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee 
overeenstemmende kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk 
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de materiële schade die zij ten 
gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade als de aan de kinderen toegekende 
arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het 
bedrag van die gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die 
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de getroffene (1). (1) Cass., 25 
jan. 1994, A.R. 7037, nr 46.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Dodelijk ongeval - Weduwe - Gemeenrechtelijke vergoeding - Kinderen - 
Arbeidsongevallenrente - Geen herstel van dezelfde schade

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De minderjarige kinderen van het dodelijk getroffen slachtoffer kunnen zelf materiële schade lijden door het 
derven van de inkomsten die hun overleden ouder aan hun persoonlijk onderhoud en opvoeding besteedde 
(1). (1) Cass. 26 jan. 1973 (AC 1973, 539).

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Dodelijk ongeval - Kinderen - Het derven van de inkomsten van de 
overleden ouder besteed aan onderhoud en opvoeding

24 april 2002P.01.1623.F AC nr. 248

De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval aansprakelijke derde alleen 
de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als vervangingsinkomen aan de getroffene heeft 
uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had 
kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. 
C.98.0119.N, en 13 juni 2001, A.R. P.01.0271.F, nrs. 96 en ... .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Ambtenaar - 
Verzekeraar - Indeplaatsstelling - Vervangingsinkomen - Brutobedrag - Terugbetaling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

26 maart 2002P.00.1552.N AC nr. 203

De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar de omvang van de schade en dus ook hoe groot de schade of de 
baten zijn die het gevolg zijn van de herwaardering van de betaalde voorschotten; niets belet de rechter die 
herwaardering uitsluitend op basis van een rente te berekenen (1). (1) Cass., 23 feb. 1994, AR P.93.1277.F, nr 
91; 8 dec. 1999, AR P.99.0998.F, nr 671.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Omvang - Voorschot - 
Herwaardering - Toepassing

4 maart 2002C.01.0284.N AC nr. 154
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De op vrijwillige basis verrichte prestaties, maken een vergoedbare schade uit wanneer deze prestaties op 
redelijke gronden worden verricht ten behoeve van het slachtoffer teneinde bij deze de schadelijke gevolgen 
van de door de derde begane fout te lenigen en wanneer het niet in de bedoeling van de verstrekker van de 
prestaties ligt om de last ervan definitief voor zijn rekening te nemen (1). (1) Cass., 6 nov. 2001, A.R. nr 
P.99.1703.N, nr...

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vrijwillig verrichte prestaties - Criteria - Lenigen van schadelijke 
gevolgen - Bedoeling verstrekker prestaties

De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass., 19 feb. 
2001, A.R. nr C.99.0014.N, nr 97 ; 19 feb. 2001, A.R. nr C.99.0228.N, nr 99; 19 feb. 2001, A.R. nr C.00.0242.N, 
nr 100; 10 dec. 2001, A.R. nr C.98.0270.N, nr...

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Militair - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Overheid - 
Werkgever - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie

Diegene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties verricht, is gerechtigd op 
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass., 6 nov. 2001, A.R. nr P.99.1703.N, nr...

Schade - Algemeen - Vrijwillig verrichte prestaties

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1)Cass. 19 
feb. 2001, A.R. nr C.99.0014.N, nr 97; 19 feb. 2001, A.R. nr C.99.0183.N, nr 98; 19 feb. 2001, A.R. nr 
C.99.0228.N, nr 99; 19 feb. 2001, A.R. nr C.00.0242.N, nr 100; 10 dec. 2001, A.R. nr C.98.0270.N, nr...

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

28 februari 2002C.99.0193.N AC nr. 147

De vergoedingsplicht die krachtens artikel  1382 B.W. rust op degene door wiens schuld aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, kan zich uitstrekken tot de kosten die de benadeelde partij dient te besteden met het oog 
op de vaststelling van de schade en de omvang ervan (1). (1) Zie cass. 20 okt. 1994, A.R. C.93.0506.F, nr 445; A. 
Cloquet, Deskundig onderzoek in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, in A.P.R., Story Scientia, 1960, 
nr 175 en 207; L. Schuermans, A. Van Oevelen, Chr. Persyn, Ph. Ernst, J.-L. Schuermans, Overzicht van 
rechtspraak Onrechtmatige daad. Schade en Schadeloosstelling 1983-1992, T.P.R. 1994 (851) nr 127.3.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Kosten van vaststelling - Kosten gemaakt door benadeelde

Schade - Begrip - Vormen - Bestaan en omvang van schade - Kosten van vaststelling - Kosten gemaakt door benadeelde

27 februari 2002P.01.1492.F AC nr. 136

Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan, in voorkomend geval, van de volgens het gemeen recht 
aansprakelijke derde slechts het gedeelte van de geneeskundige, farmaceutische, chirurgische en 
hospitalisatiekosten verkrijgen dat niet door de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt 
wordt (1). (1) Zie Cass., 26 feb. 1985, A.R. 8685, nr. 383.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Geneeskundige 
kosten - Vergoeding naar gemeen recht

- Artt. 28, 41, tweede lid, 46, § 2, en 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

1 februari 2002C.00.0639.F AC nr. 75

De beslissing van de appèlrechters om de curator wegens handelsschade aan de failliete onderneming, een 
naar billijkheid vastgestelde vergoeding toe te kennen, is wettig wanneer het middel niet aanvoert dat de 
partijen hun een precieze berekeningswijze van die vergoeding hadden voorgesteld, noch dat de tot betaling 
veroordeelde partij de door de curator voorgestelde wijze van raming had betwist (1). (1) Cass., 13 jan. 1999, 
A.R. nr. P.98.0732.F, nr. 17.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Failliete vennootschap - Handelsschade - Naar 
billijkheid vastgestelde vergoeding

30 januari 2002P.01.1393.F AC nr. 63

P. 55/30476-9-2016



Het feit dat de werkgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is om het loon van zijn 
aangestelde te betalen, houdt geen verband met de vraag of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de fout van de veroorzaker van het ongeval en de schade die de werkgever t.g.v. de derving van de 
prestaties van zijn aangestelde geleden heeft ; het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het de 
burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart die de werkgever van de getroffene tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft ingesteld, zonder uit te sluiten dat de eigen schade die de 
werkgever door het verlies van zijn gewonde aangestelde zegt geleden te hebben, zonder de fout van de 
veroorzaker van het ongeval niet op dezelfde wijze tot stand zou zijn gekomen, en zonder het bestaan te 
hebben vastgesteld van een bepaling uit een wet, verordening of overeenkomst, krachtens welke de uitgaven 
waarvan de werkgever de terugbetaling vordert definitief te zijnen laste dienden te blijven (1). (1) Zie Cass., 13 
juni 2001, A.R. P.01.0431.F, nr. ... ; DE TEMMERMAN B., Rev. dr. comm. b., nr. 2001/4, blz. 289 en 290; BOONE 
I., De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke, R.W., 2001-2002, 
blz. 231, nrs. 39-40, en blz. 232-233, nr. 43.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Materiële schade - Werkgever van de getroffene - Derving van de 
arbeidsprestaties van zijn aangestelde - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

- Art. 80, § 1 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

21 december 2001C.99.0439.N AC nr. ...

De benadeelde heeft krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht op het volledig 
herstel van zijn schade (1). (1) Cass., 13 april 1985, A.R. C.94.0126.F, nr 201; Cass., 15 april 1999, A.R. 
C.98.0009.F, nr 211; Cass., 2 nov. 1999, A.R. P.97.0830.N, nr 580; Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr 464, 
met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Volledig herstel

De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een echtgenote zich niet alleen op 
het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel 
forfaitair kan worden geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die 
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om, met ingang van de dag 
van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire schadevergoeding te betalen (1). (1) Zie cass., 13 
sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Morele schade - Overlijden van een echtgenote - 
Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding - 
Compensatoire interest

Schade - Morele schade - Elementen en grootte - Morele schade - Overlijden van een echtgenote - Vaststaande schade die 
in haar geheel kan worden geraamd - Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding - Compensatoire interest

Schade - Interest - Compensatoire interest - Morele schade - Overlijden van een echtgenote - Vaststaande schade die in haar 
geheel kan worden geraamd - Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding

De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak, verbiedt hem evenwel niet 
het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was en 
in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon geven, alsook compensatoire 
interest toe te kennen om de bijkomende schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de uitgestelde 
betaling van het hoofdbedrag; die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en 
compensatoire interest, vergoedt de schade op het ogenblik van het vonnis volledig (1). (1) Cass., 13 sept. 
2000, A.R. P.99.1485.F, nr 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in 
haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende 
schade - Compensatoire interest - Volledig herstel

10 december 2001C.98.0270.N AC nr. ...

De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass., 19 februari 
2001, A.R. nr C.99.0014.N (AC, 2001, nr 97); cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.99.0228.N (AC, 2001, nr 99); 
cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.00.0242.N (AC, 2001, nr 100).

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - 
Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie

P. 56/30476-9-2016



De vaststelling dat een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet secundair is ten opzichte van 
de vergoedingsplicht van de aansprakelijke, houdt niet noodzakelijk in dat een uitgave of prestatie verricht op 
grond van die verplichting definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of 
die ze in ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Cass., 19 februari 2001, A.R. nr 
C.99.0014.N (AC, 2001, nr 97); cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.99.0228.N (AC, 2001, nr 99); cass., 19 februari 
2001, A.R. nr C.00.0242.N (AC, 2001, nr 100).

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - 
Criterium - Secundaire plicht

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zicht ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Cass., 19 
februari 2001, A.R. nr C.99.0014.N (AC, 2001, nr 97); cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.99.0228.N (AC, 2001, nr 
99); cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.00.0242.N (AC, 2001 nr 100).

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

Uit de regel krachtens dewelke het personeelslid, wiens afwezigheid te wijten is aan een ongeval veroorzaakt 
door de schuld van een derde, zijn activiteitswedde ontvangt op voorwaarde dat hij de Staat, bij iedere 
betaling in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt, kan worden afgeleid dat het 
niet de bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor rekening van de overheid 
komt (1). (1) Cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.99.0014.N (AC, 2001, nr 97).

Schade - Algemeen - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
Overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Voorschot - 
Indeplaatsstelling - Strekking van wet of reglement

- Art. 18 KB 15 jan. 1974

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...

De bodemrechter beoordeelt in feite de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, 
alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel ervan (1). (1) Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0988.F, nr. 
671.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Omvang - Vergoeding

De bodemrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom de door de getroffene 
voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de 
schade, zoals hij die heeft omschreven, anders te bepalen (1). (1) Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1184.F, nr. 
463.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Raming ex aequo et bono - Wettigheid

27 november 2001P.00.0595.N AC nr. ...

De rechter die bij de beoordeling van de omvang van de geleden genegenheidsschade, rekening houdt met het 
feit dat het slachtoffer op passende wijze is vergoed, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek niet (1). (1) Voor het begrip "genegenheidsschade": M. Sommerijns, De gemeenrechtelijke 
vergoeding van het lichamelijk letsel in cijfers, H. 7, De genegenheidsschade, B 7/1 e.v.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Genegenheidsschade

6 november 2001P.99.1703.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass., 6 nov. 2001, A.R. nr P.99.1703.N, AC, 2001, nr ...

Schade - Algemeen - Kind - Slachtoffer - Overlijden alleenstaande moeder - Door derde veroorzaakt ongeval - Grootouders - 
Meerinspanning

Schade - Algemeen - Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener - Prestaties op vrijwillige basis - Schade - Criterium

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van de omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis 
verricht

P. 57/30476-9-2016



De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis en uit vrijgevigheid 
meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in te staan voor de verzorging en opvoeding van hun 
kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet 
dat zij hierdoor schade ondergaan in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad (1). (1) Zie de conclusie 
van het O.M. en de verwijzingen daarin.

Schade - Algemeen - Kind - Slachtoffer - Overlijden alleenstaande moeder - Door derde veroorzaakt ongeval - Grootouders - 
Meerinspanning

De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, verhindert niet noodzakelijk dat die 
prestatie schade kan uitmaken (1). (1) Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van de omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis 
verricht

Degene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties verricht, is gerechtigd op 
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt; zulks is onder meer het geval wanneer hij ten behoeve 
van het slachtoffer op redelijke gronden prestaties verricht teneinde bij deze de schadelijke gevolgen van de 
door de derde begane fout te lenigen en wanneer het niet in zijn bedoeling ligt om de last ervan definitief voor 
zijn rekening te nemen (1). (1) De Procureur-generaal had in zijn conclusie een gedeeltelijk ander tweede 
criterium voorgesteld. Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.

Schade - Algemeen - Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener - Prestaties op vrijwillige basis - Schade - Criterium

6 november 2001P.00.0444.N AC nr. ...

De schade die de werkgever lijdt ten gevolge van het tijdelijke verlies van de arbeidsprestaties van een 
werknemer terwijl hij de wedde en de op die wedde rustende bijdragen doorbetaalt, is, in de regel, dezelfde 
schade als de schade die hij lijdt wegens het doorbetalen van de wedde en sociale bijdragen zonder dat 
daartegenover arbeidsprestaties staan, zodat, in de regel, de omvang van die schade gelijk is aan het bedrag 
van die doorbetalingen.

Schade - Algemeen - Werknemer - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Werkgever - Tijdelijk verlies van de 
arbeidsprestaties van een werknemer - Omvang van de schade

De werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te 
ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement de te verrichten uitgave of prestatie niet voor 
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement 
moet verrichten (1). (1) Cass., 20 feb. 2001, A.R. nr P.98.1629.N, nr 101.

Schade - Algemeen - Werknemer - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Werkgever - Wettelijke, reglementaire of 
conventionele verplichting - Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie - Strekking van wet, reglement of 
overeenkomst

Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting verhindert niet noodzakelijk 
dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke verplichting, een schade kan uitmaken (1). (1) Cass., 20 feb. 
2001, A.R. nr P.98.1629.N, nr 101.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van 
de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de Arbeidsongevallenwet, mag samengevoegd worden met de 
krachtens die wet toegekende vergoedingen; de getroffene kan van de aansprakelijke derde derhalve slechts 
vergoeding voor lichamelijke schade eisen volgens het gemeen recht wanneer de volgens het gemeen recht 
berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de getroffene wordt 
toegekend op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil (1). (1) Cass., 25 april 1990, A.R. 
7823, nr. 495.

Schade - Allerlei - Arbeidsongeval - Lichamelijke schade - Forfaitaire vergoedingen - Vergoeding volgens het gemeen recht - 
Vordering van de getroffene

- Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 oktober 2001P.00.0184.N AC nr. ...

P. 58/30476-9-2016



De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, de wedde en de op de wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass., 19 feb. 
2001, C.00.0242.N.

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - 
Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de 
overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet 
blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet 
verrichten (1). (1) Cass., 19 feb. 2001, C.00.0242.N.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

13 juni 2001P.01.0271.F AC nr. ...

De partij die in de rechten treedt van de getroffene, kan van de voor het ongeval aansprakelijke derde of van 
zijn verzekeraar alleen de brutobedragen terugvorderen die zij als vervangingsinkomsten aan de getroffene 
heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht 
had kunnen verkrijgen, aan dezelfde lasten zou zijn onderworpen als die welke op het loon van de getroffene 
wogen (1). (1)  Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.98.0119.N, nr. ... .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Verlies van bedrijfsinkomsten t.g.v. een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Vervangingsinkomsten - Indeplaatsstelling in de rechten van het slachtoffer - Terugvordering van de 
uitbetaalde brutobedragen

De vergoeding voor de derving van de bedrijfsinkomsten t.g.v. een tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan alleen 
op basis van het brutoloon worden berekend, als de rechter vaststelt dat het bedrag van de lasten op de 
vergoeding, overeenstemt met het bedrag van de lasten die op het loon van de getroffene wogen (1). (1) Cass., 
5 dec. 1990, A.R. 8184-8374, nr. 178.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Verlies van bedrijfsinkomsten t.g.v. een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Berekening van de vergoeding op basis van het brutoloon

13 juni 2001P.01.0431.F AC nr. ...

Het feit dat de werkgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is het loon van zijn beambte te 
betalen, heeft niets te maken met de vraag of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van 
de veroorzaker van het ongeval en de schade die de voormelde werkgever heeft geleden wegens de derving 
van de arbeidsprestaties van zijn beambte ; het arrest dat de door de werkgever van de getroffene tegen de 
veroorzaker van het ongeval ingestelde burgerlijke rechtsvordering ongegrond verklaart, is niet naar recht 
verantwoord, wanneer het, enerzijds, niet uitsluit dat de eigen schade die de werkgever zegt geleden te 
hebben wegens de derving van de prestaties van zijn beambte, zich zonder de fout van de veroorzaker niet zou 
hebben voorgedaan zoals zij heeft plaatsgevonden, en, anderzijds, niet vaststelt dat er een wettelijke of 
reglementaire bepaling of een overeenkomst bestaat, volgens welke de uitbetaalde bedragen die de 
werkgever terugvordert definitief te zijnen laste dienden te blijven (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. 
C.99.0228.N, nr. ... ; 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, nr. ... ; DE TEMMERMAN B., Rev. dr. comm. b., nr. 2001/4, 
blz. 289 en 290.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Materiële schade - Werkgever van het slachtoffer - Derving van de 
arbeidsprestaties van zijn beambte - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht om een lagere rentevoet dan de wettelijke rentevoet toe te 
passen op de door hem toegekende en aangepaste schadevergoedingen, wanneer hij beslist dat de 
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, een gedeelte interest 
bevat die het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de munterosie en de 
vermindering van de koopkracht vergoedt (1). (1) Cass., 6 jan. 1993, A.R. 9980, nr. 7, gronden blz. 14 ; zie Cass., 
6 nov. 1991, A.R. 8939, nr. 131 ; 13 okt; 1999, A.R. P.99.0861.F, nr. 528, en de noot 3, getekend R.L.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling - Aanpassing van de vergoeding

2 mei 2001P.00.1703.F AC nr. ...

P. 59/30476-9-2016



Bij de beoordeling van de schade die moet worden vergoed t.g.v. een onrechtmatige daad, dient de rechter 
rekening te houden met elke latere gebeurtenis die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad zelf, de 
hierdoor veroorzaakte schade beïnvloedt; zo wordt de schade die voortvloeit uit een blijvende 
arbeidsongeschiktheid beïnvloed door het overlijden van de schadelijder (1). (1) Cass., 14 dec. 1993, A.R. 7100, 
522 ; 27 jan. 1994, A.R. C.93.0057.F, nr. 53.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Latere gebeurtenis - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Overlijden van 
het slachtoffer

Bij de beoordeling van de schade en de vergoeding ervan moet de rechter zich plaatsen op het tijdstip van zijn 
beslissing en mag hij geen rekening houden met latere gebeurtenissen die aan de onrechtmatige daad of aan 
de schade vreemd zijn en die de toestand van de schadelijder verbeterd of verergerd hebben (1). (1) Cass., 14 
dec. 1993, A.R. 7100, nr. 522.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade

28 februari 2001P.00.1632.F AC nr. ...

Er is in beginsel geen enkel oorzakelijk verband tussen de fout van de bestuurder van een bromfiets, die 
bestaat in het niet-dragen van de helm, en het ongeval waarin die bestuurder betrokken is geraakt; die fout 
kan alleen een weerslag hebben op de omvang van de lichamelijke schade van die bestuurder (1). (1) Zie Cass., 
27 mei 1993, A.R. 9697, nr. 256.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Elementen en grootte - Lichamelijke schade - Omvang - Bromfietser - 
Dragen van de helm - Weerslag

20 februari 2001P.98.1629.N AC nr. ...

De werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire 
verplichting de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te 
ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement de te verrichten uitgave of prestatie niet voor 
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement 
moet verrichten (1). (1) Cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.99.0183.N, nr   ; Cass., 19 februari 2001, A.R. nr 
C.00.0242.N, nr   ; Cass. 15 maart 1985, A.R. nr 4482, nr 431; Cass., 9 maart 1984, A.R. nr. 3919, nr. 393.

Schade - Algemeen - Werknemer - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Werkgever - Wettelijke, reglementaire of 
conventionele verplichting - Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie - Strekking van wet, reglement of 
overeenkomst

Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting verhindert niet noodzakelijk 
dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke verplichting, een schade kan uitmaken (1). (1) Cass., 19 
februari 2001, A.R. nr C.99.0183.N, nr   ; Cass., 19 februari 2001, A.R. nr C.00.0242.N, nr   ; Cass., 15 maart 
1985, A.R. nr 4482, nr 431; Cass., 9 maart 1984, A.R. nr 3919, nr 393.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting

19 februari 2001C.98.0119.N AC nr. ...

De gemeenrechtelijke schadevergoeding voor het bij hypothese gederfde loon, mag alleen op basis van het 
brutoloon worden berekend wanneer de rechter vaststelt dat de lasten die op deze schadevergoeding zouden 
rusten overeenstemmen met de lasten op het gewone loon van het slachtoffer (1). (1) Zie cass., 8 september 
1999, A.R. P.99.0430.F (AC, 1999, nr. 442); Cass., 5 december 1990, A.R. nrs. 8184 en 8374 (AC, 1990-91, nr. 
178).

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Verlies van inkomen - Berekening vergoeding - Brutoloon - Sociale en 
fiscale lasten - Vereiste

19 februari 2001C.99.0014.N AC nr. ...

De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

Schade - Algemeen - Overheid - Overheid-Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire 
verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie
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Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Zie cass., 9 
maart 1984, A.R. nr. 3919 (AC, 1983-84, nr. 393), cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4482 (AC, 1984-85, nr. 431).

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

Uit de regel krachtens dewelke de overheid aan de ambtenaar, wiens afwezigheid te wijten is aan de schuld 
van een derde, de activiteitswedde enkel betaalt als voorschot op de door de derde verschuldigde vergoeding, 
kan afgeleid worden dat de last van deze uitgaven niet definitief voor rekening moet blijven van de overheid 
(1). (1) Art. 17 van het K.B. van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van 
de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheden, is opgeheven door 
artikel  14 van het K.B. van 17 maart 1995 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving toepasselijk op de 
ambtenaren in de Rijksbesturen (B.S., 29 maart 1995). Deze bepaling was overbodig geworden ten gevolge van 
de invoering van een algemene wettelijke subrogatie  ten voordele van de federale overheidsdiensten door 
artikel  160 van de Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 
1994).

Schade - Algemeen - Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
Overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Voorschot - 
Indeplaatsstelling - Strekking van wet of reglement

- Art. 17 KB 1 juni 1964

19 februari 2001C.99.0183.N AC nr. ...

Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Zie cass., 9 
maart 1984, A.R. nr. 3919, nr. 393; cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4482, nr. 431.

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

Het enkel bestaan van een op de werkgever rustende verplichting het loon met inbegrip van de daarop 
verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verhindert niet 
noodzakelijk dat die betalingen voor de werkgever een schade kunnen uitmaken (1). (1) Vgl. cass., 13 oktober 
1993, A.R. P.93.0394.F (AC, 1993, nr. 408); cass., 24 april 1996, A.R. P.95.0977.F (AC, 1996, nr. 123); cass., 9 
maart 1999, A.R. P.96.0340.N (AC, 1999, nr. 140).

Schade - Algemeen - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
Overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder 
tegenprestatie

19 februari 2001C.99.0228.N AC nr. ...

De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - 
Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie

Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Zie cass., 9 
maart 1984, A.R. nr 3919 (AC, 1983-84, nr 393); cass., 15 maart 1985, A.R. nr 4482 (AC, 1984-85, nr 431).

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

19 februari 2001C.00.0242.N AC nr. ...

De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties 
te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

Schade - Algemeen - Overheid - Werkgever - Door derde veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - 
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Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie

Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet uit dat schade in de zin 
van artikel  1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). (1) Zie cass., 9 
maart 1984, A.R. nr 3919 (AC, 1983-84, nr 393); cass., 15 maart 1985, A.R. nr 4482 (AC, 1984-85, nr 431).

Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Hoewel artikel  97 Z.I.V.-wet de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de verplichting oplegt de prestaties 
terug te vorderen die zij in het kader van die verzekering ten onrechte betaald hebben, belet die bepaling de 
verzekeringsinstellingen niet om, in geval van strafvervolgingen, voor de strafgerechten een burgerlijke 
rechtsvordering in te stellen op grond van artikel  1382 B.W., wanneer de voorwaarden voor de toepassing van 
dat artikel vervuld zijn (1); een van die voorwaarden vereist  het bestaan van schade, die, in dat geval, evenwel 
niet is beperkt tot de eigen schade van de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op schade t.g.v. 
uitgaven waarvan het bedrag overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die ten laste genomen 
worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd. (1) Zie Cass., 
6 dec. 1989, A.R. 6711, nr. 144.

Schade - Allerlei - Toepasselijkheid van de regeling van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties

- Art. 97 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 3 en 4 Wetboek van Strafvordering

23 november 2000C.99.0535.F AC nr. ...

De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar gemeen recht vorderen 
dienen niet  aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel 
samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire interest vanaf de samenstelling ervan (1). (1)  Zie 
cass., 1 dec. 1997, AR. C.96.0333.N, nr. 520; cass., 9 okt. 1996, AR. P.96.0225.F, nr. 367; cass., 18 sept. 1996, 
AR. P.96.0127.F, nr. 316; cass., 5 sept. 1996, AR. C.96.0012.F, nr. 293; cass., 18 jan. 1994, AR. 6950, nr. 25; 
cass., 26 feb. 1985, AR. 8658, nr. 383.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Gemeenrechtelijke vergoeding - Forfaitaire 
vergoeding - Overige gedeelte - Berekeningsgrondslag

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

14 november 2000P.98.1439.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van de artikelen 1401, 3°, en 1405, 1°, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de inkomsten uit 
de beroepsbezigheden van iemand die onder het wettelijk stelsel gehuwd is tot het gemeenschappelijk 
vermogen behoren, maar dat de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige 
inkomsten voort te brengen tot zijn eigen vermogen behoren (1). (1) Cass., 8 april 1994, AR 8271, nr 164.

Schade - Begrip - Vormen - Onder het wettelijk stelsel gehuwd slachtoffer - Eigen vermogen van een der echtgenoten - 
Vergoeding wegens de aantasting van de geschiktheid om inkomsten uit beroepsbezigheden te verwerven

- Artt. 1382, 1401, 3° en 1405, 1° Burgerlijk Wetboek

8 november 2000P.00.1055.F AC nr. ...

Een periodiek terugkerende uitgave kan geraamd worden op grond van de actuele kostprijs, zonder dat 
daarvoor een beroep moet worden gedaan op de kapitalisatiemethode (1). (1)  Zie Cass., 14 mei 1985, A.R. 
8434, nr. 547 ; zie M. Lambert, opm. sub Luik, 23 april 1991, Bull. ass., 1991, blz. 906.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Toekomstige schade - Verplichting om een orthopedische zool 
periodiek te vervangen - Raming

Bij de raming van een verleden schade t.g.v. de derving van bedrijfsinkomsten kan de rechter rekening houden 
met de munt-erosie die noodzakelijkerwijs zou geleid hebben tot een nieuwe raming van de in overweging te 
nemen inkomsten tussen de referteperiode en de periode vanaf de consolidatiedatum tot de datum van het 
vonnis.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Verleden schade - Derving van bedrijfsinkomsten - Muntontwaarding
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11 oktober 2000P.99.1658.F AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de morele schade t.g.v. de blijvende arbeisongeschiktheid van het slachtoffer een 
vaststaande schade was die in haar geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum 
kon worden hersteld, kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, aan het slachtoffer, met het oog op 
het volledig herstel van die schade en ter compensatie van de uitgestelde betaling van de vergoeding, met 
ingang van die datum compensatoire interest toekennen op het volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag (1). 
(1) Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. -, met concl. O.M., A.R. P.00.0204.F, nr. -, en 5 okt. 2000, A.R. 
C.98.0558.F, nr. - .

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Morele schade - 
Vaststaande schade die kan worden geraamd - Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum - Compensatoire interest

10 oktober 2000P.00.1267.N AC nr. ...

De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens artikel  76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en 
in dezelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft (1) (2). (1) Zie cass., 
29 sept. 1995, AR C.95.0003.F, nr. 408. (2) Art. 76 quater, § 2, laatste lid, van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 
is vervangen door artikel  136, § 2, achtste lid, Z.I.V.-wet, zoals bekrachtigd bij wet van 9 jan. 1995; de artikel  
49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 zijn vervangen door de artikelen 79 en 80, ingevolge het K.B. van 12 
augustus 1994.

Schade - Begrip - Vormen - W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt door een niet geïdentificeerd of niet verzekerd 
voertuig - Benadeelde in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de 
verzekeringsinstelling tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking

- Art. 17 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 49, 50 en 79, § 2 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 76quater, § 2, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

5 oktober 2000C.98.0558.F AC nr. ...

De schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan, ofschoon hij mettertijd geleden wordt, op forfaitaire 
wijze worden vergoed vanaf de consolidatiedatum, mits die schade vaststaat en in zijn geheel kan worden 
geraamd, en de rechter kan aan de getroffene compensatoire interest toekennen met ingang van die dag (1). 
(1) Cass., 13 sept. 2000, AR. P.99.1485, nr-, met concl. O.M., en A.R. P.00.0204.F, nr- alsook A.R. P.99.1658.F, 
nr-

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Mettertijd geleden 
schade - Vaststaande en in zijn geheel te ramen schade - Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum - Compensatoire 
interest

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

13 september 2000P.99.1485.F AC nr. ...

Hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiële en morele schade zich geleidelijk 
voordoet, kan zij hersteld worden vanaf de dag van de consolidatie, mits zij vaststaand is en in haar geheel 
geraamd kan worden, en kan de rechter de schadeverwekker veroordelen om, vanaf diezelfde datum, 
compensatoire interest op de forfaitaire herstelvergoeding te betalen (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Materiële en morele schade - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire 
schadevergoeding - Compensatoire interest

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in 
haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende 
schade - Compensatoire interest - Volledig herstel

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Materiële en morele schade - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire 
schadevergoeding - Compensatoire interest
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De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak, verbiedt hem evenwel niet 
het hoofdbedrag van de forfaitaire vergoeding tot herstel van die schade te berekenen op het ogenblik waarop 
de schade reeds vaststaand was en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanleiding kon 
geven, alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als herstel van de bijkomende schade 
wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag ; die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een 
hoofdbedrag en compensatoire interest, herstelt de schade op het ogenblik van de uitspraak in haar geheel 
(1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in 
haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende 
schade - Compensatoire interest - Volledig herstel

De benadeelde heeft krachtens de artt. 1382 en 1383 B.W. recht op het volledig herstel van zijn schade(1). (1) 
Zie Cass., 13 april 1985, A.R. C.94.0126.F, nr. 201; 15 april 1999, A.R. C.98.0009.F, nr. 211 (redenen) en 2 nov. 
1999, A.R. P.97.0830.N, nr. 580 (redenen).

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Volledig herstel

13 september 2000P.00.0204.F AC nr. ...

De rechter kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, met het oog op de volledige vergoeding van 
de esthetische schade van de getroffene, de schadeverwekker veroordelen om hem vanaf de datum van het 
ongeval op de totaliteit van de vergoeding compensatoire interest als bijkomende vergoeding te betalen, 
wanneer hij oordeelt dat die ex aequo et bono geraamde schade vaststaand was en in haar geheel kon worden 
geraamd, en, bijgevolg, op die datum kon worden hersteld, ondanks het blijvend karakter ervan (1). (1) Zie 
Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Esthetische 
schade - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire vergoeding - Raming ex aequo et bono - 
Consolidatiedatum - Compensatoire interest

De rechter die beslist dat de materiële en morele schade t.g.v. de blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene vaststaand was en in haar geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum 
kon worden hersteld, kan hem, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, compensatoire interest vanaf 
die datum toekennen op de totaliteit van de forfaitaire vergoeding, teneinde hem volledig te vergoeden voor 
die schade en tevens het uitstel van betaling van de herstelvergoeding te vergoeden (1). (1)  Zie Cass., 13 sept. 
2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Materiële en 
morele schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum - Compensatoire 
interest

7 juni 2000P.99.1520.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters het bedrag van de schade die het slachtoffer van een wegverkeersongeval als 
exploitant van een kapsalon wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid lijdt, niet bepalen op grond van de 
ontwikkeling van zijn omzetcijfer of van zijn inkomsten vóór en na het ongeval, maar op grond van wat zij zijn 
`eigen waarde op de arbeidsmarkt' en zijn `dagrendement' noemen, kennen zij aan dat slachtoffer een 
vergoeding voor niet geleden schade toe.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Materiële bedrijfsschade - Bedrag van 
de vergoeding - Door de rechter in aanmerking genomen criteria

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Wanneer de rechter uitspraak doet over de vergoeding van de materiële schade wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een ongeval, kan hij, door een beoordeling in feite van de 
gegevens van de zaak, het bedrag van de schadevergoeding wegens waardevermindering van het slachtoffer 
op de arbeidsmarkt vaststellen op grond van diens dagrendement (1). (1) Zie Cass., 7 april 1983, A.R. 6797, nr. 
424.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Schade wegens waardevermindering 
op de arbeidsmarkt - Bedrag van de vergoeding - Door de rechter in aanmerking genomen criteria

24 mei 2000P.00.0030.F AC nr. ...
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Om de vergoeding te bepalen die aan de weduwe van het slachtoffer van een dodelijk wegverkeersongeval 
verschuldigd is, en, meer bepaald, het bedrag te bepalen dat de weduwe persoonlijk ten goede kwam toen 
haar echtgenoot nog leefde en dat zij wegens zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke 
onderhoudskosten van de echtgenoot, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn 
eigen inkomsten worden afgetrokken (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2531, nr. 365.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer - Aftrek van die 
kosten van de eigen inkomsten van het slachtoffer

- Art. 1352 Burgerlijk Wetboek

17 mei 2000P.00.0093.F AC nr. ...

De schade die de rechthebbenden van het slachtoffer van een onopzettelijke doodslag lijden ten gevolge van 
de derving van zijn beroepsinkomsten, bestaat in het verlies van dat gedeelte van zijn inkomsten dat hun 
persoonlijk ten goede kwam (1); het vonnis is onwettig, wanneer het de persoonlijke onderhoudskosten van 
het slachtoffer berekent op grond van het geheel van de gezinsinkomsten, en die kosten vervolgens van de 
gecumuleerde inkomsten van dat gezin en niet van de eigen inkomsten van de overledene aftrekt, teneinde 
zijn aandeel in het onderhoud van zijn minderjarig kind te bepalen, welk aandeel het kind wegens het 
overlijden van zijn vader verloren heeft (2). (1) 13 juni 1960, Bull. en Pas., 1960, I, 1173. (2) Zie Cass., 28 feb. 
1989, A.R. 2531, nr. 365.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer - Aftrek van die 
kosten van de eigen inkomsten van het slachtoffer

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

11 mei 2000C.96.0283.N AC nr. ...

De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen waarvan 
teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen (1). (1) Cass., 13 mei 1997, A.R. P.96.0539.N, nr 227.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Schade - Begrip - Vormen - Aangestelde, slachtoffer van de fout van een derde - Wettelijke, reglementaire of contractuele 
verplichtingen van de werkgever - Betaling zonder tegenprestatie

De verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies van een voertuig en zijn recht vrij te 
beschikken over de toegekende vergoeding hebben tot gevolg dat de rechter niet verplicht is na te gaan of de 
benadeelde al dan niet de mogelijkheid heeft aan te kopen met een ander btw-tarief dan dit dat geldt voor de 
aankoop van een nieuw voertuig.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Vernield voertuig - 
Vervangingswaarde - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde niet btw-plichtig - btw-tarief - Taak van de 
rechter

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak; hierbij is overschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge 
zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt voor de vervanging van 
de vernielde auto, ze gebruikt voor de vervanging ervan door een nieuwe auto of door een occasieauto 
waarvoor bij de aankoop geen btw of slechts een btw over het verschil tussen de verkoopprijs en de 
inkoopprijs van de garagist verschuldigd is (1). (1) Cass., 13 mei 1997, A.R. P.96.0539.N, nr 227.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

23 februari 2000P.99.1574.F AC nr. ...
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Wie schade veroorzaakt t.g.v. de genotsderving van een verongelukt en onherstelbaar voertuig, hoeft een 
dergelijke derving alleen te vergoeden tijdens de gebruiksderving, te rekenen van de dag van het ongeval tot 
de dag waarop de eigenaar van dat voertuig bericht krijgt dat het moet worden vervangen, en tijdens de 
mutatietijd, te rekenen van de laatstgenoemde datum tot de dag waarop hij zich een vervangingsvoertuig 
aanschaft; wanneer de rechter de door de wachttijd veroorzaakte schade raamt, kan hij, door een feitelijke 
beoordeling, beslissen om de datum waarop de eigenaar bericht krijgt dat zijn voertuig definitief buiten 
omloop wordt gesteld, gelijk te stellen met de datum waarop hij kennisneemt van de waarde van het wrak, en 
dat die enige datum het eindpunt vormt van de te vergoeden wachttijd.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Voertuig - Vervanging - Gebruiksderving - Feitelijke beoordeling

8 december 1999P.99.0998.F AC nr. ...

De bodemrechter beoordeelt in feite en binnen de perken van de conclusies van de partijen, de omvang van 
de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig 
herstel ervan.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Omvang - Vergoeding

Wanneer de rechter compensatoire interest ingaande op de dag van het ongeval toekent op een vergoeding 
wegens schade die zich geleidelijk na het ongeval heeft voorgedaan en nog zal voordoen, kent hij die interest 
toe voor periodes die aan het ontstaan van de schade voorafgaan en kent hij dus een vergoeding toe voor niet 
geleden schade.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Aanvang

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een misdrijf de dood van het slachtoffer veroorzaakt, houdt de verhoging van de inkomsten van de 
weduwnaar van dat slachtoffer ten gevolge van de toepassing van een wegens dat overlijden toegekend 
gunstiger belastingregime, geen verband met het misdrijf van onvrijwillige doodslag en strekt zij niet tot 
vergoeding van de door dat misdrijf veroorzaakte schade; die belastingverlaging vergoedt de materiële schade 
niet die de weduwnaar van het slachtoffer geleden heeft, en die o.m. bestaat in het verlies van de 
huishoudelijke activiteit van het slachtoffer, die hem ten goede kwam.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Doodslag - Belastingverlaging - Weerslag

13 oktober 1999P.99.0861.F AC nr. ...

De compensatoire interest vergoedt de schade voortvloeiend uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl 
de aanpassing een berekeningswijze is die wordt toegepast om rekening te houden met de vermindering van 
de koopkracht van het geld; het zijn twee verschillende correctieven, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Vergoeding - Actualisering

Schade - Interest - Compensatoire interest

De rechter die beslist om compensatoire interest toe te kennen tegen een lagere rentevoet dan de wettelijke 
rentevoet, enkel en alleen omdat rekening moet worden gehouden met het feit dat de vergoeding reeds is 
aangepast met het oog op de muntontwaarding, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Rentevoeten

Om de omvang van de morele schade van de getroffene te ramen, kan de rechter, door een feitelijke 
beoordeling, het verminderde bewustzijn van die getroffene ten gevolge van zijn geestelijke gezondheid in 
aanmerking nemen.

Schade - Morele schade - Elementen en grootte - Elementen - Sexuele schade - "Pretium voluptatis"

6 oktober 1999P.98.1540.F AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite de rentevoet van de interest die bedoeld is als vergoeding voor de vertraging bij 
de schadevergoeding, maar die beoordeling kan evenwel slechts binnen de grenzen van de conclusies van de 
partijen gebeuren.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Rentevoet - Beoordeling in feite door de rechter
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De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze, binnen de perken van de conclusies van de 
partijen, de omvang van de schade die door een onrechtmatige daad is veroorzaakt, en met name of daarvoor 
als aanvullende vergoeding een compensatoire interest moet worden toegekend en van wanneer die interest 
begint te lopen.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Vertrekpunt - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

De compensatoire interest maakt onlosmakelijk deel uit van de schade en vergoedt de vertraging waarmee de 
schadevergoeding is betaald, die één van de bestanddelen van de schade vormt.

Schade - Interest - Compensatoire interest

15 september 1999P.99.1184.F AC nr. ...

De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade 
en het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel ervan;  hij kan de schade ex aequo et bono ramen, 
mits hij de reden aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft omschreven, anders 
te bepalen.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming ex aequo et bono - Wettelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

2 juni 1999P.98.1615.F AC nr. ...

De verzekeraar van zaken met voorafgaande taxatie, die wettelijk gesubrogeerd wordt in de rechten van de 
getroffene door een verkeersongeval, kan van de aansprakelijke dader alleen vorderen wat laatstgenoemde 
naar gemeen recht verschuldigd is op grond van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, zodat hij niet méér 
betaalt dan de schade die het rechtstreekse gevolg is van zijn fout.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Getroffene verzekerd door voorafgaande taxatie - Aansprakelijke 
dader - Schade - Vaststelling - Gemeen recht

2 juni 1999P.99.0225.F AC nr. ...

De rechter dient bij de raming van de waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt niet enkel acht te slaan op 
de inkomsten voor de werkelijk gepresteerde arbeidsdagen, maar kan op grond van een feitelijke beoordeling 
daaraan de vergoedingen toevoegen die zijn gestort voor de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Materiële schade - Waarde op de arbeidsmarkt - Vaststelling - 
Criteria

14 mei 1999C.98.0241.N AC nr. ...

De onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek van de zaak neemt de aansprakelijkheid van de 
bewaarder van de zaak voor de schade die de zaak veroorzaakte niet weg.~

Schade - Algemeen - Schade veroorzaakt door het gebrek van een zaak die men onder zijn bewaring heeft - 
"Onoverkomelijke onwetendheid" van het gebrek

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

5 mei 1999P.98.1309.F AC nr. ...

In de regel beoogt het beroep dat het slachtoffer van een fout doet op een technisch raadsman alleen het 
bijstaan van dat slachtoffer in de vordering tot herstel van de door de fout veroorzaakte schade;  het is geen 
bestanddeel van die schade en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Technisch raadsman - Honorarium

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

21 april 1999P.98.1545.F AC nr. ...

Art. 1135 B.W., dat betrekking heeft op de overeenkomsten, is niet van toepassing op de raming naar 
billijkheid van door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming ex aequo et bono - Artikel 1135, B.W. - Toepassing

- Artt. 1135, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
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De verplichting van de feitenrechter om, op verzoek van de getroffene, een onderscheid te maken tussen de 
reeds geleden en de toekomstige schade geldt enkel wanneer de rechter de raming van de schade grondt op 
een kapitalisatieberekening; dat onderscheid heeft geen reden van bestaan bij forfaitaire raming.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Forfaitaire raming - Reeds geleden schade - 
Toekomstige schade - Onderscheid

De rechter kan het bedrag tot vergoeding van door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade naar 
billijkheid ramen, mits hij de reden aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze 
niet kan worden aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft 
omschreven, anders te bepalen.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming ex aequo et bono - Wettigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

17 maart 1999P.98.0510.F AC nr. ...

De rechterlijke beslissing waarbij voor morele schade die zich nog niet volledig heeft voorgedaan 
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet wordt toegekend met ingang van de datum van het 
ongeval, kent een vergoeding toe voor niet geleden schade.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Aanvang

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij aan het slachtoffer van een ongeval akte wordt verleend 
van het voorbehoud dat hij maakt ingeval van belastingheffing op de vergoeding die wordt toegekend niet 
wegens derving van loon of bezoldiging maar tot herstel van de materiële schade die voor hem voortvloeit uit 
het feit dat zijn waarde op de arbeidsmarkt verminderd is ten gevolge van zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid, terwijl alleen belasting verschuldigd is op pensioenen en lijfrechten of tijdelijke renten 
alsmede op als zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een 
beroepswerkzaamheid of die het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, 
bezoldigingen of baten uitmaken.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Blijvende arbeidsongeschiktheid zonder derving van bezoldiging - 
Vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt

- Art. 34, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 maart 1999C.98.0068.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, dat beslist dat de getroffene naast zijn materiële schade wegens volledig 
verlies van zijn autonomie wat de hulp van een derde persoon rechtvaardigt, materiële schade lijdt ten gevolge 
van zijn plaatsing in een tehuis, is naar recht verantwoord nu het oordeelt dat er twee verschillende soorten 
schade zijn die elk een verschillende vergoeding vergen, wat dubbel gebruik uitsluit.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Hulp van een ander persoon - Plaatsing in een tehuis - Onderscheiden 
schade

11 maart 1999C.98.0145.F AC nr. ...

De appelrechter kan op grond van een onaantastbare beoordeling van de feiten van de zaak beslissen dat de 
vergoeding die de eerste rechter aan het slachtoffer van een ongeval heeft toegekend voor hulp van derden, 
de schade dekt die het gevolg is van de ongeschiktheid voor huishoudelijk werk.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Hulp van een ander persoon - Ongeschiktheid voor huishoudelijk werk - 
Totale  vergoeding

9 maart 1999P.96.0340.N AC nr. ...

De rechter die moet oordelen over een betwisting omtrent het bestaan van schade van een werkgever die, 
ingevolge het feit dat een werknemer slachtoffer werd van een aan de fout van een derde te wijten ongeval, 
krachtens wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen betalingen heeft gedaan, dient niet alleen 
vast te stellen dat die werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar moet bovendien het 
bestaan vaststellen van een schade die losstaat van die verplichtingen.~

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde - Wettelijke, reglementaire of 
conventionele verplichtingen van de werkgever - Betaling zonder tegenprestatie - Bestaan van de schade - Vaststelling
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Het staat de rechter, wanneer hij op onaantastbare wijze heeft vastgesteld dat een werkgever tijdelijk verlies 
van arbeidsprestaties van een werknemer, ingevolge in een ongeval opgelopen verwondingen, heeft geleden, 
binnen de perken van de conclusies van de partijen, het bedrag van de voor het volledig herstel van de 
hierdoor geleden schade nodige vergoeding te ramen en, eventueel, mits hij de redenen aangeeft waarom hij 
de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat het niet 
mogelijk is de schade die hij heeft omschreven, anders te bepalen, deze schade ex aequo et bono te ramen.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde - 
Tijdelijk verlies van werkprestaties

Het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van een werknemer, ingevolge in een ongeval opgelopen 
verwondingen, is, in hoofde van de werkgever, op zichzelf schade, ook al kan deze dit verlies compenseren 
door tijdelijk andere, zelfs uitsluitend voor dergelijke omstandigheid voordien in dienst genomen eigen 
werknemers met de uitvoering van die prestaties te gelasten.~

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde - Tijdelijk verlies van werkprestaties - 
Schade

9 maart 1999P.98.0939.N AC nr. ...

Wanneer de rechter oordeelt dat de schade tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in 
een verlies aan economisch potentieel, dat aanleiding geeft tot de toekenning van een vergoeding wegens 
vermengde materiële en morele schade, en dat hierbij rekening dient te worden gehouden met de aard en de 
ernst van de letsels en de ingesteldheid van het slachtoffer om ondanks de letsels een dergelijk zwaar beroep 
te blijven uitoefenen, vermag hij niet te beslissen, tenzij het professioneel leven van het slachtoffer een einde 
heeft genomen op het ogenblik van de consolidatie, dat vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest 
verschuldigd is op de totaliteit van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Evenmin naar recht 
verantwoord is de beslissing van de rechter die vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest toekent op 
de totaliteit van de vergoeding wegens esthetische schade.

Schade - Interest - Compensatoire interest - Omvang - Vertrekpunt

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

4 maart 1999C.97.0417.F AC nr. ...

De getroffene van een door de fout van een derde veroorzaakt ongeval kan van die derde schadevergoeding 
vorderen wegens gebruiksderving van het voertuig dat tijdens de noodzakelijke tijd om de vaststelling van de 
schade te doen en om herstellingen uit te voeren of het voertuig te vervangen, niet kan gebruikt worden, in 
zoverre het buiten omloop stellen van het voertuig hem nadeel heeft berokkend.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Gebruiksderving van een voertuig

Hoewel de feitenrechter het bestaan van schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad in feite 
beoordeelt, staat het aan het Hof van Cassatie na te gaan of de vastgestelde feiten voldoende grondslag 
opleveren voor de gevolgtrekkingen die de rechter daaruit in rechte maakt.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Feitelijke beoordeling

13 januari 1999P.98.0732.F AC nr. ...

De feitenrechter beoordeelt ten gronde het bestaan van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade 
en het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel ervan; hij kan de schade ex aequo et bono ramen, 
mits hij de reden aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft omschreven, anders 
te bepalen.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming ex aequo et bono - Wettelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door de rechter die, na te hebben geoordeeld dat de diefstal en de heling 
van de gestolen voorwerpen eenzelfde schade hebben veroorzaakt, de daders van die twee telastleggingen 
afzonderlijk veroordeelt tot betaling van onderscheiden schadevergoedingen, waarvan het totaal hoger ligt 
dan het bedrag van de werkelijk geleden schade.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Diefstal - Heling - Onderscheiden daders - Eenzelfde schade - 
Onderscheiden vergoedingen - Werkelijk geleden schade

7 januari 1999C.97.0425.F AC nr. ...
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De onmogelijkheid om gewoon huishoudelijk werk te verrichten ten gevolge van een door andermans fout 
veroorzaakte arbeidsongeschiktheid levert een materiële schade op die aanleiding geeft tot vergoeding, zelfs 
als de getroffene sociale uitkeringen blijft ontvangen.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Lichamelijke integriteit - Waarde op de arbeidsmarkt - Huishoudelijk 
werk

22 december 1998P.98.0583.F AC nr. ...

De rechters die ter vergoeding van een toekomstige schade wegens het overlijden van de echtgenoot, een te 
kapitaliseren inkomen toekennen dat onmiddellijk en in één keer wordt ontvangen, en het met 10 pct. 
verhogen als vergoeding voor de muntontwaarding, die bestaat in het verlies van koopkracht tussen het 
ogenblik waarop de schade ontstaat en het ogenblik waarop ze vergoed wordt, kennen een schadevergoeding 
toe die hoger ligt dan de geleden schade en verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Overlijden van het slachtoffer - Toekomstige schade - 
Muntontwaarding - Te kapitaliseren inkomen

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Dat de aansprakelijke voor een ongeval of zijn gerechtigde een derde is ten aanzien van de beslissing tot 
erkenning van de invaliditeit van het slachtoffer en niet het vereiste persoonlijk belang heeft om ze voor de 
arbeidsrechtbank aan te vechten ontneemt hem niet het recht om voor de strafrechter, die kennis neemt van 
burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer, in het geding waarin ook diens ziekenfonds betrokken is, het 
verweer te voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, dat slachtoffer.~

Schade - Allerlei - Invaliditeit - Beslissing - Betwisting - Aansprakelijke - Strafrechter - Belang

- Artt. 188, 189, 190 KB 3 juli 1996

- Artt. 100, § 1 en 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1998C.97.0142.F AC nr. ...

De rechter die degene die een fout heeft begaan veroordeelt om de schade te vergoeden die volgt uit de 
totstandkoming van een risico, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer hij overweegt dat het 
slachtoffer, door die fout, een kans heeft verloren om de totstandkoming van het risico te vermijden, zodat, 
zonder die fout, de schade "misschien" niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Verlies van een kans - Totstandkoming van een risico - Onderscheid

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, RG C.97.0142.F-C.97.0152.F (AC, 1998, nr....).~

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Verlies van een kans - Totstandkoming van een risico - Onderscheid

21 januari 1998P.97.1052.F AC nr. ...

Wanneer een misdrijf de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft en wegens dit overlijden aan de weduwe 
een overlevingspensioen moet worden betaald krachtens de overeenkomst tussen het slachtoffer en zijn 
werkgever en krachtens de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werknemers, strekt 
dit pensioen niet tot vergoeding van de door een wederrechtelijke daad veroorzaakte schade en kan het niet 
worden afgetrokken van de vergoeding die de dader van het misdrijf verschuldigd is.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Doodslag - Vergoeding van de uit het overlijden voortvloeiende schade - 
Overlevingspensioen - Weerslag

14 januari 1998P.97.1060.F AC nr. ...

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door het arrest dat aan de weduwe van het slachtoffer van een ongeval, ter 
vergoeding van het toekomstig verlies van een gedeelte van zijn inkomsten, een schadevergoeding toekent die 
hoger ligt dan de werkelijk geleden schade door geen rekening te houden met het voordeel dat zij uit de 
vervroegde inning van een kapitaal ter vergoeding van die schade haalt.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Toekomstige schade - Kapitaal - Vervroegde inning - Werkelijk geleden 
schade

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

17 december 1997P.97.0558.F AC nr. ...
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De rechter die uitspraak moet doen over de vergoeding van de materiële schade ten gevolge van de blijvende 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de getroffene door een ongeval, kan, op grond van een feitelijke 
beoordeling van de gegevens van de zaak, het bedrag van de vergoeding die hij toekent ter vergoeding van de 
schade wegens vermindering van de waarde van voormelde getroffene op de arbeidsmarkt, vaststellen op 
basis van het gemiddelde van diens belastbare inkomsten.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Materiële schade - Blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid - Vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt - Vaststelling - Criteria

3 december 1997P.97.0582.F AC nr. ...

De fout van de passagier, die bestaat in het niet-dragen van de veiligheidsgordel, staat in beginsel niet in 
oorzakelijk verband met het ongeval waarvan hij het slachtoffer is;  die fout kan evenwel een weerslag hebben 
op zijn recht op vergoeding wegens het aangegane risico.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Lichamelijke schade - Omvang - Passagier - Niet-dragen van de 
veiligheidsgordel - Weerslag

1 december 1997C.96.0333.N AC nr. ...

De gemeenrechtelijke schadevergoeding en de arbeidsongevallenvergoeding zijn verschillende vergoedingen, 
die volgens eigen regels worden berekend, ook al betreffen ze dezelfde schade; de verplichting van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval op de hem toekomende vergoedingen sociale zekerheidsbijdragen te 
betalen heeft geen weerslag op de vaststelling van de gemeenrechtelijke vergoeding, noch op de 
vergoedingsverplichting van degene die voor het ongeval aansprakelijk is.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Eigen 
vergoedingssystemen en regels - Wettelijke vergoedingen - Sociale zekerheidsbijdragen - Verplichting van getroffene - 
Gemeenrechtelijke vergoeding - Begroting

- Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Om te bepalen of de op basis van het gemeen recht toe te kennen schadeloosstelling meer bedraagt dan de 
door de wetsverzekeraar verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen 
inclusief de sociale bijdragen vergeleken worden met het bedrag van de gemeenrechtelijke vergoedingen.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Wettelijke vergoedingen - Materiële beroepsschade - 
Cumulatieverbod - Sociale bijdragen - Verplichting van getroffene - Burgerlijke rechtsvordering - Het surplus - 
Berekeningsbasis

- Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 november 1997P.97.0723.F AC nr. ...

De materiële schade ten gevolge van de vermindering van de arbeidsgeschiktheid van de getroffene bestaat in 
de vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak van een grotere 
krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsgeschiktheid - Vermindering

12 november 1997P.97.0819.F AC nr. ...

De materiële schade ten gevolge van de vermindering van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene bestaat 
in de vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak om bij het 
volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te moeten leveren.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Elementen - Arbeidsgeschiktheid - Vermindering

9 oktober 1997C.95.0158.N AC nr. ...

De rechter dient het bedrag van de schade ex aequo et bono vast te stellen wanneer geen enkele partij 
gegevens verschaft of kan verschaffen voor een juiste schatting van die schade;  die wijze van schatting mag hij 
derhalve niet aanwenden als de partij die beweert benadeeld te zijn, de gegevens niet wil voorleggen 
waarover zij beschikt en op grond waarvan het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld, of die ertoe 
kunnen bijdragen het ex aequo et bono te ramen bedrag zo juist mogelijk te schatten.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming ex aequo et bono - Wettigheid

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek
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Schendt artikelen 1382 en 1383 B.W. het arrest dat een vergoeding toekent voor een andere schade dan de 
werkelijk geleden schade door bij de berekening van de schade de vermindering van de sociale lasten niet op 
het bruto-inkomen uit te voeren maar slechts op het met de mutualiteitsuitkeringen verminderde bruto-
inkomen.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Materiële schade wegens inkomstenverlies - Weduwe - Derving van het 
loon van het slachtoffer - Vergoeding - Vermindering van de sociale lasten - Tussenkomst van de mutualiteit - Berekening 
van de schade

30 september 1997P.95.1361.N AC nr. ...

Zo voor de begroting van morele schade en de schade wegens loonverlies de rechter voor de diverse 
schadeposten rekening houdt met de actuele waardebepaling doch voor de uitgekeerde provisionele 
vergoedingen de waarde op het ogenblik van de diverse uitkeringen in absolute cijfers volgens het ogenblik 
van de uitbetaling in aanmerking neemt, kent hij een vergoeding toe die hoger ligt dan de werkelijk geleden 
schade.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Provisies - Actualisering

23 september 1997P.96.0526.N AC nr. ...

Bij een civielrechtelijke betwisting inzake de te vergoeden schade als gevolg van een verkeersongeval, behoort, 
bij de aanvoering van een eigen fout van het slachtoffer - zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel - en 
het oorzakelijk verband met de schade, de bewijslast van die fout, de schade en dat oorzakelijk verband aan 
degene die op deze grond de gevorderde vergoeding betwist;  in dit geval dient de schadevorderende partij 
dus niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de fout van het slachtoffer en de schade zoals 
deze zich in concreto heeft voorgedaan, maar heeft de in schadevergoeding aangesproken partij de bewijslast 
voor de feiten die naar haar bewering de schadevordering zouden aantasten - zoals voor het feit dat de 
gevolgen van het verkeersongeval, zonder die vastgestelde fout van het slachtoffer, minder erg zouden 
geweest zijn.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Lichamelijke schade - Omvang - Fout van het slachtoffer - Niet dragen 
van de veiligheidsgordel - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan en de omvang van de door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsmede het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel ervan.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid

30 mei 1997C.95.0066.N AC nr. ...

De ontvanger der directe belastingen, wiens bevoegdheid beperkt wordt door de wet tot de invordering van 
belastingen en aankleven, is niet bevoegd om een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel   1382 
B.W.  in te stellen voor schade geleden door de Schatkist van de Belgische Staat.

Schade - Allerlei - Schade geleden door de Belgische Staat - Vordering tot schadevergoeding - Ontvanger der directe 
belastingen - Bevoegdheid

- thans artt. 146 en 147 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 195 en 196 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- thans artt. 297 en 298 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 206 en 207 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 mei 1997P.96.0539.N AC nr. ...

De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet in beginsel begroot worden naar het tijdstip dat 
dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert. Hieruit volgt dat wanneer een voertuig in een 
ongeval is vernield en de benadeelde die geen btw-plichtige is recht heeft op een schadevergoeding welke de 
btw op de aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig, omvat, voormelde btw berekend 
moet worden aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de uitspraak.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Peildatum

- Art. 1, eerste lid, 3° KB nr 20 van 20 juli 1970

De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen waarvan 
teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen.~
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Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde - Tijdelijk verlies van werkprestaties - 
Schade

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de 
benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt 
voor de vervanging van de vernielde auto, ze gebruikt voor de vervanging ervan door een nieuwe auto of door 
een occasieauto waarvoor bij de aankoop geen btw of slechts een btw over het verschil tussen de verkoopprijs 
en de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

22 april 1997P.95.1475.N AC nr. ...

De rechter die beslist dat van de door hem wegens schade uit onrechtmatige daad toegekende vergoeding 
met de hierop tot de dag van de uitspraak verschuldigde compensatoire interest, de betaalde voorschotten 
moeten worden afgetrokken zonder dat hij rekening houdt met de interest die deze voorschotten hebben 
opgebracht, kent vergoeding toe wegens niet geleden schade.

Schade - Interest - Compensatoire interesten - Betaling van een voorschot - Aanrekening

Naar recht verantwoord is de beslissing dat bij het bepalen van de in het gemene recht aan de benadeelde 
toekomende schadevergoeding wegens inkomstenverlies geen rekening mag worden gehouden met de 
inkomensvervangende tegemoetkoming.~

Schade - Begrip - Vormen - Vergoeding wegens inkomstenverlies - Inkomensvervangende tegemoetkoming aan 
gehandicapten - Samenloop

- Art. 2, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

9 april 1997P.96.1588.F AC nr. ...

De rechter, die met ingang van de consolidatiedatum, compensatoire interest toekent op het geheel van de 
bedragen die betrekking hebben op een uit blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende morele schade en 
op een esthetische schade, en die strekken tot vergoeding van een schade waarvan hij, op grond van een 
feitelijke beoordeling, impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf die datum geleidelijk voordoet, kent die 
interest toe voor een periode die aan de schade voorafgaat en kent dus een vergoeding toe voor niet geleden 
schade.

Schade - Interest - Compensatoire interesten - Vertrekpunt

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

7 februari 1997C.95.0110.N AC nr. ...

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die na veroordeling tot betaling van een 
hoofdsom meer vergoedende interesten als vergoeding voor de geleden schade beslist dat de reeds betaalde 
voorschotten eerst op de interesten, waaronder vergoedende interesten en tenslotte op de hoofdsom moeten 
worden toegerekend.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Veroordeling tot hoofdsom plus vergoedende interesten - 
Toerekening - Betaalde voorschotten

De vergoedende rente maakt een integrerend deel uit van de vergoeding die wordt toegekend tot herstel van 
de door de fout veroorzaakte schade; nu deze interest de bijkomende schade vergoedt die voortvloeit uit het 
uitstel van betaling van de vergoeding waarop de benadeelde recht heeft op de dag waarop de schade is 
ontstaan, is hij slechts verschuldigd voor hetgeen na het ontstaan van de schade nog moet betaald worden.~

Schade - Interest - Compensatoire interesten

9 januari 1997C.96.0095.F AC nr. ...

De schade van de persoon die door een onrechtmatige daad is beroofd van een zaak die hem niet kan worden 
teruggeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat nodig is om een 
soortgelijke zaak aan te kopen.~
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Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Schade - Begrip - Vormen - Aangestelde, slachtoffer van de fout van een derde - Wettelijke, reglementaire of contractuele 
verplichtingen van de werkgever - Betaling zonder tegenprestatie

Wanneer een voertuig, dat nieuw werd aangekocht, in een ongeval is vernield en de schadelijder niet btw-
plichtig is, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft de btw die wordt berekend volgens het voor 
nieuwe voertuigen bij de wet bepaalde tarief; de schadelijder beschikt vrij over de hem verschuldigde 
schadevergoeding en het bedrag ervan mag niet verschillen naargelang van het gebruik dat de schadelijder 
ervan zal maken; de omstandigheid dat het vervangingsvoertuig niet nieuw is aangekocht heeft derhalve geen 
belang, evenmin als de ouderdom van het vernielde voertuig.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

8 januari 1997P.96.0457.F AC nr. ...

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is, omvat de 
schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw  op de waarde van zijn voertuig vòòr het ongeval, zonder dat 
rekening moet worden gehouden met het gebruik dat de benadeelde van de vergoeding zal maken, en 
inzonderheid met het feit dat hij zijn tweedehandsvoertuig zal vervangen door een ander 
tweedehandsvoertuig, waarvoor bij de aankoop al dan niet btw verschuldigd is.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

20 december 1996C.95.0006.N AC nr. ...

Een foutloos optreden door een derde verbreekt het oorzakelijk verband tussen de initiële fout en de geleden 
schade in beginsel niet.~

Schade - Algemeen - Schade medeveroorzaakt door feit van derde - Foutloos optreden door een derde

10 december 1996P.95.0693.N AC nr. ...

De strafrechter die, na de beklaagde te hebben veroordeeld wegens verduistering van activa om een bedrag te 
hebben ontdragen, de terugkeer tot de failliete boedel beveelt van dat bedrag dat niet onder de handen van 
het gerecht en evenmin voorhanden is, en op de civielrechtelijke vordering van de curator de beklaagde 
veroordeelt tot betaling van dat bedrag met interest, kent niet tweemaal vergoeding toe voor dezelfde schade.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering van een bedrag - 
Veroordeling van de beklaagde tot betaling van dat bedrag - Verantwoording

- Art. 579 Wetboek van Koophandel

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N - C.96.0280.N, AC, 1996, nr ...~

Schade - Interest - Vergoedende interest - Aanvangsdatum

De rechterlijke uitspraak die vergoedende interest toekent vanaf de datum van het ongeval, op schade die zich 
slechts tijdens het verloop van een latere periode voordoet, vergoeding toekent voor een niet-geleden schade.
~

Schade - Interest - Vergoedende interest - Aanvangsdatum

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

27 november 1996P.96.0591.F AC nr. ...

Wanneer een voertuig ten gevolge van een door een derde veroorzaakt ongeval vernield werd en de 
benadeelde partij een ander voertuig aangekocht heeft, terwijl zij btw-plichtige was en derhalve 50 pct. van de 
belasting op die aankoop kon aftrekken, vermindert de rechter wettig de vergoeding die bestemd was om het 
verlies aan btw  te dekken met 50 pct., zelfs als de benadeelde partij op het ogenblik van het vonnis geen btw-
plichtige meer is en dus geen recht meer heeft op aftrek.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Aankoop van een ander voertuig - Belasting over de 
toegevoegde waarde

12 november 1996P.96.0642.N AC nr. ...
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Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw  op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig;  hierbij is onverschillig of de benadeelde, 
ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging 
van de vernielde auto door een nieuw voertuig dan wel door een tweedehands voertuig waarvoor bij de 
aankoop geen btw  of slechts een btw  over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de 
garagist verschuldigd is.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

9 oktober 1996P.96.0042.F AC nr. ...

De benadeelde partij beschikt vrij over de haar verschuldigde vergoeding en het bedrag van die vergoeding 
kan niet variëren naargelang van het gebruik dat de benadeelde partij ervan zal maken; wanneer de 
benadeelde partij, wiens voertuig bij een ongeval vernield is, geen btw-plichtige is en die belasting bijgevolg 
niet kan aftrekken of terugvorderen van de Staat, kent de rechter aan die benadeelde partij, ter vergoeding 
van de schade die voortvloeit uit de vernieling van haar voertuig, wettig een schadevergoeding toe, waarin de 
btw, berekend tegen het tarief dat toepasselijk is op de aankoop van een nieuw voertuig, begrepen is, 
ofschoon het vernielde voertuig vervangen werd door een bij een professionele verkoper aangekocht 

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

Iedere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige handeling, heeft recht op het 
herstel van zijn vermogen door teruggave van die zaak;  wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft de 
benadeelde recht op de vervangingswaarde van de zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een 
soortgelijke zaak te kopen.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Schade - Begrip - Vormen - Betaling van vervroegd invaliditeitspensioen door werkgever ingevolge zijn reglement

9 oktober 1996P.96.0225.F AC nr. ...

De schuldvordering die voortvloeit uit een oneigenlijk misdrijf, strekt tot volledige vergoeding van de schade 
die de getroffene of zijn rechthebbenden geleden hebben ten gevolge van de onrechtmatige daad;  zij sluit 
compensatoire interest in die strekt tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de vertraging waarmee zij 
is vergoed.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Omvang - Compensatoire interesten

De rentevoet die in aanmerking genomen wordt bij de raming naar gemeen recht van het kapitaal dat moet 
dienen om de beroepsinkomsten te vergoeden die de getroffene van een arbeidsongeval gedurende zijn hele 
verdere waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur zal moeten derven, is een van de parameters bij de 
berekening van dat kapitaal, maar strekt niet tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de vertraging 
waarmee ze is vergoed.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeschiktheid - Derving van beroepsinkomsten - Kapitaal tot 
vergoeding van die derving - Raming - Interestvoet - Aard

- Artt. 24, 45 en 45bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 september 1996P.96.0127.F AC nr. ...

Aan de getroffene van een ongeval kan geen compensatoire interest toegekend worden, wanneer de 
vertraging bij zijn schadeloosstelling te wijten is aan diens eigen schuld of nalatigheid.~

Schade - Interest - Compensatoire interesten - Vertraging te wijten aan de schuld van de getroffene

12 juni 1996P.95.0079.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 1996, AR P.95.0079.F, AC, 1996, nr.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding betaald door 
arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door aansprakelijke - Fiscale en sociale lasten
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De getroffene van een arbeidsongeval, die de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde 
vergoedingen heeft ontvangen, kan van de voor het ongeval aansprakelijke de betaling van het bedrag van de 
fiscale en sociale lasten, dat overeenkomt met de door de arbeidsongevallenverzekeraar afgehouden 
wettelijke bijdragen, slechts vorderen in zoverre zij gelijk zijn aan of lager dan de wettelijke lasten die de 
getroffene moet betalen op de schadevergoeding die hem volgens het gemeen recht nog verschuldigd is.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding betaald door 
arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door aansprakelijke - Fiscale en sociale lasten

28 mei 1996P.95.0909.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 28 mei 1996, AR P.95.0909.N, AC, 1996, nr.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen waarvan 
teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z.  met het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen.~

Schade - Begrip - Vormen - Betaling van vervroegd invaliditeitspensioen door werkgever ingevolge zijn reglement

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw  op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig;  hierbij is onverschillig of de benadeelde, 
ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging 
van de vernielde auto door een nieuw voertuig dan wel door een tweedehands voertuig waarvoor bij de 
aankoop geen btw  of slechts een btw  over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de 
garagist verschuldigd is.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde 
niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

26 april 1996C.94.0276.F AC nr. ...

De compensatoire interest maakt een integrerend deel uit van de vergoeding die wordt toegekend tot herstel 
van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade; hij vergoedt de bijkomende schade die voortvloeit 
uit het uitstel van betaling van de vergoeding waarop de benadeelde recht had op de dag waarop de schade is 
ontstaan.~

Schade - Interest - Compensatoire interesten

24 april 1996P.95.0977.F AC nr. ...

Om de vergoedbare schade te bepalen, die een werkgever lijdt ten gevolge van het feit dat hij op grond van 
zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen betalingen heeft gedaan aan een aangestelde die 
het slachtoffer werd van een aan de fout van een derde te wijten ongeval, dient de rechter niet alleen vast te 
stellen dat voornoemde werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan maar moet hij 
bovendien het bestaan vaststellen van een schade die los staat van de uitvoering van die wettelijke, 
reglementaire of contractuele verplichtingen.~

Schade - Begrip - Vormen - Aangestelde, slachtoffer van de fout van een derde - Wettelijke, reglementaire of contractuele 
verplichtingen van de werkgever - Betaling zonder tegenprestatie

13 maart 1996P.95.1068.F AC nr. ...

De vergoeding, die door de persoon die de onrechtmatige daad heeft begaan, aan het slachtoffer van een 
ongeval verschuldigd is teneinde hem schadeloos te stellen voor de materiële schade ten gevolge van de 
aantasting van zijn lichamelijke integriteit en waarde op de arbeidsmarkt, wordt niet uitgesloten of beperkt 
door het feit dat het slachtoffer zijn contractuele of statutaire wedde doorbetaald kreeg.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Lichamelijke integriteit - Waarde op de arbeidsmarkt - Aantasting - 
Schade - Behoud van wedde

2 februari 1996C.95.0092.F AC nr. ...
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Bij de raming van de vergoeding van de door een fout veroorzaakte schade mag geen rekening gehouden 
worden met latere gebeurtenissen die niet in verband staan met de fout en de schade zelf en die de toestand 
van de schadelijder verbeterd of verergerd zouden hebben;  hoewel de rechter bij de raming van de schade, 
het tijdstip van de uitspraak in aanmerking moet nemen, moet de omvang van de schade worden bepaald op 
het tijdstip van de fout.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Raming - Latere gebeurtenis

29 januari 1996C.94.0206.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite en binnen de perken van de conclusies van partijen, de omvang van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade alsmede het bedrag van desbetreffende vergoeding; op grond van 
die bevoegdheid kan hij rekening houden met de nominale waarde van de uitbetaalde provisies als hij van 
oordeel is dat die provisies slechts voorschotten zijn op de definitieve vergoeding.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Uitbetaalde provisies - Aard

Het beginsel van de integrale schadevergoeding wordt miskend door het arrest dat van een geactualiseerd 
schadebedrag de tegemoetkomingen van het ziekenfonds in mindering brengt, waarvan het vaststelt dat zij 
niet geactualiseerd dienden te worden om reden dat ze periodiek werden uitbetaald en overeenstemmen met 
het gederfde inkomstenverlies op de tijdstippen dat dit verlies werd geleden.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Loonverlies - Berekeningswijze - Geactualiseerd schadebedrag - 
Ziekenfonds - Tegemoetkoming - Tijdstip - Niet-geactualiseerde uitkeringen van verzekeringsinstelling - Schuldvergelijking

9 januari 1996P.94.1424.N AC nr. ...

De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen waarvan 
teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen.~

Schade - Begrip - Vormen - Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield, heeft de schadelijder recht op het bedrag dat nodig is om 
zich een gelijkwaardig voertuig aan te schaffen, eventueel verhoogd met de btw. De rechter kan evenwel, als 
vergoeding voor die belasting, geen hoger bedrag toekennen dan de som die de schadelijder werkelijk zal 
moeten betalen om een gelijkwaardige zaak aan te kopen; bij de bepaling van dat bedrag moet de rechter dus 
ermee rekening houden dat de kans bestaat dat de gelaedeerde een tweedehandsvoertuig aankoopt waarop 
geen btw of slechts btw op de winstmarge van de garagehouder is verschuldigd.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Belasting over de toegevoegde waarde - Vernield voertuig

6 december 1995P.95.0695.F AC nr. ...

Wanneer een cheque zonder dekking is uitgegeven tot betaling van goederen die zonder die betaling niet 
zouden zijn geleverd, kan de begunstigde van de cheque vergoeding vorderen voor de derving van de waarde 
van de goederen die met het bedrag van de cheque overeenkomt.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Uitgifte van ongedekte cheque - Oplichting

5 december 1995P.94.1107.N AC nr. ...

De rechter die moet beslissen over een op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide laten 
steunen op alle aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij geen niet aan de openbare orde 
rakende betwisting opwerpt waarvan de conlusies van de partijen het bestaan uitsluiten.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Bestaan van de schade - Beoordelingsbevoegdheid - Grenzen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

1 december 1995C.95.0168.F AC nr. ...
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Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van consolidatie van de letsels kan 
niet worden tegengeworpen aan de partijen noch aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen 
over die datum moeten beslissen;  evenzo, geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid, 
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het Fonds voor arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der 
partijen of, zonder bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens 
het gemene recht uitspraak moeten doen over de datum van consolidatie van de letsels.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Gemeen recht - Consolidatiedatum - Beslissing van het burgerlijk 
gerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Peildatum - Gezag van gewijsde

- Artt. 24, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek

15 november 1995P.95.0448.F AC nr. ...

De schade van de persoon die door een onrechtmatige daad is beroofd van een zaak die hem niet kan worden 
teruggegeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z.  met het bedrag dat nodig is om 
een soortgelijke zaak aan te kopen.~

Schade - Begrip - Vormen - Vervangingswaarde

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de schadelijder recht heeft op het bedrag dat nodig is om 
zich een soortgelijk voertuig aan te schaffen, btw  inbegrepen, moet het toegekende bedrag hem in staat 
stellen een dergelijk voertuig aan te kopen en de belasting op die uitgave te betalen;  als het vernielde voertuig 
nieuw was aangekocht en door een nieuw voertuig is vervangen, moet de belasting worden berekend volgens 
het voor nieuwe voertuigen geldende tarief.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - btw

13 september 1995P.95.0402.F AC nr. ...

Het arrest dat, ter raming van de schade wegens "gebruiksderving", als regel stelt dat de benadeelde, 
vooraleer hij besluit zijn voertuig te vervangen, het recht heeft niet alleen om te weten of zijn voertuig als 
onherstelbaar kan worden beschouwd, maar ook en vooral om het bedrag te kennen dat hem zal worden 
toegekend, miskent de verplichting om de schade in concreto te beoordelen en schendt de artt.  1382 en 1383 
B.W.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Vervanging - Voertuig - Gebruiksderving - Beoordeling in concreto

14 juni 1995P.95.0158.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een vordering tot terugbetaling van na de consolidatiedatum 
gemaakte medische kosten wordt afgewezen, wanneer de rechter, onder verwijzing naar het verslag van de 
gerechtelijk deskundige, oordeelt dat de eventuele, na de consolidatiedatum gemaakte dokters- en 
apothekerskosten begrepen zijn in de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming

De verplichting van de feitenrechter om, op verzoek van de getroffene, een onderscheid te maken tussen de 
reeds geleden en de toekomstige schade geldt enkel wanneer de rechter de raming van de schade grondt op 
een kapitalisatieberekening; dat onderscheid heeft geen reden van bestaan bij forfaitaire raming.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Toekomstige schade - Forfaitaire raming - Reeds 
geleden schade - Onderscheid

14 juni 1995P.95.0251.F AC nr. ...

Wanneer een onrechtmatige daad schade heeft veroorzaakt ontslaat de omstandigheid dat de reeds 
bestaande gebrekkigheid van de getroffene tot de schade heeft bijgedragen de veroorzaker niet van de 
verplichting de volledige schade te vergoeden, behalve als het gaat om gevolgen die zich hoe dan ook, zelfs 
zonder die fout, zouden hebben voorgedaan.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Reeds bestaande gebrekkigheid - Weerslag op de grootte

13 april 1995C.94.0126.F AC nr. ...

Ingevolge de artt. 1382 en 1383 B.W. is degene door wiens fout aan een ander schade is veroorzaakt, verplicht 
deze volledig te vergoeden, zodat de benadeelde wordt teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich zou 
hebben bevonden als de aangevoerde fout niet was begaan.~
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Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Volledige vergoeding - Raming

Het in de artt. 1382 en 1383 B.W. neergelegde beginsel van de volledige vergoeding in concreto van de schade 
ten gevolge van een fout, wordt miskend door het arrest dat, om de toekomstige schade ten gevolge van een 
definitieve invaliditeit te ramen, beslist zulks te doen op grond van het inkomen waarover eenieder moet 
beschikken om op een behoorlijke wijze in zijn basisbehoeften te voorzien.~

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Definitieve invaliditeit - Toekomstige schade - Inkomen 
waarmee rekening moet worden gehouden

28 februari 1995P.93.1191.N AC nr. ...

Hij die door zijn schuld aan een ander schade heeft veroorzaakt is verplicht de schade volledig te vergoeden; 
niet naar recht verantwoord is derhalve de beslissing van de rechter die, na te hebben vastsgesteld dat de in 
strijd met de gemeentelijke voorschriften geplaatste lichtreclame en neoncontour nog steeds in stand worden 
gehouden en aldus schade is ontstaan, het toewijzen van de vordering tot herstel van de plaats in haar vorige 
toestand afhankelijk stelt van het niet-abnormaal storend karakter van die lichtreclame en neoncontour voor 
het stadsbeeld.

Schade - Begrip - Vormen - Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

21 november 1994C.94.0073.N AC nr. ...

Op de enkele grond dat de getroffene van een ongeval ten tijde van het ongeval werkloos was, kan niet 
worden uitgesloten dat die getroffene beroepsschade heeft geleden, die krachtens het gemene recht kan 
worden berekend met inachtneming van het wettelijke minimum loon.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Werkloos slachtoffer - Beroepsschade - Berekening

20 oktober 1994C.93.0506.F AC nr. ...

In de regel beoogt het beroep dat het slachtoffer van een fout doet op een technisch raadsman alleen het 
bijstaan van dat slachtoffer in de vordering tot herstel van de door die fout veroorzaakte schade; het is geen 
bestanddeel van die schade en komt niet voor vergoeding in aanmerking.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Technisch raadsman - Honorarium

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

28 september 1994P.94.0611.F AC nr. ...

De schade van de persoon die door een onrechtmatige daad is beroofd van een zaak die hem niet kan worden 
teruggegeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat nodig is om 
een dergelijke zaak aan te kopen.~

Schade - Begrip - Vormen - Ongeval - Tegenstrijdigheid - Redengeving - Wegverkeer

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de schadelijder recht heeft op het bedrag dat nodig is om 
zich een gelijkaardig voertuig aan te schaffen, btw inbegrepen, moet het toegekende bedrag hem in staat 
stellen een dergelijk voertuig aan te kopen en de belasting op die uitgave te betalen.~

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Vernield voertuig - btw

ACCOUNTANT

10 september 2002P.01.0577.N AC nr. 431

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 10 sept. 2002, A.R. P.01.0577.N, AC, 2002, nr. ... .

 - Schorsing - Gevolgen - Hoedanigheid van accountant - Voeren van titel van accountant

De tijdelijke schrapping in het register van de externe accountants voor de duur van de schorsing heeft het 
verlies van hoedanigheid van accountant en als gevolg daarvan het verlies van het recht de titel van 
accountant te mogen voeren tot gevolg (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Schorsing - Gevolgen - Hoedanigheid van accountant - Voeren van titel van accountant

- Art. 8, § 3 KB 2 maart 1989

- Art. 5 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
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27 juni 2002C.99.0553.N AC nr. 390

Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten kennis neemt van 
een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan en past ze de besluiten 
en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen (1). (1) Cass. 12 sept. 1997, A.R. 
C.96.0340.F, nr. 349 (wat de grondwettelijke regel betreft); zie Cass., 20 juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290 
(toegepast op een tuchtcollege).

 - Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten - Kamer van beroep - Verzoek tot eerherstel - Hoedanigheid - 
Verplichting - Grondwet - Artikel 159

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

26 juni 2001P.01.0621.N AC nr. ...

Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de boekhouding vervalst werd, 
geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, 
van de wet van 21 februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van artikel 82, 
eerste lid, 1°, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het 
register van de externe accountants gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te 
bieden; het feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan de 
boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte doet hieraan niets af (1) (2). (1) 
HUYBRECHTS, L.Het monopolie van de externe accountant en de expertise in strafzaken", noot onder 
Antwerpen, 31 januari 1992, R.W. 1991-92, 1395. Zie ook Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111, waar het 
Hof oordeelde dat de onderzoeksrechter, behoudens de bij de wet bepaalde afwijkingen, vrij kiest wie hij als 
deskundige aanstelt. (2) De artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat werden opgeheven door artikel 55, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 mei 1999) met inwerkingtreding op 29 juni 1999 (artikel  64 -
artikel  1, K.B. 4 mei 1999), maar de inhoud van deze bepalingen werd integraal overgenomen in de artikelen 
34 en 37 van laatstgenoemde wet.

 - Aanstelling als deskundige - Opdracht om na te gaan of de boekhouding vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het 
gebied van de boekhoudkundige organisatie van onderneming - Inschrijving in het register van de externe accountants - 
Exclusieve bevoegdheid om geregeld dergelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren en aan te bieden - Artikelen 78, 2° en 
82, eerste lid, 1° van de wet van 21 feb. 1985

- Artt. 78, 2° en 82, eerste lid, 1° Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

24 februari 2000C.00.0064.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de 
Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

 - Beroepstucht - Lid van de Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - 
Wraking - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

- Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en 
belastingconsulenten

3 september 1998D.96.0017.N AC nr. ...

Niet een Belgisch universitair diploma als zodanig verleent toegang tot het beroep van accountant, maar het 
diploma dat de vakken vermeldt die moeten aantonen dat de kandidaat de vereiste theoretische kennis heeft 
voor het verkrijgen van de vrijstelling van het examen;  de houder van een diploma dat niet aan deze 
voorwaarden voldoet kan niet gemachtigd worden om inschrijving te nemen op de lijst van de stagiairs-
vastgoedmakelaars.

 - Diploma - Vastgoedmakelaar - Gereglementeerd beroep - Lijst van stagiairs - Opname

- Art. 5, § 1, 1°, a) KB 6 sept. 1993

- Art. 2 KB 20 april 1990 houdende vaststelling van het programma en de voorwaarden voor het 
bekwaamheidsexamen van accountant

- Art. 2 KB 22 nov. 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants

- Art. 13, §§ 2 en 3 KB 20 april 1990 betreffende de stage van de kandidaat-accountants

- Art. 72 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

25 juni 1998D.97.0029.N AC nr. ...
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Geen wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel verhindert dat de rechter die in disciplinaire zaken 
uitspraak doet, de strafmaat bepaalt mede op grond dat de betrokkene voorheen voor gelijkaardige feiten 
reeds een tuchtsanctie heeft opgelopen.

 - Instituut der accountants - Tuchtzaak - Strafmaat

- Art. 91 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

12 maart 1998D.97.0003.N AC nr. ...

Het Hof vermag na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat 
de commissie van beroep van het Instituut der Accountants een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd 
en aldus heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.~

 - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid - Artikel 3 E.V.R.M. - 
Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

23 oktober 1997D.97.0018.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 
E.V.R.M.

 - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Tuchtstraf - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - 
Artikel 3 E.V.R.M. - Toetsing door het Hof

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 92 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

8 november 1996D.95.0041.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3, 
E.V.R.M.

 - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid - Artikel 3 E.V.R.M. - 
Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN FISCALE ZAKEN

14 juni 2004S.03.0136.F AC nr. 320

Artikel 583, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing, wanneer, enerzijds, de 
administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van 
genoemd wetboek, krachtens de voormelde wetgeving door de rechtbank worden opgelegd (1), en wanneer, 
anderzijds, een administratieve geldboete wordt opgelegd op grond van de wet van 30 juni 1971 betreffende 
de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. (1) Cass., 19 dec. 
1973 (AC, 1974, 455), motivering met noot H.L.

 - Bevoegdheid en aanleg - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - Administratieve geldboete 
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

- Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

6 mei 2002S.01.0052.N AC nr. 275

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 6 mei 2002, AR nr S.01.0052.N, AC, 2002, nr. ... .

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Niet-bijhouden van het verstrekkingenregister - Inbreuk - Administratieve geldboete - Administratieve sanctie - Aard der 
sanctie
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De administratieve geldboetes bepaald bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25 november 1996 tot vaststelling 
van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de 
verpleegkundigen en tot betaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften 
zijn administratieve sancties in de zin van artt. 101 Z.I.V.-wet en 168 van de gecoörd. Z.I.V.-wet 14 juli 1994 (1). 
(1) Zie de (strijdige) conclusie van het O.M.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Verplichtingen - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Aard

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987 en 25 nov. 1996

- Artt. 76 en 168 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De administratieve sanctie wegens het door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen niet-bijhouden van 
het verstrekkingenregister is geen strafsanctie (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie van het O.M.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Niet-bijhouden van het verstrekkingenregister - Inbreuk - Administratieve geldboete - Administratieve sanctie - Aard der 
sanctie

- Art. 6 KB 4 juni 1987 en 25 nov. 1996

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

3 april 2000S.99.0154.N AC nr. ...

De Wet Administratieve Geldboeten, voordat ze bij artikel  78 Wet 13 feb. 1998 werd gewijzigd, voorzag niet in 
de mogelijkheid om met aanneming van verzachtende omstandigheden de in die wet bepaalde geldboeten tot 
beneden het voorgeschreven minimum te verminderen.

 - Wet 30 juni 1971 - Minimumbedrag - Verzachtende omstandigheden - Uitsluiting

17 maart 1997S.96.0075.F AC nr. ...

Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij afloop van de termijnen 
bepaald in artikel   261 van hetzelfde K.B.  de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd 
zijn, afgeschreven worden door ze te doen boeken als administratiekosten door de verzekeringsinstelling;  de 
overtreding van die bepaling, in de zin van de wetgeving en van de reglementering inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als administratiekosten op het tijdstip 
waarop die boeking diende te gebeuren, te dezen bij het verstrijken van de in voornoemd artikel 261 bedoelde 
termijn van twee jaar.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratieve controle - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Niet 
teruggevorderde prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - Misdrijf - Tijdstip

- Artt. 254,18°, 260,b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid KB 4 nov. 1963

- Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

17 maart 1997S.96.0119.F AC nr. ...

De administratieve geldboeten bepaald bij de artt.  6 en 7 K.B.  4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen 
inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot 
bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften, zijn administratieve 
sancties in de zin van artikel   101 Z.I.V.-wet.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - 
Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - 
Administratieve geldboeten - Aard

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de 
administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften, voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding van de bepalingen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld;  beide verordenende bepalingen zijn conform de artt.  37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve 
door de hoven en rechtbanken worden toegepast.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - 
Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - 
Administratieve geldboeten - Wet - Overeenstemming

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 10, 1° Wet 15 dec. 1986

- Artt. 1, 3°, 3, § 4, 4, § 2, en 6 Wet 27 maart 1986

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN SOCIALE ZAKEN

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

De aard en de omvang van de begane overtredingen kunnen door de strafrechter in aanmerking genomen 
worden om uit te maken of een opgelegde administratieve sanctie inzake btw een strafsanctie is in de zin van 
de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.~

 - Aard der sanctie

ADOPTIE

10 april 2003C.02.0112.F AC nr. 240

Aangezien artikel  8 E.V.R.M. geen adoptierecht waarborgt, kan het middel dat het bestreden arrest verwijt het 
begrip gezinsleven te miskennen niet tot cassatie leiden en is het dus zonder belang.

 - Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling - Geadopteerde ouder dan vijftien jaar - Homologatie - Voorwaarden - 
Persoonlijk statuut - Vreemde wet die alleen adoptie van minderjarigen in hun eigen belang toestaat - Eerbiediging van 
privé- en gezinsleven - Artikel 8, E.V.R.M. - Beperkingen

- Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek

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

In zoverre artikel  8 E.V.R.M. eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven waarborgt , 
legt het de Staten niet op een persoon het statuut van adoptant of geadopteerde toe te kennen.

 - Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling - Geadopteerde ouder dan vijftien jaar - Homologatie - Voorwaarden - 
Persoonlijk statuut - Vreemde wet die alleen adoptie van minderjarigen in hun eigen belang toestaat - Eerbiediging van 
privé- en gezinsleven - Artikel 8, E.V.R.M. - Beperkingen

- Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek

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

31 oktober 1996C.96.0082.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de homologatie van een adoptie inzonderheid 
steunt op de overweging dat de adoptie in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de vermogensrechten van het 
wettig kind van de adoptant, nu het aan hem voorbehouden erfdeel door die adoptie niet in het gedrang 
komt.~

 - Gevolgen van het vermogen - Voorbehouden erfgenaam

- Artt. 365, 745 en 913 Burgerlijk Wetboek
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De omstandigheid dat een wettig kind bij de erfopvolging schade lijdt ten gevolge van de adoptie van een 
derde kan weliswaar geen toereikende grond zijn om de adoptie ongedaan te maken, toch staat het aan de 
feitenrechter in feite te beoordelen of die benadeling eventueel in aanmerking wordt genomen als een van de 
bijzonderheden van de zaak.~

 - Homologatie - Wettige redenen - Vermogensrechten van een wettig kind - Erfrechten van dat kind - Aantasting van die 
rechten - Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 350, § 3, laatste lid Burgerlijk Wetboek

ADVOCAAT

10 december 2004D.04.0007.N AC nr. 607

Indien de stafhouder van de Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel oordeelt dat een 
tuchtzaak een onderzoek vergt, mag hij, indien hij de tuchtzaak niet zelf onderzoekt, enkel een lid van de raad 
van de Orde aanstellen om de tuchtzaak te onderzoeken; als het aangestelde lid geen deel meer uitmaakt van 
de raad van de Orde mag de stafhouder hem niet gelasten het onderzoek voort te zetten (1) (2). (1) Zie Cass., 7 
juni 1996, AR D.95.0028.F. (2) Het openbaar ministerie was van mening dat bedoeld artikel  331 niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven (zie Cass., 17 maart 1988, AR 7994, nr 447) en het cassatiemiddel dus geen 
doel kon treffen.

 - Tuchtzaak - Raad van de Orde - Stafhouder - Onderzoek van de zaak - Delegatie

- Art. 331 Huishoudelijk reglement

- Artt. 456 en 457 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2004D.03.0021.N AC nr. 500

Geen tuchtstraf kan worden uitgesproken op grond van een bepaling van een reglement van de Nationale 
Orde van advocaten die op het ogenblik van de uitspraak is opgeheven (1). (1) Het O.M. was van mening dat 
het middel op een onvolledige lezing van de bestreden beslissing berustte. Reeds in de oproepingsbrief was 
afstand genomen van artikel  8 van het Reglement van 8 maart 1990, en werd de gedraging waaromtrent eiser 
zich moest verantwoorden omschreven als de onderwerping aan een multidisciplinaire structuur die de 
onafhankelijkheid van de advocaat in het gedrang brengt; het is ook in die bewoordingen dat de 
tenlastelegging bewezen verklaard is.

 - Tuchtzaak - Tuchtrechtelijke tekortkoming - Reglement van de Nationale Orde - Werking in de tijd

Het cassatieberoep tegen de beslissing van een tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten die wegens 
meerdere telastleggingen samen een tuchtstraf heeft uitgesproken, is niet onontvankelijk indien het 
cassatiemiddel alleen betrekking heeft op de eerste telastlegging en het Hof oordeelt dat het niet vaststaat dat 
de door het middel niet bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad (1) (2). 
(1) Zie Cass., 6 mei 2004, AR D.03.0014.N, nr ... (2) Het O.M. was van mening dat het middel op een 
onvolledige lezing van de bestreden beslissing berustte. Reeds in de oproepingsbrief was afstand genomen van 
artikel  8 van het Reglement van 8 maart 1990, en werd de gedraging waaromtrent eiser zich moest 
verantwoorden omschreven als de onderwerping aan een multidisciplinaire structuur die de onafhankelijkheid 
van de advocaat in het gedrang brengt; het is ook in die bewoordingen dat de tenlastelegging bewezen 
verklaard is.

 - Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen - Een enkele tuchtstraf - Cassatieberoep - Cassatiemiddel tegen een 
telastlegging - Onzekerheid of voor de overige feiten dezelfde straf zou uitgesproken zijn - Ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is door een raadsman 
en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt 
onaantastbaar of aan die vereisten is voldaan.

 - Hof van assisen - Vereiste van effectieve bijstand aan de beschuldigde - Beoordeling van het voldaan zijn aan deze vereiste

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking op de uitoefening 
van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang wanneer de raadsman van een beschuldigde 
in de zittingszaal niet aanwezig is omdat ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de 
voorzitter van het hof van assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het 
verzoek tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient 
aanwezig te zijn.

 - Hof van assisen - Beschuldigde - Recht op bijstand van een raadsman

24 juni 2004D.02.0022.N AC nr. 355

De raad van de Orde van Advocaten heeft opdracht om de eer van de orde op te houden, de beginselen van 
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen, te handhaven, de 
inbreuken daarop en de tekortkomingen tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het 
optreden van de rechtbanken, indien daartoe grond bestaat; de beginselen van waardigheid, 
rechtschapenheid en kiesheid zijn niet beperkt uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de dienstverlening 
door een advocaat.

 - Raad van de Orde - Bevoegdheid - Beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek

De raad van de Orde van Advocaten neemt door toedoen van de stafhouder kennis van de tuchtzaken, hetzij 
ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal; de stafhouder treedt 
op als een orgaan van de Orde maar heeft als dusdanig niet de hoedanigheid van rechter.

 - Raad van de Orde - Kennisgeving van tuchtzaak - Stafhouder - Hoedanigheid

- Art. 457 Gerechtelijk Wetboek

De tuchtraad van beroep die met inachtneming van de eisen van de Mededingingswet en van de regels van de 
deontologie het verplicht aansluiten op de collectieve polissen betreffende beroepsaansprakelijkheid en de 
ziekte- en ongevallenverzekering beoordeelt, kan de handhaving van een zekere solidariteit tussen advocaten 
en de verplichte aansluiting bij groepspolissen beschouwen als behorende tot de opdrachten die de wetgever 
limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd.

 - Raad van de Orde - Bevoegdheid - Wettelijke opdrachten

- Artt. 443 en 456 Gerechtelijk Wetboek

De tuchtraad van beroep die vaststelt dat moet worden nagegaan of eventuele concurrentiebeperkende 
maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het beroep 
van advocaat en een zelfde resultaat niet kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel is niet 
gehouden om de uitspraak uit te stellen en het hof van beroep te Brussel te raadplegen.

 - Tuchtraad van beroep - Beperking van de mededinging - Verwijzing hof van beroep te Brussel

- Art. 42bis Wet 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde gematigd uitstel te verlenen voor de betaling 
van een schuld van een advocaat aan een andere schuldeiser.

 - Raad van de Orde - Bevoegdheid - Aanvraag tot het verkrijgen van uitstel bedoeld in artikel 1244, B.W.

- Art. 1244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek

4 juni 2004C.04.0199.F AC nr. 306

De omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die verzoeker worden aangerekend, betrekking 
hebben op zijn gedrag ten opzichte van de procureur-generaal bij het hof van beroep, terwijl die magistraat 
het openbaar ministerie uitoefent bij de tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, kan bij verzoeker of bij derden 
geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appèlrechters die uitspraak 
dienen te doen (1). (1) Over de waarborgen die de samenstelling van de tuchtraad van beroep biedt, zie Cass., 
30 nov. 2000, AR D.00.0023.F, nr 659.

 - Tucht - Tuchtrechtelijke grieven - Gedragingen ten opzichte van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Tuchtraad 
van beroep - Samenstelling - Gewettigde verdenking

19 april 2004S.03.0064.N AC nr. 204
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Het bureau voor juridische bijstand heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan bij gebreke aan enige wettelijke 
bepaling niet in rechte worden vervolgd.

 - Juridische bijstand - Bureau voor juridische bijstand - Vordering in rechte

- Artt. 508/7, 508/13 t.e.m. 508/16 Gerechtelijk Wetboek

Voor de vaststelling van de inkomensgrens voor het genot van gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de 
juridische bijstand, dient onder het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin te worden verstaan, 
het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van alle gezinsleden samen en niet het gemiddeld maandelijks 
netto-inkomen van de individuele gezinsleden samen dat vervolgens gedeeld wordt door het aantal 
familieleden.

 - Juridische bijstand - Kosteloosheid - Inkomensgrens - Gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin - Vaststelling

- Art. 2, § 3, 2° KB 20 dec. 1999

- Art. 508/13, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 februari 2004D.02.0021.N AC nr. 108

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep van de balies vernietigt, laat het de kosten ten laste 
komen van de Staat (1). (1) Cass., 20 dec. 1984, AR 7202, nr 258; 1 dec. 1977, AC, 1978, 380, en de conclusie 
van proc.-gen. Delange in Bull. en Pas., 1978, 364.

 - Tucht - Orde van Advocaten - Raad van beroep - Sanctie - Cassatie - Kosten van de cassatieprocedure

- Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 2003D.02.0008.N AC nr. 485

Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van verdediging, de 
appèlrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de 
rechter heeft willen verdedigen door de materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening 
houden bij de beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf.

 - Recht van verdediging - Tuchtzaken - Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk vervolgd werd zijn verdediging heeft 
voorgedragen - Invloed op de straftoemeting

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

25 september 2003C.03.0138.N AC nr. 455

Vooralsnog heeft alleen de procureur-generaal bij het Hof van cassatie het recht om bij het Hof van cassatie de 
in artikel  611, Ger.W. bedoelde vordering tot nietigverklaring van een reglement van de Orde van Vlaamse 
balies, in te stellen.

 - Balie - Orde van Vlaamse Balies - Reglement - Vordering tot nietigverklaring - Hof van Cassatie - Vorderingsrecht

- Art. 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek

25 september 2003C.03.0139.N AC nr. 456

Advocaten die lid zijn van een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse balies zijn ondernemingen in de zin 
van artikel  81.1, EG-Verdrag (1). (1) Zie H.v.J. 19 feb. 2002, zaak C-309/99, rechtsoverwegingen 45 tot 49.

 - Balie - Orde van Vlaamse Balies - Beroepsuitoefening - Onderneming

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 25 sept. 2003, AR C.03.0139.N, AC, 2003, nr ...

 - Beroepsuitoefening - Deontologische verplichtingen - Samenwerkingsverband - Orde van Vlaamse Balies - Reglement 
inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten - Beperking van de mededinging

 - Beroepsuitoefening - Deontologische verplichtingen - Samenwerkingsverband met niet-advocaten

De deontologische verplichting die inhoudt dat de advocaat elk risico van belangenconflict moet vermijden en 
een strikt beroepsgeheim moet in acht nemen, heeft tot gevolg dat bepaalde vormen van samenwerking met 
die doelstellingen niet verenigbaar zijn; dit geldt inzonderheid voor samenwerkingsvormen waarin, gelet op de 
aard van het beroep van de personen met wie wordt samengewerkt en de maat van integratie van de andere 
beroepsbeoefenaars, het gevaar voor belangenconflicten beduidend is (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

 - Beroepsuitoefening - Deontologische verplichtingen - Samenwerkingsverband met niet-advocaten

- Art. 495 Gerechtelijk Wetboek
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Het door de Orde van Vlaamse balies vastgestelde "Reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-
advocaten" dient te worden aangemerkt als een besluit van een ondernemersvereniging in de zin van artikel  
81.1, EG-Verdrag (1). (1) Zie H.v.J. 19 feb. 2002, r.o. 64.

 - Orde van Vlaamse Balies - Reglement betreffende beroepsuitoefening - Besluit van een ondernemingsvereniging

Zijn niet aantoonbaar vereist voor de handhaving van de belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse 
balies heeft toevertrouwd en worden derhalve vernietigd, de artikelen 2 en 3 van het Reglement inzake 
beroepsmatige samenwerking die een algemeen verbod inhouden van een groeps- of samenwerkingsverband 
zonder nadere precisering van de beroepen met wie samenwerking wordt verboden, ongeacht de vorm waarin 
de samenwerking zou geschieden en zonder dat een afwijking van het verbod wordt toegestaan (1). (1) Zie de 
conclusie van het O.M.

 - Beroepsuitoefening - Deontologische verplichtingen - Samenwerkingsverband - Orde van Vlaamse Balies - Reglement 
inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten - Beperking van de mededinging

- Art. 81.1 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 495 Gerechtelijk Wetboek

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de rechtszitting van de onderzoeksgerechten die 
over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet 
op de rechtszitting kan verschijnen (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 2000, AR P.00.1210.F, nr 432.

 - Vertegenwoordiging - Inverdenkinggestelde - Voorlopige hechtenis

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, is geheim (1); geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat de advocaat van de inverdenkinggestelde hem bijstaat bij de uitvoering van een tijdens het 
vooronderzoek verrichte onderzoekshandeling (2). (1) Zie Cass., 2 maart 1988, AR 6622, nr 407. (2) Zie Cass., 
14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr 678, en concl. O.M. vóór Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ...

 - Opsporingsonderzoek - Geheim van het onderzoek - Gevolg - Inverdenkinggestelde - Bijstand

- Artt. 28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering

20 maart 2003C.02.0065.F AC nr. 182

De advocaten zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer verantwoordelijk voor de 
bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun taak; de taak van de advocaat eindigt onder meer 
wanneer zijn cliënt op ondubbelzinnige wijze een einde maakt aan zijn lastgeving (1). (1) Het O.M. was van 
oordeel dat de parlementaire voorbereiding van W. 8 aug. 1985 (Gedr. St., Senaat,  1984-1985, nr. 83611, p. 3) 
waarin een aantal voorbeelden worden opgesomd, onder meer dat van de teruggave van het dossier aan de 
cliënt, toelaten een onderscheid te maken tussen het einde van de lastgeving van vertegenwoordiging van de 
advocaat en het einde van de taak van advocaat, dat een ruimer begrip is waarin de uitvoering van materiële 
handelingen vervat is, zoals de teruggave van de dossiers aan de cliënt wanneer de overeenkomst eindigt.

 - Artikel 2276bis, § 1, B.W. - Beëindiging van de taak - Taak van de advocaat

- Art. 2276bis, § 1 Burgerlijk Wetboek

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683

De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de beschikking van de raadkamer 
die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die 
beschikking.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Beschikking - Vermeldingen - Naam van de advocaat

4 december 2002P.02.1553.F AC nr. 651
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Alleen uit het feit dat noch artikel  16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere wettelijke bepaling 
voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor dat de 
onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel, van hem afneemt, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in artikel  6.1 E.V.R.M., ernstig in het 
gedrang kan worden gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de 
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit evenmin een 
schending van artikel  5 E.V.R.M. voort.

 - Vrijheidsberoving - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Onderzoeksrechter - Verhoor van de inverdenkinggestelde - 
Advocaat - Geen bijstand - Eerlijk proces - Recht van verdediging

- Artt. 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het in artikel  6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te 
hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een 
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het 
belang van de rechtspraak dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de 
gegrondheid van de strafvordering (1); die bepaling is niet van toepassing op het bij artikel  16, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bepaalde verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het 
aanhoudingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt. (1) Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr 678.

 - Recht op bijstand - Draagwijdte - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Onderzoeksrechter - Verhoor van de 
inverdenkinggestelde

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 januari 2002C.00.0313.F AC nr. 19

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór cass., 11 jan. 2002, A.R. C.00.0313.F, AC 2002, nr ....

 - Tucht - Pleitverbod in een bepaalde zaak - Bewarende maatregelen - Bevoegdheid van de stafhouder van de Orde van 
advocaten

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór cass., 11 jan. 2002, A.R. C.00.0313.F, AC 2002, nr ....

 - Tucht - Pleitverbod in een bepaalde zaak - Bewarende maatregel van de stafhouder - Duur

De stafhouder van de Orde van advocaten kan de bewarende maatregelen nemen die de voorzichtigheid 
gebiedt et met name beslissen dat een advocaat, door in een bepaalde zaak te pleiten, de beginselen van 
waardigheid en kiesheid van zijn beroep in het gedrang zou brengen, en hem om die reden dat pleitverbod 
opleggen; die maatregel dient niet noodzakelijk in de tijd beperkt te zijn (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Tucht - Pleitverbod in een bepaalde zaak - Bewarende maatregel van de stafhouder - Duur

- Art. 464 Gerechtelijk Wetboek

 - Tucht - Pleitverbod in een bepaalde zaak - Bewarende maatregelen - Bevoegdheid van de stafhouder van de Orde van 
advocaten

- Art. 464 Gerechtelijk Wetboek

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

De in het Ger.W. vastgelegde regeling volgens welke tuchtzaken bij de raad van de Orde door toedoen van de 
stafhouder aanhangig worden gemaakt is een regel van wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en 
raakt de openbare orde (1); de bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van 
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat die hij voor die raad 
heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde 
evenmin als aan zijn beraadslaging (2). (1) Cass., 18 feb. 1994, A.R. D.93.0022.N, nr. 82. (2) Zie Cass., 27 jan. 
1994, A.R. D.93.0021.F, nr. 52.

 - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst van de stafhouder - 
Openbare orde - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaak te onthouden

- Artt. 457, 828, 6°, en 831 Gerechtelijk Wetboek
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Art. 477, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten die zijn beslissing 
onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, 
niet ertoe zulks van tevoren te melden aan de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt dat zijn beslissing 
uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep (1). (1) Cass., 31 jan. 1980, AC 1979-80,639.

 - Tucht - Beslissing dat het cassatieberoep niet schorsend zal zijn - Motivering

- Art. 477, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

De raad van de Orde, waarbij een zaak aanhangig wordt gemaakt door een orgaan dat daartoe wettelijk 
bevoegd is, en die verplicht is uitspraak te doen, kan louter door de uitoefening van de opdracht die hem door 
het Ger.W. is gegeven, de regels van kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet overtreden.

 - Tuchtzaken - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst van de 
stafhouder - Wettelijk bevoegd orgaan - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaak te 
onthouden - Raad van de Orde - Verplichting om uitspraak te doen - Regels van kiesheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid

Artt. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet toepasselijk op een tuchtprocedure 
die ingesteld is op grond van aangevoerde inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een 
schorsing van het recht om het beroep uit te oefenen (1). (1) Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271; zie 
Cass., 23 mei 1997, A.R. D.95.0024.N, nr. 237, dat uitspraak doet over een middel dat afgeleid is uit, onder 
meer, de schending van artikel  6.3 c).

 - Tuchtzaken - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Beschuldigde - Recht op de hoogte gesteld te worden - 
Voorbereiding van de verdediging - Toepassing

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

30 november 2000D.00.0023.F AC nr. ...

De samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten kan geen grond zijn om de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. in twijfel te trekken (1). (1) Zie 
Cass., 13 sept. 1984, AR. 7105, nr. 39; 15 dec. 1994, AR D.94.0016.F, nr. 560 en 10 nov. 1995, AR C.94.0477.f, 
nr. 487.

 - Tuchtzaken - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Raad van beroep 
van de Orde van Advocaten - Samenstelling

- Art. 473 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de tuchraad van beroep van de Orde van advocaten wegens verscheidene telastleggingen één enkele 
tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat betrekking heeft op sommige telastleggingen niet ontvankelijk, 
daar de straf naar recht verantwoord blijft door de gegrondheid van de overige telastleggingen (1). (1) Zie 
Cass., 25 jan. 1996, AR D.94.0015.N, nr. 54; vgl. 16 dec. 1999, AR C.99.0062.N, nr. 685.

 - Tuchtzaken - Verscheidene overtredingen - Eén straf - Middel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid

21 september 2000C.99.0091.N AC nr. ...

De raad van de Orde van advocaten wordt niet regelmatig geadieerd door een dagvaarding ondertekend door 
de secretaris van de orde, wanneer niet blijkt dat deze laatste op verzoek van de stafhouder is opgetreden(1). 
(1) Zie: Cass., 30 sept. 1994, A.R. nr D.94.0011.N

 - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaak - Stafhouder - Secretaris van Orde

- Art. 457 Gerechtelijk Wetboek

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de voorlopige hechtenis uitspraak 
doen en deze kan alleen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij niet op de rechtszitting kan 
verschijnen (1). (1) Zie cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

 - Vertegenwoordiging - Verdachte - Voorlopige hechtenis

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 februari 2000D.99.0017.F AC nr. ...
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De bepaling dat iedere advocaat-stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn toelating niet doet blijken dat hij alle door 
zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de lijst kan worden weggelaten, betekent niet dat een 
stagiair die niet alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen vijf jaar lang op die lijst ingeschreven 
kan blijven en die termijn kan aanwenden om te bewijzen dat hij die verplichtingen is nagekomen.

 - Advocaat-stagiair - Weglating uit de lijst - Artikel 456, vierde lid, Ger.W.

- Art. 456, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

22 december 1999P.99.0154.F AC nr. ...

De advocaat treedt voor alle gerechten op als gevolmachtigde zonder daartoe van enige volmacht te moeten 
doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere volmacht vereist.

 - Gevolmachtigde

- Art. 440 Gerechtelijk Wetboek

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

 - Strafzaken - Recht op bijstand - Onderzoek in strafzaken - Vooronderzoek

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 mei 1999C.99.0090.N AC nr. ...

De omstandigheden dat een Orde van Advocaten een andere Orde van Advocaten in kort geding heeft 
gedagvaard ten einde de intrekking te horen bevelen van een beleidsnota inzake het voeren van publiciteit 
door advocaten en dat de secretaris en de stafhouder van eerstgenoemde Orde openlijk kritiek hadden op die 
beleidsnota en het gedrag van advocaten van laatstgenoemde Orde, tuchtrechtelijk vervolgd om, in strijd met 
de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, wervende en misleidende publiciteit te hebben 
gevoerd, kunnen bij de vervolgde advocaten, die zich op die nota beroepen, en bij derden wettige verdenking 
doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de raad van eerstgenoemde Orde om 
over deze tuchtvervolging te oordelen.

 - Publiciteitsregeling - Orde van Advocaten - Kritiek - Tuchtvervolging - Raad van de Orde - Gewettigde verdenking - 
Onpartijdigheid - Onttrekking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

Art. 294 Sv. verplicht de voorzitter van het hof van assisen niet om, na de sluiting van het debat, een nieuwe 
verdediger aan te wijzen, wanneer de raadslieden van de beschuldigde, op zijn verzoek, de zittingzaal op het 
ogenblik van de uitspraak van het veroordelend arrest verlaten hebben.~

 - Hof van assisen - Veroordeling - Afwezigheid van de advocaat - Geen aanwijzing van een nieuwe verdediger

- Art. 294 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 1998C.98.0403.N AC nr. ...

Kunnen bij verzoeker en bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan die de verwijzing van de tegen hem 
ingestelde tuchtprocedure naar de Raad van de Orde van een ander arrondissement verantwoordt, de 
omstandigheden dat zijn stafhouder en de Orde in een andere procedure reeds een kritiek inhoudende 
standpunt innamen in verband met de feiten die aan de grondslag liggen van de huidige tuchtprocedure.~

 - Raad van de Orde der Advocaten - Tuchtzaak - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid en objectiviteit - Onttrekking - 
Verwijzing
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17 april 1997C.96.0051.F AC nr. ...

Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die in een akte van rechtspleging 
verklaart op te treden in naam van een rechtspersoon die genoegzaam is geïdentificeerd, wettelijk vermoed 
daartoe een regelmatige lastgeving van een bevoegd orgaan van die rechtspersoon te hebben gekregen, tenzij 
de partij die de regelmatigheid van die lastgeving betwist, het tegendeel bewijst.~

 - Verschijning voor de gerechten in naam van een rechtspersoon - Vermoeden van regelmatige lastgeving

- Artt. 440, tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek

17 januari 1997D.95.0021.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang, wat de 
advocaat betreft, vanaf de kennisgeving per aangetekende brief.~

 - Tuchtzaken - Tuchtraad van beroep - Cassatieberoep door de advocaat

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 1996D.95.0016.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang vanaf de 
kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt op de datum van de toezending van de 
beslissing bij ter post aangetekende brief.~

 - Tuchtzaken - Tuchtraad van beroep - Cassatieberoep door de advocaat - Termijn

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

27 juni 1996D.94.0026.N AC nr. ...

De raad van de orde van advocaten is meester over het tableau, maar de weigering van inschrijving moet met 
redenen worden omkleed, zodat de raad van de orde verplicht is de gegevens te vermelden die de beslissing 
schragen dat degene die om zijn inschrijving verzoekt, zich in de uitoefening van zijn beroep niet waardig zal 
gedragen.~

 - Inschrijving op het tableau en voor de stage - Raad van de Orde - Weigering van inschrijving - Motivering

- Art. 432 Gerechtelijk Wetboek

18 januari 1996D.95.0011.N AC nr. ...

Art. 477 Ger.W. volgens hetwelk het Hof, wanneer het een beslissing van de tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten vernietigt, de zaak verwijst naar die raad, anders samengesteld, is niet van toepassing op de 
secretaris van die raad.~

 - Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar anders samengestelde raad - Secretaris van de raad

7 december 1995C.93.0203.N AC nr. ...

De in artikel  1994, eerste lid, B.W. bedoelde indeplaatsstelling waarbij de lasthebber in bepaalde gevallen 
aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt in dat de 
indeplaatsgestelde de opdracht van de oorspronkelijke lasthebber geheel of gedeeltelijk uitvoert; een 
gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat een handeling van zijn ambt uitoefent in de zin van 
artikel  516 Ger.W., voert een opdracht uit die niet aan de advocaat was toevertrouwd.~

 - Gerechtsdeurwaarder - Indeplaatsstelling - Lastgeving - Aansprakelijkheid

10 november 1995D.95.0003.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten is samengesteld uit vier 
advocaten en een enkele magistraat, valt niet af te leiden dat dat rechtscollege niet onafhankelijk en 
onpartijdig is, in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M.~

 - Samenstelling - Tuchtrechtelijke overheden - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Tuchtraad van beroep

31 oktober 1995P.95.1196.N AC nr. ...
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Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de behandeling van 
het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
aan de advocaat van de verdachte die niet wenst te verschijnen, geen machtiging verleent om zijn cliënt te 
vertegenwoordigen. (Impliciete oplossing)~

 - Recht om de verdachte te vertegenwoordigen - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Rechtspleging voor het 
onderzoeksgerecht - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Strafzaken

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 april 1995C.93.0220.N AC nr. ...

Art. 1023 Ger.W. staat eraan in de weg dat de partijen overeenkomen dat het bedrag van de schuldvordering 
wordt verhoogd met het ereloon dat aan een advocaat verschuldigd is voor het voeren van een rechtspleging 
tot invordering van het verschuldigde bedrag.~

 - Strafbeding - Ereloon - Verhoging - Schuldvordering - Geldigheid

- Art. 1023 Gerechtelijk Wetboek

15 december 1994D.94.0016.F AC nr. ...

Ook al moet de advocaat die, bij de uitoefening van zijn beroep, door zijn cliënt in vertrouwen wordt genomen, 
in de regel, het hem toevertrouwde geheim eerbiedigen, toch kan die verplichting niet bestaan ten opzichte 
van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk moet waarborgen en eerbiedigen.~

 - Beroepsgeheim - Tuchtrechtelijke overheden

- Art. 458 Strafwetboek

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek

30 september 1994D.94.0011.N AC nr. ...

Met de regel van openbare orde uit artikel  457 Ger. W., volgens welke de raad van de Orde der advocaten 
kennis neemt van de tuchtzaken door toedoen van de stafhouder, is niet in strijd dat de raad wordt geadieerd 
door een dagvaarding ten verzoeke van een lid van die raad, dat optreedt op verzoek van de stafhouder.~

 - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaak - Stafhouder - Lid van de raad optredend op verzoek van de stafhouder

AFPALING

28 november 2002C.01.0353.F AC nr. 641

De afpaling, waartoe ieder eigenaar zijn nabuur kan verplichten, strekt enkel ertoe de grenzen te bepalen van 
hun aangrenzende eigendommen.

 - Rechtsvordering tot afpaling - Geschillen - Bevoegdheid van de vrederechter

- Art. 646 Burgerlijk Wetboek

19 juni 1998C.97.0156.F AC nr. ...

De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de 
vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn;  het woord "titel" moet in zijn ruime betekenis van 
"rechtsbron" worden uitgelegd;  de vrederechters waarbij een rechtsvordering tot afpaling aanhangig is 
gemaakt, zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen als de vraag naar de eigendom van de af te palen erven 
rijst als een tussengeschil van de rechtsvordering zelf.

 - Rechtsvordering tot afpaling - Bevoegdheid van de vrederechter - Incidentele geschillen - Geschillen over de titel - Titel

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met een 
rechtsvordering tot afpaling.

 - Rechtsvordering tot afpaling - Geschillen - Bevoegdheid van de vrederechter

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek
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De vrederechter waarbij een rechtsvordering tot afpaling aanhangig is en die moet oordelen over een 
tussengeschil tijdens die rechtsvordering inzake de eigendom van de af te palen erven, kan de "theorie van de 
schijn" hanteren en bijgevolg zijn beslissing over de afpaling steunen op de schijn van eigendom die door een 
van de partijen is gewekt.

 - Rechtsvordering tot afpaling - Incidenteel geschil tijdens de rechtsvordering - Geschil over de titel - Betwisting inzake de 
eigendom - Bewijs - Feitelijke vermoedens - Schijn van eigendom - Theorie van de schijn - Wettelijkheid

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

AFSLUITING

23 juni 2004P.04.0812.F AC nr. 349

Het feit met een jachtwapen te hebben geschoten in het venster van een woning, vormt niet de misdaad die 
bepaald is in artikel  521, eerste lid, Sw., die eenieder met gevangenisstraf bestraft die, buiten de gevallen die 
in de artt. 510 tot 520 worden genoemd, door welk middel ook gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, 
spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere 
kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielen; met die bepaling 
heeft de wet de vernietiging van de gebouwen, de totale of gedeeltelijke vernietiging van constructies willen 
beteugelen, waarbij de ernstige daad, wanneer deze is voltooid, een definitieve aantasting van het eigendom 
vormt en niet een gewone beschadiging, een braak van afsluiting of een makkelijk te herstellen schade (1). (1) 
Zie Cass., 3 maart 1856 (Pas., 1856, I, 157); DE NAUW A., Introduction au droit pénal spécial, Brussel, 1987, p. 
414 en 415; noot VANDEPLAS A. vóór Corr. Brussel, 24 nov. 1972, R.W., 1972-1973, p. 912, nr 8, en de 
verwijzingen; BELTJENS G., Encyclopédie du droit criminel belge, Brussel, 1901, p. 694, nrs 2, 9 en 10.

 - Gebouwen en constructies - Vernieling - Artikel 521, eerste lid, Sw.

- Art. 521, eerste lid Strafwetboek

4 december 2003C.02.0571.N AC nr. 622

Het voorschrift van artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat, in steden en voorsteden, eenieder 
zijn nabuur kan verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de afsluiting die dient tot 
scheiding van hun in die steden en voorsteden gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen, legt niet op dat een 
op de scheidingslijn vooraf bestaande muur door de nabuur moet worden overgenomen als hij daar geen 
gebruik van maakt.

 - Vooraf bestaande muur - Gebruik - Overname

- Art. 663 Burgerlijk Wetboek

AFSTAMMING

12 januari 2004C.03.0327.F AC nr. 13

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR C.03.0327.F, Pas., 2004, I, nr ....

 - Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Los van elkaar staande 
verplichtingen

De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van zijn 
aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade geleden heeft (1). (1) Zie concl., 
O.M., in Pas., 2003, nr ...

 - Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Los van elkaar staande 
verplichtingen

- Artt. 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

16 december 1999C.98.0375.N AC nr. ...

Wanneer een man die een kind wil erkennen, bij de vrederechter een vordering instelt tot het bekomen van de 
vereiste toestemming is de rechtspleging voor de rechtbank van eerste aanleg in wezen tegensprekelijk.

 - Vaderschap - Toestemming tot erkenning - Verzoekschrift - Rechtspleging - Voor de rechtbank van eerste aanleg - Aard
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- Art. 319, § 3 Burgerlijk Wetboek

4 november 1999C.99.0048.N AC nr. ...

Bij afwezigheid van directe werking van artikel  3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind in de 
nationale Belgische rechtsorde, komt het aan de rechter niet toe de bescherming van de belangen van het kind 
die door de wetgever is geboden bij erkenning van vaderschap, terzijde te schuiven ten voordele van een eigen 
appreciatie die de rechter meer gepast vindt.

 - Erkenning van vaderschap - Biologische afstamming - Bewijs - Belang van het kind - Opportuniteitscontrole - Nationaal 
recht - Verdrag inzake de Rechten van het Kind - Verdragsregels - Uitwerking - Draagwijdte

- Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

- Art. 319, § 3 Burgerlijk Wetboek

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het 
kind, ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf niet voldoende nauwkeurig en 
volledig om directe werking te hebben, omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat laten om aan de 
vereisten van het belang van het kind te voldoen; zij kunnen niet gelden als bron van subjectieve rechten en 
van verplichtingen voor particulieren, zij laten inzonderheid de mogelijkheid open voor de verbonden Staten 
en overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt vastgesteld.

 - Biologische afstamming - Vaststelling - Nationaal rechtelijke regels - Belang van het kind - Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind - Verdragsregels - Uitwerking - Draagwijdte

- Artt. 3.1 en 3.2 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

4 november 1999C.99.0111.N AC nr. ...

Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, heeft geen directe werking in de Belgische 
nationale rechtsorde; het komt aan de wetgever toe het belang van het kind te beoordelen; de artikelen 330, § 
2 en 332 B.W. voorzien in een regeling waarbij de belangen van het kind worden beschermd.

 - Erkenning van vaderschap - Biologische afstamming - Betwisting door belanghebbende derde - Nationaal rechtelijke 
regels - Belang van het kind - Verdrag inzake de Rechten van het Kind - Verdragsregel - Uitwerking - Draagwijdte

- Artt. 330, § 2 en 332 Burgerlijk Wetboek

- Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het 
kind, ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf niet voldoende nauwkeurig en 
volledig om directe werking te hebben; zij laten verscheidene mogelijkheden aan de Staat om aan de vereisten 
van het belang van het kind te voldoen, maar zij kunnen niet gelden als bron van subjectieve rechten en van 
verplichtingen voor particulieren; zij laten inzonderheid de mogelijkheid open voor de verbonden Staten en 
overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt vastgesteld. De artikelen 330, § 2, en 332 van het Burgerlijk Wetboek 
voorzien in een regeling waarbij de belangen van het kind worden beschermd.

 - Biologische afstamming - Vaststelling - Nationaal rechtelijke regels - Belang van het kind - Verdragsregels - Uitwerking - 
Draagwijdte

- Artt. 330, § 2 en 332 Burgerlijk Wetboek

- Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

17 december 1998C.96.0182.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van verbod van dwanguitoefening tegen de persoon verbiedt niet het 
deskundigenonderzoek van een bloedproef of enig ander onderzoek bepaald bij artikel 331 octies B.W., voor 
zover de persoon niet gedwongen wordt zich aan dat onderzoek te onderwerpen.

 - Vordering - Genetisch onderzoek - Rechter - Bevel tot onderzoeksmaatregel - Wettelijkheid

- Art. 331octies Burgerlijk Wetboek

Het zich onttrekken aan een genetisch onderzoek zonder enige rechtmatige reden geldt als feitelijk vermoeden 
dat samen met andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier, het vermoeden van vaderschap 
versterkt.

 - Onderzoek naar het vaderschap - Bewijs - Vermoedens - Feitelijk vermoeden - Bevel tot genetisch onderzoek - Weigering

29 mei 1998C.96.0115.F AC nr. ...
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Het vaderschap van een kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de 
nietigverklaring van het huwelijk, kan alleen worden betwist door de echtgenoot, door de moeder en door het 
kind.~

 - Vermoeden van vaderschap - Betwisting - Ontvankelijkheid

- Art. 332, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt erkend door een andere man dan 
de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd door het bezit 
van staat, zou niet van toepassing zijn in het geval dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat artikel  332, eerste 
lid, B.W., dat het recht om vaderschap te betwisten voorbehoudt aan de echtgenoot, de moeder en het kind, 
discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die een dergelijke discriminatie aanvoert, is 
derhalve ontvankelijk en het Hof van cassatie, dat kennis heeft genomen van een voorziening, stelt 
dienaangaande een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Vermoeden van vaderschap - Bezit van staat - Betwisting van vaderschap - Ontvankelijkheid

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 september 1997C.96.0217.F AC nr. ...

Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap is 
kunnen ingaan vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering is opgenomen in het Belgische recht.~

 - Onderzoek naar het vaderschap - Overspelig vaderschap - Rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap - 
Verjaring - Termijn - Aanvang

- Artt. 322, tweede lid, en 331ter Burgerlijk Wetboek

5 september 1997C.96.0407.F AC nr. ...

De verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinderen bestaat onafhankelijk van enige vordering in 
rechte tot uitvoering ervan.

 - Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud en opvoeding - Verplichting onafhankelijk van enige vordering in rechte

- Art. 303 Burgerlijk Wetboek

12 december 1996C.96.0008.F AC nr. ...

Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de griffier van de beslissing kennis aan de 
partijen en wordt hoger beroep ingesteld binnen een maand na de kennisgeving.~

 - Uit afstamming ontstane verplichtingen - Geschil - Rechterlijke beslissing - Hoger beroep - Termijn - Aanvang

- Art. 1253quater, b en d Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203ter Burgerlijk Wetboek

11 september 1995C.95.0035.N AC nr. ...

Wanneer de erkenning op grond van artikel  330, §2, B.W. wordt betwist, dient de rechter bij het al dan niet 
tenietdoen van de erkenning geen rekening te houden met het belang van het kind.~

 - Erkenning - Belang van het kind - Betwisting

28 april 1995C.93.0188.N AC nr. ...

Onverminderd het bezit van staat ten aanzien van de erkenner, bepaalt artikel   330 B.W.  niet dat bij het al of 
niet tenietdoen van een erkenning van een kind, rekening moet worden gehouden met het belang van het 
kind.~

 - Erkenning - Betwisting van de erkenning - Belang van het kind

AFSTAND (RECHTSPLEGING)

AFSTAND VAN GEDING

16 juli 2002P.02.1036.F AC nr. 401
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Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor cassatieberoep; het 
cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van 
het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet 
ontvankelijk.

Afstand van geding - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep - Afstand - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 februari 1999P.98.1592.F AC nr. ...

Er moet geen akte worden verleend van de afstand van een cassatieberoep tegen een beslissing die uitspraak 
doet met toepassing van artikel  135, § 1, Sv., wanneer die afstand op een dwaling berust.~

Afstand van geding - Strafzaken - Cassatieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 september 1997C.96.0407.F AC nr. ...

De afstand van geding kan niet uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid dat de partij, na een eerste 
vordering tot verhoging van een uitkering tot levensonderhoud, een tweede vordering met hetzelfde 
voorwerp heeft ingesteld zonder melding te maken van de eerste.

Afstand van geding - Bewijs

- Art. 824 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 1996C.95.0199.N AC nr. ...

Als een partij twee vorderingen tot echtscheiding instelt en zij afstand van geding doet wat betreft de eerste 
vordering, nadat zij de tweede heeft ingesteld, heeft die afstand niet tot gevolg dat de voorlopige maatregelen 
bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure waarvan afstand is gedaan, geen uitwerking meer hebben.~

Afstand van geding - Burgerlijke zaken - Twee vorderingen tot echtscheiding - Afstand van de eerste - Gevolg t.a.v. de 
voorlopige maatregelen

- Artt. 820, eerste lid, en 1280, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

15 september 1994C.93.0331.F AC nr. ...

De curator over een faillissement is niet bevoegd om afstand te doen van de rechtsvordering of af te zien van 
een geding, zonder de vormvereisten na te leven die hem zijn opgelegd bij artikel  492 van boek III Kh.; 
dezelfde vormvereisten moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te 
kunnen berusten.~

Afstand van geding - Burgerlijke zaken - Faillissement - Curator - Bevoegdheid - Afstand van recht

- Art. 492 Wet 18 april 1851

- Artt. 820, 821, 824, 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

7 september 1994P.94.0410.F AC nr. ...

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling neemt 
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvordering en moet zij, ondanks het niet instellen van 
hoger beroep door de procureur des Konings, zich uitspreken over de bezwaren en aldus uitspraak doen over 
die rechtsvordering, ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar hoger beroep.~

Afstand van geding - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Geen hoger beroep 
van het O.M. - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling - Afstand van de burgerlijke partij

- Art. 5 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

AFSTAND VAN PROCESHANDELING

4 september 2001P.01.0576.N AC nr. ...
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Het Hof verleent geen afstand van de voorziening wanneer eiser in het verzoek waarbij het afstand doet met 
berusting, preciseert dat deze berusting enkel inhoudt dat hij geen cassatieberoep meer kan aantekenen tegen 
het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en akte vraagt van zijn recht om in de procedure 
ten gronde nog alle verweermiddelen naar voor te brengen die door de kamer van inbeschuldigingstelling 
werden verworpen, aangezien dergelijk verzoek geen afstand met berusting beoogt, maar een voorwaardelijke 
afstand is (1). (1) Zie noot ondertekend R.D. onder Cass., 2 september 1986, AR 338, nr. 4.

Afstand van proceshandeling - Afstand van het cassatieberoep - Strafzaken - Strafvordering - Voorwaardelijke afstand

2 februari 1996C.94.0325.F AC nr. ...

De partij die bij mondelinge verklaring ter zitting afstand doet van een in zijn conclusie voorgedragen middel, 
doet geen afstand van een proceshandeling en is derhalve niet verplicht de vormvereisten van de artt. 822 en 
824 Ger.W. in acht te nemen.~

Afstand van proceshandeling - Burgerlijke zaken

AFSTAND VAN RECHTSVORDERING

10 november 2004P.04.1219.F AC nr. 542

Het openbaar ministerie dat hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis in strafzaken, doet geen afstand 
van dit rechtsmiddel wanneer het op de rechtszitting de vrijspraak van de beklaagde vordert (1). (1) M. 
FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, pp. 868-869; Cass., 14 april 
1947, Pas., 1947, I, p. 149.

Afstand van rechtsvordering - Openbaar ministerie - Afstand van strafvordering onmogelijk - Vrijspraak geëist ter 
rechtszitting

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

22 mei 1998C.97.0109.F AC nr. ...

Wanneer eiser, die zowel tegen zijn medecontractant als tegen diens derden-medeplichtigen een op 
contractbreuk gegronde rechtsvordering heeft ingesteld, enkel van zijn rechtsvordering tegen zijn 
medecontractant afstand doet, heeft die afstand, die impliceert dat eiser afziet van zijn rechten tegen de 
medecontractant, evenwel niet tot gevolg dat zijn rechten jegens de derden-medeplichtigen tenietgaan.

Afstand van rechtsvordering - Afzien van het recht zelf - Tenietgaan van het recht om te handelen - Draagwijdte

- Art. 821 Gerechtelijk Wetboek

23 februari 1998F.97.0054.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak onttrokken aan het hof van beroep dat akte van de afstand van de 
rechtsvordering heeft verleend.~

Afstand van rechtsvordering - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Akte van 
afstand verleend - Gevolg - Hof van beroep - Onttrekking

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

31 mei 1995P.95.0114.F AC nr. ...

Stilzwijgende afstand mag alleen worden afgeleid uit handelingen of uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende feiten waaruit met zekerheid blijkt dat de partij afstand wil doen van het geding of van de 
rechtsvordering;  uit de omstandigheid dat eiser een schuldvordering heeft aangegeven in het passief van het 
faillissement van verweerder volgt niet noodzakelijk dat hij stilzwijgend afstand heeft gedaan van de bij de 
strafrechter over dezelfde schuldvordering aanhangige burgerlijke rechtsvordering.

Afstand van rechtsvordering - Afstand van geding of van rechtsvordering - Stilzwijgende afstand - Burgerlijke 
rechtsvordering - Strafzaken

- Art. 824, derde lid Gerechtelijk Wetboek

15 september 1994C.93.0331.F AC nr. ...

De curator over een faillissement is niet bevoegd om afstand te doen van de rechtsvordering of af te zien van 
een geding, zonder de vormvereisten na te leven die hem zijn opgelegd bij artikel  492 van boek III Kh.; 
dezelfde vormvereisten moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te 
kunnen berusten.~
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Afstand van rechtsvordering - Burgerlijke zaken - Faillissement - Curator - Bevoegdheid

- Art. 492 Wet 18 april 1851

- Artt. 820, 821, 824, 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

ALGEMEEN

7 maart 2002C.99.0360.N AC nr. 166

Afstand van een recht moet strikt worden uitgelegd en kan enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn (1). (1) Cass., 3 dec. 1970, AC, 1971, 325.

Algemeen - Afstand van een recht - Uitlegging

AFSTAND VAN RECHT

13 september 2004C.03.0540.F AC nr. 404

De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking op het geschil dat tot 
de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de geschillen die daarin begrepen zijn; de 
afstand van een recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0528.F, nr 719; zie ook Cass., 10 nov. 1972 
(AC, 1973, 248).

 - Bewijs

- Artt. 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek

15 november 2002C.00.0390.N AC nr. 607

De door een regel van dwingend recht beschermde partij kan niet verplicht worden zich te beroepen op de 
relatieve nietigheid die volgt uit de schending van die regel.

 - Regel van dwingend recht - Schending - Relatieve nietigheid

21 december 2001C.99.0528.F AC nr. ...

Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn (1). (1) Cass., 19 sept. 1997, A.R. C.96.0207.F, nr. 362. Andersluidende conclusie: Het 
O.M. oordeelde dat uit de lectuur van het bestreden arrest volgt dat dit het oorzakelijk verband tussen de door 
eiseres begane fout en verweersters schade tegelijk afleidt uit de draagwijdte die het toekent aan de 
omstandigheid dat de oorspronkelijk beter dan verweerster gerangschikte kandidaten niet in rechte zijn 
opgetreden en uit de draagwijdte van het nietigverklaringsarrest van de Raad van State. Het was van oordeel 
dat het bestreden arrest  het gezag van gewijsde erga omnes miskent. Het O.M. was evenwel van mening dat 
het eerste onderdeel niet tot cassatie kon leiden in zoverre de beslissing m.b.t. het oorzakelijk verband 
verantwoord blijft door de redenen betreffende het niet-optreden van de overige kandidaten, waartegen het 
tweede onderdeel ten onrechte, want op grond van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, kritiek 
oefent. Het O.M. daarentegen concludeerde tot de gegrondheid van een tweede (niet gepubliceerd) middel en 
derhalve tot de gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest.

 - Bewijs

21 januari 2000C.98.0335.F AC nr. ...

Wanneer afstand van een erfenis geen schenking is, blijft de latere verdwijning van de oorzaak ervan in de 
regel zonder gevolgen voor de geldigheid ervan.

 - Afstand van een erfenis - Verdwijning van de oorzaak

- Artt. 785 en 1131 Burgerlijk Wetboek

8 januari 1998C.96.0230.N AC nr. ...
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Wanneer een arrest op grond van de feitelijke gegevens die het aangeeft, in feite oordeelt dat het standpunt 
van eiseres "de uitdrukking is van de wil om een conversie te doen van een nietige rechtshandeling in een 
geldige rechtshandeling" en dat "deze handelwijze (...) impliciet maar zeker de wil (insluit) om te verzaken aan 
de zware nietigheidssanctie, voorzien in de wet van 11 juni 1874", onderzoekt het arrest en stelt het aldus vast 
dat de bedoelde feiten voor geen andere uitlegging dan een onvoorwaardelijke verzaking vatbaar waren en 
heeft het uit de gebleken wil van conversie van een nietige in een geldige rechtshandeling kunnen afleiden dat 
eiseres de nietigheidssanctie heeft verzaakt.

 - Rechtshandeling - Nietigheid - Wil tot conversie - Feitelijke beoordeling - Verzaking - Wettelijkheid

- Art. 1045 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1997C.96.0207.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid "dat, gelet op de vóór het instellen van de rechtspleging gewisselde brieven, (een 
partij) haar herstelplicht nooit heeft uitgesloten" kan de rechter niet wettig afleiden dat die partij vóór het 
instellen van de rechtspleging afstand had gedaan van haar recht om haar aansprakelijkheid te betwisten.~

 - Bewijs

Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn.~

 - Bewijs

21 september 1995C.93.0292.N AC nr. ...

Er is slechts bevestiging door een meerderjarig geworden minderjarige van de verbintenis die hij tijdens zijn 
minderjarigheid zonder naleving van de pleegvormen heeft aangegaan, wanneer is vastgesteld dat die 
meerderjarig geworden minderjarige op het ogenblik van de bevestiging kennis had van de reden van de 
nietigheid van die verbintenis.~

 - Minderjarige - Nietige verbintenis - Bevestiging na meerderjarigheid - Kennis van reden van nietigheid

- Artt. 1311 en 1338, eerste lid Burgerlijk Wetboek

14 juni 1995P.95.0251.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat een bij hoofdconclusie ingestelde vordering niet is overgenomen in de 
slotsom van de aanvullende conclusie van de eiser kan de rechter niet wettig afleiden dat eiser van die 
vordering afstand heeft gedaan.~

 - Bewijs

Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn.~

 - Bewijs

AFWEZIGHEID

10 december 2001S.01.0018.N AC nr. ...

De afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt voor de toepassing van 
de wezenbijslag gelijkgesteld met het overlijden van de ouder.

 - Afwezigverklaring - Overlijden - Gelijkstelling - Wezenbijslag

- Artt. 56bis en 58 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

- Artt. 115 tot 119 Burgerlijk Wetboek

28 november 1994S.94.0058.F AC nr. ...

Inzake overlevingspensioen van werknemers en zelfstandigen staat het vonnis van verklaring van afwezigheid 
gelijk met overlijden.~

 - Overlevingspensioen - Verklaring van afwezigheid - Pensioen - Zelfstandigen - Vertrekpunt - Werknemers

- Artt. 115 tot 119 Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, § 2 KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 122, §§ 1 en 2 Wet 15 mei 1984
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- Art. 16, § 1, eerste lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

AMBTENAAR

ALGEMEEN

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...

Algemeen - Beginsel van onpartijdigheid - Actief bestuursorgaan - Toepassing - Miskenning - Bewijs - Schijn van partijdigheid

Het beginsel van onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat, in de regel, van toepassing is op elk actief 
bestuursorgaan; miskenning van het beginsel van onpartijdigheid vereist niet dat het bewijs van partijdigheid 
geleverd wordt ; een schijn van partijdigheid volstaat (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Beginsel van onpartijdigheid - Actief bestuursorgaan - Toepassing - Miskenning - Bewijs - Schijn van partijdigheid

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is bestemd om de bijdrage van de Staat in de 
financiering van het door de N.M.B.S.  wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen;  zij strekt 
er niet toe aan de werknemers een economisch voordeel te verschaffen en zij vormt voor hen geen vergoeding 
van beroepsuitgaven.

Algemeen - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale abonnementen - 
Werkgever - Bijdrage - Aard

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

ALLERLEI

14 september 1999P.98.0266.N AC nr. ...

Maakt zich niet schuldig aan knevelarij de openbare officier, ambtenaar of met een openbare dienst belaste 
persoon als hij het door hem ontvangen loon, dat het wettelijk tarief te boven gaat, niet als wettelijk 
verschuldigd heeft voorgesteld en als degene die dat loon betaalt ook niet in de waan verkeert dat het 
wettelijk verschuldigd is.~

Allerlei - Knevelarij

- Art. 243 Strafwetboek

17 juni 1999C.97.0223.N AC nr. ...

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R.  nr.  C.97.0223.N, nr...~

Allerlei - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Openbaar ministerie - Machtiging van 
de procureur-generaal - Delegatie

Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van belastingen 
belast is.  De procureur-generaal kan die macht delegeren aan de andere leden van het openbaar ministerie;  
in dat geval wordt dat lid van het openbaar ministerie vermoed de delegatie daartoe van de procureur-
generaal ontvangen te hebben.

Allerlei - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Openbaar ministerie - Machtiging van 
de procureur-generaal - Delegatie

- Art. 211, § 1 Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen

17 juni 1999C.97.0300.N AC nr. ...

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R.  nr.  C.97.0300.N, nr...~

Allerlei - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-
generaal - Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten
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Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van btw  belast is.  
Bij verhindering van de procureur-generaal kan een ander lid van het parket-generaal hem vervangen;  in dat 
geval wordt de procureur-generaal vermoed verhinderd te zijn, en die vervanging is niet aan de controle van 
de rechter onderworpen.

Allerlei - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-
generaal - Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten

- Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)

10 december 2001S.01.0036.N AC nr. ...

Aan personen die in de openbare sector tewerkgesteld en die uitsluitend bijdrageplichtig zijn voor de regeling 
inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging, kunnen 
toelagen en vergoedingen worden toegekend wegens het verrichten van prestaties die niet als normaal 
kunnen beschouwd worden en om lasten te dragen die niet als normaal en aan de functie onafscheidelijk 
verbonden kunnen worden beschouwd; toelagen en vergoedingen kunnen ook verstrekt worden in het raam 
van een algemeen sociaal beleid (1). (1) Artikel 30 K.B. van 28 november 1969 werd met ingang van 1 januari 
1991 vervangen bij artikel 1 K.B. van 19 november 1990, B.S. 30 november 1990. In de huidige versie stelt 
artikel 30, § 1, K.B. van 28 november 1969 dat voor de berekening van de bijdragen mede rekening gehouden 
wordt met om het even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn. 
Artikel 30, § 2, K.B. van 28 november 1969 duidt evenwel de categorieën aan van vergoedingen en toelagen 
die uitgesloten zijn voor de berekening van de bijdragen.

Ambtenaar (Gemeenten en provincies) - Aard - Vastbenoemd personeelslid - Bijdrageplichtig sector gezondheidszorgen. 
Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit - Toelagen en vergoedingen - Betalingen

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

De eindejaarstoelage, bestaande uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte, is een toelage of 
vergoeding, alhoewel deze niet aan extra-prestaties of lasten beantwoordt, en is derhalve uitgesloten uit de 
berekeningsbasis van de bijdragen voor de personeelsleden die in de openbare sector zijn tewerkgesteld en 
die enkel bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 
sector geneeskundige verzorging (1). (1) Artikel 30 K.B. van 28 november 1969 werd met ingang van 1 januari 
1991 vervangen bij artikel 1 K.B. van 19 november 1990, B.S. 30 november 1990. In de huidige versie stelt 
artikel 30, § 1, K.B. van 28 november 1969 dat voor de berekening van de bijdragen mede rekening gehouden 
wordt met om het even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn. 
Artikel 30, § 2, K.B. van 28 november 1969 duidt evenwel de categorieën aan van vergoedingen en toelagen 
die uitgesloten zijn voor de berekening van de bijdragen.

Ambtenaar (Gemeenten en provincies) - Vastbenoemd personeelslid - Bijdrageplichtig sector gezondheidszorgen. Verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit - Toelagen en vergoedingen - Eindejaarstoelage - Vrijstelling - Betalingen - 
Berekeningsbasis - Bijdrageregeling - Sociale zekerheid

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

20 mei 1999C.98.0163.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat ingevolge een bepaling van de nieuwe Gemeentewet 
een partij zijn personeelsleden niet meer mag bezoldigen onder de weddeschaal van het personeel van de 
ministeries.

Ambtenaar (Gemeenten en provincies) - Stad - Personeelslid - Personeel van de ministeries - Weddeschaal - Toepassing

- Art. 253, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

6 februari 1995C.94.0135.F AC nr. ...

Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is impliciet opgeheven.~

Ambtenaar (Gemeenten en provincies) - Personeel - Pensioen - Gemeente - Burgerlijk pensioen - Rustpensioen - 
Vereffening - Berekening

- Art. 156 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 19 KB 26 dec. 1938

- Art. 67, 1° Wet 21 mei 1991
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- Art. 8, § 1 Wet 21 juli 1844

AMBTENAAR (RIJK)

9 juni 1997S.96.0115.F AC nr. ...

In geval van onderbreking van de ambtsuitoefening, is de toelage die aan een personeelslid der ministeries 
wordt verleend en die kan worden toegekend voor het verrichten van prestaties welke niet als normaal 
kunnen worden beschouwd, in de regel alleen verschuldigd als die onderbreking niet langer duurt dan dertig 
werkdagen en voor de ambtenaar geen verlies van zijn recht op wedde meebrengt;  de duur van die 
onderbreking moet worden berekend rekening houdend met de oorzaak van de onderbreking, die dezelfde 
moet zijn, maar niet op grond van het al dan niet doorlopend karakter van de onderbreking, nu zij niet 
noodzakelijk doorlopend moet zijn.

Ambtenaar (Rijk) - Bezoldigingsregeling - Ministeries - Personeel - Vergoedingen en toelagen van alle aard - 
Tegemoetkoming - Recht - Ambt - Uitoefening - Onderbreking - Duur - Berekening

- Art. 5 KB 26 maart 1965

ANATOCISME

16 december 2002S.02.0042.N AC nr. 673

Artikel 1154 B.W. kan toepassing krijgen inzake wettelijke interest van een vergoeding die wordt toegekend 
wegens de onregelmatigheid van de beëindiging van de overeenkomst en betreft mitsdien een verbintenis uit 
overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 13 april 1987, A.R. nr 5563, nr 482 met concl. van adv.-gen. LENAERTS.

 - Toepassingsgebied

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1154 B.W. vereist niet dat het bedrag van de hoofdschuld vaststaat opdat kapitalisatie mogelijk zou 
zijn; kapitalisatie van interesten wordt niet uitgesloten door het feit dat het bedrag van de hoofdschuld nog 
wordt betwist.

 - Toepassingsgebied

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

26 april 2001C.99.0004.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 26 april 2001, AR C.99.0004.F, AC 2001, nr...

 - Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke aanmaning - Conclusie - Vermelding

De wet vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest van kapitalen in de conclusie wordt vermeld, 
wanneer de neerlegging ervan aangemerkt kan worden als een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke 
aanmaning die is gedaan om die vervallen interest interest te kunnen doen opbrengen (1). (1) Zie cass., 17 jan. 
1992, A.R. 7281, nr. 253.

 - Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke aanmaning - Conclusie - Vermelding

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

10 maart 2000C.97.0409.F AC nr. ...

Wanneer een conclusie het bestaan betwist van de voorwaarden die vereist zijn voor de kapitalisatie van 
interest, zoals de wettelijk vereiste aanmaning, antwoordt de rechter er regelmatig op en is zijn beslissing om 
die kapitalisatie toe te staan naar recht verantwoord, wanneer hij vaststelt dat de conclusie van de schuldeiser 
als aanmaning geldt en dat er geen feitelijk of juridisch beletsel is om artikel  1154 B.W. toe te passen.

 - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

5 februari 1998C.94.0342.N AC nr. ...

Geen rente op gekapitaliseerde rente kan worden toegekend vóór de gerechtelijke aanmaning bij conclusie 
overeenkomstig artikel  1154 B.W.~
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 - Vereisten - Gerechtelijke aanmaning

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

Kan niet worden gelijkgesteld met een gerechtelijke aanmaning zoals bepaald in artikel  1154 B.W., het 
indienen van een schuldvordering overeenkomstig artikel  15, § 4, vijfde lid, van het M.B. van 10 aug. 1977, 
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten.~

 - Vereisten - Gerechtelijke aanmaning

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

APOTHEKER

6 mei 2004C.03.0107.N AC nr. 239

Art. 2, K.B. van 29 maart 2002 stelt de inning van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten 
van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten verplicht, maar verbiedt niet dat, na inning van het 
persoonlijk aandeel, op een later tijdstip aan de rechthebbende een coöperatief ristorno wordt toegekend in 
zoverre het jaarresultaat dit toelaat.

 - Verkoop van geneesmiddelen - Vergoedbare farmaceutische verstrekkingen - Prijs - Persoonlijk aandeel van de 
rechthebbende - Verplichte inning

6 mei 2004D.03.0014.N AC nr. 240

Wanneer de raad van beroep van de Orde van Apothekers wegens twee telastleggingen samen één straf heeft 
uitgesproken, en het Hof oordeelt dat het eerste feit niet wettelijk bewezen is verklaard en dat het niet 
vaststaat dat het tweede feit de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou hebben gehad, vernietigt het de gehele 
veroordeling (1) (2). (1) Zie Cass., 16 dec. 1999, AR C.99.0062.N, nr 685; J. du JardinRechtspraak in tuchtzaken 
door de beroepsorden: Toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", vertaling van de rede 
uitgesproken door de procureur-generaal op de plechtige openingszitting van 1 september 2000, AC, 49-50, 
inz. voetnoot 237. (2) Het O.M. was van mening dat het eerste middel feitelijke grondslag miste.

 - Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Eerste feit niet wettelijk bewezen verklaard - Onzekerheid of voor 
het tweede feit dezelfde straf zou uitgesproken zijn

3 januari 2002D.00.0024.N AC nr. 6

Naar recht verantwoord is de beslissing van de Raad van beroep die aan een apotheker wegens het niet-
naleven van de wachtdienstregeling, een tuchtsanctie oplegt op grond dat de wachtdienstregeling, die als 
dusdanig niet wordt bestreden op het gebied van het mededingingsrecht, moet worden nageleefd om efficiënt 
te zijn en om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

 - Niet-naleving wachtdienstregeling - Tuchtsanctie - Verantwoording

8 november 2001D.99.0019.N AC nr. ...

Het verlenen van kortingen door een apotheker aan zijn klanten betreft op zich uitsluitend materiële belangen 
en is als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig, tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij 
worden toegekend van die aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de 
farmaceutische plichtenleer (1). (1) Zie cass., 24 oktober 1997, A.R. D.97.0006.F, nr 428.

 - Plichtenleer - Kortingen - Aard

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

14 juni 2001D.00.0011.F AC nr. ...

De beslissing van de raad van beroep van de orde van apothekers, die een tuchtstraf van schorsing van het 
recht het beroep uit te oefenen oplegt op grond van een ander gedrag dan dat waarvoor de vervolgde 
apotheker terechtstond, miskent het recht op een eerlijk proces en schendt artikel  6.1 E.V.R.M.

 - Tucht - Raad van beroep van orde van apothekers - Telastlegging - Ander gestraft gedrag

17 mei 2001D.00.0022.F AC nr. ...
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De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet worden afgeleid uit het gebrek 
aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van apothekers, die optreedt als 
vonnisgerecht.

 - Tuchtvordering - Onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van apothekers - Ontvankelijkheid van de 
vervolgingen - Invloed

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

12 januari 2001D.99.0014.N AC nr. ...

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken: zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
dezelfde feiten die overtredingen uitmaken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tuchtrecht, de andere 
onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden beide sancties een strafrechterlijke 
aard hebben in de zin van artikel  14.7 van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten (1). (1) Zie Cass. 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, nr 68 en de conclusie van het 
openbaar ministerie; Zie ook: du Jardin J.Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie", rede uitgesproken door de Procureur-generaal, op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Cassatie, op 1 september 2000, p. 23.

 - Tuchtzaak - Orde der apothekers - Zelfde ten laste gelegde feiten - Tuchtstraf - Administratieve sanctie - "Non bis in idem"

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

9 november 2000D.99.0005.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisatie van een wachtdienst niet van dien 
aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk deel van de betrokken Belgische markt verhindert, 
beperkt of vervalst, wanneer de tuchtraad in hoger beroep van de Orde van apothekers beslist dat zulks het 
geval is met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot één enkele gemeente en dat dit 
beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd (1). (1) In het arrest van 7 mei 1999 (AR. 
D.98.0013.N, nr. 270) heeft het Hof beslist dat apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel  
2 W. Kh, wel degelijk ondernemingen zijn in de zin van de Belgische wet op de economische mededinging. De 
beperking van de mededinging ten gevolge van akkoorden of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, als 
bedoeld in artikel  2 W. 5 aug. 1991 op de bescherming van de economische mededinging, is daarop dus van 
toepassing. De wetgever heeft het begrip "betrokken markt" niet omschreven. Hij heeft evenwel uitdrukkelijk 
overwogen dat voornoemd begrip moet worden uitgelegd in het licht van het gemeenschapsrecht inzake 
mededinging (zie Gedr.St., Senaat, 1990-91, nr. 1289/2, p. 27), teneinde het te doen samenvallen met het 
begrip "betrokken" markt, als bedoeld o.m. in het arrest Hoffman-Laroche (zaak 85/76, rechtspraak, 1979, p. 
461). Volgens dat arrest wordt de betrokken markt gedefinieerd door twee factoren: hij moet enerzijds 
worden onderzocht vanuit het oogpunt van de betrokken producten en, anderzijds, vanuit geografisch 
oogpunt. In een arrest van 9 juni 2000 (C.9800458.F) heeft het Hof reeds de tweeledigheid van dat begrip 
betrokken markt in aanmerking genomen. Toen het enkel uitspraak moest doen over het begrip "markt", heeft 
het Hof verwezen naar het Michelin-arrest van 9 november 1983 van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (322/81) en besliste het op grond daarvan dat de markt "alle producten" omvat "die door 
hun eigenschappen bijzonder geschikt zijn om in een constante behoefte te voorzien, en die slechts in geringe 
mate door andere producten kunnen worden vervangen". In het geannoteerde arrest zoekt het middel het Hof 
aan na te gaan of door de motivering van de bestreden beslissing voldaan is aan het vereiste dat de 
geografische markt in concreto moet worden onderzocht. Het geannoteerde arrest hanteert wat dat betreft 
dezelfde definitie van geografische markt als de Europese Commissie (J.O., 1997, C 372, p. 5, punt 8), namelijk 
de markt die "het grondgebied dekt waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar 
en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn 
en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen".

 - Wachtdienst beperkt tot één enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weerslag

- Artt. 6, 2°, 13, 15 en 16 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

- Art. 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

Noot X.D.R., cass., 9 nov. 2000, AR D.99.0005.F, nr ...
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 - Wachtdienst beperkt tot één enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weerslag

25 februari 2000D.98.0041.F AC nr. ...

De Orde van apothekers is een ondernemersvereniging in de zin van de Mededingingswet, en haar besluiten 
moeten, in zoverre ze ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de 
tuchtorganen van de Orde getoetst worden aan de eisen van de Mededingingswet.

 - Orde der apothekers - Mededingingswet - Toepassing

- Art. 2, § 1 Wet 5 aug. 1991

Hoewel zij geen kooplieden zijn in de zin van artikel  1 W.Kh. en een maatschappelijke functie hebben, vormen 
de apothekers een onderneming in de zin van de Mededingingswet, aangezien ze een activiteit uitoefenen die 
gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten en aldus op duurzame wijze een economisch doel 
nastreven.

 - Functie - Activiteit - Aard

- Art. 1 Wet 5 aug. 1991

De Orde van apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten 
aansluiten.

 - Orde der apothekers

De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt verbod op iedere vorm van reclame en 
op de veroordeling van elke mededinging op de farmaceutische markt, is niet naar recht verantwoord.

 - Plichtenleer - Kortingen

- Artt. 1, 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

Een besluit van een orgaan van de Orde van apothekers dat aan een of meer van zijn leden beperkingen oplegt 
in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in 
werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch 
stelsel te installeren, of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de 
nietigheid door de Raad van beroep ambtshalve kan worden vastgesteld.

 - Orde der apothekers - Organen - Besluit - Aard - Raad van beroep - Mededingingswet

7 mei 1999D.98.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, AC 1999, nr...

 - Functie - Activiteit - Aard

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

 - Orde der apothekers

 - Orde der apothekers - Opdracht - Doel - Gevolg - Mededingingswet

De Orde van apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten 
aansluiten.

 - Orde der apothekers

- Art. 2 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

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

 - Orde der apothekers - Opdracht - Doel - Gevolg - Mededingingswet

- Art. 15, § 1 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers
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Een besluit van een orgaan van de Orde van apothekers dat aan een of meer van zijn leden beperkingen oplegt 
in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in 
werkelijkheid ertoe sterkt bepaalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch 
stelsel te installeren, of in stand te houden kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de 
nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld door de Raad van beroep.

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

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

 - Functie - Activiteit - Aard

24 oktober 1997D.97.0006.F AC nr. ...

Het verzoek om de beslissing van de provinciale raad van de Orde van apothekers met gesloten deuren of in 
openbare rechtszitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is geen 
substantiële rechtsvorm; nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad 
verweten wordt in openbare rechtszitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt dat de apotheker dat 
bezwaar voor de raad van beroep heeft aangevoerd

 - Orde der apothekers - Provinciale raad - Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid van de apotheker

- Art. 24 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

Twijfel aangaande de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van 
apothekers kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de vervolgde 
apotheker neergelegde klacht zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke de provinciale raad beslist heeft om 
klachten samen te voegen en die apotheker voor een aanvullend onderzoek op te roepen.

 - Orde der apothekers - Provinciale raad - Onpartijdigheid - Klacht van een lid van de raad - Deelname van de klagende 
partij aan het onderzoek van de zaak

De kortingen die een apotheker aan zijn klanten verleent, tasten weliswaar uitsluitend materiële belangen aan 
en zijn in se niet strijdig met de plichtenleer, maar dat is alleen het geval wanneer zij niet gepaard gaan met 
handelingen die de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding 
die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep, aantasten.

 - Plichtenleer - Kortingen

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Bij overdracht van een voor het publiek opengestelde apotheek mag de effectief gevraagde tegenprestatie niet 
meer bedragen dan de waarde bedoeld in artikel 1 van het K.B.  13 april 1977 tot vaststelling van de regels die 
toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze 
overdracht.

 - Apotheek - Overdracht - Waarde - Gevraagde tegenprestatie - Perken

- Art. 1 KB 13 april 1977

31 mei 1996D.95.0032.F AC nr. ...

De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde autoriteiten van de Orde 
van apothekers en die voor alle apothekers dwingend zijn kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de 
zin van artikel  30 E.E.G-Verdrag.~

 - Beroepsorde - Dwingende deontologische regels - Europese Unie - Vrij verkeer van goederen - Kwantitatieve 
invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke werking

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

25 januari 1996D.94.0015.N AC nr. ...
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De apotheker die behoort tot een groepering van apothekers die een eigen wachtdienst inrichten en niet heeft 
ingestemd met de door een andere beroepsgroepering goedgekeurde overeenkomst over een wachtdienst, de 
sluitingsuren van de officina en de vakantieperioden, kan toch de regels van de plichtenleer overtreden 
wanneer hij, zonder wettige reden en met misbruik van zijn recht om zijn beroep vrij uit te oefenen, de 
toepassing van zodanige overeenkomst bemoeilijkt door zich stelselmatig te onthouden van de noodzakelijke 
confraternele medewerking.~

 - Orde der apothekers - Beroepsgroepering - Officina - Sluitingsuren en vakantieperioden - Andere beroepsgroepering - 
Abnormale openingsuren en dagen - Plichtenleer

- Art. 9, § 1 KB nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de 
raad moet verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing is.~

 - Tuchtzaak - Orde der apothekers - Provinciale raad - Beslissing dat de apotheker moet verschijnen - Bestuurshandeling

- Art. 20, derde lid KB 29 mei 1970

- Art. 20, § 1, laatste lid KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

De bij artikel  20, § 1, derde lid, Apothekerswet bepaalde poging tot verzoening is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.~

 - Tuchtzaak - Orde der apothekers - Klacht - Provinciale raad - Bureau - Ontbreken van de poging tot verzoening

Wanneer de raad van beroep van de Orde der apothekers wegens twee tekortkomingen aan de 
beroepsplichten één enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de cassatiemiddelen die enkel betrekking hebben op één 
van die tekortkomingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht verantwoord blijft door de 
schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging.~

 - Tuchtzaak - Orde der apothekers - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Cassatiemiddel met betrekking tot één 
telastlegging - Ontvankelijkheid

7 april 1995D.93.0029.N AC nr. ...

Grieven die gebaseerd zijn op onregelmatigheden in verband met het onderzoek door de provinciale raad van 
de Orde der apothekers en in verband met de oproeping van de zaak voor diezelfde raad kunnen niet voor het 
eerst voor het Hof van cassatie worden voorgedragen.~

 - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Onderzoek - Orde der apothekers - Oproeping van de zaak - Tuchtzaken - Provinciale 
raad - Onregelmatigheden

ARBEID

ALGEMEEN

24 juni 1998P.98.0227.F AC nr. ...

De ambtshalve veroordeling tot betaling van een vergoeding aan de R.S.Z. is een teruggave die in het 
algemeen belang wordt bevolen, teneinde de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen; zij 
moet door de strafrechter worden bevolen, zelfs als de strafvordering wegens het misdrijf dat de onwettige 
situatie heeft doen ontstaan, door het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing vervallen is, op 
voorwaarde dat de vordering daartoe vóór dat verval is ingesteld.

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten - Ambtshalve veroordeling - 
Aard van de maatregel

- Art. 35, laatste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ALLERLEI

4 november 2003P.03.0836.N AC nr. 551
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Nu zowel de artikelen 1, 4, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van het koninklijk besluit nr 34 van 20 juli 1967 betreffende 
de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit als de artikelen 2, 4, 5, 12, 1° en 2°, 14, 16, 17 en 
18 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, dezelfde 
aangelegenheid regelen, de feiten onder dezelfde voorwaarden bestraffen en daarop dezelfde straffen stellen; 
volgt hieruit dat de rechters wettig de nieuwe wet toepassen op de feiten die onder de werking van de 
vroegere wet werden gepleegd (1). (1) Zie Cass., 15 feb. 1977, AC 1977, 667.

Allerlei - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - Strafbaarheid - Toepasselijke wetgeving

14 mei 2003P.02.1204.F AC nr. 294

Concl. adv.-gen. J. Spreutels, Cass., 14 mei 2003, AR P.02.1204.F, nr ... .

Allerlei - Zwartwerk - Bezoldigingen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Schade - Onrechtmatig voordeel

Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving niet tot vergoeding 
aanleiding kan geven (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Zwartwerk - Bezoldigingen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Schade - Onrechtmatig voordeel

28 mei 2001S.00.0135.F AC nr. ...

Ook al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege van ministeriële besluiten 
de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 
juli 1967 en 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan te 
nemen dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde werknemer voorlopig 
arbeid mag verrichten in die ministeriële besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan ook 
optreden door middel van een dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (1) (2). (1) 
Zie S. MOSSELMANS, "Hoofddoekaffaire beslecht? Ja, maar.... Commentaar bij het eerste cassatiearrest dat 
zich ten gronde buigt over de aangevoerde schending van een ministeriële omzendbrief", A.J.T., 2000-2001, p. 
592, noot 23. (2) Het O.M. concludeerde tot cassatie. Volgens het O.M. volgde uit de leer van de arresten van 
het Hof blijkbaar dat 1) de vreemde of staatloze werkloze slechts toegelaten wordt tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen en die uitkeringen slechts krijgt, als hij o.m. voldoet aan de wetten betreffende de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991); 2) de regelgeving 
betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten weliswaar bepaalt dat, onder de daarin bepaalde 
voorwaarden, de vreemde werknemer een voorlopige arbeidskaart kan krijgen en voorlopig kan worden 
tewerkgesteld alvorens in het bezit te zijn van een arbeidskaart, maar voorziet niet in de mogelijkheid om aan 
een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidsvergunning toe te kennen op grond van een niet 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte ministeriële dienstnota (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; 
artikel  12 K.B. 6 nov. 1967; artikel  20 M.B. 19 dec. 1967). Derhalve had, volgens het O.M., het arbeidshof, 
door te beslissen dat de dagen waarop de werknemer arbeid had verricht onder dekking van bovengenoemde 
voorlopige arbeidsvergunning, voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in de wetten op de tewerkstelling 
van vreemde arbeidskrachten, de in het middel vermelde bepalingen geschonden. Het enige middel was dus 
volgens het O.M. gegrond. I.v.m. de bovengenoemde leer van de arresten van het Hof, zie cass., 16 sept. 1996, 
AR S.95.0121.F, nr. 312; 24 feb. 1997, AR S.96.0099.N, nr. 106 en noot 1, p. 277; zie ook M.-A. FLAMME, "Droit 
administratif", I, Brussel, 1989, pp. 361 en 362; C. HOREVOETS, "Les principes qui régissent la promulgation et 
la publication des lois, arrêtés et règlements, et leurs effets", C.D.P.K., 1998, p. 412; P. LEWALLE, "Contribution 
à l'étude de l'application des actes administratifs unilatéraux dans le temps", Luik, 1975, p. 64; J. MASQUELIN, 
opm. onder Brussel 1 juli 1952, J.T., 1953, pp. 40 en 41.

Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - Voorlopige 
arbeidsvergunning, toegekend op grond van een ministeriële dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekengemaakte nota

- Art. 1 MB 15 juli 1969

- Art. 5, tweede lid KB 6 nov. 1967

- Art. 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 20 KB 19 dec. 1967

20 maart 2000S.99.0163.N AC nr. ...

De processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9 van de wet van 16 november 
1972, zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van de in die wet opgesomde strafbepalingen vast te 
stellen met het oog op de bestraffing ervan; een zulkdanig proces-verbaal maakt geen "beschuldiging" uit in de 
zin van artikel 6.1 van het E.V.R.M., nu het de betrokkene niet in verdenking stelt en hem ook niet noopt tot 
het nemen van maatregelen om zich te verdedigen.
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Allerlei - Arbeidsinspectie - Processen-verbaal - Doel - Aard

- Art. 9 Arbeidsinspectiewet

28 april 1997S.96.0192.N AC nr. ...

De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen in het kader van de arbeidsinspectiewet 
hebben de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden.

Allerlei - Arbeidsinspectiewet - Sociale inspecteur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijswaarde

- Art. 5 Arbeidsinspectiewet

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet 
weliswaar, onder de voorwaarden die zij vaststelt, in de aflevering van een arbeidskaart en in de voorlopige 
tewerkstelling vóór het verkrijgen van een arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet in de mogelijkheid om 
aan een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidskaart toe te kennen.~

Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - 
Voorlopige arbeidskaart

- Artt. 10, 11, 12 en 20 MB 19 dec. 1967

- Art. 12 KB 6 nov. 1967

- Artt. 1 en 2 MB 15 juli 1969

- Artt. 7 en 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

ARBEIDSBESCHERMING

6 januari 2003S.02.0021.N AC nr. 9

De regel die bepaalt dat de werkgever het hoofd van dienst van veiligheid, gezondheid en verfraaiïng van de 
werkplaatsen aanwijst, vervangt of verwijderd uit zijn functie, na voorafgaand akkoord van het comité, 
beschermt niet het diensthoofd of zijn adjunct maar de functie en verleent geen bescherming tegen ontslag (1)
(2). (1) Zie Cass., 5 okt. 1992, AR 7917, nr 648. (2) Thans artikel  20 KB 27 maart 1998, betreffende de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming van het werk.

Arbeidsbescherming - Diensthoofd van onderneming - Ontslag - Functie

- Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 833.2.1 Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

14 oktober 2002S.02.0008.N AC nr. 539

Ingeval de arbeidsgeneesheer niet instemt met het voornemen van het ondernemingshoofd een 
overeenkomst te beëindigen krachtens welke de arbeidsgeneesheer zijn medewerking verleent aan een 
erkende arbeidsgeneeskundige dienst, moet het ondernemingshoofd of de bestuursraad van de vereniging van 
werkgevers, de kwestie slechts voor advies aan het Veiligheidscomité voorleggen, wanneer de 
arbeidsgeneesheer zijn niet-instemming heeft geuit.

Arbeidsbescherming - Arbeidsgeneesheer - Ontslagbescherming - Ondernemingshoofd - Voorgenomen ontslag - Niet-
instemming van arbeidsgeneesheer - Verdere procedure

- Art. 2 Wet 28 dec. 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren

2 oktober 2000S.00.0021.N AC nr. ...
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De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen taak, 
met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te hervatten, is een geval van overmacht waardoor de 
arbeidsovereenkomst een einde neemt; de arbeidsovereenkomst kan wegen blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer worden beëindigd zonder vast te stellen dat de verplichtingen aan de werkgever en de 
arbeidsgeneesheer opgelegd door artikel  146bis, § 2 en 146ter, §§ 3 en 4, van het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming met het oog op de tewerkstelling van de werknemer in een andere aangepaste 
functie, wat tot gevolg heeft dat een nieuwe arbeidsovereenomst tot stand komt, werden nageleefd (1). (1) Zie 
cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3062 (AC, 1980-81, nr. 255), met concl. adv.-gen. Declercq, in J.T.T., 1981, p. 184 
e.v., en, inz. p. 185; 15 feb. 1982, A.R. nr. 6495 (ibid., 1981-82, nr. 356); 8 okt. 1984, A.R. nr. 4397, nr. 99; 21 
april 1986, A.R. nr. 7375, nr. 511; 1 juni 1987, A.R. nr. 5628, nr. 590; 13 feb. 1989, A.R. nr. 6426, nr. 337; 13 
maartikel  1989, A.R. nr. 6505, nr. 392.

Arbeidsbescherming - Arbeidsovereenkomst - Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overmacht - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Vaststelling door de arbeidsgeneesheer - Poging elke werknemer aan een ander werk te zetten - 
Onderzoek naar de mogelijkheden voor ander werk - Verplichting de aangewezen aanvullende onderzoekingen te verrichten

- Art. 32, 5° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN

11 september 2001P.93.1379.N AC nr. ...

De uitzondering voor de verkooppunten gelegen op het domein der autowegen op de wekelijkse rustdag die 
verplicht is gesteld in een bepaalde tak van handel of ambacht houdt geen schending in van het in de 
Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel (1). (1) Grondwettelijk Hof, 22 juni 1995, nr 52/95, B.S., 26 augustus 
1995, 24542.

Arbeidstijden en rusttijden - Wekelijkse rustdag in nering en ambacht - Uitzondering - Verkooppunten op domein der 
autowegen - Gelijkheidsbeginsel

- Art. 1, § 4, eerste lid Wet 22 juni 1960

- Art. 10 Grondwet 1994

10 januari 2000S.99.0127.N AC nr. ...

De bepaling van artikel  3, §3, 1o van de Arbeidswet van 16 maart 1971, die met betrekking tot de 
arbeidstijden en rusttijden, meer bepaald de arbeidsduur, de door de Koning aangewezen werknemers die een 
leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden uit het toepassingsgebied van de wet uitsluit is 
een dwingende wetsbepaling in de zin van artikel  51 C.A.O.-wet, die de bronnen van de verbintenissen in de 
arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt.

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidswet - Arbeidsduur - Maximumgrens - Wettelijke uitsluiting - Wetsbepaling - Aard

- Art. 3, § 3, 1° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

4 oktober 1999S.97.0153.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van, in de programmawet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaarmaking van de werkroosters 
van de deeltijdse werknemers, worden de werknemers vermoed hun arbeidsprestaties voltijds te hebben 
verricht zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden aangebracht; dat vermoeden is evenwel 
ingesteld ten voordele van de instellingen en ambtenaren die bevoegd zijn om zwartwerk te voorkomen en te 
bestrijden en niet ten voordele van de werknemers.

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht - Werkrooster - Openbaarmaking - 
Werkgever - Ontstentenis - Gevolg - Toezicht en strafbepalingen - Voltijdse arbeid - Vermoeden - Wettelijk vermoeden - 
Voordeel van dat vermoeden - Bevoegde instellingen en ambtenaren

- Artt. 157 tot 159, 170, 171, tweede lid, en 172 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 11bis Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

31 mei 1999S.98.0057.N AC nr. ...
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Wanneer de deeltijdse werknemer arbeidsprestaties moet leveren die korter zijn dan een aaneengesloten 
periode van drie uren, behoudens de toegelaten uitzonderingen als minimum gesteld in artikel 21 van de 
Arbeidswet, verliest de arbeid haar karakter van deeltijdse arbeid niet; de werkgever stelt zich alleen bloot aan 
strafsancties of aan de oplegging van een administratieve geldboete.

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidsduur - Werkperiode - Korter dan drie uren - Deeltijdse arbeid

- Art. 21 Arbeidswet van 16 maart 1971

1 maart 1999S.97.0068.F AC nr. ...

De bediende die geheel of gedeeltelijk met commissieloon wordt betaald heeft voor de feestdag onder meer 
recht op het dagelijks gemiddelde van het veranderlijk loon dat hij heeft verdiend bij de werkgever die het 
loon voor die feestdag moet betalen;  dat recht hangt niet af van de voorwaarde dat die feestdag het loon van 
de bediende beïnvloedt.

Arbeidstijden en rusttijden - Betaalde feestdagen - Loon - Vaststelling - Bedienden - Met commissieloon betaalde bediende - 
Loon - Toekenning

- Art. 8 KB 18 april 1974

- Art. 14 Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit;  die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidstijd - Overwerk - Loon - Niet-betaling - Misdrijf - Schade - Vergoedingsverplichting - 
Vordering in rechte - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 januari 1995P.94.1393.N AC nr. ...

De leden van het arbeidsauditoraat zijn bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door 
de werkgever of door diens aangestelde of lasthebber, van de artt. 15 E.E.G.-verordening nr. 3820/85 en 15.7 
en 14.2 E.E.G.-verordening nr. 3821/85, beide van 20 dec. 1985, die betrekking hebben op arbeids- en 
rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering betreffen.

Arbeidstijden en rusttijden - Voorschriften van sociale aard voor het wegverkeer - Strafvordering wegens overtreding van de 
arbeidsreglementering - Uitoefening door de leden van het arbeidsauditoraat

- Artt. 155 en 578, 7° Gerechtelijk Wetboek

27 september 1994P.93.0604.N AC nr. ...

Luidens artikel  6.1, eerste lid, van de E.E.G.-Verordening 3820/85 van de Raad van 20 dec. 1985 is de 
dagelijkse rijtijd de totale rijtijd tussen twee dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een 
wekelijkse rusttijd als bedoeld in artt. 8.1, en 3 van voormelde verordening.~

Arbeidstijden en rusttijden - Wegvervoer - Dagelijkse rijtijd

- Art. 1 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten 
inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969

- Art. 2 KB 13 mei 1987 houdende uitvoering van EEG-Verordening 3820/85 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

SOCIALE DOCUMENTEN

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660
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De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is geen straf, maar een 
door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te spreken forfaitaire herstelvergoeding, die 
ertoe strekt de nadelige gevolgen van de bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, die een openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet-
betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen (1) (2). (1) Het geannoteerde arrest had betrekking op het artikel 
11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen 
op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale Documentenwet bleef krachtens artikel 
29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Cass., 16 feb. 
1993, AR 6631, nr 97; 25 jan. 1994, AR 7126, nr 47; 15 maart 1994, AR 7260, nr 123; 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329; DE SWAEF, M. "Het wel en wee van artikel 11bis Sociale Documentenwet", R.W. 1993-94, 
p. 1393.

Sociale documenten - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

Artikel 2 van het koninklijk besluit nr 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van 
vreemde nationaliteit levert, in zijn versie vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 1995, in de zin dat 
het een arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door 
artikel 39, tweede lid E.E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake 
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden 
afschaft, heeft directe werking binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee 
strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten (1). (1) Zie H.v.Just., 15 jan. 1998, nr C-15/96 
(Kalliopa Schöning - Kougebetopoulou - Freie und Hansestadt Hamburg), J.T.T., 1998, p 132, LOUIS J.-V., De 
rechtsorde van de Gemeenschap, p 80 e.v. en 94 e.v.

Sociale documenten - Arbeidskaart - Werknemer van vreemde nationaliteit - Huwelijk met een Belg - K.B. nr 34 van 20 juli 
1967 - Artikel 39, tweede lid, E.E.G.-Verdrag - Verbod van discriminatie op grond van nationaliteit - Rechtstreekse werking - 
Conflict met regel van intern recht

- Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 39, tweede lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Een vordering tot afgifte van sociale bescheiden die de werkgever krachtens artikel 21 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de werknemer moet overhandigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, 
is geen vordering tot nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig; dergelijke vordering heeft geen 
betrekking op verplichtingen kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst, ook al zouden die verplichtingen 
zonder die arbeidsovereenkomst niet zijn ontstaan.~

Sociale documenten - Arbeidsovereenkomst - Einde - Werkgever - Verplichting - Afgifte van sociale bescheiden - 
Rechtsvordering

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 februari 1997S.96.0072.N AC nr. ...

De maatregel tot het opleggen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, gelijk aan het 
drievoud van de bijdragen, moet worden toegepast ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten tot 
aan de opheffing van de wet die deze maatregel voorschrijft.~

Sociale documenten - Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling - Vergoeding aan R.S.Z. - Drievoud van sociale 
zekerheidsbijdragen benevens administratieve geldboete - Opeenvolging van wetten na plegen van feiten

- Art. 12bis Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten

De maatregel,die benevens de veroordeling tot een administratieve geldboete, aan een werkgever wordt 
opgelegd door de bevoegde ambtenaar, tot betaling ten gunste van de sociale zekerheid tot het drievoud van 
de sociale bijdragen, heeft een vergoedend karakter.~

Sociale documenten - Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling - Bijkomende sanctie - Betaling R.S.Z. - Drievoud 
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van sociale zekerheidsbijdragen benevens administratieve geldboete - Maatregel - Aard

- Art. 12bis Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten

8 januari 1997P.96.1040.F AC nr. ...

De rechter die een werkgever wegens overtreding van artikel  4, § 1, K.B. nr.  5, 23 okt.  1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten, veroordeelt tot een geldboete, moet hem ambtshalve veroordelen om aan 
het RIZIV  de bij artikel   11bis van voornoemd besluit bepaalde vergoeding te betalen;  geen enkele wettelijke 
bepaling schrijft voor dat de burgerrechtelijk aansprakelijke rechtspersoon van voornoemde werkgever die 
vergoeding moet betalen.

Sociale documenten - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Vergoeding - Ambtshalve veroordeling - Fysieke persoon - 
Rechtspersoon

27 november 1996P.96.0654.F AC nr. ...

De rechter die een werkgever wegens overtreding van artikel  4, § 1, K.B. nr.  5 van 23 okt.  1978 betreffende 
het bijhouden van sociale documenten, veroordeelt tot een geldboete, moet hem ambtshalve veroordelen om 
aan het RIZIV  de bij artikel   11bis van voornoemd besluit bepaalde vergoeding te betalen;  geen enkele 
wettelijke bepaling schrijft voor dat de burgerrechtelijk aansprakelijke rechtspersoon van voornoemde 
werkgever die vergoeding moet betalen.~

Sociale documenten - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Vergoeding - Ambtshalve veroordeling - Fysieke persoon - 
Rechtspersoon

16 november 1994P.94.0044.F AC nr. ...

De strafbepalingen i.v.m. de betaling van het vakantiegeld en het bijhouden van de sociale documenten zijn 
wetten van politie en veiligheid, die van toepassing zijn op de in België gepleegde feiten, zelfs als ze strekken 
tot bescherming van werknemers die ten minste gedeeltelijk hun werkzaamheden in het buitenland 
uitoefenen.~

Sociale documenten - Wet van politie en veiligheid - Werk in het buitenland - In België gepleegde misdrijven

- Art. 11, 1° KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 54, 2° Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971

- Art. 3 Burgerlijk Wetboek

TIJDELIJKE ARBEID

10 december 2001S.01.0105.N AC nr. ...

Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten 
worden aangegaan, blijft de vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de 
som van de kalenderdagen waarop de student in de maanden juli, augustus en september krachtens deze 
overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet groter is dan 31; de omstandigheid dat opeenvolgende 
overeenkomsten voor bepaalde duur werden gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, 
telkens onderbroken gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk (1). (1) Art. 17bis, 
inzonderheid het eerste lid, na zijn vervanging bij K.B. van 24 juni 1991 en vóór zijn wijziging bij K.B. van 8 
augustus 1997, 24, 1°, K.B. van 28 november 1969.

Tijdelijke arbeid - Studentenarbeid - Maanden juli, augustus en september - Overeenkomst voor tewerkstelling van 
studenten - Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid - Opeenvolgende overeenkomsten - Duur van de tewerkstelling - Notie - 
Berekening - Sociale zekerheid - Uitsluiting

- Art. 17bis KB 28 nov. 1969

12 juni 1995S.94.0089.N AC nr. ...

Artt. 1, § 5, en 47, derde lid, van de Wet 24 juli 1987 worden geschonden door het arrest dat oordeelt dat die 
bepalingen geen toepassing vinden inzake uitzendarbeid die tot doel heeft te beantwoorden aan een 
buitengewone vermeerdering van werk.~

Tijdelijke arbeid - Uitzendarbeid en ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - Buitengewone 
vermeerdering van werk - Wet 24 juli 1987 - Toepassingsvoorwaarden
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De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ontstaat bij toepassing van artikel  20, 2° Wet 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers, laat niet toe een proefbeding op te nemen in de daaropvolgende arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, vermits niet wordt voldaan aan de vereiste van artikel  67, §1, Arbeidsovereenkomstenwet.~

Tijdelijke arbeid - Gevolg - Uitzendarbeid en ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - 
Tewerkstelling buiten de wettelijke voorwaarden - Opeenvolging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
proefbeding

- Art. 67, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 20, 2° Wet 24 juli 1987

VROUWEN

15 maart 1999S.97.0135.F AC nr. ...

De periode tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster wegens 
arbeidsongeschiktheid is geschorst, wordt niet gelijkgesteld met een periode van arbeid met het oog op de 
verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling.~

Vrouwen - Moederschapsbescherming - Bevallingsverlof - Postnataal verlof - Verlenging - Arbeidsduur - Begrip - 
Arbeidsovereenkomst - Schorsing - Arbeidsongeschiktheid - Periode van arbeidsongeschiktheid

- Art. 1, 4° KB 11 okt. 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de 
verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling

- Art. 39, derde lid Arbeidswet van 16 maart 1971

5 december 1994S.93.0125.N AC nr. ...

Art. 2, I, 6 K.B. 10 feb. 1965 houdt geen discriminatie op grond van geslacht in wat het verrichten van 
nachtarbeid betreft.~

Vrouwen - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Nachtarbeid - Wettelijk verbod - Leidende functie - Vertrouwenspost - 
Richtlijn 76/207 van de Raad van 9 feb. 1976 - Discriminatieverbod - E.G.

ARBEIDSONGEVAL

AANSPRAKELIJKHEID

23 februari 2004C.03.0188.F AC nr. 94

Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter, bij de vaststelling van 
de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last draagt van de aan de getroffene gedurende het 
tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de 
getroffene, naar gemeen recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne 
is aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten 
overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 19 okt. 1994, AR P.94.0587.F, nr 441.

Aansprakelijkheid - Derde - Weg naar en van het werk - Overheidspersoneel - Publiekrechtelijk rechtspersoon - 
Indeplaatsstelling - Verzekeraar van de aansprakelijke derde - Getroffene - Verslag van in der minne aangewezen 
deskundigen - Rechten

- Art. 14, § 3, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

25 november 2002S.01.0172.F AC nr. 626

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 nov. 2002, AR S.01.0172.F, AC, 2002, nr ...

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Werknemer - Getroffene - Vergoeding - Schadevergoeding - Opzet

Het ongeval wordt opzettelijk door de getroffene veroorzaakt wanneer hij het opzettelijk heeft uitgelokt, zelfs 
indien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild (1). (1) Zie concl. O.M.

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Werknemer - Getroffene - Vergoeding - Schadevergoeding - Opzet

- Art. 48, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

21 mei 2002P.00.1635.N AC nr. 307
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Concl. proc.-gen. du JARDIN, Cass., 21 mei 2002, A.R. nr P.00.1635.N, AC 2002, nr ...

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebbenden - Verhaal - Gemeen 
recht - Immuniteit

De civielrechtelijke immuniteit van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde bij onopzettelijk veroorzaakte 
arbeidsongevallen geldt slechts ten aanzien van de getroffene of zijn rechthebbenden; zij geldt niet ten 
aanzien van hen die geen recht hebben op de vergoedingen waarin de Arbeidsongevallenwet voorziet, zoals de 
moeder van de getroffene van een niet-dodelijk arbeidsongeval.

Aansprakelijkheid - Algemeen - Werknemer - Werkgever - Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebbenden - Verhaal - 
Gemeen recht - Immuniteit

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, 
die jegens de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan 
de getroffene en aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de 
feitenrechter verwijt dat hij de rechten van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
heeft gesplitst.

Aansprakelijkheid - Derde - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Cassatiemiddel - Vergoeding naar gemeen recht - 
Veroordeling jegens de getroffene - Veroordeling tot vergoeding van de volledige schade - Splitsing tussen getroffene en 
arbeidsongevallenverzekeraar - Gemis aan belang - Grief - Gevolg

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1994P.93.1493.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het overlevingspensioen van de weduwe van de getroffene van een dodelijk 
arbeidsongeval afgetrokken wordt van de wettelijke vergoedingen en dat derhalve de weduwe slechts een 
verminderde rente krijgt doet geen afbreuk, enerzijds, aan het verbod tot cumulatie van de volgens het 
gemeen recht berekende vergoedingen en die wettelijke vergoedingen, in zoverre beide soorten van 
vergoedingen dezelfde schade dekken, anderzijds, aan het aan de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende 
recht om tegen de aansprakelijke derde een vordering tot terugbetaling in te stellen binnen de perken van de 
door hem volgens het gemeen recht en voor diezelfde schade verschuldigde vergoeding.

Aansprakelijkheid - Derde - Materiële schade - Weduwe van de getroffene - Aansprakelijke derde - Vordering tot 
terugbetaling - Dodelijk ongeval - Wettelijke vergoedingen - Overlevingspensioen - Cumulatie - Verminderde rente - 
Verbod - Omvang - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Artt. 47 en 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 4 K.B 13 jan. 1983

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De rechtsvordering tot terugbetaling welke de arbeidsongevallenverzekeraar, die het kapitaal heeft 
samengesteld voor de aan de echtgenoot van de getroffene van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigde 
lijfrente, kan instellen tegen de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar gemeen 
recht en voor dezelfde schade verschuldigde vergoeding, heeft betrekking op het gehele kapitaal en niet enkel 
op het gedeelte ervan dat overeenkomt met de waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur van de 
getroffene; het tarief voor de aan de vestiging van de rente verbonden beheerskosten maakt deel uit van het 
bedrag dat de arbeidsongevallenverzekeraar kan terugvorderen.

Aansprakelijkheid - Derde - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Verzekering - Beheerskosten - 
Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 47, eerste lid, 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Aansprakelijkheid - Derde - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Verzekering - Grenzen - 
Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 47, eerste lid, 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

2 november 1994P.94.0063.F AC nr. ...

Buiten het geval dat een arbeidsongeval opzettelijk is veroorzaakt, zijn niet alleen de rechthebbenden op de 
forfaitaire vergoedingen, maar ook alle rechthebbenden van de getroffene in de regel uitgesloten van de 
rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid naar gemeen recht tegen de werkgever of diens 
aangestelden; die regel betreft evenwel enkel de rechten op vergoeding van de materiële en morele schade, 
voortvloeiend uit de lichamelijke schade die de getroffene geleden heeft ten gevolge van de niet opzettelijke 
fout van de werkgever.

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Gemeen recht - Dodelijk ongeval - Werkgever - Niet opzettelijk veroorzaakt 
ongeval - Rechthebbenden - Uitsluiting - Verhaal - Grenzen

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De regel dat alle rechthebbenden van de getroffene van een niet opzettelijk veroorzaakt arbeidsongeval 
uitgesloten zijn van de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid naar gemeen recht tegen de 
werkgever of diens aangestelden is niet van toepassing op de rechtstreekse eigen schade aan de goederen van 
een rechthebbende van de getroffene.

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Dodelijk ongeval - Werkgever - Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval - 
Rechthebbenden - Rechtstreekse eigen schade - Schade aan goederen - Verhaal

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wanneer de rechter vaststelt dat de getroffene van een arbeidsongeval werkte voor rekening van een 
coöperatieve vennootschap, beslist hij wettig dat de zaakvoerder-beheerder van die vennootschap, als orgaan 
van die vennootschap en als dusdanig handelend, moet worden gelijkgesteld met het ondernemingshoofd dat 
ingevolge de met de getroffene gesloten arbeidsovereenkomst, in beginsel, niet tot vergoeding naar gemeen 
recht gehouden is.

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Werkgever - Coöperatieve vennootschap - Zaakvoerder-beheerder - Begrip

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 1994C.94.0062.N AC nr. ...

De bepaling van artikel  46, § 1, 1°, 3° en 5°, en § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet wordt niet geschonden 
door de rechter die, op de vordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, een vergoeding voor morele schade 
toekent aan de getroffene van een arbeidsongeval als rechthebbende van zijn overleden zoon, slachtoffer naar 
gemeen recht van hetzelfde ongeval veroorzaakt door een aangestelde van de werkgever.~

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Vordering tegen de lasthebber of aangestelde van de werkgever - Vergoeding 
voor morele schade - Vereisten

ALGEMEEN

16 december 2002S.02.0065.N AC nr. 674

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de berekening van uitkeringen zijn van openbare orde (1). 
(1) Zie Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr 6697, nr 111.

Algemeen - Aard van de wet - Bepalingen betreffende berekening van uitkeringen

18 oktober 1999S.98.0085.F AC nr. ...

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet waarin de voorwaarden worden bepaald voor het bestaan van 
een arbeidsongeval, raken de openbare orde.

Algemeen - Bestaan - Voorwaarden - Bepalingen - Aard van de wet - Openbare orde

- Art. 6, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

22 februari 1999S.98.0035.N AC nr. ...
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De duur van de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een arbeidsongeval is een feitelijk gegeven, ook 
al wordt de wettelijk verschuldigde arbeidsongevallenvergoeding op basis daarvan berekend; derhalve staan 
noch de artikelen 6, 23 en 24 van de Arbeidsongevallenwet, noch de artikelen 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek aan een verbindende erkenning door de arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de 
duur van de arbeidsongeschiktheid in de weg.

Algemeen - Arbeidsongevallenverzekeraar - Erkenning van een feitelijk gegeven

- Artt. 6, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 6, 23 en 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 september 1995S.95.0002.F AC nr. ...

De bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de omzetting van de rente in kapitaal regelen, betreffen 
de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling en raken derhalve de openbare orde.~

Algemeen - Vergoeding - Bepalingen - Omzetting van de rente in kapitaal - Aard van die bepalingen

- Art. 12 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 45, 45bis en 45ter Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS

28 juni 2004S.03.0004.F AC nr. 363

De rechter kan het bij artikel 9 Arbeidsongevallenwet ingestelde vermoeden, dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, niet afwijzen alleen op grond dat het aangevoerde 
letsel zich heeft voorgedaan na het letsel dat op het ogenblik van het ongeval is vastgesteld (1) en dat het een 
gevolg is van de behandeling van laatstgenoemd letsel. (1) Cass., 29 nov. 1993, AR S.93.0034.F, nr. 490; zie 
Cass., 14 juni 1993, AR S.93.0002.F, nr 282.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bewijs - Ongeval - Letsel - Oorzakelijk verband - Vermoeden - Letsel ontstaan na de plotselinge 
gebeurtenis - Begrip - Letsel ontstaan na het ten tijde van het ongeval vastgestelde letsel - Later ontstaan letsel dat een 
gevolg is van de behandeling van het oorspronkelijk vastgestelde letsel

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

26 april 2004S.02.0127.F AC nr. 221

Uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats van het werk niet verplicht was kan niet worden afgeleid 
dat de werkgever niet de mogelijkheid bezat zijn gezag over de werknemer uit te oefenen vanaf het ogenblik 
dat laatstgenoemde was ingegaan op de uitnodiging van de werkgever; door anders te beslissen is derhalve 
niet naar recht verantwoord de beslissing van het arrest dat het ongeval dat de werknemer tijdens de nacht op 
de bouwplaats overkomen is, geen ongeval is tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie  
"Het begrip ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de leer van de arresten 
van het Hof", rede uitgesproken door J.F. LECLERCQ, eerste adv.-gen. op de plechtige openingszitting van dit 
Hof op 2 sept. 2002, AC, 2002, nrs 4, 6 en 7; J.T.T. 2002, p. 350, nrs 4, 6 en 7.

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

- Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

5 april 2004S.02.0130.F AC nr. 183

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 5 april 2004, AR S.02.0130.F, Bull. et Pas., 2004, I, nr ... .

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Werkman bezig met de bewerking van stukken 
aluminium - Container - Beweging waarbij hij zich vooroverboog - Val van zijn bril - Glazen gebroken ten gevolge van de val

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening - Bijzonder element

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Werkman bezig met de bewerking van stukken 
aluminium - Container - Beweging waarbij hij zich vooroverboog - Val van zijn bril - Glazen gebroken ten gevolge van de val
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Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale uitoefening 
van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of orthopedische toestellen heeft kunnen 
veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, los staat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (1) 
Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr.     ; artikel  26, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij Wet 
1 aug. 1985, en artikel  26, tweede lid, na de wijziging ervan bij de programmawet 24 dec. 2002 (I).

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening - Bijzonder element

- Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in 
die uitoefening een element kan worden aangewezen dat het letsel of de schade aan de prothesen of 
orthopedische toestellen heeft kunnen veroorzaken (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr.     ; artikel  26, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij Wet 1 aug. 1985, en artikel  26, tweede lid, na de 
wijziging ervan bij de programmawet 24 dec. 2002 (I).

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening

- Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Als een plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet kan worden aangemerkt de beweging 
waarbij een werknemer die stukken aluminium aan het bewerken is,  zich in een container vooroverbuigt om 
een stuk metaal eruit te nemen en daarbij zijn bril verliest waardoor de glazen gebroken raken (1). (1) Zie 
concl. O.M. in Bull., 2004, nr.     ; artikel  26, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij Wet 1 
aug. 1985, en artikel  26, tweede lid, na de wijziging ervan bij de programmawet 24 dec. 2002 (I).

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Werkman bezig met de bewerking van stukken 
aluminium - Container - Beweging waarbij hij zich vooroverboog - Val van zijn bril - Glazen gebroken ten gevolge van de val

- Art. 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die een letsel of schade 
aan prothesen of orthopedische toestellen veroorzaakt (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr.     ; artikel  26, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij Wet 1 aug. 1985, en artikel  26, tweede lid, na de 
wijziging ervan bij de programmawet 24 dec. 2002 (I).

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Bordenwasser - Vloertrekker - Zich oprichten

- Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 november 2003S.03.0044.F AC nr. 593

De beweging waarmee een in een hotel tewerkgestelde bordenwasser zich uit een voorovergebogen houding 
opricht bij het dweilen van de keukenvloer met een vloertrekker, kan een plotselinge gebeurtenis zijn in de zin 
van de Arbeidsongevallenwet (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2000, AR S.98.0136.F, nr 117, met concl. O.M.; 23 sept. 
2002, AR S.01.0089.F, nr ... .

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Bordenwasser - Vloertrekker - Zich oprichten

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 oktober 2003S.02.0048.F AC nr. 492

Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale uitvoering van de 
dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan worden vastgesteld, te onderscheiden is van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (1) Cass., 14 feb. 2000, AR S.98.0136.F, nr 117, met concl. O.M.; 
zie Cass., 3 april 2000, AR S.99.0180.N, nr 219.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening - Bijzonder element

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

3 februari 2003S.02.0088.N AC nr. 77

Het bij artikel  9, Arbeidsongevallenwet gevestigd vermoeden volgens hetwelk er een causaal verband is tussen 
de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter de zekerheid heeft of ervan overtuigd 
is dat het letsel niet het gevolg is van het ongeval (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1997, A.R. nr S.96.0184.F, nr 267.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk verband - Vermoeden - Tegenbewijs - 
Beoordeling

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

23 september 2002S.01.0089.F AC nr. 469
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Het welomschreven feit dat een werkvrouw in dienst van een schoonmaakbedrijf vuilniszakken, gevuld met 
telefoonboeken, draagt kan worden beschouwd als een plotselinge gebeurtenis in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet (1). (1) Zie cass., 20 jan. 1997, A.R. S.96.0112.F, nr. 42; 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, 
nr. 117, met concl. O.M.; 3 april 2000, A.R. S.99.0180.N, nr. 219.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Werkvrouw - Vuilniszakken - Dragen

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

6 mei 2002S.01.0180.N AC nr. 274

De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis uitmaken op voorwaarde 
dat in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt (1). (1) Cass., 14 feb. 
2000, A.R. S.98.0136.F, nr 117 met concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

29 april 2002S.00.0017.F AC nr. 258

Voor het bestaan van een arbeidsongeval mag het letsel niet uitsluitend te wijten zijn aan de inwendige 
gesteldheid van de getroffene, maar is het niet vereist dat de oorzaak of een van de oorzaken van de 
plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene ligt (1). (1) Cass., 7 jan. 1991, AR 7263, nr. 229.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Oorzaak buiten het organisme van de getroffene

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

15 april 2002S.01.0079.F AC nr. 228

De shock bij de aanblik van de collega's en de wanorde ten gevolge van de enkele uren tevoren gepleegde 
overval kan als een plotselinge gebeurtenis worden aangemerkt (1). (1) Zie L. VAN GOSSUM, "Les accidents du 
travail", 5de ed., Brussel, 2000, p. 53, nr. 3.3.b.1.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Enkele uren tevoren gepleegde overval - Collega's - 
Wanorde - Aanblik - Shock

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2, vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.99.0159.F AC nr. ...

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). 
(1) Cass., 9 nov. 1998, AR. S.97.0142.F, nr. 478; 14 feb. 2000, AR. S.98.0136.F, nr. 117 met concl. O.M.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Werkman bezig met de bewerking van stukken 
aluminium - Container - Beweging waarbij hij zich vooroverboog - Val van zijn bril - Glazen gebroken ten gevolge van de val

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2, eerste, tweede en vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

3 april 2000S.99.0180.N AC nr. ...

De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis opleveren, voor zover in die 
uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt; niet vereist is dat dit aanwijsbaar 
element te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

14 februari 2000S.98.0136.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, AC, 2000, nr...

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Autobuschauffeur - Zich bukken - Autobus - Dagelijks 
gebaar

Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale uitvoering van de 
dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan worden vastgesteld, te onderscheiden is van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening - Bijzonder element
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- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het welomschreven feit dat een autobuschauffeur zich bukt om de magneetkaart met zijn badge erin, die in 
zijn autobus gevallen is, op te rapen is geen gewoon dagdagelijks gebaar; het kan dus worden aangemerkt als 
een plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip - Autobuschauffeur - Zich bukken - Autobus - Dagelijks 
gebaar

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in 
die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt hebben.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Verstuiking

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 november 1998S.97.0142.F AC nr. ...

In de regel kan een verstuiking geen plotselinge gebeurtenis zijn die aan de oorsprong ligt van een letsel, in de 
zin van de Arbeidsongevallenwet.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Verstuiking

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Verband

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 mei 1998S.97.0151.N AC nr. ...

De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis opleveren, voor zover in die 
uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt, terwijl het niet vereist is dat dit 
aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitvoering van arbeidsovereenkomst.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Verband

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 juni 1997S.96.0184.F AC nr. ...

Het bij artikel  9 Arbeidsongevallenwet gevestigde vermoeden volgens hetwelk er een causaal verband is 
tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het 
letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk verband - Vermoeden - Tegenbewijs - 
Rechtbanken - Beoordeling - Overtuiging

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 1352 Burgerlijk Wetboek

20 januari 1997S.96.0112.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale uitvoering van de 
dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan worden vastgesteld, te onderscheiden is van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening - Bijzonder element

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in 
die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt hebben.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak - Uitoefening

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Discus hernia
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- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 november 1996S.95.0115.F AC nr. ...

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Ongeval dat verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een discus hernia kan geen plotselinge gebeurtenis zijn die aan de grondslag ligt van een letsel in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Discus hernia

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

30 september 1996S.95.0099.F AC nr. ...

Het overlijden van de getroffene is geen letsel in de zin van artikel  7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Letsel - Overlijden - Verband

- Artt. 7, eerste lid, 10 en 12 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 mei 1996S.95.0123.N AC nr. ...

Het vermoeden gevestigd door artikel  7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, veronderstelt dat 
een ongeval is overkomen aan de werknemer;  dit vermoeden betreft alleen de vraag of het ongeval een 
arbeidsongeval is.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bewijs - Tegenbewijs - Vermoeden - Omvang - Inwendige lichamelijke toestand getroffene

- Art. 7, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

6 mei 1996S.95.0064.F AC nr. ...

Een letsel wordt slechts vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer een plotselinge gebeurtenis 
als vaststaand en niet enkel als mogelijk wordt aangewezen.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Ongeval - Plotselinge gebeurtenis - Vermoeden

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 oktober 1995S.94.0150.F AC nr. ...

De kreet die een arbeider-metselaar slaakt op het ogenblik dat hij een stapel tegels aanneemt, kan in de regel 
geen plotselinge gebeurtenis zijn waardoor letsel kan ontstaan, in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Eerste 
zaak).~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Kreet

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gewoon opstaan van een stoel kan geen plotselinge gebeurtenis zijn, in de zin van de Arbeidsongevallenwet. 
(Tweede zaak).~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Gewoon opstaan van een stoel

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Miskenning van bewijskracht - Uitlegging van tussenarrest door appelrechter - Werkloosheid

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 oktober 1995S.94.0151.F AC nr. ...

De kreet die een arbeider-metselaar slaakt op het ogenblik dat hij een stapel tegels aanneemt, kan in de regel 
geen plotselinge gebeurtenis zijn waardoor letsel kan ontstaan, in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Eerste 
zaak).~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Kreet

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gewoon opstaan van een stoel kan geen plotselinge gebeurtenis zijn, in de zin van de Arbeidsongevallenwet. 
(Tweede zaak).~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Gewoon opstaan van een stoel
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- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.~

Begrip - Bestaan - Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Gewoon opstaan van een stoel

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS

13 december 2004S.03.0071.F AC nr. 608

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking hebben op de toepassing van de 
bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van de voormelde ongevallen regelt (1). (1) Zie Cass., 13 
maart 1978 (AC,1978,816), met concl. adv.-gen. Lenaerts p. 816.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Grenzen - Slachtoffer - 
Bepalingen die het statuut regelen - Toepassing

- Artt. 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

6 september 2004S.04.0080.N AC nr. 383

Inzake arbeidsongevallen van de leden van de overheidssector kan de uitvoering van de gewone en normale 
dagtaak een plotselinge gebeurtenis zijn, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel 
kan hebben veroorzaakt, zonder dat er wordt vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de 
uitoefening van de normale dagtaak (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 2003, AR S.02.0048.F, nr ...

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Getroffene - Dagtaak - Normale uitoefening - Letsel - Plotselinge gebeurtenis - 
Oorzaak - Aanwijsbaar element

- Art. 2, eerste, tweede en vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

23 februari 2004C.03.0188.F AC nr. 94

Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter, bij de vaststelling van 
de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last draagt van de aan de getroffene gedurende het 
tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de 
getroffene, naar gemeen recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne 
is aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten 
overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 19 okt. 1994, AR P.94.0587.F, nr 441.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Weg naar en van het werk - Aansprakelijkheid - Derde - Publiekrechtelijk 
rechtspersoon - Bezoldiging - Betaling - Getroffene - Indeplaatsstelling - Verzekeraar van de aansprakelijke derde - 
Getroffene - Verslag van in der minne aangewezen deskundigen - Rechten

- Art. 14, § 3, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

3 december 2003P.03.0367.F AC nr. 614

De leden van de rijkswacht zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Rijkswacht - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 1, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 1, § 1 Wet 27 dec. 1973

24 april 2002P.01.1623.F AC nr. 248

De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval aansprakelijke derde alleen 
de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als vervangingsinkomen aan de getroffene heeft 
uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had 
kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. 
C.98.0119.N, en 13 juni 2001, A.R. P.01.0271.F, nrs. 96 en ... .
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Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Ambtenaar - Verzekeraar - Indeplaatsstelling - Vervangingsinkomen - 
Brutobedrag - Terugbetaling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die aan zijn door een dergelijk ongeval 
getroffen verzekerde, tijdens de daaruit voortvloeiende periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon 
uitbetaalt, treedt van rechtswege in de rechten van de getroffene tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
derde, binnen de grenzen van de door hem uitgekeerde bedragen, enerzijds, en van het bedrag dat de 
getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds (1); aangezien de verzekeraar niet de 
werkgever van de getroffene is, lijdt hij geen persoonlijke schade wegens de derving van diens 
arbeidsprestaties. (1) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. 2955 (AC, 1980-81, nr. 418).

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Ambtenaar - Verzekeraar - Indeplaatsstelling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

8 oktober 2001S.99.0187.F AC nr. ...

Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling, geniet de 
getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector gedurende de periode van algehele of gedeeltelijke 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid het voordeel van de bepalingen die voor algehele tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid in de privé-sector zijn vastgesteld door de Arbeidsongevallenwet (1). (1) Zie J. 
JACQMAIN, "Droit social de la fonction publique", Brussel, 1999, p. 183, nr. 14.5.3.; T. PAPART en N. SIMAR, 
"La réparation du préjudice et les avantages de la sécurité sociale: du sur mesure et non du prêt-à-porter" in 
L'indemnisation du préjudice corporel, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1996, pp. 46 en 47, nr. 2.1.; M. 
RESPENTINO, "Les accidents du travail dans le secteur public", Ed. Story-Scientia, pp. 56 tot 58, nrs. 53 tot 55; 
contra: M. BOLLAND, Observations sous cour du travail Liège 9 maart 1992, Bull. ass. 1992, p. 665, inz. pp. 670 
tot 672. De wetsbepaling waarvan het arrest van het Hof toepassing maakt is artikel  3bis, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, voor de wijziging ervan bij artikel  7, 1°, W. 19 okt. 1998. Uit de 
parlementaire voorbereiding van laatstgenoemde wet kan niets worden afgeleid.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Algehele 
arbeidsongeschiktheid - Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

- Art. 3bis, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

1 oktober 2001S.01.0005.N AC nr. ...

De nieuwe regeling volgens dewelke de vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na drie jaar te 
rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling en die van toepassing is op de 
arbeidsongevallen in de overheidssector, geldt voor de vorderingen die zijn ingesteld vóór 1 augustus 1997, -
datum waarop de nieuwe regeling in werking trad- maar waarover alsdan nog geen gerechtelijke beslissing is 
genomen; deze vorderingen kunnen derhalve niet meer verjaard verklaard worden na drie jaar vanaf het 
ontstaan van het recht op vergoeding (1). (1) Zie cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0183.F

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Verjaring - Vordering tot betaling - Termijn - Nieuwe wet - 
Toepassingsgebied

- vóór de wijziging bij Wet 20 mei 1967

- na de wijziging bij artt. 7 en 8 Wet 20 mei 1967

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 september 2001S.00.0178.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0178.F, AC, 2001, nr ...

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Verbod - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval
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Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde arbeidsongeval in de 
overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn; onwettig is derhalve het arrest dat voor dat 
tijdvak aan de getroffene vergoedingen toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid als op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid (1). (1) Zie 
concl. O.M. (AC, 2001, nr ...).

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Verbod - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval

- Art. 32 KB 24 jan. 1969

- Artt. 3, 1°, b, 3bis, eerste lid, en 4 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.99.0159.F AC nr. ...

Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). 
(1) Cass., 9 nov. 1998, AR. S.97.0142.F, nr. 478; 14 feb. 2000, AR. S.98.0136.F, nr. 117 met concl. O.M.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verzekeringsinstelling - Uitgaven - Waarachtigheid - Terugvordering - Betwisting 
door arbeidsongevallenverzekeraar - Oorzakelijk verband tussen letsels en uitgaven

- Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2, eerste, tweede en vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.99.0176.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen J.F. LECLERCQ, cass., 18 juni 2001, AR. S.99.0176.F, AC 2001, nr.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte - 
Interest - Eisbaarheid

De interest op de rente, bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector is eisbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente 
eisbaar wordt; ingeval van betwisting voor de rechter is de rente niet eisbaar zolang de rechter de vordering 
tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (1) Zie concl. O.M. Het 
arrest van het Hof van 18 dec. 2000, dat wordt aangehaald in de schriftelijke concl. van het O.M. is intussen 
gepubliceerd in AC   (AR. S.98.0169.F, nr.  )

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte - 
Interesten - Eisbaarheid

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...

De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van 
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan voor 1 augustus 1997 en waarover de 
rechter  geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de terugwerkende kracht die de 
wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was 
met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1). (1) Zie cass., 18 maart 1960 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, AR. 6516, nr. 394; 24 jan. 1997, AR. C.96.0068.N, nr. 47; Wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, Memorie van Toelichting, Gedr St, K., gew. zitt. 
1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; W. 20 mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; artikel  20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij artikel  7 van voormelde wet van 20 mei 
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Verjaring - Termijn - Aanvang - Nieuwe 
wet - Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds verkregen verjaring - Ondubbelzinnige 
tegenovergestelde wil van de wetgever

- Artt. 7, 8 en 10 Wet 20 mei 1997

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector
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18 juni 2001S.99.0184.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een arbeidsongevallenvergoeding begint te lopen vanaf 
het ontstaan van het recht op vergoeding (1). (1) Cass., 22 feb. 1982, AR. 3329 (AC, 1981-82, nr. 369); 8 feb. 
1993, AR. 8189, nr. 80; artikel  20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, voor de wijziging 
ervan bij artikel  7 W. 20 mei 1997.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Termijn - Aanvang

- Art. 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een vergoeding voor medische, chirurgische en 
ziekenhuiskosten die zijn gemaakt ten gevolge van een arbeidsongeval in de overheidssector begint te lopen 
vanaf het ogenblik waarop de kosten worden gemaakt (1). (1) Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, voor de wijziging ervan, respectievelijk bij de artt. 3 en 7 W. 20 mei 
1997; wat betreft de bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond in de plaats te stellen waardoor het dictum 
wordt verantwoord, zie cass., 16 okt. 1989, AR. 8591, nr. 95; 5 mei 1993, AR. P.93.0497.F, nr. 221.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Termijn - Aanvang - Kosten voor dokter, chirurg en ziekenhuis

- Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 februari 2001C.98.0119.N AC nr. ...

Het verhaalsrecht van de overheid, gesteund op wettelijke indeplaatsstelling, strekt tot terugbetaling van de 
door de overheid uitbetaalde bedragen en dit binnen de grenzen van het bedrag dat het slachtoffer krachtens 
de artt. 1382 en 1383 B.W. had kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade 
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet verder was uitbetaald.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Overheid-Werkgever - Aansprakelijke derde - Wettelijke indeplaatsstelling - 
Betaling wedde en bijdragen

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 december 2000S.98.0169.F AC nr. ...

De interesten op de rente, bedoeld in artikel  20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zijn niet 
invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand  waarin de dagvaarding is 
uitgebracht; zij zijn invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de 
rente invorderbaar wordt en, in geval van betwisting in rechte, is de rente niet invorderbaar zolang de rechter 
de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (1) Zie cas., 
28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463 en de noot 3, p. 1109; 2 nov. 1998, AR. S.97.0164.N, nr. 468; 29 maart 
1999, AR. S.98.0040.F, nr. 187.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Invorderbaarheid - Betwisting in 
rechte - Interesten - Gerechtelijke interesten - Invorderbaarheid

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

8 mei 2000S.98.0147.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0147.F, AC, 2000, nr. ...

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Herstel - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende invaliditeit - Rente - Vaststelling - 
Partijen - Akkoord - Omvang - Geldigheid

Art. 9, derde lid, K.B. 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de 
overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk betreft het 
akkoord van de partijen over het bedrag van de rente waarop de getroffene recht heeft; onder voorbehoud 
van de toepassing van artikel  17, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, laat het voornoemd artikel  
9, derde lid, de partijen volledig vrij om al dan niet met het voorstel in te stemmen, met name betreffende de 
vaststelling, binnen de perken van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, van het percentage 
van blijvende arbeidsongeschiktheid (1). (1) Zie concl. O.M. Vgl. evenwel het arrest van het Hof en die 
conclusie m.b.t. de omvang van de cassatie.
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Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Herstel - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende invaliditeit - Rente - Vaststelling - 
Partijen - Akkoord - Omvang - Geldigheid

- Art. 9, derde lid KB 24 jan. 1969

27 maart 2000S.98.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring 
loopt - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

7 februari 2000S.99.0091.N AC nr. ...

In een geschil over de terugvordering door de verzekeringsinstelling tegen degene die voor het ongeval 
aansprakelijk is, van de bedragen die zij aan haar verzekerde heeft uitgekeerd, volgt niet uit het feit dat die 
bedragen bewezen zijn dat er een oorzakelijk verband is tussen de bedragen en het ongeval.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verzekeringsinstelling - Uitgaven - Waarachtigheid - Terugvordering - Betwisting 
door arbeidsongevallenverzekeraar - Oorzakelijk verband tussen letsels en uitgaven

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 22, 24, 26 en 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

7 februari 2000S.99.0122.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit 
van een personeelslid van een gemeente, zoals bedoeld in a rtikel 19 van de wet van 3 juli 1967, kan geen 
lager percentage van blijvende invaliditeit toekennen dan datgene dat door de geneeskundige dienst is erkend.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Personeelsleden - Provincies-gemeenten - Schadevergoeding - Geneeskundig 
onderzoek - Blijvende invaliditeit - Percentage - Geneeskundige dienst - Oordeel - Administratief onderzoek - Overheid - 
Beslissing - Betwisting - Arbeidsrechtbank - Beoordeling

- Artt. 3, 3°, 8 en 9 KB 13 juli 1970

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De beslissing van de geneeskundige dienst, die het percentage vaststelt van de blijvende invaliditeit van het 
personeelslid van de overheid, slachtoffer van een arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk, 
is bindend voor de overheid inzoverre deze dienst een blijvende invaliditeit erkent, welk percentage door de 
overheid alleen kan worden verhoogd.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Personeelsleden - Provincies-gemeenten - Schadevergoeding - Geneeskundig 
onderzoek - Blijvende invaliditeit - Percentage - Geneeskundige dienst - Oordeel - Administratief onderzoek - Overheid - 
Beslissing

- Artt. 3, 3°, 8 en 9 KB 13 juli 1970

6 december 1999S.98.0151.F AC nr. ...

De bepalingen die het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel vaststellen, raken 
de openbare orde.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Toepassingsgebied - Aard van de wet - Openbare orde

- Artt. 1 en 1bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

29 november 1999S.98.0124.N AC nr. ...
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Het lid van het onderwijzend personeel in inrichtingen van onderwijs die zijn georganiseerd namens en door 
de gemeenschappen, en dat slachtoffer is van een arbeidsongeval moet ook niet zijn vordering tot toekenning 
van vergoedingen, renten en gerechtskosten instellen tegen de Belgische Staat die uiteindelijk de last van de 
vergoedingen en rente evenals de gerechtskosten moet dragen.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeenschappen - Onderwijzend personeel - Schadevergoeding - Blijvende 
invaliditeit - Gerechtskosten - Personeelslid - Instellen van rechtsvordering - Hoedanigheid van wettelijke schuldenaar

- Artt. 24 en 28 KB 24 jan. 1969

- Art. 16, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

In een geschil over een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een lid van het onderwijzendpersoneel in 
inrichtingen van onderwijs, die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen moet de Executieve 
van de betrokken gemeenschap in de kosten worden veroordeeld.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeenschappen - Onderwijzend personeel - Schadevergoeding - Periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Personeelslid - Rechtsvordering - Gerechtskosten - Hoedanigheid van wettelijke 
schuldenaar - Veroordeling

- Artt. 1, 2° en 3, eerste lid, 2°, e KB 24 jan. 1969

- Art. 16, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

29 maart 1999S.98.0040.F AC nr. ...

In geval van gerechtelijke betwisting kan de rente die verschuldigd in krachtens artikel   22 K.B.  13 juli 1970 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten en openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk, niet worden geëist vanaf de eerste dag van da maand die overeenstemt met die van de consolidatie; de 
rente is immers niet opeisbaar zolang de rechter de vordering tot betaling van die rente niet heeft toegewezen 
bij wege van een uitvoerbaar geworden beslissing.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Schadevergoeding - 
Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Gerechtelijke betwisting

- Art. 22 KB 13 juli 1970

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

1 maart 1999S.98.0013.F AC nr. ...

Wanneer het college van burgemeester en schepenen het door een arbeidsongeval getroffen lid van het 
gemeentepersoneel geen voorstel heeft gedaan of wanneer dat college geen beslissing heeft genomen waarin 
dat voorstel is overgenomen, kan dat personeelslid zijn vordering tot schadeloosstelling voorleggen aan de 
bevoegde rechterlijke overheid ten einde een in kracht van gewijsde gegane beslissing te verkrijgen die de 
termijn voor herziening van de rente doet ingaan.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Vergoeding - College van burgemeester en schepenen - Voorstel - 
Beslissing - Geen beslissing - Getroffene - Vordering in rechte - Rechterlijke macht - Vonnissen en arresten - Gevolg - 
Herziening - Termijn - Begin

- Artt. 9, 10 en 11 KB 13 juli 1970

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Wanneer een lid van het gemeentepersoneel getroffen is door een arbeidsongeval, is de aanvraag tot 
herziening van de rente maar ontvankelijk ingeval een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen is genomen die met inachtneming van de voorziene reglementaire bepalingen ter kennis is 
gebracht of ingeval over de aanvraag tot vergoeding van de getroffene een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing is gewezen die het percentage van de blijvende invaliditeit heeft vastgesteld.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Herziening - Vordering tot herziening - Ontvankelijkheid

- Art. 11 KB 13 juli 1970

2 november 1998S.97.0164.N AC nr. ...
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In geval van gerechtelijke betwisting kan de rente die verschuldigd is krachtens artikel  22, K.B. 13 juli 1970 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het 
werk, niet worden geëist vanaf de eerste dag van de maand die overeenstemt met die van de consolidatie of 
het overlijden; de rente is immers niet opeisbaar zolang de rechter de vordering tot betaling van die rente niet 
heeft toegewezen bij wege van een uitvoerbaar geworden beslissing.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Schadevergoeding - 
Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Gerechtelijke betwisting

- Art. 22 KB 13 juli 1970

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

20 januari 1997S.96.0109.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring 
loopt - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

28 november 1996S.96.0036.F AC nr. ...

In geval van gerechterlijke betwisting kan de rente die verschuldigd is krachtens artikel   22, K.B.  13 juli 1970 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk, niet worden geëist vanaf 
de eerste dag van de maand die overeenstemt met die van de consolidatie;  de rente is immers niet opeisbaar 
zolang de rechter de vordering tot betaling van die rente niet heeft toegewezen bij wege van een uitvoerbaar 
geworden beslissing.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Schadevergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - 
Gerechtelijke betwisting

- Art. 22 KB 13 juli 1970

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

De verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de ten gevolge van een arbeidsongeval of een 
arbeidsongeval in de overheidssector verschuldigde vergoedingen kan worden gestuit door een ter post 
aangetekende brief aan de schuldenaar van die vergoedingen; een aangetekende brief aan de Administratieve 
Gezondheidsdienst die geen schuldenaar van die vergoedingen is, kan de verjaring van de rechtsvordering tot 
betaling ervan bijgevolg niet stuiten.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Blijvende invaliditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - 
Stuiting - Oorzaak van stuiting - Ter post aangetekende brief - Administratieve gezondheidsdienst

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Het vertrekpunt van de verjaringstermijn van drie jaar die geldt voor vorderingen tot betaling van 
vergoedingen die verschuldigd zijn ten gevolge van een arbeidsongeval of van een arbeidsongeval in de 
overheidssector, wordt niet beïnvloed door het feit dat het geschil de toepasselijkheid van de 
arbeidsongevallenwetten of de graad of de duur van de arbeidsongeschiktheid betreft, noch door het feit dat 
het een later gerezen geschil betreft.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Termijn - Vertrekpunt

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
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naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning door de 
minister uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid wettelijk 
verschuldigde vergoedingen en stuit, derhalve, de verjaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die 
vergoedingen.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Blijvende invaliditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - 
Stuiting - Oorzaak van stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Minister - Administratieve 
gezondheidsdienst - Medisch onderzoek

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 november 1996S.95.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen enkele erkenning van het recht 
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt, worden afgeleid uit een betaling die gedaan werd onder 
voorbehoud van erkenning van het recht dat die betaling verantwoordt.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring 
loopt - Voorbehoud - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

22 januari 1996S.95.0011.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben wordt door de 
rechter geschonden, wanneer hij op een toestand die tussen de gemeente en een personeelslid vòòr 1 maart 
1988 is voldongen, toepassing maakt van artikel 12, § 2, K.B. van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk.  (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten 
geen terugwerkende kracht hebben).~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Herziening - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Besluiten - 
Verordeningsbesluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Algemeen rechtsbeginsel dat 
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen toestanden

- Art. 12 KB 13 juli 1970

13 november 1995S.94.0085.F AC nr. ...

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Verjaring - Minister - Rechtsvordering tot betaling - 
Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0009.F AC nr. ...
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Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Verjaring - Minister - Rechtsvordering tot betaling - 
Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0050.F AC nr. ...

Nu de regels van het gemene recht, artikel  2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk zijn verklaard door de 
artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en door beroepsziekten in de 
overheidssector, houden die artikelen in dat de verjaring wordt gestuit wegens de erkenning, door de 
schuldenaar van de vergoedingen gedaan, van het recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, 
vergoeding te verkrijgen van de schade welke die getroffene beweert te hebben geleden.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Verjaring - Rechtsvordering tot betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht 
van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Toepassingsgebied

- Art. 20, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

26 juni 1995C.94.0353.N AC nr. ...

De sociale werknemersbijdrage die de overheid afhoudt en betaalt aan de bevoegde instelling, maakt deel uit 
van de door de overheid uitgekeerde wedde, op grond waarvan die overheid de rechtsvordering van de 
getroffene kan instellen tegen degene die voor een arbeidsongeval of voor een ongeval op de weg naar en van 
het werk aansprakelijk is.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Aansprakelijke derde - Vergoeding - Verplichting werkgever - Betaling 
weddetoelage - Brutobedrag - Subrogatierecht

- Artt. 1 en 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 maart 1995S.94.0125.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft de indexering voor van de jaarlijkse bezoldiging van de getroffene van een 
arbeidsongeval, op grond waarvan de rente wegens blijvende invaliditeit wordt vastgesteld;  enkel de uit te 
betalen rente is vatbaar voor indexering.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Rente - Vaststelling - Schadevergoeding - Blijvende invaliditeit - Jaarlijkse 
bezoldiging - Indexering - Gevolg

- Art. 19 KB 24 jan. 1969

- Artt. 4 en 13 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

23 januari 1995S.94.0047.F AC nr. ...

Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzake de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen heeft geen 
betrekking op de eis tot herziening van de vergoedingen of een aanvraag tot herziening van de rente op grond 
van artikel  11 K.B. van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige 
personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en 
van het werk.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Aard - Gemeente - Herziening - Termijn

- Artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 11 KB 13 juli 1970
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- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Van de in artikel  72 Arbeidsongevallenwet bepaalde termijn om een eis tot herziening van de 
arbeidsongevallenvergoedingen in te stellen is geen sprake in artikel  20 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.~

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Aard - Gemeente - Herziening - Termijn

- Artt. 11 en 12 KB 13 juli 1970

- Artt. 4 en 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ook al blijkt later dat de gebeurtenis, die de getroffene als arbeidsongeval bestempelt, een verergering is van 
de bij een vorig arbeidsongeval opgelopen letstels, staat de omstandigheid dat de getroffene de dienst of de 
bevoegde ambtenaar op de hoogte had gebracht door middel van het in artikel  7 K.B. van 13 juli 1970 
bedoelde formulier "aangifte van ongeval", er niet aan in de weg dat de bestuursoverheid en , in geval van 
betwisting, de rechterlijke overheid oordeelt dat de nieuwe aanvraag van de getroffene in werkelijkheid een 
aanvraag tot herziening is van de beslissing over het oorspronkelijke ongeval.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Gemeente - Herziening - Aangifte van ongeval

- Artt. 6, 7 en 12 KB 13 juli 1970

RECHTSPLEGING

13 december 2004S.03.0071.F AC nr. 608

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking hebben op de toepassing van de 
bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van de voormelde ongevallen regelt (1). (1) Zie Cass., 13 
maart 1978 (AC,1978,816), met concl. adv.-gen. Lenaerts p. 816.

Rechtspleging - Algemeen - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Grenzen - Overheidspersoneel. 
Bijzondere regels - Slachtoffer - Bepalingen die het statuut regelen - Toepassing

- Artt. 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

24 mei 2004S.02.0119.F AC nr. 276

Artikel 24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij de wet van 1 augustus 1985, bepaalt dat 
de verzekeringsonderneming, indien zij de getroffene genezen verklaart zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, hem van deze beslissing kennis geeft volgens de modaliteiten bepaald door de Koning; 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van die wetsbepaling kan derhalve niet 
tot gevolg hebben dat, wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zeven dagen niet overschrijdt, geen 
kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid zou dienen te 
geschieden aan de getroffene en dat de rechtsvordering tegen die beslissing van de 
arbeidsongevallenverzekeraar niet binnen drie jaar na de kennisgeving van die beslissing zou moeten worden 
ingesteld (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1996, AR S.95.0055.F, nr 337; 17 dec. 2001, AR S.00.0048.F, nr 708; 13 mei 
2002, AR S.01.0145.F, nr 291; artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging 
ervan bij de artt. 91 en 111 W. 1 aug. 1985; vgl. artikel  24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging 
ervan bij artikel  135 programmawet (I) 24 dec. 2002; K.B. 9 okt. 2003 tot uitvoering van artikel  24, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.

Rechtspleging - Verjaring - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - Kennisgeving - Begrip - 
Rechtsvordering - Termijn - Aanvang

- Art. 1 KB 16 dec. 1987

- Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 mei 2004S.04.0004.F AC nr. 279

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 mei 2004, AR S.04.0004.F, Pas. 2004, nr ...

Rechtspleging - Kosten - Basisloon - Vaststelling - Geschil - Fonds voor Arbeidsongevallen - Arbeidsongevallenverzekeraar
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Artikel 68, Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten 
laste van de verzekeringsonderneming vallen behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van 
toepassing op het tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en een arbeidsongevallenverzekeraar bestaand 
geschil over de vaststelling van het basisloon (1). (1) Zie concl. O.M.

Rechtspleging - Kosten - Basisloon - Vaststelling - Geschil - Fonds voor Arbeidsongevallen - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 december 2002S.01.0104.F AC nr. 658

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 dec. 2002, A.R. S.01.0104.F, AC, 2002, nr ...

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Duur - Aanpassingsbijslagen - Vordering in rechte

De regel volgens welke de rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen verschuldigde 
vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar is van toepassing op de aanpassingsbijslagen (1). (1) Zie concl. 
O.M.; Cass., 25 nov. 2002, AR. S.00.0036.F, nr..., met concl. O.M.

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Duur - Aanpassingsbijslagen - Vordering in rechte

- Art. 6 KB 21 dec. 1971

- Artt. 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 mei 2002S.01.0145.F AC nr. 291

De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt, 
kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een 
vordering in rechte instellen binnen drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen verjaringstermijn en kan 
gestuit noch geschorst worden (1). (1) Zie cass., 23 jan. 1995, AR S.94.0047.F, nr. 32; 17 dec. 2001, AR 
S.00.0048.F, nr ...; W. 1 aug 1985 houdende sociale bepalingen, Kamer, memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp, artt. 109 tot 110 (latere artt. 110 tot 111), Pasin. 1985, p. 1336; zie ook artikel  24, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet; artikel  2, tweede lid, K.B. 16 dec. 1987. Hierbij kan worden opgemerkt dat de beide 
leden van artikel  72 Arbeidsongevallenwet in soortgelijke bewoordingen zijn gesteld, terwijl de artt. 69 tot 71 
van genoemde wet daarentegen uitdrukkelijk verwijzen naar het begrip verjaring.

Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - Kennisgeving - Vordering in rechte - 
Termijn - Aard

- Art. 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

15 april 2002S.01.0017.F AC nr. 227

De omstandigheid dat zich een nieuw arbeidsongeval voordoet gedurende de termijn tot herziening van de 
wegens een eerste ongeval verschuldigde vergoedingen ontslaat de eerste verzekeraar niet van zijn 
verplichting om rekening te houden met een wijziging van het verlies van de arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene wanneer die tijdens dezelfde termijn opgetreden wijziging te wijten is aan de gevolgen van het 
eerste ongeval.

Rechtspleging - Herziening - Termijn - Nieuw ongeval gedurende de termijn

- Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 december 2001S.00.0048.F AC nr. ...

De getroffene door een arbeidsongeval die meer dan zeven dagen tijdelijk arbeidsongeschikt is, kan een 
rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, 
binnen de drie jaar die volgen op de dag van de kennisgeving van die beslissing door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; de datum van die kennisgeving is de datum die voorkomt op de brief van de 
arbeidsongevallenverzekeraar.

Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - Kennisgeving - Datum

- Art. 2, tweede lid KB 16 dec. 1987

- Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

De voor de strafrechter gestelde vraag of een verkeersongeval een arbeidsongeval sensu stricto dan wel een 
ongeval op de weg naar en van het werk is, levert een prejudicieel geschil op in de zin van artikel  74, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet (1). (1) Cass., 12 jan. 1993, A.R. 5785, nr. 21.
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Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongevallenwet - Uitlegging - Prejudicieel geschil

- Art. 74, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 oktober 2001S.00.0074.F AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de kosten van alle op deze wet gesteunde vorderingen ten 
laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van 
toepassing op het cassatieberoep dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de 
arbeidsongevallenverzekeraar instelt in een geschil dat betrekking heeft op de storting van de in kapitaal 
omgezette rente (1). (1) Zie cass., 8 nov. 1999, AR. S.98.0054.F, nr. 592.

Rechtspleging - Kosten - Procedure in cassatie - Fonds voor Arbeidsongevallen - Cassatieberoep - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Geschil - In kapitaal omgezette rente - Storting

- Artt. 59quinquies, eerste lid, en 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...

De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van 
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan voor 1 augustus 1997 en waarover de 
rechter  geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de terugwerkende kracht die de 
wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was 
met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1). (1) Zie cass., 18 maart 1960 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, AR. 6516, nr. 394; 24 jan. 1997, AR. C.96.0068.N, nr. 47; Wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, Memorie van Toelichting, Gedr St, K., gew. zitt. 
1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; W. 20 mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; artikel  20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij artikel  7 van voormelde wet van 20 mei 
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Aanvang - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende 
kracht - Nieuwe wet - Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds verkregen verjaring - 
Ondubbelzinnige tegenovergestelde wil van de wetgever

- Artt. 7, 8 en 10 Wet 20 mei 1997

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.99.0184.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een arbeidsongevallenvergoeding begint te lopen vanaf 
het ontstaan van het recht op vergoeding (1). (1) Cass., 22 feb. 1982, AR. 3329 (AC, 1981-82, nr. 369); 8 feb. 
1993, AR. 8189, nr. 80; artikel  20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, voor de wijziging 
ervan bij artikel  7 W. 20 mei 1997.

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Aanvang

- Art. 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een vergoeding voor medische, chirurgische en 
ziekenhuiskosten die zijn gemaakt ten gevolge van een arbeidsongeval in de overheidssector begint te lopen 
vanaf het ogenblik waarop de kosten worden gemaakt (1). (1) Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, voor de wijziging ervan, respectievelijk bij de artt. 3 en 7 W. 20 mei 
1997; wat betreft de bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond in de plaats te stellen waardoor het dictum 
wordt verantwoord, zie cass., 16 okt. 1989, AR. 8591, nr. 95; 5 mei 1993, AR. P.93.0497.F, nr. 221.

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Aanvang - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Kosten voor dokter, chirurg en 
ziekenhuis

- Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

27 november 2000S.00.0065.N AC nr. ...
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De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare orde, zodat de partijen in een vonnis als 
bedoeld in artikel  24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van 
zulk vonnis slechts in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis van 
hoger beroep (1). (1) Zie cass., 17 oktober 1988, A.R. nr 8311, nr 91; 23 april 1990, A.R. nr 8759, nr 492; vgl. 
cass., 4 sept. 2000, A.R. nr S.00.0024.N, nr ... .

Rechtspleging - Herziening - Termijn - Vertrekpunt - Gerechtelijke beslissing - Kracht van gewijsde

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

27 maart 2000S.98.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Rechtspleging - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Overheidspersoneel. 
Bijzondere regels - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

22 november 1999S.98.0045.F AC nr. ...

Conclusie adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 22 nov. 1999, A.R. S.98.0045.F, AC 1999, nr ...

Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Graad - Wijziging - Arbeidsongevallenverzekeraar - Verplichting - Ziekte- 
en invaliditeitsverzekering - Ziekteverzekeraar

Uit de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar die, nadat hij de verzekeringsinstelling, waarbij de 
getroffene overeenkomstig de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is aangesloten, op 
de hoogte heeft gebracht van zijn twijfel of het ongeval wel onder toepassing van de Arbeidsongevallenwet 
valt, de gevolgen van het ongeval ten laste wil nemen tot op een welbepaalde datum en daarbij betwist dat er 
een verband bestaat tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de getroffene na die datum, kan niet 
worden afgeleid dat op die datum een wijziging is opgetreden in de graad van arbeidsongeschiktheid in de zin 
van artikel  63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.

Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Graad - Wijziging - Arbeidsongevallenverzekeraar - Verplichting - Ziekte- 
en invaliditeitsverzekering - Ziekteverzekeraar

- Art. 63, § 2, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 november 1999S.98.0054.F AC nr. ...

De regel dat de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de vordering roekeloos of tergend is, wordt 
verwezen in de kosten van alle vorderingen gesteund op de Arbeidsongevallenwet, vindt geen toepassing op 
het geschil tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen over de op het 
rentekapitaal verschuldigde interest.

Rechtspleging - Kosten - Arbeidsongevallenverzekeraar - Fonds voor Arbeidsongevallen - Geschil - Rentekapitaal - Interest

- Artt. 1017 en 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

14 juni 1999S.98.0131.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk de kosten van alle op die wet gegronde vorderingen ten laste 
van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding 
tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen de verzekeraar een vordering heeft ingesteld tot 
terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde uitkeringen, op grond van artikel  76quater, § 2, ziekte- en 
invaliditeitswet.

Rechtspleging - Kosten - Geschil tussen een verzekeraar en een ziekenfonds

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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1 maart 1999S.98.0013.F AC nr. ...

Wanneer het college van burgemeester en schepenen het door een arbeidsongeval getroffen lid van het 
gemeentepersoneel geen voorstel heeft gedaan of wanneer dat college geen beslissing heeft genomen waarin 
dat voorstel is overgenomen, kan dat personeelslid zijn vordering tot schadeloosstelling voorleggen aan de 
bevoegde rechterlijke overheid ten einde een in kracht van gewijsde gegane beslissing te verkrijgen die de 
termijn voor herziening van de rente doet ingaan.

Rechtspleging - Herziening - Termijn - Begin - Vonnissen en arresten - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente

- Artt. 9, 10 en 11 KB 13 juli 1970

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Wanneer een lid van het gemeentepersoneel getroffen is door een arbeidsongeval, is de aanvraag tot 
herziening van de rente maar ontvankelijk ingeval een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen is genomen die met inachtneming van de voorziene reglementaire bepalingen ter kennis is 
gebracht of ingeval over de aanvraag tot vergoeding van de getroffene een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing is gewezen die het percentage van de blijvende invaliditeit heeft vastgesteld.

Rechtspleging - Herziening - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente - Vordering tot herziening - Ontvankelijkheid

- Art. 11 KB 13 juli 1970

13 oktober 1997S.95.0096.F AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten 
laste van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op de 
geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de verzekeringsmakelaar van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het 
Fonds ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de vergoedingen.

Rechtspleging - Kosten - Werkgever - Verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
verzekeringsmakelaar van de werkgever - Fonds voor Arbeidsongevallen - Geschil - Vergoedingen - Rechtsvordering tot 
terugbetaling

- Artt. 1017 en 1111 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 maart 1997S.96.0166.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevallen, akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie 
gedane afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevallenverzekeraar in de 
kosten van het cassatiegeding.~

Rechtspleging - Kosten - Cassatieberoep - Getroffene - Afstand

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

10 februari 1997S.96.0095.N AC nr. ...

De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid 
van de door een arbeidsongeval getroffen werknemer, kan slechts worden ingesteld op grond van nieuwe 
feiten die onbekend waren of niet gekend konden zijn op de datum van de eerste overeenkomst of beslissing, 
zodat het arrest dat de uit een deskundig onderzoek blijkende arbeidsongeschiktheid laat ingaan op een 
datum gelegen voor de eerste overeenkomst of beslissing niet wettig is verantwoord.

Rechtspleging - Herziening - Nieuw feit - Terugwerkende kracht - Beperking

- Artt. 24 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

20 januari 1997S.96.0109.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.~

Rechtspleging - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Overheidspersoneel. 
Bijzondere regels - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

De verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de ten gevolge van een arbeidsongeval of een 
arbeidsongeval in de overheidssector verschuldigde vergoedingen kan worden gestuit door een ter post 
aangetekende brief aan de schuldenaar van die vergoedingen; een aangetekende brief aan de Administratieve 
Gezondheidsdienst die geen schuldenaar van die vergoedingen is, kan de verjaring van de rechtsvordering tot 
betaling ervan bijgevolg niet stuiten.

Rechtspleging - Verjaring - Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Ter post 
aangetekende brief

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Het vertrekpunt van de verjaringstermijn van drie jaar die geldt voor vorderingen tot betaling van 
vergoedingen die verschuldigd zijn ten gevolge van een arbeidsongeval of van een arbeidsongeval in de 
overheidssector, wordt niet beïnvloed door het feit dat het geschil de toepasselijkheid van de 
arbeidsongevallenwetten of de graad of de duur van de arbeidsongeschiktheid betreft, noch door het feit dat 
het een later gerezen geschil betreft.

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Vertrekpunt

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning door de 
minister uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid wettelijk 
verschuldigde vergoedingen en stuit, derhalve, de verjaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die 
vergoedingen.

Rechtspleging - Verjaring - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering 
tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Minister - 
Administratieve gezondheidsdienst - Medisch onderzoek

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 november 1996S.95.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen enkele erkenning van het recht 
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt, worden afgeleid uit een betaling die gedaan werd onder 
voorbehoud van erkenning van het recht dat die betaling verantwoordt.~

Rechtspleging - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Voorbehoud - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.94.0085.F AC nr. ...

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Rechtspleging - Verjaring - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Minister - Rechtsvordering tot 
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betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0009.F AC nr. ...

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Rechtspleging - Verjaring - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Minister - Rechtsvordering tot 
betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0050.F AC nr. ...

Nu de regels van het gemene recht, artikel  2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk zijn verklaard door de 
artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en door beroepsziekten in de 
overheidssector, houden die artikelen in dat de verjaring wordt gestuit wegens de erkenning, door de 
schuldenaar van de vergoedingen gedaan, van het recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, 
vergoeding te verkrijgen van de schade welke die getroffene beweert te hebben geleden.

Rechtspleging - Verjaring - Rechtsvordering tot betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de 
verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Toepassingsgebied

- Art. 20, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, 
die jegens de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan 
de getroffene en aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de 
feitenrechter verwijt dat hij de rechten van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
heeft gesplitst.

Rechtspleging - Allerlei - Cassatieberoep - Aansprakelijke derde - Ontvankelijkheid - Cassatiemiddel - Veroordeling jegens de 
getroffene - Veroordeling tot vergoeding van de volledige schade - Splitsing tussen getroffene en 
arbeidsongevallenverzekeraar - Gemis aan belang - Grief - Gevolg

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de 
conclusie van de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde ten betoge dat het door de 
arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pct. gevestigde kapitaal 
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens het gemeen recht werd verkregen voor de materiële schade", de 
vordering van de getroffene toewijst, op grond dat de aansprakelijke derde "het bewijs niet levert van de 
hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval 
diende de rechter zelf na te gaan of het gedeelte van het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
gevestigd had ter vergoeding van de hulp van een ander persoon niet de volledige, door de getroffene uit dien 
hoofde geleden schade dekte.
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Rechtspleging - Allerlei - Cumulatie - Bewijslast - Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van een ander persoon - Vergoeding 
naar gemeen recht - Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar - Bewijs

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

13 maart 1995S.94.0096.N AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar die weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, is verplicht de 
instelling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen de voorgeschreven termijn te verwittigen, 
ongeacht de reden tot weigering.~

Rechtspleging - Algemeen - Verwittiging van de instelling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verwittiging 
door arbeidsongevallenverzekeraar - Weigering ongeval als arbeidsongeval te erkennen

- Art. 63, § 2, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

30 januari 1995S.94.0010.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Rechtspleging - Kosten - Interesten - Subrogatoire vordering - Bijslagen - Geschil tussen Fonds voor Arbeidsongevallen en 
verzekeringsinstellingen

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 januari 1995S.94.0116.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Rechtspleging - Kosten - Interesten - Subrogatoire vordering - Bijslagen - Geschil tussen Fonds voor Arbeidsongevallen en 
verzekeringsinstellingen

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

23 januari 1995S.94.0047.F AC nr. ...

Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzake de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen heeft geen 
betrekking op de eis tot herziening van de vergoedingen of een aanvraag tot herziening van de rente op grond 
van artikel  11 K.B. van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige 
personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en 
van het werk.~

Rechtspleging - Herziening - Aard - Termijn

- Artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 11 KB 13 juli 1970

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De termijn voor het instellen van een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is geen 
verjaringstermijn en kan gestuit noch geschorst worden.~

Rechtspleging - Herziening - Aard - Termijn

- Art. 72, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Van de in artikel  72 Arbeidsongevallenwet bepaalde termijn om een eis tot herziening van de 
arbeidsongevallenvergoedingen in te stellen is geen sprake in artikel  20 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.~

Rechtspleging - Herziening - Aard - Termijn

- Artt. 11 en 12 KB 13 juli 1970

- Artt. 4 en 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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3 oktober 1994S.94.0018.F AC nr. ...

De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in het eerste lid van 
artikel  63, §2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd vanaf het begin van de 
arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten de 
aangifteformaliteit, de voorwaarden vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid worden aan de getroffene betaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de arbeidsongevallenverzekeraar; die 
vordering tot terugbetaling van de betaalde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de 
toepassing van de in artikel  2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring.~

Rechtspleging - Verjaring - Termijn - Duur - Vordering tot terugbetaling - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

- Art. 63, § 2, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

3 oktober 1994S.94.0019.F AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verzekeringsinstelling binnen de wettelijke termijn te 
verwittigen van een wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, moet aan de 
verzekeringsinstelling de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen van het stelsel van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering terugbetalen tot de dag waarop hij die wijziging ter kennis brengt van de 
verzekeringsinstelling, voor zover de getroffene de voorwaarden vervult om de uitkeringen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering te verkrijgen; of die arbeidsongeschiktheid al dan niet veroorzaakt is door het 
arbeidsongeval doet niet ter zake.

Rechtspleging - Allerlei - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit - Wijziging in de graad van 
arbeidsongeschiktheid - Verzuim van de arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 63, § 2, derde en vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

SCHADE

8 maart 2004S.03.0103.F AC nr. 131

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 maart 2004, AR S.03.0103.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ...

Schade - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Gedekte schade

De artikelen 63, § 2, Arbeidsongevallenwet en 136, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet 1994, die voorzien in een 
afzonderlijke en volledige voorlopige regeling wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet op het geval betwist of weigert het geval ten laste te nemen, en artikel 66 van de 
Arbeidsongevallenwet dat voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een voorschot wanneer de 
toepassing van de wet niet wordt betwist, sluiten uit dat de rechter bij wie het geschil over de zaak zelf 
betreffende het arbeidsongeval aanhangig is gemaakt, enige andere voorlopige maatregel kan bevelen (1). (1) 
Zie conl. O.M. in Bull. en Pas., 2004, nr ...

Schade - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Voorlopige maatregel

- Art. 136, § 2, derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 63, § 2, en 66 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 december 2001S.99.0093.F AC nr. ...

De strafrechter die een werkgever veroordeelt omdat hij geen arbeidsongevallenverzekering heeft aangegaan 
maar die geen uitspraak diende te doen over de vraag of de door die werkgever gesloten verzekering 
"huispersoneel" het risico dekte van de tewerkstelling van de door een arbeidsongeval getroffene en die 
bijgevolg aan het arbeidsgerecht geen prejudiciële vraag heeft gesteld over de draagwijdte van die verzekering 
"huispersoneel", spreekt een beslissing uit die, op dat punt, geen gezag van gewijsde heeft (1). (1) Zie cass. 12 
okt. 1992, AR 9417, nr 662, en de concl. O.M. in Bull. En Pas. 1992.

Schade - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag van het gewijsde in strafzaken t.a.v. de 
burgerlijke rechter

- Art. 74 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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24 september 2001S.00.0178.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0178.F, AC, 2001, nr ...

Schade - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde 
ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Onmogelijkheid

Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde arbeidsongeval in de 
overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn; onwettig is derhalve het arrest dat voor dat 
tijdvak aan de getroffene vergoedingen toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid als op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid (1). (1) Zie 
concl. O.M. (AC, 2001, nr ...).

Schade - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde 
ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Onmogelijkheid

- Art. 32 KB 24 jan. 1969

- Artt. 3, 1°, b, 3bis, eerste lid, en 4 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

23 november 2000C.99.0535.F AC nr. ...

De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar gemeen recht vorderen 
dienen niet  aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel 
samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire interest vanaf de samenstelling ervan (1). (1) Zie 
cass., 1 dec. 1997, AR. C.96.0333.N, nr. 520; cass., 9 okt. 1996, AR. P.96.0225.F, nr. 367; cass., 18 sept. 1996, 
AR. P.96.0127.F, nr. 316; cass., 5 sept. 1996, AR. C.96.0012.F, nr. 293; cass., 18 jan. 1994, AR. 6950, nr. 25; 
cass., 26 feb. 1985, AR. 8658, nr. 383.

Schade - Omvang - Gemeenrechtelijke vergoeding - Forfaitaire vergoeding - Overige gedeelte - Berekeningsgrondslag

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

1 december 1997C.96.0333.N AC nr. ...

Om te bepalen of de op basis van het gemeen recht toe te kennen schadeloosstelling meer bedraagt dan de 
door de wetsverzekeraar verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen 
inclusief de sociale bijdragen vergeleken worden met het bedrag van de gemeenrechtelijke vergoedingen.~

Schade - Cumulatie en verbod - Materiële schade - Elementen en grootte - Sociale bijdragen - Verplichting van getroffene - 
Gemeenrechtelijke vergoeding - Burgerlijke rechtsvordering - Het surplus - Berekeningsbasis

- Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

1 december 1995C.95.0168.F AC nr. ...

Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van consolidatie van de letsels kan 
niet worden tegengeworpen aan de partijen noch aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen 
over die datum moeten beslissen;  evenzo, geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid, 
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het Fonds voor arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der 
partijen of, zonder bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens 
het gemene recht uitspraak moeten doen over de datum van consolidatie van de letsels.

Schade - Gemeen recht - Beslissing van het burgerlijk gerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag van gewijsde

- Artt. 24, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek

TOEPASSINGSSFEER. PERSONEN

21 oktober 1996S.96.0022.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter, die zijn beslissing grondt op een ambtshalve 
aangevoerde rechtsgrond zonder de partijen de gelegenheid te geven daarover tegenspraak te voeren.~

Toepassingssfeer - Personen - Rechten getroffenen - Taak van de rechter - Ambtshalve nazicht - Beslissing - Partijen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak

- Art. 6, § 3 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

7 november 1994S.94.0077.N AC nr. ...
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die vaststelt dat er blijkens de 
deskundigenverslagen geen plotselinge gebeurtenis is geweest en het bestaan van een arbeidsongeval 
aanneemt, op grond dat partijen desbetreffende een overeenkomst hebben gesloten.~

Toepassingssfeer - Personen - Overeenkomst - Bestaansvoorwaarden arbeidsongeval - Geen plotse gebeurtenis

- Art. 6, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

12 september 1994C.93.0467.N AC nr. ...

Het bestuur of de instelling die een tewerkgestelde werkloze in dienst neemt, is niet de werkgever van die 
werkloze in de zin van artikel  46, §1, Arbeidsongevallenwet, ook al verricht die werkloze arbeid onder zijn 
gezag.~

Toepassingssfeer - Personen - Door de overheid tewerkgestelde werkloze - Arbeidsongevallenwet - Toepassing

- Artt. 165, derde lid, 166 en 170 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

VERGOEDING

24 mei 2004S.02.0119.F AC nr. 276

Artikel 24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij de wet van 1 augustus 1985, bepaalt dat 
de verzekeringsonderneming, indien zij de getroffene genezen verklaart zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, hem van deze beslissing kennis geeft volgens de modaliteiten bepaald door de Koning; 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van die wetsbepaling kan derhalve niet 
tot gevolg hebben dat, wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zeven dagen niet overschrijdt, geen 
kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid zou dienen te 
geschieden aan de getroffene en dat de rechtsvordering tegen die beslissing van de 
arbeidsongevallenverzekeraar niet binnen drie jaar na de kennisgeving van die beslissing zou moeten worden 
ingesteld (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1996, AR S.95.0055.F, nr 337; 17 dec. 2001, AR S.00.0048.F, nr 708; 13 mei 
2002, AR S.01.0145.F, nr 291; artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging 
ervan bij de artt. 91 en 111 W. 1 aug. 1985; vgl. artikel  24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging 
ervan bij artikel  135 programmawet (I) 24 dec. 2002; K.B. 9 okt. 2003 tot uitvoering van artikel  24, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - 
Kennisgeving - Begrip - Rechtsvordering - Termijn - Aanvang

- Art. 1 KB 16 dec. 1987

- Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 mei 2004S.04.0004.F AC nr. 279

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 mei 2004, AR S.04.0004.F, Pas. 2004, nr ...

Vergoeding - Basisloon - Hospitalisatieverzekering ten voordele van de werknemer - Premie door de werkgever betaald aan 
de verzekeringsmaatschappij

De premie van een ten voordele van een werknemer gesloten hospitalisatieverzekering, die bedoeld is om 
hem in het geval dat het risico zich voordoet, een voordeel toe te kennen ter aanvulling van de sociale 
zekerheidsregeling, kan niet zelf als een zodanig voordeel worden aangemerkt; daar die premie door de 
werkgever wordt betaald op grond van de tussen hem en de werknemer bestaande arbeidsverhouding, moet 
ze als loon worden beschouwd (1). (1) Zie concl. O.M.

Vergoeding - Basisloon - Hospitalisatieverzekering ten voordele van de werknemer - Premie door de werkgever betaald aan 
de verzekeringsmaatschappij

- Art. 35, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

5 april 2004S.03.0117.F AC nr. 184

De arbeidsongeschiktheid van een door een arbeidsongeval getroffene moet in haar geheel worden 
beoordeeld, zonder rekening te houden met zijn vroegere ziekelijke toestand, wanneer het ongeval ten minste 
voor een deel, de oorzaak van die ongeschiktheid is (1). (1) Cass., 1 april 1985, AR 4681,  nr 464; zie Cass., 15 
jan. 1996, AR S.95.0094.N, nr 32; 21 juni 1999, AR S.98.0050.F, nr 380.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Vroegere ziekelijke toestand - Recht 
op vergoeding
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- Art. 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wanneer de getroffene de terugbetaling van door het ongeval noodzakelijk geworden heelkundige verzorging 
vordert vooraleer de aanvang van de door een arbeidsongeval veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid is 
vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, kan de rechter, zonder uit te sluiten dat die 
verzorging een gevolg is van het ongeval, beslissen dat de arbeidsongeschiktheid blijvend is geworden vanaf 
een dag die aan de zorgverstrekking voorafgaat (1). (1) Zie Cass., 20 april 1998, AR S.97.0035.N, nr 200; 27 april 
1998, AR S.97.0120.F, nr 214; 21 juni 1999, AR S.98.0050.F, nr 380. Het openbaar ministerie oordeelde zoals 
het Hof, dat het tweede middel faalde naar recht. Op grond van de beide in dit arrest vermelde regels m.b.t. 
de artikelen 24, 34 en 28 van de Arbeidsongevallenwet, beperkte het zich evenwel ertoe te besluiten dat het 
recht op de vergoeding die verschuldigd was voor een door een arbeidsongeval veroorzaakte blijvende 
arbeidsongeschiktheid derhalve niet afhankelijk was van het recht op de geneeskundige, heelkundige, 
farmaceutische en verplegingsverzorging die door het ongeval noodzakelijk was geworden (Artt. 24, 28 en 34 
Arbeidsongevallenwet). Het openbaar ministerie legde de nadruk op de woorden "economische waarde op de 
arbeidsmarkt" in de eerste regel en op de woorden "in een lichamelijke toestand" in de tweede regel.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Heelkundige verzorging - 
Verhouding

- Artt. 24, 28 en 34 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Vergoeding - Allerlei - Heelkundige verzorging - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Verhouding

- Artt. 24, 28 en 34 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 maart 2004P.03.1518.N AC nr. 146

De volgens het gemene recht toegekende vergoedingen van de materiële schade die de getroffene lijdt ten 
gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid hebben betrekking op dezelfde 
materiële beroepsschade als die welke wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de 
Arbeidsongevallenwet worden toegekend (1). (1) Zie Cass., 21 oktober 1992, AR nr 9793, nr 678 en 21 maart 
1984, AR nr 3364, nr 416.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Arbeidsongeschiktheid - Materiële beroepsschade - Vergoeding volgens het gemeen 
recht - Vergoeding op grond van Arbeidsongevallenwet

- Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 maart 2004S.03.0103.F AC nr. 131

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 maart 2004, AR S.03.0103.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ...

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Gedekte schade

De artikelen 63, § 2, Arbeidsongevallenwet en 136, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet 1994, die voorzien in een 
afzonderlijke en volledige voorlopige regeling wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet op het geval betwist of weigert het geval ten laste te nemen, en artikel 66 van de 
Arbeidsongevallenwet dat voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een voorschot wanneer de 
toepassing van de wet niet wordt betwist, sluiten uit dat de rechter bij wie het geschil over de zaak zelf 
betreffende het arbeidsongeval aanhangig is gemaakt, enige andere voorlopige maatregel kan bevelen (1). (1) 
Zie conl. O.M. in Bull. en Pas., 2004, nr ...

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Voorlopige maatregel

- Art. 136, § 2, derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 63, § 2, en 66 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 november 2003S.03.0018.N AC nr. 573
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De bekommernis om met betrekking tot het recht op een lijfrente alle betwistingen uit te sluiten en de 
verschillen in de verplichting elkaar bijstand en onderhoud te verlenen, verantwoorden dat wanneer twee 
personen samenwonen, maar voor hun gezin niet de vorm van de wettelijke samenwoning of van het huwelijk 
gekozen hebben, de lijfrente niet zou worden toegekend (1). (1) Noot O.M. Het O.M. had tot vernietiging 
geconcludeerd op grond van het eerste middel. Het wees erop dat het Grondwettelijk Hof wetgevende 
normen kan toetsen aan rechtstreeks werkende verdragsbepalingen, op voorwaarde dat er een samenhang is 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat het Hof binnen zijn bevoegdheid blijft. (De bijzondere wet 
van 9 maart 2003 heeft de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof uitgebreid tot de toetsing aan alle 
artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten", en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. In deze 
zaak werd de bevoegdheid van het Hof nog bepaald door artikel 26, § 1, van de bijzondere wet op het 
Grondwettelijk Hof, vóór de wijziging door de bijzondere wet van 9 maart 2003). Hoewel het Grondwettelijk 
Hof niet rechtstreeks bevoegd is om uitspraak te doen over de schending van de door het EVRM gewaarborgde 
grondrechten, heeft het daaromtrent, via de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, dus toch een 
duidelijke grondwettelijke opdracht. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt bovendien dat de 
toetsing van wettelijke normen door dat Hof aan de rechten en vrijheden gewaarborgd in het EVRM 
onverbrekelijk samenhangt met de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin dat elke 
discriminerende aantasting van de in die bepalingen van internationaal recht vastgestelde grondrechten 
eveneens een schending oplevert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het O.M. was dan ook van 
mening dat de beslissing van het Grondwettelijk Hof dat artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met de artikelen 8 en 14 EVRM, niet schendt, noodzakelijkerwijze 
impliceert dat er geen discriminerende aantasting is van het recht op gezinsleven gewaarborgd in artikel 8 
EVRM. Deze prejudiciële beslissing bindt de verwijzende rechter. Bijgevolg kan het arbeidshof zich ertoe 
beperken om de vordering af te wijzen op grond van het prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof, zonder 
onafhankelijk van dit arrest zelf te onderzoeken of artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet de artikelen 8 en 14 
EVRM schendt.

Vergoeding - Dodelijk ongeval - Lijfrente - Feitelijk samenwonenden - Uitsluiting - Verantwoording

- Art. 12 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 september 2003S.03.0007.N AC nr. 421

Het feit dat de werknemer, slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op sommige werkdagen een 
verblijfplaats bij zijn verloofde heeft, vanwaar hij zich op die dagen naar de plaats van zijn werk begeeft en 
omgekeerd, sluit niet uit dat hij op een andere plaats regelmatig en overwegend bij zijn ouders verblijft en 
aldaar het centrum van zijn belangen heeft, dit wil zeggen onder hetzelfde dak woont (1). (1) Cass., 12 okt. 
1962, Pas., 1963, I, p. 186.

Vergoeding - Algemeen - Rente - Dodelijk arbeidsongeval - Getroffene en bloedverwanten in opgaande lijn - Wonen onder 
één zelfde dak

- Artt. 8, § 1, en 20 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 december 2002S.02.0065.N AC nr. 674

De in artikel 39 Arbeidsongevallenwet bedoelde loongrens is gekoppeld aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen zoals deze jaarlijks worden gepubliceerd in het Staatsblad; de rechter 
moet derhalve ambtshalve rekening houden voor het berekenen van de vergoedingen met de ten tijde van het 
ongeval van kracht zijnde begrenzing van het jaarloon.

Vergoeding - Basisloon - Begrenzing - Indexcijfer - Berekening uitkeringen - Openbare orde

- Art. 42 KB 21 dec. 1971

- Artt. 6 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

25 november 2002S.00.0056.F AC nr. 624

Wanneer de instelling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde 
voorwaarden, de  prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de moederschapsverzekering 
toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij 
rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 1988, AR 6350, nr. 233; 8 feb. 1999, AR S.97.0148.N, nr. 70.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - 
Moederschapsverzekering - Terugbetaling - Vergoeding krachtens de arbeidsongevallenwet - Verzekeringsinstelling - 
Indeplaatsstelling - Arbeidsongevallenverzekeraar
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- Artt. 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

25 november 2002S.01.0172.F AC nr. 626

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 nov. 2002, AR S.01.0172.F, AC, 2002, nr ...

Vergoeding - Allerlei - Getroffene - Schadevergoeding - Opzet

Vergoeding - Allerlei - Getroffene - Schadevergoeding - Opzet - Begrip - Vechtpartij - Werkmakker - Messteek

Het ongeval wordt opzettelijk door de getroffene veroorzaakt wanneer hij het opzettelijk heeft uitgelokt, zelfs 
indien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild (1). (1) Zie concl. O.M.

Vergoeding - Allerlei - Getroffene - Schadevergoeding - Opzet

- Art. 48, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ook al volgt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de getroffene volgens het arbeidshof de 
vechtpartij waarbij hij gewond raakte opzettelijk heeft veroorzaakt, kan het bestreden arrest op grond van die 
overwegingen niet wettig beslissen dat de getroffene opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, dat, blijkens 
de vaststellingen van het hof, is gebeurd toen hij ernstig aan de rug gewond werd door een messteek die hem 
door een werkmakker was toegebracht (1). (1) Zie concl. O.M.

Vergoeding - Allerlei - Getroffene - Schadevergoeding - Opzet - Begrip - Vechtpartij - Werkmakker - Messteek

- Art. 48, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 mei 2002S.01.0145.F AC nr. 291

De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt, 
kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een 
vordering in rechte instellen binnen drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen verjaringstermijn en kan 
gestuit noch geschorst worden (1). (1) Zie cass., 23 jan. 1995, AR S.94.0047.F, nr. 32; 17 dec. 2001, AR 
S.00.0048.F, nr ...; W. 1 aug 1985 houdende sociale bepalingen, Kamer, memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp, artt. 109 tot 110 (latere artt. 110 tot 111), Pasin. 1985, p. 1336; zie ook artikel  24, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet; artikel  2, tweede lid, K.B. 16 dec. 1987. Hierbij kan worden opgemerkt dat de beide 
leden van artikel  72 Arbeidsongevallenwet in soortgelijke bewoordingen zijn gesteld, terwijl de artt. 69 tot 71 
van genoemde wet daarentegen uitdrukkelijk verwijzen naar het begrip verjaring.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - 
Kennisgeving - Vordering in rechte - Termijn - Aard

- Art. 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

6 mei 2002C.97.0258.N AC nr. 270

De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de schadevergoeding die de voor 
het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene recht voor de vergoeding van dezelfde schade 
verschuldigd is, zijn vordering instellen tot terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee 
overeenstemmende kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk 
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de materiële schade die zij ten 
gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade als de aan de kinderen toegekende 
arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het 
bedrag van die gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die 
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de getroffene (1). (1) Cass., 25 
jan. 1994, A.R. 7037, nr 46.

Vergoeding - Dodelijk ongeval - Kinderen - Arbeidsongevallenrente - Weduwe - Gemeenrechtelijke vergoeding - Geen herstel 
van dezelfde schade

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

27 februari 2002P.01.1492.F AC nr. 136

Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan, in voorkomend geval, van de volgens het gemeen recht 
aansprakelijke derde slechts het gedeelte van de geneeskundige, farmaceutische, chirurgische en 
hospitalisatiekosten verkrijgen dat niet door de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt 
wordt (1). (1) Zie Cass., 26 feb. 1985, A.R. 8685, nr. 383.
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Vergoeding - Cumulatie en verbod - Geneeskundige kosten - Vergoeding naar gemeen recht

- Artt. 28, 41, tweede lid, 46, § 2, en 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4 februari 2002S.01.0021.N AC nr. 81

Artikel 27bis, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet bepaalt slechts de indexatie vanaf de datum 
van het ongeval, voor de jaarlijkse vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende 
vergoeding voor de hulp van een ander persoon; er bestaat bijgevolg geen dubbele indexatie van de 
genoemde bijkomende vergoeding (1). (1) Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, AC, 2001, nr...., met conclusie 
van advocaat-generaal TH. WERQUIN.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van derden - Bijkomende vergoeding - Berekening - Minimumloon - Indexering - Dubbele indexering

- Art. 27bis, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De bijkomende vergoeding voor hulp van derden wordt definitief vastgesteld bij overeenkomst tussen de 
partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het arbeidsgerecht; hierbij wordt geen vaste vergoeding 
bepaald, maar wel de vaste verhouding van deze vergoeding ten aanzien van het vanaf de consolidatiedatum 
geïndexeerd gemiddeld maandelijks minimumloon.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van derden - Bijkomende vergoeding - Definitieve vaststelling - Geïndexeerd minimumloon - Verhouding

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De bijkomende vergoeding voor hulp van derden wordt, zoals het bedoelde minimumloon, geïndexeerd 
overeenkomstig de aanpassingen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale 
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en 
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 21 van 15 mei 1975 en nr 23 van 25 juli 1975 
betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen en zonder dat de jaarlijkse vergoeding 
het gemiddeld maandelijks minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden (1). (1) Cass., 21 mei 
2001, A.R. S.00.0157.N, AC, 2001, nr...., met conclusie van advocaat-generaal TH. WERQUIN.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van derden - Bijkomende vergoeding - Berekening - Minimumloon - Indexering - Dubbele indexering

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De getroffene wiens toestand de geregelde hulp van een ander persoon vergt, is gerechtigd vanaf de 
consolidatiedatum op een bijkomende vergoeding bepaald in verhouding met het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1). (1) Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, AC, 2001, nr...., met 
conclusie van advocaat-generaal TH. WERQUIN.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van derden - Bijkomende vergoeding - Berekening - Minimumloon - Aanvangsdatum

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

7 januari 2002S.01.0087.N AC nr. 12

De rechter kan de arbeidsongevallenverzekeraar, voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari 1988, niet 
veroordelen tot betaling aan het Fonds van Arbeidsongevallen van de bijkomende vergoeding die 
overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling van de prothesen en 
orthopedische toestellen, zolang het bedrag van die vergoeding niet is vastgesteld bij overeenkomst of bij een 
rechterlijke beslissing (1). (1) Art. 28bis Arbeidsongevallenwet zoals ingevoegd bij K.B. van 10 december 1987; 
Art. 35bis K.B. 21 december 1971 zoals ingevoegd bij K.B. van 10 december 1987 en vóór zijn wijziging bij K.B. 
van 22 september 1993.

Vergoeding - Allerlei - Ongeval vóór 1 januari 1988 - Geneeskundige verzorging - Prothesen en orthopedische toestellen - 
Vernieuwing - Herstelling - Arbeidsongevallenverzekeraar - Bijkomende vergoeding - Betaling - Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Bepaling van vergoeding - Geen overeenkomst - Verplichting van de rechter

- Art. 28bis, tweede, derde en vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 35bis KB 21 dec. 1971

17 december 2001S.00.0048.F AC nr. ...
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De getroffene door een arbeidsongeval die meer dan zeven dagen tijdelijk arbeidsongeschikt is, kan een 
rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, 
binnen de drie jaar die volgen op de dag van de kennisgeving van die beslissing door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; de datum van die kennisgeving is de datum die voorkomt op de brief van de 
arbeidsongevallenverzekeraar.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - 
Kennisgeving - Datum

- Art. 2, tweede lid KB 16 dec. 1987

- Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van 
de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de Arbeidsongevallenwet, mag samengevoegd worden met de 
krachtens die wet toegekende vergoedingen; de getroffene kan van de aansprakelijke derde derhalve slechts 
vergoeding voor lichamelijke schade eisen volgens het gemeen recht wanneer de volgens het gemeen recht 
berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de getroffene wordt 
toegekend op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil (1). (1) Cass., 25 april 1990, A.R. 
7823, nr. 495.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Lichamelijke schade - Forfaitaire vergoedingen - Vergoeding volgens het gemeen recht - 
Vordering van de getroffene

- Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 oktober 2001S.00.0074.F AC nr. ...

De wegens een arbeidsongeval uitgekeerde rente is aan de bloedverwanten in de opgaande lijn van de door 
een dodelijk arbeidsongeval getroffen persoon verschuldigd tot op het ogenblik waarop de getroffene de 
leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt, tenzij hij hun belangrijkste kostwinner was; de door die 
bloedverwanten ontvangen kinderbijslag moet als een inkomen worden beschouwd (1). (1) Zie cass., 18 jan. 
1993, AR. 8143, nr. 32. Art. 51 Kinderbijslagwet Werknemers dat met name de personen opsomt aan wie 
kinderbijslag wordt toegekend staat in een afdeling met de titel "personen die aanspraak kunnen maken op 
kinderbijslag"; de rechthebbende is dus wel degelijk de persoon aan wie de kinderbijslag wordt toegekend.

Vergoeding - Dodelijk ongeval - Rente - Bloedverwanten in opgaande lijn - Rente verschuldigd nadat de getroffene de 
leeftijd van 25 jaar heeft bereikt - Inkomsten - Belangrijkste kostwinner - Begrip - Kinderbijslag

- Art. 20bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 september 2001S.00.0178.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0178.F, AC, 2001, nr ...

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Verbod - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Cumulatie en 
verbod - Verbod

Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde arbeidsongeval in de 
overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn; onwettig is derhalve het arrest dat voor dat 
tijdvak aan de getroffene vergoedingen toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid als op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid (1). (1) Zie 
concl. O.M. (AC, 2001, nr ...).

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Verbod - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels

- Art. 32 KB 24 jan. 1969

- Artt. 3, 1°, b, 3bis, eerste lid, en 4 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - 
Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Cumulatie en 
verbod - Verbod

- Art. 32 KB 24 jan. 1969
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- Artt. 3, 1°, b, 3bis, eerste lid, en 4 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

21 mei 2001S.00.0157.N AC nr. ...

Artikel 27 bis, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt slechts de indexatie, vanaf de datum 
van het ongeval, voor de jaarlijkse vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende 
vergoeding voor de hulp van een ander persoon; er bestaat dienvolgens geen dubbele indexatie van 
laatstgenoemde bijkomende vergoeding.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Indexering - Dubbele indexering

- Artt.24,vierde en vijfde lid,en 27bis, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Concl. Adv.-gen. TH. WERQUIN, Casss. 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, AC, 2001, nr ... .

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

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Indexering - Dubbele indexering

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

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Aanpassingen - Wijzigingen

De bijkomende vergoeding wordt definitief vastgesteld bij overeenkomst tussen de partijen of, ingeval van 
betwisting, bij beslissing van het arbeidsgerecht; alsdan dient als basis te worden aangenomen voor de 
vaststelling van bedoelde bijkomende vergoeding het vanaf de consolidatiedatum geïndexeerd gewaarborgd 
gemiddeld maandelijks minimumloon (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

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

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De bijkomende vergoeding, zoals het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, wordt geïndexeerd 
overeenkomstig de aanpassingen van het bedoelde minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr 21 van 15 mei 1975 en nr 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een 
gemiddeld minimum maandinkomen en zonder dat de jaarlijkse vergoeding het gemiddeld maandelijks 
minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden (1). (1) Zie concl. van het O.M.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Aanpassingen - Wijzigingen

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De getroffene die geregeld hulp van een ander persoon vergt is gerechtigd vanaf de consolidatiedatum op een 
bijkomende vergoeding bepaald in verhouding met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon 
zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

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

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

27 november 2000S.00.0065.N AC nr. ...

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare orde, zodat de partijen in een vonnis als 
bedoeld in artikel  24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van 
zulk vonnis slechts in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis van 
hoger beroep (1). (1) Zie cass., 17 oktober 1988, A.R. nr 8311, nr 91; 23 april 1990, A.R. nr 8759, nr 492; vgl. 
cass., 4 sept. 2000, A.R. nr S.00.0024.N, nr ... .

Vergoeding - Algemeen - Wettelijke bepalingen - Openbare orde

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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23 november 2000C.99.0535.F AC nr. ...

De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar gemeen recht vorderen 
dienen niet  aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel 
samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire interest vanaf de samenstelling ervan (1). (1) Zie 
cass., 1 dec. 1997, AR. C.96.0333.N, nr. 520; cass., 9 okt. 1996, AR. P.96.0225.F, nr. 367; cass., 18 sept. 1996, 
AR. P.96.0127.F, nr. 316; cass., 5 sept. 1996, AR. C.96.0012.F, nr. 293; cass., 18 jan. 1994, AR. 6950, nr. 25; 
cass., 26 feb. 1985, AR. 8658, nr. 383.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Schade - Omvang - Gemeenrechtelijke vergoeding - Forfaitaire vergoeding - Overige 
gedeelte - Berekeningsgrondslag

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4 september 2000S.00.0024.N AC nr. ...

De rechterlijke beslissing die de herzieningstermijnen in zake arbeidsongevallenvergoeding doet ingaan, is de 
beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over het recht op een jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid (1). (1) Cass. 7 nov. 1983, A.R. nr 3921, AC 1983-84, nr 130.

Vergoeding - Allerlei - Herziening - Termijn - Aanvang - Rechtelijke beslissing

- Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De termijn voor herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies 
van arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van zijn ongeval, neemt 
geen aanvang vanaf het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing die de consolidatiedatum vaststelt maar 
begint slechts te lopen vanaf de in kracht van gewijsde gegane beslissing dat de overige elementen ter 
berekening van de jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding, zoals de graad van arbeidsongeschiktheid en het 
basisloon bepaalt (1). (1) Cass. 3 nov. 1910, Pas. 1910, I, 476; Cass. 17 dec. 1914, Pas. 1915-16, I, 158; Cass. 6 
feb. 1919, Pas. 1919, I, 68; Cass. 16 jan. 1936, Pas. 1936, I, 121 en Cass. 28 sept. 1944, Pas. 1945, I, 4.

Vergoeding - Allerlei - Herziening - Aanvang - In kracht van gewijsde gegane beslissing

- Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 januari 2000S.99.0011.N AC nr. ...

Voor de vaststelling van de bijkomende vergoeding waarop het slachtoffer van een arbeidsongeval aanspraak 
kan maken indien zijn toestand volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, dient rekening te 
worden gehouden met de aanpassingen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen 
van het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de N.A.R. gesloten 
C.A.O. nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en coördinatie van de C.A.O.'s nr 21 van 15 mei 1975 en nr. 
23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, dit zolang de 
vergoeding niet definitief is vastgesteld; de vergoeding wordt definitief vastgesteld bij overeenkomst tussen de 
partijen of, ingeval van betwisting, bij beslissing van het arbeidsgerecht.

Vergoeding - Algemeen - Hulp van derden - Bijkomende vergoeding - Niet definitief vastgesteld - Berekeningsbasis - Datum 
van berekening

- Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

20 december 1999S.98.0094.F AC nr. ...

Art. 24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet, zoals gewijzigd bij artikel  38 Programmawet 22 dec. 1989, die op 9 
jan. 1990, zonder terugwerkende kracht, in werking is getreden, dat de bijkomende vergoeding bepaalt 
waarop de getroffene van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft als zijn 
toestand de noodzakelijke hulp van een derde persoon vergt, is niet van toepassing op de gevolgen van een 
arbeidsongeval die zich voor 9 jan. 1990 voordoen, ook al zijn er na die datum nog gevolgen van dat 
arbeidsongeval.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Bijstand van een derde - 
Omvang - Programmawet 22 dec. 1989 - Werking in de tijd

- Art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

21 juni 1999S.98.0050.F AC nr. ...

De economische waarde op de arbeidsmarkt van een door een arbeidsongeval getroffen werknemer wordt 
volgens de Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uitgedrukt in het basisloon van de werknemer tijdens het 
jaar dat voorafging aan het ongeval dat recht geeft op vergoeding.~
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Vergoeding - Basisloon - Economische waarde van getroffene op arbeidsmarkt - Waarde uitgedrukt in basisloon - Periode

- Artt. 24 en 34, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De vergoeding, die krachtens de Arbeidsongevallenwet verschuldigd is aan de getroffene door een ongeval dat 
een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, strekt ertoe de werknemer te vergoeden naarmate het 
ongeval zijn economische waarde op de arbeidsmarkt heeft aangetast.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Schadevergoeding - Doel

- Artt. 24 en 34, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wanneer een werknemer getroffen wordt door opeenvolgende arbeidsongevallen en het laatste ongeval de 
gevolgen van een vorig ongeval heeft verzwaard, moet de rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene in haar geheel beoordelen, als de na het laatste ongeval vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs 
maar gedeeltelijk, door dat ongeval werd veroorzaakt.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Opeenvolgende ongevallen - Oorzakelijk verband - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Beoordeling

- Artt. 24 en 34, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

10 mei 1999S.98.0133.N AC nr. ...

Artikel 24, vierde lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat de bijkomende vergoeding bepaalt 
waarop het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid kan aanspraak maken 
voor noodzakelijke hulp van derden, zoals gewijzigd bij artikel  38 van de Programmawet van 22 december 
1989, in voege getreden op 9 januari 1990 zonder terugwerkende kracht, is niet van toepassing op de gevolgen 
van een arbeidsongeval die zich voor 9 januari 1990 voordoen, ook al zijn er na die datum nog gevolgen van dit 
arbeidsongeval.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Omvang - 
Programmawet 22 dec. 1989 - Werking in de tijd

- Art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 februari 1999S.97.0148.N AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar is slechts bedrijfsvoorheffing verschuldigd wanneer hij vergoedingen aan de 
getroffene betaalt;  hij kan zich niet op een verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing beroepen tegen 
de ziekteverzekeraar die krachtens zijn wettelijke indeplaatsstelling de uitkeringen en de bedrijfsvoorheffing, 
die hij heeft betaald, terugvordert.

Vergoeding - Algemeen - Bedrijfsvoorheffing - Geschil - Ziekteverzekeraar - Indeplaatsstelling van rechthebbende - 
Terugvordering

- Art. 76, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 180, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 november 1998S.97.0171.N AC nr. ...

De door een arbeidsongeval getroffene die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, geniet tot de dag van zijn 
volledige tewerkstelling of van consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, 
telkens als, om welke reden ook, hem geen wedertewerkstelling wordt aangeboden of hem geen behandeling 
met het oog op de wederaanpassing wordt voorgesteld.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Vergoeding 
voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid

- Art. 23, vierde lid, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- thans art. 23, derde lid, 2° Wet 29 dec. 1990

Wanneer de arbeidsovereenkomst buiten toedoen van de werknemer, slachtoffer van een arbeidsongeval 
eindigt, inzonderheid wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door verloop van die tijd eindigt, en 
de getroffene niet opnieuw aan het werk wordt gesteld, heeft hij tot de dag van zijn volledige tewerkstelling of 
van de consolidatie recht op vergoeding van tijdelijke algehele arbeidsovereenkomst.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - 
Wedertewerkstelling - Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

- Art. 23, vierde lid, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- thans art. 23, derde lid, 2° Wet 29 dec. 1990
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27 april 1998S.97.0120.F AC nr. ...

De getroffene door een arbeidsongeval heeft recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en 
verplegingszorgen die ten gevolge van het ongeval nodig zijn, dat betekent dat hij recht heeft op alle zorgen 
die hem zoveel mogelijk de lichamelijke conditie van voor het ongeval teruggeven.~

Vergoeding - Allerlei - Geneeskundige zorgen

- Art. 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

20 april 1998S.97.0035.N AC nr. ...

De beoordeling van de noodzakelijkheid van de hulp van derden bij arbeidsongeval is onderscheiden van de 
beoordeling, of ingevolge het ongeval een prothese of een orthopedisch toestel nodig is; de bijkomende 
vergoeding voor maximale hulp van derden sluit de noodzaak van een prothese niet uit.~

Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Geneeskundige verzorging - Prothese - Orthopedisch 
toestel - Noodzaak - Beoordeling

- Artt. 24, vierde lid, en 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De verzorging, waarop het slachtoffer van een arbeidsongeval onder meer recht heeft en die de 
geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen omvatten, is onderscheiden van de 
bijkomende vergoeding voor hulp van derden vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp.~

Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Geneeskundige verzorging - Onderscheiden vergoedingen

- Artt. 24, vierde lid, en 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Indien de toestand van een werknemer getroffen door een arbeidsongeval volstrekt de geregelde hulp van een 
ander persoon vergt, kan hij aanspraak maken op een bijkomende vergoeding vastgesteld in functie van de 
noodzakelijkheid van deze hulp.~

Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Algemeen begrip

- Art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

1 december 1997C.96.0333.N AC nr. ...

De door de getroffene van een arbeidsongeval te betalen sociale-zekerheidsbijdragen, die door de 
arbeidsongevallenverzekeraar worden afgehouden en doorgestort aan de instelling die met de inning ervan 
belast is, maken deel uit van het bedrag dat de verzekeraar als wettelijke arbeidsongevallenvergoeding heeft 
betaald; de verplichting van het slachtoffer heeft geen invloed op de berekeningswijze van de forfaitaire 
arbeidsongevallenvergoeding.~

Vergoeding - Allerlei - Forfaitaire vergoeding - Elementen en grootte - Materiële beroepsschade - Sociale 
zekerheidsbijdragen - Verplichting van getroffene - Betaling

- Art. 43 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De gemeenrechtelijke schadevergoeding en de arbeidsongevallenvergoeding zijn verschillende vergoedingen, 
die volgens eigen regels worden berekend, ook al betreffen ze dezelfde schade; de verplichting van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval op de hem toekomende vergoedingen sociale zekerheidsbijdragen te 
betalen heeft geen weerslag op de vaststelling van de gemeenrechtelijke vergoeding, noch op de 
vergoedingsverplichting van degene die voor het ongeval aansprakelijk is.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Wettelijke vergoedingen - Gemeenrechtelijke schade - Vergoedingen - Eigen 
vergoedingssystemen en regels - Wettelijke vergoedingen - Sociale zekerheidsbijdragen - Verplichting van getroffene - 
Gemeenrechtelijke vergoeding - Begroting

- Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 september 1997P.97.0480.F AC nr. ...

De aan de getroffene van een arbeidsongeval betaalde vergoedingen voor tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid, alsook het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt, enerzijds, en de naar gemeen recht 
berekende schadeloosstelling voor de materiële bedrijfsschade, anderzijds, zijn twee verschillende wijzen van 
vergoeding van dezelfde schade, de ene forfaitair en de andere concreet.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Gemeen recht - Schadeloosstelling

- Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

25 november 1996S.96.0063.N AC nr. ...

P. 150/30476-9-2016



De wetsverzekeraar die de opname van een voordeel in het basisloon van een slachtoffer van een 
arbeidsongeval betwist draagt de bewijslast dat het voordeel geen loon is in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet.~

Vergoeding - Basisloon - Omvang - Voordeel - Bestemming - Betwisting - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 35 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 oktober 1996P.96.0225.F AC nr. ...

De rentevoet die in aanmerking genomen wordt bij de raming naar gemeen recht van het kapitaal dat moet 
dienen om de beroepsinkomsten te vergoeden die de getroffene van een arbeidsongeval gedurende zijn hele 
verdere waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur zal moeten derven, is een van de parameters bij de 
berekening van dat kapitaal, maar strekt niet tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de vertraging 
waarmee ze is vergoed.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Derving van beroepsinkomsten - 
Kapitaal tot vergoeding van die derving - Raming naar gemeen recht - Interestvoet - Aard

- Artt. 24, 45 en 45bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

30 september 1996S.95.0055.F AC nr. ...

De verzekeraar die de getroffene van een arbeidsongeval genezen verklaart zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, is ertoe gehouden aan de getroffene zelf van die beslissing kennis te geven.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - 
Kennisgeving

- Art. 24, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 september 1996S.95.0139.N AC nr. ...

Het hypothetisch loon voor de periode van het referentiejaar tijdens hetwelk de werknemer niet 
tewerkgesteld was, wordt berekend zonder rekening te houden met het loon voor arbeid die de getroffene 
presteerde tijdens de periode waarin hij werd tewerkgesteld.~

Vergoeding - Basisloon - Referteperiode - Onvolledig - Minder dan een jaar tewerkgesteld - Hypothetisch loon - Berekening - 
Presteren van overuren

- Art. 36, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

12 juni 1996P.95.0079.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 1996, AR P.95.0079.F, AC, 1996, nr.~

Vergoeding - Allerlei - Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door aansprakelijke - 
Fiscale en sociale lasten

De getroffene van een arbeidsongeval, die de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde 
vergoedingen heeft ontvangen, kan van de voor het ongeval aansprakelijke de betaling van het bedrag van de 
fiscale en sociale lasten, dat overeenkomt met de door de arbeidsongevallenverzekeraar afgehouden 
wettelijke bijdragen, slechts vorderen in zoverre zij gelijk zijn aan of lager dan de wettelijke lasten die de 
getroffene moet betalen op de schadevergoeding die hem volgens het gemeen recht nog verschuldigd is.~

Vergoeding - Allerlei - Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door aansprakelijke - 
Fiscale en sociale lasten

15 januari 1996S.95.0094.N AC nr. ...

De economische waarde op de arbeidsmarkt van een door een arbeidsongeval getroffen werknemer wordt 
volgens de Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uitgedrukt in het basisloon van de werknemer.~

Vergoeding - Basisloon - Economische waarde van getroffene op arbeidsmarkt - Waarde uitgedrukt in basisloon - Periode

- Artt. 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De vergoeding verschuldigd, krachtens artt. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer van een 
ongeval dat een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, bedoelt de werknemer te vergoeden 
naarmate het ongeval hem in zijn economische waarde op de arbeidsmarkt heeft aangetast.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Bedoeling

- Artt. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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Wanneer een werknemer getroffen wordt door opeenvolgende arbeidsongevallen en het laatste ongeval de 
gevolgen van een vorig ongeval heeft verergerd, moet de rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene in haar geheel beoordelen als de na het laatste ongeval vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs 
gedeeltelijk, door dit ongeval werd veroorzaakt.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Opeenvolgende ongevallen - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Forfaitaire vergoeding - Berekening - Grenzen

- Artt. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

1 december 1995C.95.0168.F AC nr. ...

Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van consolidatie van de letsels kan 
niet worden tegengeworpen aan de partijen noch aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen 
over die datum moeten beslissen;  evenzo, geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid, 
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het Fonds voor arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der 
partijen of, zonder bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens 
het gemene recht uitspraak moeten doen over de datum van consolidatie van de letsels.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Gemeen recht - Consolidatiedatum - Beslissing van het 
burgerlijk gerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Gezag van gewijsde - 
Arbeidsongeschiktheid

- Artt. 24, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 1995S.95.0053.N AC nr. ...

Het Fonds voor Arbeidsongevallen moet slechts vergoedingen voor tijdelijke verergering betalen indien de 
blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10 pct.  bedraagt op het ogenblik dat de verergering zich voordoet.
~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Fonds voor Arbeidsongevallen - Verergering na 
herzieningstermijn - Recht op vergoeding - Arbeidsongeschiktheid

- Artt. 25, eerste en derde lid en 25bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de 
conclusie van de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde ten betoge dat het door de 
arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pct. gevestigde kapitaal 
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens het gemeen recht werd verkregen voor de materiële schade", de 
vordering van de getroffene toewijst, op grond dat de aansprakelijke derde "het bewijs niet levert van de 
hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval 
diende de rechter zelf na te gaan of het gedeelte van het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
gevestigd had ter vergoeding van de hulp van een ander persoon niet de volledige, door de getroffene uit dien 
hoofde geleden schade dekte.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Cumulatie - Bewijslast - Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van een ander persoon - 
Vergoeding naar gemeen recht - Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar - Bewijs

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

30 januari 1995S.94.0010.N AC nr. ...

De bijslagen die verschuldigd zijn krachtens artikel  58, §1, 7° Arbeidsongevallenwet, zoals die bepaling van 
toepassing was vóór de wijziging ervan bij K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, zijn uitkeringen bedoeld in de 
Arbeidsongevallenwet waarop krachtens artikel  42, 3e lid, van die wet van rechtswege interest verschuldigd is 
vanaf het ogenblik dat ze eisbaar worden.~

Vergoeding - Allerlei - Aard - Fonds voor Arbeidsongevallen - Interesten - Aanpassingsbijslagen - Eisbaarheid

30 januari 1995S.94.0116.N AC nr. ...

De bijslagen die verschuldigd zijn krachtens artikel  58, §1, 7° Arbeidsongevallenwet, zoals die bepaling van 
toepassing was vóór de wijziging ervan bij K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, zijn uitkeringen bedoeld in de 
Arbeidsongevallenwet waarop krachtens artikel  42, 3e lid, van die wet van rechtswege interest verschuldigd is 
vanaf het ogenblik dat ze eisbaar worden.~
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Vergoeding - Allerlei - Aard - Fonds voor Arbeidsongevallen - Interesten - Aanpassingsbijslagen - Eisbaarheid

23 januari 1995S.94.0057.F AC nr. ...

Het maakt geen verschil of de kunst-en hulpmiddelen, zoals de prothesen en de orthopedische toestellen 
waarvan sprake is in artikel  28 Arbeidsongevallenwet, al dan niet een duurzaam karakter hebben.~

Vergoeding - Allerlei - Prothesen en orthopedische toestellen - Kunst- en hulpmiddelen - Aard

- Art. 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De aangetaste of verzwakte lichaamsdelen die door de in artikel  28 Arbeidsongevallenwet bedoelde 
prothesen en orthopedische toestellen worden gesteund, zijn de ledematen en de organen.~

Vergoeding - Allerlei - Prothesen en orthopedische toestellen - Lichaamsdelen

- Art. 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Voor de toepassing van artikel  28 Arbeidsongevallenwet wordt onder prothesen en orthopedische toestellen 
verstaan de kunst- en hulpmiddelen die een valide persoon niet behoeft en die, als gevolg van een 
arbeidsongeval, nodig zijn om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen dan wel het 
gebruik of de functies ervan te bevorderen.~

Vergoeding - Allerlei - Prothesen en orthopedische toestellen

- Art. 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 december 1994S.94.0070.N AC nr. ...

De taak van het Fonds voor Arbeidsongevallen is niet beperkt tot de in artikel   58, 3°, Arbeidsongevallenwet 
omschreven opdracht van waarborgfonds, maar houdt meer in het algemeen een toezichtsopdracht in 
betreffende de toepassing van de voormelde wet, met inbegrip van haar artikelen 20bis en 59quinquies.~

Vergoeding - Dodelijk ongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen - Toezicht - Ambtenaren en beambten - Bloedverwanten in 
opgaande lijn - Rente - Bevoegdheid

2 november 1994P.93.1493.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het overlevingspensioen van de weduwe van de getroffene van een dodelijk 
arbeidsongeval afgetrokken wordt van de wettelijke vergoedingen en dat derhalve de weduwe slechts een 
verminderde rente krijgt doet geen afbreuk, enerzijds, aan het verbod tot cumulatie van de volgens het 
gemeen recht berekende vergoedingen en die wettelijke vergoedingen, in zoverre beide soorten van 
vergoedingen dezelfde schade dekken, anderzijds, aan het aan de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende 
recht om tegen de aansprakelijke derde een vordering tot terugbetaling in te stellen binnen de perken van de 
door hem volgens het gemeen recht en voor diezelfde schade verschuldigde vergoeding.

Vergoeding - Cumulatie en verbod - Materiële schade - Weduwe van de getroffene - Aansprakelijke derde - Vordering tot 
terugbetaling - Dodelijk ongeval - Wettelijke vergoedingen - Overlevingspensioen - Cumulatie - Verminderde rente - 
Verbod - Omvang - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Artt. 47 en 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 4 K.B 13 jan. 1983

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De lijfrente die aan de weduwe van de getroffene van een arbeidsongeval wordt toegekend en berekend 
wordt op basis van 30 pct. van het jaarloon van de getroffene, en de volgens het gemeen recht berekende 
schadeloosstelling voor de materiële bedrijfsschade zijn twee wijzen van vergoeding, de ene forfaitair, de 
andere concreet, van dezelfde schade.~

Vergoeding - Dodelijk ongeval - Materiële schade - Weduwe van de getroffene - Wijzen van vergoeding - Lijfrente - Gemeen 
recht - Schadeloosstelling

- Art. 12 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 1994S.93.0144.N AC nr. ...

De door een arbeidsongeval getroffene die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, geniet tot de dag van zijn 
volledige tewerkstelling of van consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, 
telkens als, om welke reden ook, hem geen wedertewerkstelling wordt aangeboden of hem geen behandeling 
met het oog op de wederaanpassing wordt voorgesteld.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Vergoeding 
voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid
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- Art. 23, vierde lid, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De Werkgever die de wedertewerkgestelde getroffene van een arbeidsongeval buiten diens toedoen ontslaat, 
biedt hem vanaf het ontslag geen wedertewerkstelling meer aan;  de aldus ontslagen getroffene heeft tot de 
dag van consolidatie recht op de vergoeding voor tijdelijke algehele ongeschiktheid.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - 
Wedertewerkstelling - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

- Art. 23, vierde lid, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 oktober 1994S.94.0021.F AC nr. ...

Wanneer de getroffene door een arbeidsongeval krachtens een sociaal zekerheids- of voorzorgsstelsel 
uitkeringen geniet die slechts toegekend worden op voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde perken van 
toegelaten arbeid voor gepensioneerden niet worden overschreden, is het basisloon het loon dat aan de 
gepensioneerde verschuldigd is voor de toegelaten arbeid die hij ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
heeft verricht.

Vergoeding - Basisloon - Berekening -

- Art. 37, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 september 1994S.93.0158.F AC nr. ...

Nietig is een overeenkomst tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en de getroffene van een arbeidsongeval 
over de datum van de consolidatie der letsels, als daarin de bij artikel  65, Arbeidsongevallenwet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vereisten niet in acht zijn genomen.~

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Voorwaarden - Geldigheid - Arbeidsongeschiktheid - 
Consolidatie der letsels - Datum - Overeenkomst - Niet-inachtneming - Nietigheid

- Artt. 24 en 65 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

VERZEKERING

15 april 2004C.01.0417.N AC nr. 197

De krachtens de artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet gesubrogeerde 
arbeidsongevallenverzekeraar heeft recht op een integrale vergoeding van zijn schade, hierin begrepen de 
vergoedende interest vanaf de datum van de vestiging van het rentekapitaal, in zoverre het bedrag van 
schadevergoeding dat in gemeen recht aan het slachtoffer toekomt, niet wordt overschreden (1). (1) Cass., 17 
maart 1987, AR nr 377, AC, 1986-87, nr 423; Cass., 18 jan. 1994, AR nr 6950, AC, 1994, nr 25.

Verzekering - Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een derde - Regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Omvang van de schadeloosstelling - Vergoedende interest

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 september 2003S.02.0125.N AC nr. 419

De in artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet omschreven meldingsplicht van de arbeidsongevallenverzekeraar 
aan de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig 
de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit, is niet aan het Fonds voor 
arbeidsongevallen opgelegd; deze meldingsplicht is evenmin opgelegd in het geval het Fonds, ingevolge de 
artikelen 25bis en 58bis, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallenwet vergoedingen dient te betalen in verband met 
ongevallen die de getroffene overkomen zijn vóór 1 januari 1988.

Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen - Taken - Artikel 63, Arbeidsongevallenwet - Geen meldingsplicht aan 
ziekteverzekeringsinstelling - Ongevallen vóór 1 januari 1988 - Schadeloosstelling na herzieningsperiode

- Artt. 63, 25bis en 58bis, § 1, 3° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

23 juni 2003S.02.0128.N AC nr. 373

Het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met het ongeval kan geen aanleiding 
geven tot herziening, zelfs niet als het voorvalt binnen de termijn van de rechtsvordering tot herziening; dit 
overlijden heeft dus wettelijk geen invloed op de verplichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft 
jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen (1). (1) Cass., 9 sept. 2002, AR S.01.0146.F, nr 428.

Verzekering - Verplichting van de verzekeraar - Storting van het kapitaal van de rente - Schuld jegens het Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Bestaan van de schuld - Herzieningstermijn - Overlijden van de getroffene
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- Artt. 51ter, eerste lid, tweede zin, en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, eerste zin, Arbeidsongevallenwet bestaat de 
schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen voor ongevallen waarop die bepalingen 
van toepassing zijn, zodra de door het ongeval veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld onder de aldaar omschreven voorwaarden (1). (1) Cass., 9 sept. 2002, AR S.01.0146.F, nr 428.

Verzekering - Verzekeraar - Verplichting - Schuld jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen - Bestaan van de schuld - 
Vereisten

- Artt. 45quater, eerste lid, en 51ter, eerste lid, eerste zin Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 september 2002S.01.0146.F AC nr. 428

Krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, eerste zin, Arbeidsongevallenwet bestaat de 
schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen voor ongevallen waarop die bepalingen 
van toepassing zijn, zodra de door het ongeval veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld onder de aldaar omschreven voorwaarden (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8296, nr. 90.

Verzekering - Verplichting van de verzekeraar - Storting van het kapitaal van de rente - Schuld jegens het Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Bestaan van de schuld

- Artt. 45quater, eerste lid, en 51ter, eerste lid, eerste zin Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met het ongeval kan geen aanleiding 
geven tot herziening, zelfs niet als het valt binnen de termijn van de eis tot herziening; dat voorval heeft dus 
wettelijk geen invloed op de verplichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft zowel jegens de 
getroffene als jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8296, nr. 90.

Verzekering - Verplichting van de verzekeraar - Storting van het kapitaal van de rente - Schuld jegens het Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Bestaan van de schuld - Herzieningstermijn - Overlijden van de getroffene

- Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

6 mei 2002C.97.0258.N AC nr. 270

De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de schadevergoeding die de voor 
het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene recht voor de vergoeding van dezelfde schade 
verschuldigd is, zijn vordering instellen tot terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee 
overeenstemmende kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk 
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de materiële schade die zij ten 
gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade als de aan de kinderen toegekende 
arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het 
bedrag van die gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die 
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de getroffene (1). (1) Cass., 25 
jan. 1994, A.R. 7037, nr 46.

Verzekering - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Kinderen - Arbeidsongevallenrente - Weduwe - 
Gemeenrechtelijke vergoeding

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft betaald, treedt in de rechten van de 
getroffene en kan tegen de persoon die voor het arbeidsongeval of voor het ongeval op de weg naar en van 
het werk aansprakelijk is, een regresvordering instellen tot terugbetalingen van de bedragen die hij als 
wettelijke vergoedingen heeft uitgekeerd, zonder dat hij daarin een hoger bedrag kan vorderen dan het 
bedrag dat de getroffene volgens het gemeen recht voor dezelfde schade had kunnen verkrijgen (1). (1) Cass., 
17 sept. 1997, A.R. P.97.0480.F, nr. 357 ; 8 sept. 1999, A.R. P.99.0334.F - P.99.0720.F, nr. 445.

Verzekering - Aansprakelijke derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar

- Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 oktober 2001P.01.1144.F AC nr. ...
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De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval aansprakelijke derde hebben 
aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan 
laatstgenoemde niet worden tegengeworpen ; de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een 
dergelijke dading, ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het belang 
om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, die hij 
vóór de dading verkregen heeft met toepassing van de artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, 
teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, 
van de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de waarde van de jaarlijkse 
vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat 
volgens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die 
wet wordt vergoed (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1968 (AC, 1969, 42).

Verzekering - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde - Afstand door de getroffene - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling - Tegenstelbaar karakter

- Artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4 september 2000S.99.0191.N AC nr. ...

De door het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de werkgever ingestelde rechtsvordering tot terugvordering 
van de uitkeringen die het heeft betaald met toepassing van artikel  58, § 1, 3° Arbeidsongevallenwet betreft 
de globaliteit van deze vergoedingen (1). (1) Art. 58, § 1, 3° zoals van kracht vóór zijn vervanging bij K.B. nr 530 
van 31 maart 1987. Art. 60 zoals van kracht na de toevoeging van het derde lid bij Wet van 24 dec. 1976 en 
zowel vóór als na de wijziging bij Wet van 1 aug. 1985 en Wet van 22 feb. 1998.

Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen - Verhaalrecht

- Artt. 58, § 1, 3° en 60 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 november 1999S.98.0054.F AC nr. ...

De in artikel  6, tweede lid, K.B. 12 april 1984 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde regel, krachtens welke interest op het rentekapitaal is 
verschuldigd na verloop van drie maand te rekenen vanaf het overlijden van de getroffene, geldt enkel 
wanneer de getroffene door een arbeidsongeval overlijdt nadat hij de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft 
bereikt.

Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen - Dodelijk ongeval - Bloedverwanten in opgaande lijn - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Rente - Kapitaal - Rentekapitaal - Interest - Voorwaarden - Getroffene - Overlijden - Leeftijd

- Art. 6 KB 12 april 1984

- Art. 59quinquies, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 september 1999P.99.0334.F AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar kan de bijdagen in de sociale zekerheid die hij van de vergoeding voor het 
arbeidsongeval, die aan de getroffene is verschuldigd en die hij aan de bevoegde instelling heeft betaald, van 
de voor het ongeval aansprakelijke persoon of van diens verzekeraar terugvorderen, op voorwaarde dat die 
aansprakelijke niet meer behoeft te betalen dat hetgeen hij volgens het gemeen recht verschuldigd is.

Verzekering - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Bijdrage in de sociale zekerheid op de 
arbeidsongevallenvergoeding

- Art. 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene van een arbeidsongeval vergoedingen heeft betaald en 
een kapitaal heeft samengesteld om de door dat ongeval veroorzaakte blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid te vergoeden, kan, binnen de grenzen van de schadevergoeding die volgens het 
gemeen recht voor de vergoeding van dezelfde materiële schade door de derde aansprakelijk voor het ongeval 
verschuldigd is, tegen die derde een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het volledige 
samengestelde kapitaal en van alle bedragen die hij aan de getroffene heeft betaald.

Verzekering - Aansprakelijke derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...
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Een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet van artikel   2 Verzekeringswet (1874) 
heeft geen handelskarakter en moet niet ingeschreven zijn in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt of die vereniging al dan niet een handelskarakter heeft;  de 
omstandigheid dat een dergelijke vereniging een portefeuille arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van 
een premieverzekeraar en als gevolg hiervan voor een deel van haar werkelijke activiteit ook handelsdaden 
stelt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een inschrijving moet nemen in het handelsregister.

Verzekering - Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter

- Art. 2 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

13 oktober 1997S.95.0096.F AC nr. ...

Wanneer de werkgever het risico voor arbeidsongevallen laat verzekeren voor alle bedienden van zijn 
onderneming, maar niet voor alle werklieden, dan is laatstgenoemde personeelscategorie niet verzekerd; in 
dat geval moet het Fonds voor arbeidsongevallen de wettelijk bepaalde vergoeding betalen aan de werklieden 
die door een arbeidsongeval zijn getroffen.~

Verzekering - Eenheid van verzekering - Beginsel - Uitzondering - Bedienden - Verzekeringsovereenkomst - Arbeiders - Geen 
verzekering - Gevolg - Fonds voor Arbeidsongevallen

- Artt. 49, 50 en 58, § 1, 3° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 september 1997P.97.0480.F AC nr. ...

De arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene van een arbeidsongeval schadevergoeding heeft 
betaald en een kapitaal heeft samengesteld om respectievelijk de door dat ongeval veroorzaakte tijdelijke en 
blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden, kan, binnen de perken van de schadeloosstelling die volgens 
het gemeen recht voor de vergoeding van dezelfde materiële schade verschuldigd is door de voor het ongeval 
volledig aansprakelijke derde, tegen die derde een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het 
volledige, door hem samengestelde kapitaal, alsook van alle, door hem aan de getroffene uitgekeerde 
bedragen.

Verzekering - Aansprakelijke derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Grenzen

- Art. 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

2 juni 1997S.94.0006.N AC nr. ...

De Arbeidsongevallenverzekeraar is enkel gehouden de risico's te dekken voor de categorie van werknemers 
ten voordele van wie de werkgever een arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten.~

Verzekering - Verzekeringsinstelling - Werkgever - Verplichting - Vrijheid - Verzekering bij onderscheiden verzekeraars - 
Verschillende werknemerscategoriën - Niet-verzekering van één categorie werknemers - Verzekeraars - Verplichting

- Art. 49, tweede en derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De Arbeidsongevallenwet, die de gemachtigde verzekeraar verbiedt een vervalbeding in te roepen tegen de 
personen die rechten op een vergoeding kunnen laten gelden, verplicht de verzekeraar niet tot vergoeding van 
een arbeidsongeval dat is overkomen aan een werknemer die niet behoort tot de categorie van werknemers 
waarvoor een afzonderlijke verzekering werd aangegaan en wiens arbeidsongeval derhalve niet door de 
verzekeringsovereenkomst is gedekt.~

Verzekering - Verzekeringsinstelling - Verzekeraar - Verplichting - Vervalbeding - Niet-verzekering van één categorie 
werknemers - Vergoedingen

- Artt. 49, derde lid, en 55 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 oktober 1996P.96.0225.F AC nr. ...

Ingevolge de bij artikel  47 Arbeidsongevallenwet bepaalde subrogatie gaat de schuldvordering van de 
getroffene of diens rechtshebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon uit hun 
vermogen naar dat van de arbeidsongevallenverzekeraar over, tot beloop van de door laatstgenoemde 
uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal, dat overeenkomt met de door hem verschuldigde jaarlijkse 
vergoeding of rente;  daaruit volgt dat voornoemde schuldvordering ten goede komt aan de gesubrogeerde 
verzekeraar met alle ingrediënten en toebehoren die de schadeloos gestelde schuldeiser kon aanvoeren.

Verzekering - Arbeidsongevallenverzekeraar - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - Aard

- Art. 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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De in de rechten van de getroffene van een arbeidsongeval of diens rechthebbenden gesubrogeerde 
verzekeraar kan van de voor dat ongeval aansprakelijke derde compensatoire interest vorderen, die moet 
worden berekend met ingang van de datum waarop hij de bedragen heeft betaald, in zoverre de getroffene 
zelf voornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde vergoeding kan krijgen, en het aldus gevorderde 
bedrag die vergoeding, met inbegrip van de compensatoire interest, niet overschrijdt.

Verzekering - Arbeidsongevallenverzekeraar - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - Omvang - 
Compensatoire interesten

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 september 1996P.96.0127.F AC nr. ...

De voor een arbeidsongeval aansprakelijke persoon kan niet worden veroordeeld tot betaling van 
compensatoire interest aan de arbeidsongevallenverzekeraar, die tegen hem een regresvordering instelt, 
wanneer die interest berekend wordt aan een hogere rentevoet dan die welke op de compensatoire interest 
wordt toegepast door de rechterlijke beslissing die, naar gemeen recht, de bedragen vaststelt waarop de 
getroffene aanspraak kan maken.~

Verzekering - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Compensatoire 
interesten - Grenzen

- Art. 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

5 september 1996C.96.0012.F AC nr. ...

De regresvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar kan instellen tegen de voor een arbeidsongeval 
aansprakelijke persoon, mag het bedrag niet overtreffen van de schadeloosstelling die de getroffene voor 
dezelfde schade volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen.~

Verzekering - Aansprakelijke derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Perken

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

- Art. 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De regresvordering, die de arbeidsongevallenverzekeraar met toepassing van de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 
47, tweede lid, Arbeidsongevallenwet kan instellen tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde, wordt 
uitgeoefend ingevolge een indeplaatsstelling waardoor de schuldvordering zelf van de getroffene of diens 
rechthebbenden uit hun vermogen overgaat naar dat van de verzekeraar tot beloop van de door deze betaalde 
vergoedingen en van het kapitaal dat de door hem verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente 
vertegenwoordigt.

Verzekering - Aansprakelijke derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Aard - Gevolgen

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 december 1994S.94.0070.N AC nr. ...

De taak van het Fonds voor Arbeidsongevallen is niet beperkt tot de in artikel   58, 3°, Arbeidsongevallenwet 
omschreven opdracht van waarborgfonds, maar houdt meer in het algemeen een toezichtsopdracht in 
betreffende de toepassing van de voormelde wet, met inbegrip van haar artikelen 20bis en 59quinquies.~

Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen - Toezicht - Ambtenaren en beambten - Bevoegdheid

24 november 1994C.93.0484.F AC nr. ...

Wanneer een arrest het verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar ontvankelijk en ten dele gegrond 
verklaart, na te hebben vastgesteld dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn vordering grondt op een ongeval 
van zijn verzekerde op de weg naar en van het werk, maar dat het feit dat het ongeval gebeurd is op de weg 
naar en van het werk niet wordt betwist, doet het arrest geen uitspraak over de vraag of het ongeval voor de 
getroffene een arbeidsongeval dan wel een ongeval op de weg naar en van het werk is.~

Verzekering - Verhaal - Ongeval op de weg naar en van het werk - Rechterlijke beslissing - Gezag van gewijsde - Grondslag - 
Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1994P.93.1493.F AC nr. ...
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De rechtsvordering tot terugbetaling welke de arbeidsongevallenverzekeraar, die het kapitaal heeft 
samengesteld voor de aan de echtgenoot van de getroffene van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigde 
lijfrente, kan instellen tegen de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar gemeen 
recht en voor dezelfde schade verschuldigde vergoeding, heeft betrekking op het gehele kapitaal en niet enkel 
op het gedeelte ervan dat overeenkomt met de waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur van de 
getroffene; het tarief voor de aan de vestiging van de rente verbonden beheerskosten maakt deel uit van het 
bedrag dat de arbeidsongevallenverzekeraar kan terugvorderen.

Verzekering - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Beheerskosten - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 47, eerste lid, 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Verzekering - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Grenzen - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 59quinquies Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 47, eerste lid, 51bis Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)

13 oktober 2003S.02.0038.F AC nr. 491

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 okt. 2003, AR S.02.0038.F, AC, 2003, nr ...

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Verblijfplaats - Woning van een derde

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 okt. 2003, AR S.02.0038.F, AC, 2003, nr ...

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Woning van een derde

Geen ongeval op de weg naar en van het werk is het ongeval dat zich voordoet tussen de woning van de meter 
van de getroffene waar laatstgenoemde geregeld naartoe ging, maar zonder de bedoeling aldaar zijn 
verblijfplaats te vestigen, en de plaats waar hij werkt (1). (1) Zie concl. O.M.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Verblijfplaats - Woning van een derde

- Art. 8, § 1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Woning van een derde

- Art. 8, § 1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

27 januari 2003S.00.0122.F AC nr. 57

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 27 jan. 2003, AR S.00.0122.F, nr

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Herhaaldelijk afgelegd traject

Het begrip weg naar en van het werk sluit niet uit dat het normale traject dat de werknemer moet afleggen om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, herhaaldelijk wordt 
afgelegd om de overeengekomen arbeid te verrichten (1). (1) Zie concl. O.M.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Herhaaldelijk afgelegd traject

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 januari 2003S.00.0007.F AC nr. 27

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 jan. 2003, AR S.00.0007.F, AC, 2003, nr. .

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 jan. 2003, AR S.00.0007.F, AC, 2003, nr

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten - 
Begrip - Traject in rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

De in artikel 8, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gegeven opsomming van de trajecten die 
met de weg naar en van het werk worden gelijkgesteld kan niet worden uitgebreid tot de trajecten die de 
werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij werkt of die geen rechtstreeks verband hebben met het 
ontstaan, de uitvoering of de beëindiging van de arbeidsovereenkomstwet (1). (1) Zie concl. O.M. in AC, 2003, 
nr

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten
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- Art. 8, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een traject heeft rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 8, § 
2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wanneer de werknemer zich op dat traject bevindt om een 
verplichting na te komen die of een recht uit te oefenen dat voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie 
concl. O.M. in AC, 2003, nr

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten - 
Begrip - Traject in rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

- Art. 8, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

29 april 2002S.00.0017.F AC nr. 258

Een verkeersongeval op de weg naar en van het werk houdt niet op een arbeidsongeval te zijn in de zin van 
artikel 8, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, doordat het is teweeggebracht door een defect van het 
organisme van de getroffene.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Oorzaak buiten het organisme 
van de getroffene - Defect van het organisme van de getroffene

- Artt. 8, § 1, eerste lid, en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

14 mei 2001S.00.0085.F AC nr. ...

Onwettig is de beslissing waarbij als regel wordt aangenomen dat het ongeval dat zich voordoet op de weg 
voorbij de plaats van het werk, geen ongeval is op de weg naar en van het werk (1). (1)  Zie cass., 11 maart 
1985, AR 7013, nr. 413; 13 nov. 1995, AR S.95.0030.F, nr. 492; 18 dec. 2000, AR S.99.0139.F, nr.            , met 
concl. O.M.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Omweg - Ongeval voorbij de plaats van 
het werk

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 december 2000S.99.0139.F AC nr. ...

Concl. van de h. eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, AR. S.99.0139.F, AC, 2000, nr..

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Omweg - Grootte - Omweg - Reden - 
Afzonderlijke begrippen

Concl. van de h. eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, AR. S.99.0139.F, AC, 2000, nr..

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Omweg

Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt en omgekeerd, blijft het normale traject, in de zin van artikel  8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, 
wanneer de door de werknemer gemaakte omweg onbelangrijk is, niet lang is en om een wettige reden 
gemaakt wordt, of als de omweg lang is maar aan overmacht te wijten is (1). (1) Zie concl. O.M.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Omweg

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 oktober 2000S.00.0101.N AC nr. ...

Het overlijden van de getroffene is geen letsel in de zin van artikel  7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet (1). (1) 
Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0099.F, nr. 338.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Letsel - Overlijden - Verband

- Artt. 7, eerste lid, 8, § 1, eerste lid, 10 en 12 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

20 december 1999S.98.0051.F AC nr. ...

De opsomming van de trajecten die artikel  8, tweede lid, Arbeidsongevallenwet met de weg naar en van het 
werk gelijkstelt, kan niet worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats 
waar hij werkt, of die geen rechtstreeks verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten

- Art. 8, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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Een ongeval dat de werknemer overkomt op het traject dat hij aflegt van zijn verblijfplaats naar de plaats waar 
hij beroepsopleidingscursussen volgt en omgekeerd, is geen ongeval op het traject dat met de weg naar en van 
het werk is gelijkgesteld.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten - Voorwaarden - Werknemer - 
Afgelegd traject - Verblijfplaats - Plaats van beroepsopleiding - Omgekeerd traject

- Art. 28, 4°, b Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 8, §§ 1 en 2, 2°, 10° en 11° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een ongeval tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is geen ongeval op het traject 
dat met de weg naar en van het werk is gelijkgesteld.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten - Arbeidsovereenkomst - Schorsing - 
Ongeval

- Art. 28, 4°, b Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 8, §§ 1 en 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 november 1999S.98.0047.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 nov. 1999, A.R. S.98.0047.F, AC, 1999, nr. ...

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Ongeval tijdens de 
onderbreking

Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt, en omgekeerd, kan worden beschouwd als normaal in de zin van artikel  8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden 
verantwoord is; het traject is echter niet langer normaal, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet door 
overmacht is verantwoord; de onderbreking die geen invloed heeft op het normale karakter van het traject 
maakt deel uit van dat traject en het ongeval dat gebeurd is op het normale traject en tijdens de duur van de 
onderbreking van dat traject, is derhalve een ongeval op de weg naar en van het werk.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Ongeval tijdens de 
onderbreking

- Art. 8, § 1, tweede en vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4 oktober 1999S.98.0155.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten, wettig 
heeft kunnen afleiden dat de werknemer een normaal traject had afgelegd.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Toetsing van het Hof van Cassatie - Normaal traject - Onderbreking - 
Begrip - Beoordeling door de feitenrechter

Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt, en omgekeerd, kan worden beschouwd als normaal, in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden 
is verantwoord; het traject is echter niet langer normaal, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet door 
overmacht is verantwoord.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Begrip

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Om te beoordelen of de duur van de onderbreking belangrijk is, mag de rechter de objectieve duur van die 
onderbreking niet buiten beschouwing laten.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Belangrijkheid - Duur - Begrip - 
Beoordeling door de feitenrechter - Criteria

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

31 mei 1999S.98.0141.N AC nr. ...

Het traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, blijft normaal, in de zin van artikel  8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
indien de door de werknemer gemaakte omweg onbeduidend is, indien die omweg weinig belangrijk en te 
verantwoorden is door een wettige reden, of indien hij wel belangrijk, maar aan overmacht te wijten is.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Omweg

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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2 november 1998S.98.0041.N AC nr. ...

De rechter die weigert na te gaan of de zelfmoord van de getroffene, gelet op de psychische toestand van het 
slachtoffer , al dan niet een vrijwillige zelfmoord was, miskent het begrip arbeidsongeval en schendt de 
artikelen 7, 8 en 9 van de arbeidsongevallenwet.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Miskenning - Zelfmoord - Psychische toestand van 
getroffene

- Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Miskenning - Zelfmoord - Aard - Psychische toestand van 
getroffene

- Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bewijs - Miskenning - Zelfmoord - Psychische toestand van getroffene

- Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het ongeval op de weg van en naar het werk vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis 
dat een lichamelijk letsel veroorzaakt.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Bestaan - Bewijs

- Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wanneer een ongeval op de weg van en naar het werk door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt, sluit dit 
het bestaan van een arbeidsongeval niet uit.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Bestaan - Bewijs - Opzettelijk veroorzaakt ongeval

- Artt. 7, 9 en 48 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

29 juni 1998S.97.0119.F AC nr. ...

Het ongeval dat zich heeft voorgedaan op het traject van één van de verblijfplaatsen van de werknemer naar 
de plaats van het werk is slechts dan een ongeval op de weg naar en van het werk als de werknemer, alvorens 
dat traject aan te vatten, de bedoeling had om althans tijdelijk in die verblijfplaats te gaan wonen;  de 
omstandigheid dat hij er niet kan wonen wegens zijn arbeidsverplichtingen doet niets af van die bedoeling.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Voorwaarde - Verblijfplaats - Arbeidsplaats - Traject - 
Ongeval - Woning - Huisvesting - Werknemer - Bedoeling

- Art. 8, § 1 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Hoewel artikel  8, § 1, Arbeidsongevallenwet niet impliceert dat de werknemer één verblijfplaats heeft, is elke 
plaats waar de werknemer verblijft niet noodzakelijk een verblijfplaats;  vereist is bovendien dat de werknemer 
van plan is om althans tijdelijk op die plaats te gaan wonen, zodat men dus niet tegelijkertijd verschillende 
verblijfplaatsen kan hebben.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Verblijfplaats

- Art. 8, § 1 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 september 1997S.97.0030.N AC nr. ...

Het traject dat de werknemer aflegt om naar het werk te gaan wordt niet abnormaal naar tijd door de enkele 
omstandigheid dat de werknemer voortijdig zijn verblijfplaats verlaat om zich te begeven naar de plaats waar 
hij werkt; het is daarbij zonder belang of de werknemer daardoor al dan niet op de werkplaats aanwezig zou 
zijn alvorens zijn dagtaak te moeten aanvatten.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Verlaten van woonplaats - Voortijdig aangevat 
traject - Vervroegde aanwezigheid werkplaats - Aanvatten dagtaken - Verband

- Artt. 7 en 8, § 1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

9 juni 1997S.96.0182.F AC nr. ...

Concl.  adv.-gen.  J.F.  LECLERCQ, Cass., 9 juni 1997, A.R. S.96.0182.F in Bull.  en Pas.  1997, I, nr.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Werkplaats

Een plaats is niet langer de werkplaats in de zin van artikel  8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer 
de werknemer, na zijn werk, er zonder wettige reden langer dan normaal blijft en er niet meer onder het gezag 
van zijn werkgever staat.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Bestaan - Werkplaats
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- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

30 september 1996S.95.0125.F AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een gewone stilstand, die van korte duur 
was en waarbij de getroffene niet uit die wagen was gestapt, van het motorrijtuig van de getroffene op de weg 
naar en van het werk, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat die stilstand het door de getroffene 
afgelegde traject niet abnormaal maakt en geen onderbreking van zijn weg naar en van het werk vormt.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 november 1995S.94.0107.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden dat de werknemer een normaal traject had afgelegd.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Toetsing van het Hof van Cassatie - Normaal traject - Onderbreking - 
Begrip - Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt en omgekeerd, kan worden beschouwd als normaal, in de zin van artikel  8, §1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden 
is verantwoord; het traject is echter niet langer normaal, wanneer de onderbreking belangrijk en niet door 
overmacht is verantwoord.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Begrip

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De beslissing van de rechter dat de onderbreking van het traject weinig belangrijk is, is niet naar recht 
verantwoord, als hij vaststelt dat de onderbreking van het traject vier uur heeft geduurd en dat hij oordeelt dat 
rekening dient te worden gehouden met de lengte van het af te leggen traject alsmede met de noodzaak voor 
de werknemer om zich te wenden tot een garagehouder die een werk heeft uitgevoerd zoals het binnen zijn 
eigen planning paste.

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Belangrijkheid - Weinig belangrijke 
duur - Duur - Begrip

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr. S.94.0107.F, AC, 1995, nr...

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Belangrijkheid - Weinig belangrijke 
duur - Duur - Begrip

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Begrip

13 november 1995S.95.0030.F AC nr. ...

Het traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, blijft normaal, in de zin van artikel  8, §1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
indien de door de werknemer gemaakte omweg onbeduidend is, indien die omweg weinig belangrijk en te 
verantwoorden is door een wettige reden, of indien hij wel belangrijk, maar aan overmacht te wijten is.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Omweg - Begrip

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wanneer door de werknemer achtereenvolgens verschillende vervoermiddelen worden gebruikt om de weg 
naar en van het werk af te leggen, vereist het begrip normaal traject, in de zin van artikel  8, §1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, niet dat bij de beoordeling van de belangrijkheid van een omweg rekening wordt 
gehouden met de manier waarop het gedeelte van de weg naar en van het werk, tijdens hetwelk de omweg is 
gemaakt, normaal diende te worden afgelegd.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Beoordeling - Belangrijkheid - Omweg - 
Onbeduidende omweg - Verschillende vervoermiddelen - Begrip

- Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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27 maart 1995S.94.0126.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een traject, dat door de werknemer onderbroken werd, na de onderbreking ervan naar 
tijd en ruimte samenvalt met een deel van het normale traject dat de werknemer zou hebben afgelegd indien 
er geen onderbreking was geweest, oefent geen invloed uit op de aard van het traject van de verblijfplaats 
naar het werk en omgekeerd.~

Weg naar en van het werk (begrip - bestaan - bewijs) - Normaal traject - Onderbreking - Ongeval op normaal traject - Begrip

ARBEIDSOVEREENKOMST

AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER

11 juni 2001S.00.0124.N AC nr. ...

De dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs is geregeld door algemene en 
onpersoonlijke bepalingen, die op die personeelsleden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en 
niet ingevolge een eenzijdige aanstelling (1). (1) Zie cass. 4 okt. 1993, AR S.93.0011.N, nr 393.

Aard van de wet - toepassingssfeer - Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Inrichtende macht - 
Personeelslid - Dienstbetrekking - Aard

- Artt. 20, eerste lid, 31, tweede lid, en 40, vierde lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs

22 mei 2000S.99.0046.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, AC 2000, I, nr.

Aard van de wet - toepassingssfeer - Aard van de wet - Dringende reden - Termijnen - Dwingende wet

De regel dat, enerzijds, ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie 
werkdagen bekend is aan de partij die het ontslag geeft, en, anderzijds, alleen de dringende reden waarvan 
kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het 
ontslag zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn, is een dwingende bepaling ten voordele van 
de werknemer en de werkgever (1). (1) Zie concl. O.M.

Aard van de wet - toepassingssfeer - Aard van de wet - Dringende reden - Termijnen - Dwingende wet

- Art. 35, derde en vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 oktober 1997S.96.0176.F AC nr. ...

De bediende kan vrijwillig afstand doen van de hem bij artikel  82, Arbeidsovereenkomstenwet, geboden 
bescherming, nadat hem is kennisgegeven van de opzegging.~

Aard van de wet - toepassingssfeer - Aard van de wet - Opzegging - Bediende - Wettelijke bepaling van dwingend recht - 
Gevolgen - Bescherming - Afstand van recht

- Artt. 6 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Een wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de toepasselijkheid van het recht dat uit die 
bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten zolang die bepaling dwingend blijft voor de begunstigde ervan, 
maar, zodra zij voor die begunstigde niet meer dwingend is, is een dergelijke bepaling alleen nog een bepaling 
van aanvullend recht; voornoemde regel is toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten.~

Aard van de wet - toepassingssfeer - Aard van de wet - Wettelijke bepaling van dwingend recht - Begrip

- Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 november 1994S.94.0007.F AC nr. ...

Hij die jegens een ander in een verhouding van ondergeschiktheid staat, is geen helper van een zelfstandige 
werknemer, maar een werknemer, die door een arbeidsovereenkomst is gebonden.~

Aard van de wet - toepassingssfeer - Toepassingssfeer - Zelfstandigen - Helper

- Art. 6 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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ALGEMEEN

2 december 2002S.02.0060.N AC nr. 649

De regel waaruit volgt, dat partijen die verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 
bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, 
verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de 
werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of 
wegens andere wettige reden, stelt een wettelijk vermoeden in in het voordeel van de werknemer en kan 
derhalve enkel door hem worden ingeroepen; de werkgever kan het bedoelde vermoeden, wanneer het in zijn 
nadeel wordt aangevoerd, weerleggen op de door de wet bepaalde wijze.

Algemeen - Opeenvolgende overeenkomsten - Bepaalde tijd - Onderbreking - Oorzaak - Sanctie - Wettelijk vermoeden 
ingesteld in voordeel van werknemer - Weerlegging van vermoeden door werkgever

- Art. 10, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

25 oktober 1999S.98.0142.N AC nr. ...

Het concurrentiebeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers en 
voorziet in de betaling van een forfaitaire vergoeding dat hoger is dan drie maanden loon dient nietig te 
worden beschouwd inzoverre deze clausule een hogere bedrag dan het wettelijk toegelaten maximum 
bepaalt.

Algemeen - Handelsvertegenwoordiger - Beding van niet-concurrentie - Overeenkomst - Vergoeding - Hoger dan wettelijk 
toelaatbaar bedrag

- Artt. 6 en 106 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 oktober 1997S.96.0145.F AC nr. ...

Ook op de arbeidsovereenkomst is de bepaling van artikel  1134 B.W. toepasselijk en strekt ze de partijen tot 
wet; tenzij anders is bedongen, kan de werkgever de overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen of 
herroepen.~

Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging

- Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

23 juni 1997S.96.0047.F AC nr. ...

Ook op de arbeidsovereenkomst is de bepaling van artikel  1134 B.W. toepasselijk en strekt ze de partijen tot 
wet; tenzij anders is bedongen, kan de werkgever de overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen of 
herroepen.

Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

24 februari 1997S.96.0013.N AC nr. ...

De eenvormige regel van de wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten en die aan partijen de mogelijkheid geeft 
zich te beroepen op een buitenlands recht al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een buitenlands 
rechter, laat de Belgische rechter niet toe de toelaatbaarheid van een in een arbeidsovereenkomst 
opgenomen bevoegdheidsclausule te toetsen aan deze regel nu de overeenkomst tot aanwijzing van de 
bevoegde rechter is uitgesloten uit het toepassingsgebied van de goedkeuringswet en niet wordt bepaald 
welke wet toepasselijk is op de overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter.~

Algemeen - Goedkeuringswet Europees Verdrag 1980 - Verbintenissen uit overeenkomst - Bevoegdheidsclausule - 
Aanwijzing buitenlands rechter - Uitsluiting toepassingsgebied wet - Toetsingsrecht Belgische rechter

- Artt. 2, § 2, lit. d, 3, 3° Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst

23 december 1996S.96.0041.N AC nr. ...

De partij die eenzijdig een belangrijke wijziging aanbrengt in het overeengekomen loon, dat een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is, beëindigt onrechtmatig de overeenkomst.~
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Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Loon - Eenzijdige wijziging - Essentieel bestanddeel

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

12 juni 1995S.94.0089.N AC nr. ...

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ontstaat bij toepassing van artikel  20, 2° Wet 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers, laat niet toe een proefbeding op te nemen in de daaropvolgende arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, vermits niet wordt voldaan aan de vereiste van artikel  67, §1, Arbeidsovereenkomstenwet.~

Algemeen - Opeenvolging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met proefbeding - Opeenvolging van 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met toepassing van artikel 20, 2° 
Wet 24 juli 1987

17 oktober 1994S.94.0031.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat er tussen de werknemer en de werkgever een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond, wanneer hij oordeelt dat de werkgever, op geen enkel 
moment tijdens de periode waarin de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd werden vernieuwd, een 
wettige reden had om aan de werknemer opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd op te 
leggen, aangezien de werkgever een handelsactiviteit ontwikkelde die normalerwijze de tewerkstelling van die 
werknemer voor onbepaalde tijd rechtvaardigde en onder die voorwaarden, het louter vooruitzicht van de 
stopzetting van de activiteit op min of meer lange termijn geen wettige reden opleverde, in de zin van artikel  
10 Arbeidsovereenkomstenwet.

Algemeen - Opeenvolgende overeenkomsten - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten - Arbeidsovereenkomsten voor een 
bepaalde tijd - Wettige reden - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

- Art. 10 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

ALLERLEI

4 november 2002S.01.0088.F AC nr. 579

Artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector verbiedt de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas-Bank niet om een arbeidsovereenkomst op te maken met een opschortende 
voorwaarde (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1981, AR 3023 (AC, 1980-81, nr. 576, met concl. adv.-gen. Lenaerts in R.W. 
1981-1982, kol. 246).

Allerlei - Organisatie van de openbare kredietsector - Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Personeel - Arbeidsovereenkomst - 
Opschortende voorwaarde

- Art. 257 Wet 17 juni 1991

10 december 2001S.01.0105.N AC nr. ...

Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten 
worden aangegaan, blijft de vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de 
som van de kalenderdagen waarop de student in de maanden juli, augustus en september krachtens deze 
overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet groter is dan 31; de omstandigheid dat opeenvolgende 
overeenkomsten voor bepaalde duur werden gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, 
telkens onderbroken gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk (1). (1) Art. 17bis, 
inzonderheid het eerste lid, na zijn vervanging bij K.B. van 24 juni 1991 en vóór zijn wijziging bij K.B. van 8 
augustus 1997, 24, 1°, K.B. van 28 november 1969.

Allerlei - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Maanden juli, augustus en september - Tijdelijke arbeid en 
uitzendarbeid - Opeenvolgende overeenkomsten - Duur van de tewerkstelling - Notie - Berekening - Sociale zekerheid - 
Uitsluiting

- Art. 17bis KB 28 nov. 1969

2 april 2001S.00.0121.N AC nr. ...

Wanneer een werknemer krachtens een overeenkomst met zijn werkgever of ingevolge de uitvoering ervan bij 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verbintenis van niet-concurrentie opneemt jegens een door 
de werkgever aan te duiden derde, wordt dit concurrentiebeding onderworpen aan de 
geldigheidsvoorwaarden van de arbeidsovereenkomstenwet.
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Allerlei - Overeenkomst tussen werknemer en een door werkgever aangewezen derde - Beding van niet-concurrentie - 
Geldigheid

- Artt. 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

18 september 2000S.00.0031.N AC nr. ...

Het gebruik kan niet afwijken van een uitdrukkelijk beding van de arbeidsovereenkomst.

Allerlei - Rechtsbronnen - Hiërarchie - Gebruik

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de toekenning van een aanmoedigingspremie 
of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen 
verplichting inhoudt zulke voordelen ook in de toekomst toe te kennen en de werknemer derhalve daarop 
geen verworven recht voor de toekomst kan doen gelden; zulk voorbehoud omtrent de toekenning van zulke 
voordelen kan alleen betrekking hebben op de toekenning of de omvang ervan in de toekomst en heeft niet 
tot gevolg dat de aanmoedigingspremies die de werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft betaald, 
geen loon zijn (1).  (1) Cass., 3 april 1978, AC 1978, p. 872.

Allerlei - Beding - Aanmoedigingspremie - Voorbehoud voor de toekomst

28 juni 1999S.98.0128.N AC nr. ...

Het voordeel van de bepalingen van titel IV Arbeidsovereenkomstenwet, die het recht van de 
handelsvertegenwoordiger op een uitwinningsvergoeding vastleggen is niet van toepassing op de werknemers 
die volgens hun arbeidsovereenkomst de handelsvertegenwoordiging niet als voornaamste opdracht hebben.

Allerlei - Handelsvertegenwoordiger - Opdracht - Omvang

- Artt. 88 en 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

9 februari 1998S.96.0169.F AC nr. ...

Wanneer werkgever en werknemer de mogelijkheid is geboden te concluderen en zij over het basisloon 
hebben geconcludeerd, miskent het arbeidshof, bij de vaststelling ervan op grond van cijfers die deze partijen 
aan het hof hebben medegedeeld, het recht van verdediging van de werkgever niet.~

Allerlei - Rechtbanken - Loon - Recht van verdediging - Opdracht van de rechter - Vaststelling

18 december 1997C.97.0248.N AC nr. ...

Zo de rechtspositie van de personeelsleden van een gesubsidieerde vrije hogeschool in ruime mate wordt 
bepaald door het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, nu die personeelsleden 
onder een statuut zijn geplaatst waarvan de partijen niet naar eigen goeddunken kunnen afwijken, houdt die 
beperking van de contractuele vrijheid van de partijen niet in dat hun verhouding haar privaatrechtelijke en 
contractuele aard verliest als die verhouding ontstaan is uit een arbeidsovereenkomst tussen een 
privaatrechtelijke instelling en haar werknemers.

Allerlei - Statuut - Onderwijzend personeel - Vlaamse Gemeenschap - Arbeidsovereenkomst - Hogescholen - Gesubsidieerde 
vrije hogeschool - Dienstbetrekking - Rechtsgevolg

7 oktober 1996S.96.0016.N AC nr. ...

Het vermoeden dat een overeenkomst tussen een werkgever en een student, welke benaming aan die 
overeenkomst ook is gegeven, een arbeidsovereenkomst is, geldt tot het tegendeel is bewezen, dit is tot 
bewezen is dat bedoelde overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is.~

Allerlei - Tewerkstelling studenten - Arbeidsovereenkomst - Wettelijk vermoeden - Weerlegbaar vermoeden - Bewijslast - 
Werking

- Art. 121 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1352 Burgerlijk Wetboek

7 mei 1996P.94.0841.N AC nr. ...

De aansprakelijkheid van de werknemer wordt door artikel  18 Arbeidsovereenkomstenwet slechts beperkt 
voor schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst veroorzaakt;  dat is niet het geval wanneer 
hij van zijn loon gebruik maakt, noch wanneer hij met toelating van zijn werkgever een firmawagen voor privé-
doeleinden gebruikt.~

Allerlei - Aansprakelijkheid van de werknemer - Beperking - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst
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- Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM

6 december 2004S.04.0102.N AC nr. 591

De rechter die oordeelt dat de kwalificatie die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven niet kan 
worden gewijzigd, als de elementen die aan zijn beoordeling worden onderworpen niet toelaten de 
kwalificatie van partijen uit te sluiten, kent aan de kwalificatie van de partijen niet de bewijswaarde toe van 
een wettelijk vermoeden (1). (1) Cass., 14 jan. 2002, AR S.00.0183.F, nr 21 met noot O.M.; Cass., 3 mei 2004, 
AR S.03.0108.N, nr ...

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeenkomst - Kwalificatie door de partijen - 
Bewijswaarde

- Artt. 2, 3, 17 en 20 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het is de rechter niet verboden ook rekening te houden met de wil van de partijen bij het onderzoek of de 
aangehaalde bewijselementen een werkelijke situatie aantonen die al dan niet strookt met de kwalificatie die 
de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeenkomst - Kwalificatie door de partijen - 
Bewijswaarde

- Artt. 2, 3, 17 en 20 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 november 2004S.04.0090.N AC nr. 561

Het bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over de wezenlijke elementen 
ervan; het loon als tegenprestatie van de in het kader van de arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid is een 
dergelijk element (1) (2). (1) Zie Cass., 29 okt. 2001, AR S.01.0084.N, nr 578. (2) Het O.M. had geconcludeerd 
tot cassatie nu de rechtspraak van het Hof zeer duidelijk stelt dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
het akkoord vereist van partijen over de wezenlijke elementen ervan en dat de vaststelling van het loon 
dergelijk element is; aldus houdt dit beginsel in dat noodzakelijkerwijze elementen moeten aanwezig zijn die 
de vaststelling van het loon mogelijk maken. (Cass, 25 mei 1998, AR S.97.0083.F, nr 270; Cass., 6 maart 2000, 
AR S.99.0096.N, nr 154). Het bestreden arrest onderstelt weliswaar dat er een akkoord zou zijn maar dan nog 
stellen de appèlrechters dit niet vast qua bedrag of andere elementen waaruit zou volgen dat een loonbedrag 
was overeengekomen.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Wezenlijk element - Loon

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, vereist het akkoord van partijen omtrent de betaling van loon 
niet een uitdrukkelijke aanduiding van de hoegrootheid van het loon; het volstaat dat overeengekomen is dat 
een loon zal worden betaald en dat het te betalen loon bepaalbaar is (1) (2). (1) Zie Cass., 29 okt. 2001, AR 
S.01.0084.N, nr 578. (2) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie nu de rechtspraak van het Hof zeer duidelijk 
stelt dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst het akkoord vereist van partijen over de wezenlijke 
elementen ervan en dat de vaststelling van het loon dergelijk element is; aldus houdt dit beginsel in dat 
noodzakelijkerwijze elementen moeten aanwezig zijn die de vaststelling van het loon mogelijk maken. (Cass, 
25 mei 1998, AR S.97.0083.F, nr 270; Cass., 6 maart 2000, AR S.99.0096.N, nr 154). Het bestreden arrest 
onderstelt weliswaar dat er een akkoord zou zijn maar dan nog stellen de appèlrechters dit niet vast qua 
bedrag of andere elementen waaruit zou volgen dat een loonbedrag was overeengekomen.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Wezenlijk element - Loon - Hoegrootheid - Vereisten

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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Zelfs bij ontstentenis van enige aanduiding omtrent de hoegrootheid van het te betalen loon is de 
hoegrootheid van het loon bepaalbaar, vermits in de regel minstens het wettelijk verschuldigd baremaloon of 
minimumloon geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten van het nationaal paritair comité als 
overeengekomen loon dient beschouwd te worden; die wettelijke regeling qua loon dient voor het bestaan 
van de arbeidsovereenkomst niet in de arbeidsovereenkomst te worden bedongen (1). (1) Het O.M. had 
geconcludeerd tot cassatie nu de rechtspraak van het Hof zeer duidelijk stelt dat het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst het akkoord vereist van partijen over de wezenlijke elementen ervan en dat de 
vaststelling van het loon dergelijk element is; aldus houdt dit beginsel in dat noodzakelijkerwijze elementen 
moeten aanwezig zijn die de vaststelling van het loon mogelijk maken. (Cass, 25 mei 1998, AR S.97.0083.F, nr 
270; Cass., 6 maart 2000, AR S.99.0096.N, nr 154). Het bestreden arrest onderstelt weliswaar dat er een 
akkoord zou zijn maar dan nog stellen de appèlrechters dit niet vast qua bedrag of andere elementen waaruit 
zou volgen dat een loonbedrag was overeengekomen.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Wezenlijk element - Loon - Hoegrootheid - Geen 
aanduiding - Bepaalbaar loon - Wettelijk gewaarborgd loon

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

25 oktober 2004S.98.0158.F AC nr. 504

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het verrichten van bepaalde 
arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid tegen loon is aangegaan (1). (1) Cass., 13 april 1981, AR 3160 
(AC, 1980-81, nr 469); zie Cass., 29 okt. 2001, AR S.01.0084.N, nr 578.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Bepaalde arbeid - Verhouding van 
ondergeschiktheid - Loon

- Artt. 1108 en 1126 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 mei 2004S.03.0054.N AC nr. 264

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst mag bewezen worden door alle middelen rechtens en meer 
bepaald ook door de uitvoering die er door de partijen aan gegeven is.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeenkomst voor handelsvertegenwoordiging - Bewijs

- Art. 4, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het tegenbewijs van het in artikel 4, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde vermoeden volgt 
niet uit de loutere gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van zelfstandige 
vertegenwoordiging te sluiten en uit het feit dat de partijen zich gedurende de hele periode van tewerkstelling 
niet als door een arbeidsovereenkomst verbonden hebben geacht; zolang niet is vastgesteld dat de 
omstandigheden van werkelijke uitvoering van de overeenkomst de gezagsverhouding uitsluiten kan een 
overeenkomst als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiging worden bepaald op grond van 
het in artikel 4, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde vermoeden, ook al hadden de partijen 
een andere bedoeling of hun overeenkomst anders gekwalificeerd of zich bij de uitvoering van de 
overeenkomst als niet verbonden door een arbeidsovereenkomst hebben geacht.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeenkomst voor handelsvertegenwoordiging - Bewijs - 
Tegenbewijs

- Art. 4, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 mei 2004S.03.0108.N AC nr. 234

Bij de beoordeling van de aangevoerde gezagsverhouding, dient de rechter aan de hand van de overgelegde 
feitelijke gegevens van de zaak, te onderzoeken of die gezagsverhouding in werkelijkheid tussen de partijen 
bestaat (1). (1) Zie Cass., 14 nov. 2001, AR P.01.1178.F, nr 616.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezag - Bewijslevering - Beoordeling door de rechter - 
Feitelijke gegevens

De regel volgens dewelke de arbeidsovereenkomst de overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt 
tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever, is van dwingend recht, zodat de partijen 
hiervan niet kunnen afwijken door aan de arbeidsovereenkomst een andere kwalificatie te geven.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Dwingend recht - Kwalificatie door de 
partijen

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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Wanneer de partijen hun overeenkomst gekwalificeerd hebben als een overeenkomst van zelfstandige 
samenwerking en bij ontstentenis van een tegen deze kwalificatie ingaand wettelijk vermoeden, is het bewijs 
van een gezagsrelatie niet geleverd wanneer de door de rechter vastgestelde feiten evenzeer wijzen op de 
uitvoering van zelfstandige arbeid en daarmee niet onverenigbaar zijn (1). (1) Zie Cass., 23 dec. 2002, AR 
S.01.0169.F, nr ...; Cass., 28 april 2003, AR S.01.0184.F, nr ...; Cass., 8 dec. 2003, AR S.01.0176.F, nr ... .

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezag - Bewijs - Kwalificatie door de partijen - 
Zelfstandige samenwerking - Niet-onverenigbare gegevens

26 april 2004S.02.0127.F AC nr. 221

Uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats van het werk niet verplicht was kan niet worden afgeleid 
dat de werkgever niet de mogelijkheid bezat zijn gezag over de werknemer uit te oefenen vanaf het ogenblik 
dat laatstgenoemde was ingegaan op de uitnodiging van de werkgever; door anders te beslissen is derhalve 
niet naar recht verantwoord de beslissing van het arrest dat het ongeval dat de werknemer tijdens de nacht op 
de bouwplaats overkomen is, geen ongeval is tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie  
"Het begrip ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de leer van de arresten 
van het Hof", rede uitgesproken door J.F. LECLERCQ, eerste adv.-gen. op de plechtige openingszitting van dit 
Hof op 2 sept. 2002, AC, 2002, nrs 4, 6 en 7; J.T.T. 2002, p. 350, nrs 4, 6 en 7.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Verhouding van ondergeschiktheid - Begrip - Bouwplaats - 
Overnachting

- Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

24 maart 2003S.02.0089.F AC nr. 194

Het bestreden arrest schendt geen wettelijke bepaling die geen verband houdt met de bepalingen betreffende 
de bewijslast door de beslissing dat eiser, die de bewijslast draagt, het bewijs niet levert van het bestaan van 
de door hem aangevoerde arbeidsovereenkomst, te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter 
beoordeling onderworpen feiten niet wijzen op het bestaan van een dergelijke overeenkomst, ook al hebben 
die feiten geen betrekking op de bestaansvereisten van de arbeidsovereenkomst of volstaan ze niet om het 
bestaan ervan uit te sluiten.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Allerlei - Bewijs - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

7 oktober 2002S.00.0127.F AC nr. 508

Het gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt, bij 
ontstentenis aan een geschrift, vermoed aangeworven te zijn in het ambt, de opdracht of de betrekking die hij 
werkelijk bekleedt; dat vermoeden heeft evenwel niet tot gevolg dat elke arbeidsprestatie die in een inrichting 
voor vrij gesubsidieerd onderwijs verricht wordt, in het kader van die aanwerving wordt uitgevoerd.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Onderwijs - Vrij gesubsidieerd onderwijs - Personeel - 
Indienstneming - Ontbreken van een geschrift - Gevolg - Vermoeden - Draagwijdte - Beperkt gevolg - Arbeidsprestatie

- Art. 31, derde lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

15 april 2002S.01.0085.F AC nr. 229

De rechter beslist wettig dat het bestaan van een gezagsverhouding tussen een vennootschap en sommige van 
haar vennoten niet bewezen is, wanneer hij erop wijst dat laatstgenoemden werken naargelang zij beschikbaar 
zijn of zoals het hun goed uitkomt, de arbeid in onderling akkoord tussen de vennoten verdeeld wordt, het een 
familiebedrijf betreft, de arbeidsverhoudingen derhalve op een samenwerking berusten die weliswaar 
gecoördineerd wordt zonder dat er evenwel nauwkeurige richtlijnen gegeven worden over de wijze waarop 
het werk moet worden gedaan en het bedrijf, benevens de bovengenoemde vennoten, geregeld werknemers 
tewerkstelt die kunnen inspringen bij onverwachte afwezigheid van een van die vennoten (1). (1) Zie cass., 10 
sept. 2001, AR S.00.0187.F, nr ...; 14 jan. 2002, AR S.01.0016.F, nr ... met concl. O.M.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Vennoten - Eigen 
tijdsindeling - Samenwerking

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

28 januari 2002S.00.0009.F AC nr. 57

In een vervangingsovereenkomst hoeft de vervangende werknemer niet het werk te doen van de werknemer 
die hij vervangt en evenmin dezelfde taken te vervullen.

P. 170/30476-9-2016



Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Vervangingsovereenkomst - Begrip - Vervangende 
werknemer - Werk - Taken - Aard

- Art. 11ter, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De vervangingsovereenkomst kan voor bepaalde tijd worden gesloten.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Vervangingsovereenkomst - Begrip - Overeenkomst voor 
bepaalde tijd

- Art. 11ter, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 januari 2002S.00.0183.F AC nr. 21

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de feiten die hij vaststelt wettig het 
bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen heeft kunnen afleiden en of zij derhalve 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (1). (1) Cass. 10 dec. 1984, A.R. 6892, nr. 222; 30 sept. 1985, 
A.R. 4746, nr. 54; 3 nov. 1997, A.R. S.97.0044.N, nr. 441; 17 dec. 2001, A.R. S.99.0093.F-S.99.0181.F, nr. ... In 
zijn grotendeels gelijkluidende conclusie volgde het O.M. volgende redenering: het merkte met name op dat 
het bestreden arrest vaststelde, enerzijds, dat Mevr. D. had verklaard "dat de prijs van de taarten uiteindelijk 
door de h. V. H. wordt bepaald omdat zijzelf niet in aandelen van de vennootschap heeft geïnvesteerd, zij geen 
handtekening heeft en de dagopbrengst aan de h. en Mevr. V. H. overhandigt", anderzijds, dat "de h. V. H. zegt 
dat voor elke belangrijke aankoop zijn handtekening en die van zijn echtgenote vereist zijn". Het bestreden 
arrest verklaarde verder "dat die gegevens niet worden betwist". Het O.M. was van oordeel dat het bestreden 
arrest niet zonder schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen, uit al die gegevens en 
vaststellingen  kon afleiden dat er geen gezagsverhouding bestond die kenmerkend is voor een 
arbeidsovereenkomst en dat de onderwerping van Mevr. D. aan het stelsel van de sociale zekerheid voor 
zelfstandigen nietig is.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie - Toezicht van het Hof

14 januari 2002S.01.0016.F AC nr. 25

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 14 jan. 2002, A.R. S.01.0016.F, AC 2002, nr. ....

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Beoordeling door 
de rechter - Ter zake doende feitelijke gegevens - Aandelen

De beslissing die alleen uit de vaststelling dat een vennoot zijn aantal aandelen heeft vermeerderd, afleidt dat 
er tussen een vennootschap en die vennoot geen gezagsverhouding meer bestaat, is onwettig (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Beoordeling door 
de rechter - Ter zake doende feitelijke gegevens - Aandelen

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 december 2001S.99.0093.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze 
derhalve door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (1). (1) Cass. 3 nov. 1997, AR S.97.0044.N, nr 441.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

14 november 2001P.01.1178.F AC nr. ...

De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst geven 
(1). (1) Cass., 7 sept. 1992, A.R. 7882, nr. 594.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Kwalificatie door de partijen - Uitlegging door de 
feitenrechter

De rechter die op grond van extrinsieke gegevens beslist dat de bewoordingen van die overeenkomst niet 
overeenstemmen met de ware gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, miskent de bewijskracht van de 
overeenkomst niet (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1980 (AC, 1979-80, nr. 336).

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bewijskracht - Gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen - Beoordeling door de rechter
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Bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsverhouding, essentieel element van de 
arbeidsovereenkomst, dient de rechter de feitelijke toestand te onderzoeken aan de hand van alle feitelijke 
gegevens (1). (1) Cass., 7 sept. 1992, A.R. 7882, nr. 594.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Beoordeling door de rechter

- Art. 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

29 oktober 2001S.01.0084.N AC nr. ...

Het bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over de wezenlijke elementen 
ervan; het loon als tegenprestatie van de in het kader van de arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid is een 
dergelijk element (1). (1) Cass., 25 mei 1998, AR nr S.97.0083.F, n° 270.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Wezenlijk element - Loon

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst dient het wettelijk verschuldigd minimumloon niet 
uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden bedongen of gewaarborgd.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Loon - Minimumloon

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de overeenkomst commissielonen in de vorm van een percentage op de verkoop bepaalt, vermag de 
rechter naargelang de omstandigheden aan te nemen dat er een akkoord is omtrent het loonelement; 
wanneer de overeenkomst in dit geval niet uitdrukkelijk een minimumloon waarborgt, sluit dit niet 
noodzakelijk het bestaan van een arbeidsovereenkomst uit.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Loon - Aard - Begroting

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

10 september 2001S.00.0187.F AC nr. ...

Wettig is de beslissing dat het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid tussen een vennootschap en 
haar medecontractanten bewezen is, wanneer de rechter erop wijst dat de wijze waarop het werk wordt 
uitgevoerd van belang is, dat de zaakvoerder van de vennootschap doorlopend toezicht houdt op de 
medecontractanten, dat de uurregeling niet door hen wordt vastgesteld, dat zij hun vakantie niet nemen zoals 
zij willen, dat de medecontractanten niet het risico dragen voor de resultaten van hun werkzaamheid en dat 
de intensiteit van de orders, de frequentie ervan en de controle op de uitvoering van de gegeven orders de 
conclusie wettigen dat de arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid wordt verricht.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Verhouding van ondergeschiktheid - 
Orders

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende verhouding van ondergeschiktheid bestaat zodra een persoon 
in feite toezicht kan uitoefenen op de handelingen van een ander persoon (1). (1) Cass., 23 juni 1997, AR. 
S.96.0140.F, nr. 295; 27 april 1998, AR. S.97.0090.F, nr. 213.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Verhouding van ondergeschiktheid

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

2 april 2001S.00.0043.N AC nr. ...

De overeenkomst voor tewerkstelling van een student, die niet schriftelijk is opgesteld, is niettemin een 
overeenkomst tot tewerkstelling van studenten als bedoeld in titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet (1). 
(1) Zie cass. 29 juni 2000, A.R. nr S.98.0145.F (AC 2000, nr 416) en de noot getekend J.F.L.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Vorm - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

- Artt. 120, 123, 124 en 126 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 17bis van het K.B. van 28 november 1969 is 
voldaan, is de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling van studenten onttrokken aan de toepassing van 
de R.S.Z.-wet (1). (1) Zie cass. 29 juni 2000, A.R. nr S.98.0145.F (AC 2000, nr 416) en de noot getekend J.F.L.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Vorm - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Sociale zekerheid - 
Werknemers - Toepassingsgebied

- Art. 17bis KB 28 nov. 1969

- Artt. 120, 123, 124 en 126 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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29 juni 2000S.98.0145.F AC nr. ...

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die schriftelijk is vastgesteld en uitgevoerd 
overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en verordenende bepalingen, is een overeenkomst voor een 
tewerkstelling van studenten, zelfs als er geen afschrift van de overeenkomst door de werkgever aan de door 
de Koning aangewezen ambtenaar is meegedeeld; de student kan die overeenkomst evenwel op elk ogenblik 
zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen (1). (1) Vgl. L. VAN HOESTENBERGHE, De 
tewerkstelling van studenten, Oriëntatie 5 mei 1990, blz. 116 en 122. Het is interessant om de oorsprong van 
artikel  126, Arbeidsovereenkomstenwet, op te sporen om de draagwijdte ervan te verduidelijken. Die 
bepaling, waarover de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet geen duidelijkheid verschaft, vloeit 
voort uit artikel  5, Wet 9 juni 1970 betreffende de tewerkstelling van studenten. De parlementaire 
voorbereiding van de laatstgenoemde wet geeft de bekommernis van de wetgever weer om de belangen van 
de tewerkgestelde student te beschermen. Het voorstel van wet bepaalde oorspronkelijk dat de student, bij 
ontstentenis van een geschrift, de overeenkomst te allen tijde kon beëindigen zonder naleving van een 
opzeggingstermijn en zonder vergoeding (artikel  6). Waarom? "Dit artikel heeft een dubbel doel. Wanneer 
geen geschrift bestaat, wordt een arbeidsovereenkomt geacht gesloten te zijn voor onbepaalde tijd. Dit zou 
eventueel tot gevolg hebben dat de student, op het ogenblik dat hij meent dat de abeidsovereenkomst een 
einde neemt, moet vaststellen dat hij geen opzeggingstermijn heeft betekend, en zijn overeenkomst moet 
verlengen wil hij niet gehouden zijn tot de plaatsvervangende vergoeding. Dit bezwaar bestaat evenwel niet 
voor de arbeidsovereenkomsten voor werklieden wanneer het gebruik of het paritair comité het afsluiten van 
mondelinge overeenkomsten van bepaalde tijd toestaan. Vervolgens is het artikel bedoeld als burgerlijke 
sanctie ten overstaan van de werkgever. De werkgever zal er aldus toe aangezet worden een schriftelijke 
overeenkomst op te stellen, wil hij niet in de onzekerheid zijn op ieder ogenblik zijn hulp in het bedrijf te 
verliezen op een ogenblik dat deze in het bedrijf het meest nodig is" (Gedr. St. Senaat, zitting 1968-1969, nr. 
190, blz. 4). In zijn advies nr. 313 heeft de Nationale Arbeidsraad geoordeeld dat de overeenkomst, bij 
ontstentenis van een geschrift, moest beantwoorden aan de voorwaarden van de voor onbepaalde tijd 
aangegane verbintenissen en voorgesteld om artikel  6 te schrappen, zonder dat hieraan evenwel gevolg is 
gegeven (Gedr. St. Senaat, zitting 1969-1970, nr. 279, blz. 23). In artikel  6 bepaalde het voorstel reeds dat een 
afschrift van de overeenkomst aan de arbeidsinspectie moest worden medegedeeld op straffe van de in artikel  
19 bedoelde strafsancties. In voornoemd advies heeft de Nationale Arbeidsraad, deze keer met succes, gepleit 
om van dergelijke sancties af te zien (id., blz. 25). De wetgever heeft de burgerlijke sanctie in geval van het 
ontbreken van een geschrift, ook in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de arbeidsinspectie 
opgelegd : "Het is inderdaad overdreven in een zwaardere sanctie te voorzien bij gebrek aan mededeling dan 
bij gebrek aan geschrift" (id., blz. 11). De wetgever heeft in dit geval blijkbaar alleen kunnen verwijzen naar de 
tweede doelstelling die hij aan artikel  6 van het voorstel had gegeven, nl. een middel om de werkgever onder 
druk te zetten. De doelstelling die erin bestond de student te beschermen door hem de mogelijkheid te geven 
te ontkomen aan de gevolgen van een heromschrijving van de overeenkomst, had immers geen enkel nut als 
de werkgever alleen maar verzuimd had de overeenkomst aan de sociale inspectie mee te delen. Alvorens de 
W. 21 maart 1995 betreffende de studentenarbeid te wijzigen, werd de Nationale Arbeidsraad verzocht een 
nieuw advies uit te brengen (advies nr. 1011 van 29 okt. 1991), waarin hij opnieuw vaststelde dat de sanctie, 
bij ontstentenis van geschrift, erin bestond dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd werd ingevolge artikel  9, Arbeidsovereenkomstenwet. Daar artikel  126 zo algemeen was gesteld dat de 
daarin voorgeschreven sanctie zelfs kon worden opgelegd als die heromschrijving geen bestaansreden had, 
stelde de Raad de zachtere maatregelen voor die in het tweede en derde lid van het huidige artikel  126 zijn 
opgenomen. Uit de parlementaire voorbereiding van de W. 21 maart 1995 blijkt dat de wetgever zelfs 
overwogen heeft de student nog meer te beschermen door te bepalen dat de werkgever tot het betalen van 
een schadevergoeding zou worden veroordeeld (Pasin., 1995, 439). Niemand heeft echter nog de draagwijdte 
in vraag gesteld van de sanctie die opgelegd wordt in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de 
arbeidsinspectie.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Vorm - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

- vóór de wijziging ervan bij de Wet 21 maart 1995

- Art. 17bis, eerste lid KB 28 nov. 1969

- Artt. 120, 123, 124, 125 en 126 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 mei 2000S.99.0080.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0080.F, AC 2000, nr...

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - 
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Vermoeden - Vermoeden "iuris tantum" van het bestaan van een arbeidsovereenkomst - Bewijs van tegendeel - Bewijs van 
de hoedanigheid van zelfstandige

Uit de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van zelfstandig 
handelsagent te sluiten leidt de rechter wettelijk het tegenbewijs af van het wettelijk vermoeden dat de 
handelsvertegenwoordiger door een arbeidsovereenkomst is gebonden (1). (1) Zie concl. O.M.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - 
Vermoeden - Vermoeden "iuris tantum" van het bestaan van een arbeidsovereenkomst - Bewijs van tegendeel - Bewijs van 
de hoedanigheid van zelfstandige

- Art. 4, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 maart 2000S.99.0096.N AC nr. ...

Niet wettig is de beslissing van de rechter die vaststelt dat de werknemer zekere prestaties heeft verricht in 
opdracht van de werkgever en onder zijn gezag en alleen op die gronden zonder vast te stellen dat er een loon 
werd overeengekomen aanneemt dat er een arbeidsovereenkomst bestond tussen partijen.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Wezenlijke elementen - Loon - Geen consensus

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

31 mei 1999S.98.0057.N AC nr. ...

Wanneer de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer lager ligt dan het bij artikel 
11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde minimum van een derde van de wekelijkse arbeidsduur 
van de voltijds tewerkgestelde werknemer, is het loon verschuldigd op basis van de minimumgrens, maar de 
geleverde arbeid verliest hierdoor niet het karakter van deeltijdse arbeid.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Deeltijdse arbeid - Wekelijkse arbeidsduur - Duur van 
werkperiode - Korter dan drie uren

- Art. 11bis Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

25 mei 1998S.97.0083.F AC nr. ...

Bij gebreke van akkoord tussen de partijen over de vaststelling van het loon dat de werkgever aan de 
werknemer moet betalen, kan tussen hen geen arbeidsovereenkomst bestaan.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Wezenlijke bestanddelen - Loon - 
Vaststelling - Akkoord - Geen akkoord

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

27 april 1998S.97.0090.F AC nr. ...

De rechter beslist wettig dat het bestaan van een gezagsverhouding tussen een vennootschap en haar 
medecontractanten niet bewezen is, wanneer hij erop wijst dat die vennootschap verscheidene contracten van 
zelfstandig televerkoopster heeft gesloten met een aantal mensen die hun werk en hun diensturen naar eigen 
goeddunken wilden regelen, dat er agenda's worden bijgehouden waarin de zelfstandige medewerksters, zelf 
en zoals zij het wensen, hun werktijden noteren, dat uit die agenda's blijkt dat de televerkoopsters hun werk 
naar eigen inzicht regelen, dat de overeenkomsten tussen de vennootschap en haar televerkoopsters 
uitdrukkelijk iedere gezagsverhouding uitsluiten en preciseren dat de televerkoopster haar activiteiten 
volstrekt zelfstandig uitoefent en dat haar geen bevelen of richtlijnen worden gegeven, dat de 
televerkoopsters als zelfstandigen wilden worden beschouwd en dat geenszins bewezen is dat die mensen 
misleid zijn omtrent de aard van hun werk en hun arbeidsvoorwaarden.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Televerkoop - 
Televerkoper - Televerkoopster

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan 
hebben over andermans handelingen.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

16 maart 1998S.97.0107.N AC nr. ...
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Als de wet niet zelf in een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voorziet, moet de 
afwezigheid van een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk blijken uit feiten die het bestaan van dergelijke 
overeenkomst uitsluiten.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaan - Afwezigheid wettelijk vermoeden - 
Gezagsverhouding - Niet-uitsluitende en uitsluitende elementen - Beoordeling door de rechter - Criteria

- Artt. 2, 3 en 17 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 november 1997S.96.0129.N AC nr. ...

Miskennen het bij artikel 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden 
aangaande het bestaan van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever, de 
rechters die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen 
van het bestaan van een gezagsverhouding.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk vermoeden - 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken - Beoordeling

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 november 1997S.97.0044.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze 
derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

23 juni 1997S.96.0140.F AC nr. ...

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan 
hebben over andermans handelingen.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Gezagsverhouding

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 april 1995S.94.0113.F AC nr. ...

Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlopend en 
geregeld werk te verschaffen.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeengekomen wijze, tijd en plaats - Begrip

- Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

9 januari 1995S.94.0074.F AC nr. ...

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan 
hebben over andermans handelingen.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het bepaalde in de artt. 20, 1°, en 17, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de werkgever niet 
verplichting in om doorlopend werk te verschaffen en houdt voor de werknemer die door een 
arbeidsovereenkomst met hem verbonden is, niet de verplichting in om elk hem door zijn werkgever 
aangeboden werk te aanvaarden, dus zelfs als het werk moet worden verricht op een andere dan de door de 
partijen overeengekomen wijze, tijd of plaats.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Overeengekomen wijze, tijd en plaats - Begrip

- Artt. 17, 1°, en 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 november 1994S.94.0007.F AC nr. ...

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan 
hebben over andermans handelingen.~

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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EINDE

20 december 2004S.04.0095.N AC nr. 621

Is naar recht verantwoord de beslissing van de rechter die vaststelt dat de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever wegens een aanzienlijke wijziging van een essentieel bestanddeel werd beëindigd op de datum 
gesitueerd door de werknemer en te kennen geeft dat de werknemer na de ingebrekestelling van de 
werkgever en de dagvaarding, de vroegere overeenkomst niet verder heeft uitgevoerd, maar wel als 
voorlopige houding is blijven werken onder de door werkgever eenzijdig gewijzigde omstandigheden, dit onder 
voorbehoud van al zijn rechten, zonder zijn akkoord hieromtrent en zonder afstand te doen van zijn recht de 
eenzijdige beëindiging door de werkgever van de overeenkomst te laten vaststellen.

Einde - Eenzijdige wijziging - Kennisgeving van de beslissing door tegenpartij - Gevolg

Wanneer de werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de arbeidsovereenkomst als beëindigd 
beschouwt op grond dat de werkgever éénzijdig een belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst heeft aangebracht is de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van die kennisgeving in elk 
geval onherroepelijk en definitief beëindigd (1). (1) Zie Cass., 7 juni 1993, AR 8351 met conclusie van 
procureur-generaal M. DE SWAEF. Het O.M. concludeerde tevens tot de verwerping van het eerste middel van 
de voorziening op volgende gronden: het ging uit van de lezing van het arrest dat het arbeidshof de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitsprak ingevolge gerechtelijke ontbinding gestoeld op artikel 1184 
B.W. en deze beëindiging situeerde op 1 september 2001 en dat wanneer de werknemer de gerechtelijke 
ontbinding van de overeenkomst vraagt de arbeidsovereenkomst blijft bestaan zolang de procedure aanhangig 
is en er geen ontbinding is uitgesproken. De werknemer die het einde van de contractuele relatie niet had 
vastgesteld had dus het recht te blijven voortwerken ter uitvoering van de betwiste arbeidsovereenkomst.

Einde - Eenzijdige wijziging - Kennisgeving van de beëindiging door tegenpartij

6 september 2004S.04.0008.N AC nr. 381

Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of gestaafd worden door 
voorheen in de ontslagbrief vermelde en gebeurde feiten; geen wetsbepaling legt enige termijn op binnen 
dewelke de ter verduidelijking van de dringende reden aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad (1). 
(1) Cass., 3 juni 1996, AR S.95.0140.N, nr 205.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Ontslagbrief - Aangevoerd feit en aan het ontslag voorafgaand ingeroepen feit

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van alle omstandigheden 
die daarvan een dringende reden kunnen uitmaken; de rechter moet rekening houden met de 
omstandigheden die in de ontslagbrief zijn aangevoerd om de erin opgegeven dringende redenen toe te 
lichten (1). (1) Cass., 3 juni 1996, AR S.95.0140.N, nr 205.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Aangevoerd feit

26 januari 2004S.03.0067.F AC nr. 44

De tekortkoming van een partij, zelfs aan haar essentiële verplichtingen, beëindigt op zich de 
arbeidsovereenkomst niet (1). (1) Cass., 7 maart 1994, AR S.93.0127.N, nr 110, redengeving. I.v.m. het verband 
tussen het feit dat de beëindiging, als zij niet aan de ene partij te wijten is, het werk is van de andere partij, zie 
Cass., 15 juni 1981, AR 6223 (AC, 1980-81, nr 592).

Einde - Eenzijdige wijziging - Partij - Verplichtingen - Essentiële verplichtingen - Tekortkoming

- Artt. 17, 20 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 december 2003S.03.0055.F AC nr. 665
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Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering van de werknemer tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst wordt verworpen wanneer de feitenrechter op grond van een beoordeling van de 
feitelijke omstandigheden beslist, enerzijds, dat de werkgever, door de hem verweten beslissing waarbij de 
werknemer economisch werkloos wordt gemaakt, niet tekortgekomen is aan zijn contractuele verplichtingen 
en, anderzijds, dat de hem eveneens verweten loonsvermindering weliswaar bewezen is maar te wijten is aan 
een fout van de personeelsdienst die door de werkgever is verbeterd zodra hij ervan op de hoogte werd 
gebracht, zodat die enige tekortkoming van de werkgever aan zijn verplichtingen niet zwaarwichtig genoeg is 
(1). (1) Zie Cass., 9 sept. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 47); 12 nov. 1976 (AC, 1977, 294); 10 feb. 1983, AR 6620 
(AC, 1982-83, nr 332); 31 jan. 1991, AR 8803, AC, 1990-91, nr 288. Het staat aan de bodemrechter na te gaan 
of, gelet op de zwaarwichtigheid van de verweten tekortkoming die in het gerezen conflict is aangetoond, de 
voortzetting van de contractuele betrekkingen al dan niet mogelijk was. Met andere woorden, het staat aan de 
bodemrechter na te gaan of de door een partij aan haar medecontractant verweten tekortkoming 
zwaarwichtig genoeg is om de ontbinding van de wederkerige overeenkomst in het nadeel van de 
medecontractant te rechtvaardigen.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Gerechtelijke ontbinding - Vordering in rechte - Bevoegdheid van de bodemrechter - 
Verplichting - Verweten tekortkoming - Voldoende zwaarwichtige tekortkoming

- Artt. 20, 1° en 3°, en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

8 december 2003S.03.0053.F AC nr. 634

Geen enkele wetsbepaling, inzonderheid geen enkele bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet, verbiedt 
dat de werkgever en de werknemer bedingen dat in de arbeidsovereenkomst die zij voor een onbepaalde tijd 
sluiten of hebben gesloten een vaste termijn is bepaald waarmee de overeenkomst eindigt als zij tot dan is 
blijven bestaan (1); die termijn welke de partijen in een dergelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd 
opnemen dient niet schriftelijk te worden vastgesteld (2). (1) Cass., 6 april 1998, AR S.97.0070.F, nr 194. (2) Zie 
C. WANTIEZ, opmerkingen bij Cass., 23 sept. 1991, J.T.T., 1991, p. 482, inz. p. 483, nr 3; vgl. Cass., 8 juni 1961 
(Bull. en Pas., 1961, I, 1096), met concl. de Heer Delange, adv.-gen., inz. p. 1097. Wat betreft de 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zie artikel  9, Arbeidsovereenkomstenwet.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde tijd - Termijn - Vaste termijn behoudens voorafgaande 
beëindiging - Wettigheid - Vaststelling

- Artt. 7 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

20 oktober 2003S.03.0033.N AC nr. 514

De afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de werkgever is aan geen enkele 
bijzondere vormvoorwaarde onderworpen (1). (1) Cass., 15 maart 1999, AR S.97.0157.N, nr 155.

Einde - Allerlei - Bedienden - Niet-concurrentiebeding - Werkgever - Afstand - Vormvoorwaarde

- Art. 65 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Een werkgever die van de toepassing van het concurrentiebeding niet afziet is de forfaitaire vergoeding 
verschuldigd zonder dat vereist is dat de werknemer door het naleven van het beding schade lijdt.

Einde - Allerlei - Niet-concurrentiebeding - Vergoedingen - Eisbaarheid

- Artt. 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 oktober 2003S.03.0010.F AC nr. 493

De partij die eenzijdig, al was het tijdelijk, één van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst 
wijzigt, maakt aan die overeenkomst onmiddellijk en onrechtmatig een einde (1). (1) Cass., 10 feb. 1992, AR 
9257, nr 299; 30 nov. 1998, AR S.97.0146.N, nr 496; zie Cass., 27 april 1977 (AC, 1977, 883); 23 juni 1997, AR 
S.96.0047.F, nr 294; 18 dec. 2000, AR S.00.0103.F, nr 703; 4 feb. 2002, AR S.01.0103.N, nr 83.

Einde - Eenzijdige wijziging - Wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

30 juni 2003S.02.0098.F AC nr. 387

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 30 juni 2003, AR S.02.0098.F, nr ...

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Werklieden - Bedienden - Geldigheid - Vereisten - Begrip - Niet-inachtneming - 
Nietigheid - Betrekkelijke nietigheid - Werknemer
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De voorwaarden inzake loon als bedoeld in het eerste tot het vierde lid van artikel 65, § 2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet zijn evenzeer als de voorwaarden, bepaald in het vijfde lid, geldigheidsvereisten 
van het concurrentiebeding. De niet-inachtneming ervan leidt tot de betrekkelijke nietigheid waarop alleen de 
werknemer zich kan beroepen (1). (1) Zie concl. O.M.; zie ook Cass., 20 jan. 2003, AR S.02.0018.N, nr ...

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Werklieden - Bedienden - Geldigheid - Voorwaarden - Begrip - Niet-inachtneming - 
Nietigheid - Betrekkelijke nietigheid - Werknemer

- Artt. 65, § 2, eerste tot vijfde lid, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 april 2003S.02.0028.N AC nr. 253

Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, 
ontstaat het recht van de bediende op een aanvullende opzeggingsvergoeding wegens deze onregelmatige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, hoewel de 
arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan; dit recht van de 
bediende kan niet worden beïnvloed door latere gebeurtenissen (1). (1) Cass., 6 maart 2000, AR S.99.0161.N, 
nr 155.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontstaan van het recht

- Artt. 39 en 82, §§ 3 en 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende tijdens de door de werkgever in 
acht genomen te korte opzeggingstermijn heeft geen invloed op het verworven recht van de bediende op de 
aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding wegens de vroegere onregelmatige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever (1). (1) Zie Cass., 4 juni 1975, AC 1974-75, 1054.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Onregelmatige beëindiging door bediende na te korte opzegging door de andere partij - 
Bediende - Aanspraak op aanvullende opzeggingsvergoeding

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

In geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende, tijdens de door de 
werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, is de bediende aan de werkgever een opzeggingsvergoeding 
verschuldigd; deze vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die de 
bediende in acht diende te nemen, weliswaar ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde 
kwam op het ogenblik dat de voorheen door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn zou verlopen 
zijn (1). (1) Cass., 7 sept. 1981, AC 1981-82, nr 10.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Onregelmatige beëindiging door bediende na te korte opzegging door de andere partij - 
Vergoeding - Vaststelling

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

7 april 2003S.00.0013.F AC nr. 229

Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk maakt de 
arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn te beëindigen (1). (1) Cass., 23 
okt. 1989, AR 6642, nr 108, met (gedeeltelijk andersluidende) concl. van adv.-gen. LENAERTS, in AC

Einde - Ontslag om dringende redenen - Begrip - Fout

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer een arrest de feiten die drie of minder dan drie werkdagen aan het ontslag wegens dringende reden 
zijn voorafgegaan, niet als een fout aanmerkt, hoeft het de feiten die dagtekenen van meer dan drie 
werkdagen voor dat ontslag niet te onderzoeken; deze kunnen immers geen invloed hebben op de ernst van 
een gedrag dat niet als een fout is aangemerkt (1). (1) Cass., 27 nov. 1989, AR 8650, nr 197; zie Cass., 6 maart 
1995, AR S.94.0071.F, nr 133.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Door de werkgever gegeven ontslag - Verschillende door de werkgever 
aangevoerde feiten - Bediende - Geen fout binnen de wettelijke termijn voor ontslag - Gevolg - Voorafgaande feiten - 
Onderzoek

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

7 april 2003S.02.0110.F AC nr. 231
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De werknemer die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kwijting voor saldo van rekening geeft, kan 
tegelijkertijd afstand van rechten doen of een dading aangaan, doch deze moeten in het kwijtschrift voor saldo 
van rekening in afzonderlijke bewoordingen worden bedongen (1). (1) Cass., 7 maart 1988, AR 6045, nr 416; 
zie Cass., 27 juni 1973 (AC, 1973, 1062); 10 maart 1976 (ibid., 1976, 793) met concl. adv.-gen. LENAERTS in 
J.T.T. 1976, p. 290; 15 okt. 1979 (AC, 1979-80, nr 110); 11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr 354); 21 feb. 1994, AR 
S.93.0037.N, nr 83.

Einde - Kwijting saldo - Afstand - Dading

- Art. 12 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 42 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 maart 2003S.02.0092.F AC nr. 195

De beslissing van het bestreden arrest volgens welke het geweld, dat het bewezen verklaart, onrechtmatig of 
ongeoorloofd is, wordt afdoende verantwoord door de niet door een middel bekritiseerde overweging van dat 
arrest dat, los van het onderzoek van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten, 
eerstgenoemde jegens laatstgenoemde geweld heeft gebruikt dat  onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de 
omstandigheden waaronder de werkgever de litigieuze dading ter ondertekening aan de werknemer heeft 
voorgelegd.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Werknemer - Ontslag - Dading - Toestemming - Geweld

- Artt. 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek

17 maart 2003S.02.0052.N AC nr. 172

Uit de bepaling van artikel 2, §2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) 
gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie die wordt 
toegekend aan werklieden en werksters die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1, maar die ten 
minste drie jaar ancienniteit hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de loop van 
het jaar, volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie jaar ancienniteit heeft uit vrije wil de 
onderneming verlaat ongeacht de wijze waarop dit geschiedt.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Werknemer - Onregelmatige beëindiging - Eindejaarspremie - Recht - 
Voorwaarden - Algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren - 
Vrijwillig verlaten van onderneming

- Art. 2, § 2 CAO 12 mei 1997 (KB 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 
betreffende de eindejaarspremie

10 maart 2003S.02.0030.F AC nr. 160

De handelsvertegenwoordiger lijdt geen nadeel dat hem recht geeft op een uitwinningsvergoeding wanneer 
de bodemrechter vaststelt dat die handelsvertegenwoordiger erin geslaagd is zijn nieuwe werkgever het 
cliënteel te verschaffen dat hij vroeger bij zijn vorige werkgever heeft aangebracht (1). (1) Het arrest van het 
Hof is, wat het tweede middel betreft dat niet is gepubliceerd in de AC, in overeenstemming met de 
samenvatting. Zie ook Cass., 31 okt. 1973 (AC, 1974, 258); 21 dec. 1981, AR 3310 (ibid., 1981-82, nr 263).

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Geen nadeel - Bewijs

- Art. 101, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de handelsvertegenwoordiger zich beroept op het recht op een uitwinningsvergoeding, moet het 
door de werkgever te bewijzen feit dat de vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft in de regel worden 
beoordeeld op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd; het feit dat genoemde 
vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft door verlies van cliënteel kan evenwel, wanneer hij een 
activiteit voortzet waardoor hij dat cliënteel kan behouden, worden afgeleid uit feiten die dagtekenen van na 
de beëindiging van de overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 20 maart 2000, AR S.99.0142.N, nr 189; A. de THEUX, 
"Représentation commerciale: conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction", Chron. D.S, 1994, 1, pp.17 en 18, 
nr 25; D. RYCKX, "Uitwinningsvergoeding - afwezigheid van nadeel - tijdstip van beoordeling: duidelijker 
of ...?", Chron. D.S., 2001, 05, p. 249 ("Tijdstip van beoordeling").

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Geen nadeel - Bewijs - Tijdstip - Algemene regel - Uitzondering

- Art. 101, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 februari 2003S.02.0090.N AC nr. 78
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Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn ten aanzien van de bediende, bedoeld in artikel 82, § 2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, dient de rechter rekening te houden met omstandigheden die bestonden op het 
ogenblik van de kennisgeving van het ontslag, in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende 
bestaande kans om een gelijkwaardige betrekking te vinden, beïnvloeden (1). (1) Zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr 
6704, nr 143.

Einde - Opzegging - Hogere bediende - Termijn - Vaststelling door rechter - In aanmerking te nemen omstandigheden

- Art. 82, § 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

27 januari 2003S.02.0071.F AC nr. 61

Als dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd elke ernstige 
tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt; die regel wordt derhalve geschonden wanneer de rechter voor de uitspraak over 
de toelaatbaarheid van de aangevoerde dringende reden andere criteria hanteert (1). (1) Zie cass., 6 maart 
1995, AR S.94.0071.F, nr 133; zie ook cass., 28 jan. 1991, AR 8978, nr 282 en de noot 1 p. 574.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Voortdurende tekortkoming - Termijn

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

20 januari 2003S.02.0018.N AC nr. 37

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst dat niet beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarde van 
de voorziene betaling van een enige en forfaitaire vergoeding voor de werkgever heeft tot gevolg dat de 
bediende dit concurrentiebeding niet dient na te leven en steeds de nietigheid ervan kan inroepen; deze 
nietigheid is relatief en kan alleen door de bediende worden aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 2 mei 1988, A.R. nr 
8004, nr 530.

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Geldigheidsvoorwaarden - Nietig beding - Geen voorziene betaling van compensatoire 
vergoeding - Belang van werknemer

- Artt. 65, § 2, vijfde lid, 4°, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst nietig is, omdat het niet beantwoordt aan de 
geldigheidsvoorwaarde van de voorziene betaling van een enige en forfaitaire vergoeding daar de werkgever 
en de bediende deze nietigheid niet inroept, verleent dit hem niet het recht op de minimum compensatoire 
vergoeding; de dekking van de nietigheid van het concurrentiebeding heeft niet tot gevolg dat de werkgever 
gehouden is tot de betaling van de compensatoire vergoeding waartoe hij zich niet heeft verbonden.

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Nietig beding - Geen voorziene betaling van compensatoire vergoeding - Werknemer - 
Dekking van nietigheid

- Artt. 65, § 2, vijfde lid, 4°, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 januari 2003S.02.0025.F AC nr. 29

Wanneer de lasthebber van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met opzegging 
beëindigt zonder daartoe gemachtigd te zijn, en de werkgever die handeling bekrachtigt, werkt die 
bekrachtiging door de werkgever enkel terug tot de dag van de opzegging op voorwaarde dat daardoor geen 
afbreuk wordt gedaan aan een recht dat de werknemer krachtens de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten ten gevolge van de opzegging verkregen heeft (1). (1) Zie cass., 6 feb. 1953 (Bull. en 
Pas., 1953, I, 436); 6 nov. 1995, AR S.95.0034.N, nr 476.

Einde - Opzegging - Geldigheid - Werkgever - Lasthebber van de werkgever - Opzegging, door de lasthebber gegeven buiten 
de perken van de lastgeving - Bekrachtiging door de lastgever - Gevolgen - Werknemer

- Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 1338 en 1998, tweede lid Burgerlijk Wetboek

2 december 2002S.02.0060.N AC nr. 649

De rechter die een opzeggingstermijn moet vaststellen die de werkgever moet in acht nemen, ingevolge de 
onregelmatige beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd, moet rekening houden met de kans van 
de bediende om spoedig een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn 
functie en zijn loon en anciënniteit, naar gelang van de elementen eigen aan de zaak; de rechter moet de 
anciënniteit berekenen op grond van de jaren tijdens welke de werknemer in die hoedanigheid 
ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever, op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

Einde - Opzegging - Overeenkomst voor bepaalde tijd - Werkgever - Vroegtijdige beëindiging - Hogere bediende - 
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Opzeggingstermijn - Anciënniteit

- Artt. 40, § 1 en 82, § 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

18 november 2002S.01.0193.N AC nr. 613

Wanneer een partij de arbeidsovereenkomst beëindigt vóór het einde van de opzeggingstermijn is deze 
gehouden een opzeggingsvergoeding te betalen aan de andere partij voor het resterend deel van die termijn; 
bij de vaststelling van de verschuldigde opzeggingsvergoeding moet rekening worden gehouden met de 
verlenging van de opzeggingstermijn wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Vaststelling - Opzeggingstermijn - Voortijdige beëindiging - Schorsing van uitvoering

- Artt. 38, § 2 en 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 oktober 2002S.01.0173.N AC nr. 537

Het ontslag, zijnde de handeling waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat ze de 
arbeidsovereenkomst wil beëindigen kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven (1). (1) Zie cass., 12 
sept. 1988, AR 6230, nr 23.

Einde - Algemeen - Ontslag

- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

7 oktober 2002S.00.0127.F AC nr. 508

De regel volgens welke een tijdelijke aanwerving, in een wervingsambt, van een gesubsidieerd personeelslid 
van het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Franse Gemeenschap, van rechtswege eindigt uiterlijk de laatste dag 
van het schooljaar tijdens hetwelk de aanstelling gebeurde, impliceert niet dat elke arbeidsprestatie die door 
het betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, in het kader van een nieuwe aanwerving voor het 
nieuwe schooljaar uitgevoerd wordt.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Onderwijs - Vrij gesubsidieerd onderwijs - Tijdelijk personeel - Verstrijken van de 
termijn - Laatste dag van het schooljaar - Gevolg - Latere arbeidsprestatie

- Art. 32, § 1, 4° Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

23 september 2002S.01.0142.F AC nr. 470

Wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbreking verschillende arbeidsovereenkomsten hebben 
gesloten, waarvan de laatste voor onbepaalde tijd, wordt de minimum opzeggingstermijn vastgesteld volgens 
de jaren ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever op het tijdstip dat de opzegging ingaat (1). (1) Cass., 10 
maart 1986, A.R. 5022, nr. 438; zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. 6703, nr. 142; 29 okt. 1990, A.R. 7170, nr. 113.

Einde - Opzegging - Termijn - Dienst bij dezelfde werkgever - Verschillende arbeidsovereenkomsten

- Art. 82, § 2, tweede lid, § 3, tweede lid, en § 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzeggingsvergoeding - Termijn - Dienst bij dezelfde werkgever - Verschillende arbeidsovereenkomsten

- Art. 82, § 2, tweede lid, § 3, tweede lid, en § 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 juni 2002S.99.0144.F AC nr. 363

Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiële bestanddelen van de 
overeenkomst zijn, kan de voortzetting van de arbeidsprestaties door de bediende, na het verstrijken van de 
termijn die vereist is om stelling te nemen ten aanzien van het eventueel sluiten van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst, impliceren dat afstand wordt gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te 
wijten beëindiging, niettegenstaande voorbehoud is gemaakt(1) en dat een stilzwijgend akkoord is bereikt 
over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. (1) Cass., 7 januari 1980 (AC, 1979-80, nr. 268); 28 juni 1982, AR. 6500 
(ibid., 1981-82, nr. 649); zie Cass., 17 mei 1990, AR. 8685, nr. 546.

Einde - Eenzijdige wijziging - Essentiële bestanddelen

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

28 mei 2002P.01.0559.N AC nr. 320
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Artikel 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat behoudens de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten 
een einde nemen door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur werd 
gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is; de bepalingen van artikel  1234 B.W. 
staan daaraan niet in de weg (1). (1) Zie cass., 26 sept. 1973, AC, 1974, 96; 12 okt. 1998, AR nr S.97.0122.F, nr 
438.

Einde - Opzegging - Tenietgaan van verbintenissen - Toepassing

8 april 2002S.01.0159.N AC nr. 215

Als de feiten die de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten zouden rechtvaardigen een tekortkoming 
uitmaken die blijft voortduren, is de bepaling van het tijdstip vanaf wanneer die voortdurende tekortkoming 
onmiddellijk en definitief elke professionele samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van 
de partij die gebruik wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht (1). (1) Cass., 19 jan. 1998, AC 
1998, nr 34; cass., 27 nov. 1995, AC, 1995, nr 508.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Voortdurende tekortkoming - Tijdstip

- Art. 35, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De werkgever die zijn werknemer ter kennis brengt dat de arbeidsovereenkomst zonder verdere verwittiging 
op een bepaalde datum wegens dringende reden zal worden beëindigd indien op die datum een voortdurende 
tekortkoming van de werknemer niet beëindigd is, maar die werknemer bij het verstrijken van die datum 
zonder meer in dienst houdt, beëindigt de arbeidsovereenkomst niet; in die omstandigheden kan de 
werkgever nadien de werknemer rechtsgeldig ontslaan op grond van dezelfde tekortkoming, in zoverre deze 
heeft voortgeduurd tot drie werkdagen of minder voor het ontslag.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Voortdurende tekortkoming - Termijn

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

25 februari 2002S.01.0022.F AC nr. 127

Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de beslissing van de rechter m.b.t. het bedrag van 
opzeggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, als het onder de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd geen melding 
maakt van artikel  39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Geschonden wetsbepaling - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Niet-vermelding - 
Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

4 februari 2002S.00.0022.N AC nr. 79

De eventuele winst die de werknemer realiseert wanneer hij de optie licht en later tot verkoop van de 
aandelen overgaat, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de aandelenkoersen en van zijn 
hoedanigheid van aandeelhouder en is niet het gevolg van de in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, noch een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Begroting - Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst - Aandelenoptie - 
Lichten van de optie - Gerealiseerde winst - Aard

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het verkrijgen van de aandelenoptie maakt voor de werknemer louter een kans op winst uit, te beschouwen 
als een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Begroting - Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst - Aandelenoptie - Kans 
op winst

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

4 februari 2002S.00.0179.N AC nr. 80

Een afdanking is niet willekeurig wanneer het ontslag van de werkman die aangeworven is voor onbepaalde 
tijd is gebeurd om redenen die berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de 
instelling of de dienst.

Einde - Willekeurig ontslag - Vereisten

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing die de afdanking als willekeurig beschouwt omdat de werkgever 
niet de in het arbeidsreglement omschreven procedure voor een collectieve opzegging heeft nageleefd maar 
de gewone ontslagprocedure.

Einde - Willekeurig ontslag - Niet naleving procedure collectief ontslag

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

4 februari 2002S.01.0103.N AC nr. 83

De partij die eenzijdig een belangrijke wijziging aan een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 
aanbrengt, beëindigt die overeenkomst onregelmatig (1). (1) Cass., 17 mei 1993, AC 1993, nr 240, met 
conclusie van advocaat-generaal G. BRESSELEERS.

Einde - Eenzijdige wijziging - Essentieel bestanddeel - Arbeidsplaats - Onregelmatige beëindiging

28 januari 2002S.00.0014.F AC nr. 58

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 28 jan. 2002, AR S.00.0014.F, AC, 2002, nr ...

Einde - Ontslag om dringende redenen - Ontslag - Intrekking - Onderling akkoord

De omstandigheid dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een der partijen om dringende reden 
terstond een einde maakt aan die overeenkomst neemt niet weg dat de werknemer en de werkgever in 
onderling akkoord het ontslag om dringende reden als niet-bestaande kunnen beschouwen (1). (1) Zie concl. 
O.M. Evenwel dient te worden opgemerkt dat het geannoteerde arrest van het Hof de in de samenvatting 
vervatte regel grondt op artikel 1134 B.W., terwijl de conclusie van het O.M. haar grondde op artikel  1780 
B.W.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Ontslag - Intrekking - Onderling akkoord

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 2001S.99.0206.F AC nr. ...

Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens artikel  35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend wanneer deze omtrent het bestaan van het 
feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens 
tegenover de andere partij en het gerecht (1) (1) Cass., 6 sept. 1999, AR. S.98.0122.F, nr. 437; 14 mei 2001, AR. 
S.99.0174.F, nr..., motivering; zie cass., 14 mei 1979 (AC, 1978-79, 1092); 22 jan. 1990, AR. 8681, nr. 316.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

18 juni 2001S.99.0153.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest waarbij wordt beslist dat het ontslag van een werkman wegens niet 
verantwoorde afwezigheid willekeurig is, wanneer de werkgever die afwezigheid niet bewijst en hij de 
werkman dus ontslaat om een reden waarvan hij het verband met het gedrag van de werkman niet aantoont.

Einde - Willekeurig ontslag - Werkman - Bewijs - Bewijslast

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

11 juni 2001S.00.0124.N AC nr. ...

De gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vrije onderwijsinstelling en het 
personeelslid is uitgesloten in zoverre zij strijdig is met de beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het 
decreet rechtspositie zijn bepaald (1). (1) Zie cass. 26 okt. 1981 (AC 1981-82, nr 139); 23 nov. 1981 (AC 
1981-82, nr 193).

Einde - Algemeen - Decreet rechtspositie - Dienstbetrekking - Eenzijdige beëindiging - Gerechtelijke ontbinding

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

28 mei 2001S.00.0080.F AC nr. ...
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Wanneer het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen bestaat in een voortdurende tekortkoming van de 
werknemer, bepaalt de werkgever het tijdstip vanaf wanneer die lopende tekortkoming elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (1). (1) Cass., 27 nov. 1995, AR S.95.0026.F, nr. 508; 
zie cass., 19 sept. 1994, AR S.94.0005.F, nr. 387, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 1994; 19 jan. 1998, AR 
S.97.0092.N, nr. 34.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Voortdurende tekortkomingen - Tijdstip

- Art. 35, eerste, tweede en derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 mei 2001S.99.0174.F AC nr. ...

Onwettig is de beslissing volgens welke de werkgever al meer dan drie werkdagen kennis droeg van het feit 
dat was aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag om dringende reden, als die beslissing hierop is 
gegrond dat hij van dat feit reeds vroeger op de hoogte had moeten zijn (1). (1) Zie cass., 7 dec. 1998, AR 
S.97.0166.F, nr. 506; 6 sept. 1999, AR S.98.0122.F, nr. 437.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Bekendheid met het feit - Begrip - Werkgever

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De bekendheid met het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit kan de in artikel  35, derde 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn maar doen ingaan op voorwaarde dat degene die de 
arbeidsovereenkomst kan beëindigen werkelijk kennis gekregen heeft van dat feit (1). (1) Zie cass., 24 juni 
1996, AR S.95.0107.F, nr. 254; 7 dec. 1998, AR S.97.0166.F, nr. 506; 6 sept. 1999, AR S.98.0122.F, nr. 437.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Bekendheid met het feit - Begrip - Werkgever - Persoon die bevoegd is de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 mei 2001S.00.0015.F AC nr. ...

De afdanking om redenen in verband met de noodwendigheden inzake de werking van de dienst is niet 
willekeurig, zelfs als de reorganisatie van die dienst niet aan de werkman kan worden verweten en zij hem 
nadeel berokkent (1). (1)  Zie cass., 22 jan. 1996, AR S. 95.0092.F, nr. 48.

Einde - Willekeurig ontslag - Werkman - Begrip - Dienst - Werking - Noodwendigheden - Dienst - Reorganisatie - Werkman - 
Niet aan de werkman te wijten

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 maart 2001S.00.0129.N AC nr. ...

Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens artikel  35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend wanneer deze omtrent het bestaan van het 
feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens 
tegenover de andere partij en het gerecht (1). (1) Zie cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr 388.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 januari 2001S.99.0102.F AC nr. ...

Teneinde uit te maken of de door de werkgever verschuldigde forfaitaire postvergoeding, die in de 
arbeidsovereenkomst omschreven wordt als emolumenten, van compensatoire aard is, dient de bodemrechter 
in concreto na te gaan of en in hoeverre dat bedrag een vergoeding is voor meerkosten die de werknemer 
werkelijk heeft betaald en die verband houden met zijn tewerkstelling in het ontvangende land (1). (1) Zie 
cass., 17 mei 1993, AR 8322, nr. 239, met concl. adv.-gen. Bresseleers, in AC, 6 nov. 2000, AR S.99.0135.F, 
nr ..., en de vermelde verwijzingen; C. BEVERNAGE en C. WILLEMS, Statut social des indemnités allouées par 
l'employeur aux dirigeants et cadres étrangers: avantages rémunératoires ou remboursements de frais?, J.T.T., 
1986, p. 460; H. VAN HOOGENBEMT en P. DE KOSTER, Indemnités non taxables allouées aux cadres étrangers 
et la sécurité sociale: état de la question, J.T.T. 1991, p. 462, nr. 25; C. WANTIEZ, Les indemnités de frais: à 
propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1993, J.T.T., 1993, p. 388, nr. 13.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Loon en voordelen - Begrip - Postvergoeding

- Art. 39, § 1, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 januari 2001S.99.0140.F AC nr. ...
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Concl. eerste adv.-gen J.-F. LECLERCQ, cass. 15 jan. 2001, A.R. S.99.0140.F, AC, 2001, nr ...

Einde - Allerlei - Leger - Duitsland - Belgische strijdkrachten - Militaire gemeenschap - Centrale Dienst voor sociale en 
culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioen - Pensioenrechten

Het personeelslid van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de 
militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland heeft geen recht op een afdankingsvergoeding, 
wanneer hij aanspraak kan maken op pensioenrechten op de pensioengerechtigde leeftijd, die in de regel 60 
jaar voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen blijft (1). (1) Zie concl. O.M.

Einde - Allerlei - Leger - Duitsland - Belgische strijdkrachten - Militaire gemeenschap - Centrale Dienst voor sociale en 
culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioen - Pensioenrechten

- Artt. 2, § 1, en 5 KB 8 feb. 1993

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

18 december 2000S.00.0103.F AC nr. ...

Zo de partij die eenzijdig, al is het tijdelijk, een van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst 
wijzigt, onmiddellijk en onrechtmatig een einde aan die overeenkomst maakt en, zo de rechter, wanneer hij 
beslist dat een der partijen de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd door eenzijdig een wezenlijk bestanddeel 
ervan te wijzigen, niet verplicht is vast te stellen dat zij de bedoeling had de overeenkomst te beëindigen (1), 
maakt daarentegen de tekortkoming van één der partijen aan haar verplichtingen op zich geen einde aan de 
arbeidsovereenkomst (2). (1) Cass., 10 feb. 1992, AR. 9257, nr. 299; 23 juni 1997, AR. S.96.0047.F, nr. 294; 
J.T.T. 1997, p. 333 en de opmerkingen van C. WANTIEZ "Modification unilatérale et importante d'un élément 
essentiel du contrat"; 30 nov. 1998, AR. S.97.0146.N, nr. 496. (2) Cass., 4 feb. 1991, AR. 7322, nr. 297; zie cass., 
7 maart 1994, AR. S.93.0127.N, nr. 110.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Partij - Verplichtingen - Tekortkoming

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 5, § 3, derde lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 32 en 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 1134, 1142, 1184 en 1234 Burgerlijk Wetboek

2 oktober 2000S.00.0021.N AC nr. ...

De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen taak, 
met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te hervatten, is een geval van overmacht waardoor de 
arbeidsovereenkomst een einde neemt; de arbeidsovereenkomst kan wegen blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer worden beëindigd zonder vast te stellen dat de verplichtingen aan de werkgever en de 
arbeidsgeneesheer opgelegd door artikel  146bis, § 2 en 146ter, §§ 3 en 4, van het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming met het oog op de tewerkstelling van de werknemer in een andere aangepaste 
functie, wat tot gevolg heeft dat een nieuwe arbeidsovereenomst tot stand komt, werden nageleefd (1). (1) Zie 
cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3062 (AC, 1980-81, nr. 255), met concl. adv.-gen. Declercq, in J.T.T., 1981, p. 184 
e.v., en, inz. p. 185; 15 feb. 1982, A.R. nr. 6495 (ibid., 1981-82, nr. 356); 8 okt. 1984, A.R. nr. 4397, nr. 99; 21 
april 1986, A.R. nr. 7375, nr. 511; 1 juni 1987, A.R. nr. 5628, nr. 590; 13 feb. 1989, A.R. nr. 6426, nr. 337; 13 
maartikel  1989, A.R. nr. 6505, nr. 392.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling door de 
arbeidsgeneesheer - Poging elke werknemer aan een ander werk te zetten - Onderzoek naar de mogelijkheden voor ander 
werk - Verplichting de aangewezen aanvullende onderzoekingen te verrichten

- Art. 32, 5° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

18 september 2000S.00.0031.N AC nr. ...

Voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding kan een aanmoedigingspremie slechts als lopend loon of 
voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst in aanmerking worden genomen indien de werknemer 
daarop recht heeft op het ogenblik van het ontslag (1). (1) Cass., 3 april 1978, AC 1978, p. 872.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Berekening - Voordeel toegekend onder voorbehoud

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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22 mei 2000S.98.0154.F AC nr. ...

Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden 
van het vrij gesubsidieerd onderwijs stelt de met redenen omklede opzeggingstermijn vast waarbinnen een 
tijdelijk aangeworven en niet prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat artikel bepaalt 
het bedrag niet van de vergoeding die de inrichtende macht verschuldigd is wanneer zij een personeelslid 
ontslaat zonder de met redenen omklede termijn in acht te nemen (1). (1) Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 
A feb. 1993 bevat geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel  39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet. Zie 
ontwerp van decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs. Verslag ingediend door PH. CHARLIER namens de Commission de l'enseignement, de la formation et 
de la recherche, Gedr. St. Franse Gemeenschapsraad, zitt. 1992-1993, nr. 61/2, bijlage 3, blz. 68.

Einde - Opzegging - Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Tijdelijk personeel - Ontslag - Met redenen omklede 
opzeggingstermijn - Niet-inachtneming - Inrichtende macht - Vergoeding

- Art. 36, § 1, eerste lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

3 april 2000S.99.0149.N AC nr. ...

In de ondernemingen die een internationaal actieveld hebben of belangrijke economische of technische of 
financiële belangen hebben op de internationale markten of over een eigen dienst van onderzoek beschikken 
kunnen de modaliteiten van het afwijkingsbeding van niet mededinging tussen werkgever en werknemer bij 
individuele overeenkomst worden toegelaten en kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het 
concurrentiebeding geografisch beperkt moet blijven tot de plaatsen waar de werkman/bediende de 
werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen.

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Geografische beperking - Afwijkingsbeding - Modaliteiten - Individuele 
arbeidsovereenkomst

- Artt. 65, § 2, vijfde lid, 2° en 86, § 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 3 CAO nr. 1bis gesloten op 21 dec. 1978 in de Nationale Arbeidsraad tot aanpassing van de CAO nr. 1 van 12 
feb. 1970 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging van de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten

20 maart 2000S.99.0142.N AC nr. ...

Wanneer de handelsvertegenwoordiger het voordeel van het recht op uitwinningsvergoeding laat gelden, 
moet de door de werkgever te bewijzen afwezigheid van schade beroordeeld worden op het ogenblik van de 
beëindiging van de overeenkomst.

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Afwezigheid van nadeel - Bewijs - Tijdstip - Aanvang

- Art. 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de rechter vaststelt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de 
handelsvertegenwoordiger door de werkgever het verlies van cliënteel tot gevolg had en dat de aanvraag voor 
de brugpensioenregeling niet het bewijs inhoudt dat uit die beëindiging geen nadeel volgt, verantwoordt hij 
naar recht zijn beslissing.

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Aanvraag - Brugpensioen - Verlies van cliënteel - Nadeel - 
Bewijs

- Art. 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

20 maart 2000S.99.0145.N AC nr. ...

Als het feit dat de beëindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die zich 
herhaaldelijk voordoet is de bepaling van het tijdstip vanaf wanneer die herhaalde tekortkoming onmiddellijk 
en definitief elke professionele samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de partij die 
gebruik wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Herhaaldelijke tekortkomingen - Vaststelling - Tijdstip

- Art. 35, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 maart 2000S.99.0161.N AC nr. ...

Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, 
ontstaat het recht van de bediende op een opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de 
opzegging, ongeacht de omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen 
opzeggingstermijn blijft voortbestaan.
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Einde - Opzegging - Recht op vergoeding - Ontstaan

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De rechter mag bij het bepalen van de opzeggingstermijn die bij de opzegging in acht moest worden genomen, 
geen rekening houden met omstandigheden die zich na de opzegging hebben voorgedaan.

Einde - Opzegging - Opzeggingstermijn - Beoordeling - In aanmerking te nemen omstandigheden - Beperking

- Artt. 82, §§ 3 en 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

In geval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden door de 
werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in acht genomen opzeggingstermijn, is de alsdan 
verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het op dat 
ogenblik nog te lopen gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken.

Einde - Opzegging - Onmiddellijke beëindiging zonder dringende redenen tijdens opzeggingstermijn - 
Opzeggingsvergoeding - Hoegrootheid

- Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

8 november 1999S.98.0061.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 nov. 1999, A.R. S.98.0061.F, AC, 1999, nr. ...

Einde - Ontslag om dringende redenen - Begrip - Werknemer - Zwaarwichtig feit - Zware fout - Professionele 
samenwerking - Tijdelijke voortzetting - Werkgever - Voorstel - Werknemer - Weigering - Nieuw verhoor - Resultaat - 
Werkgever - Invloed - Dringende reden

De werkgever die zich eventueel wil beroepen op een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te 
beëindigen, maar die in eerste instantie een discrete en meer humane oplossing zoekt door aan de werknemer 
een eenmalige tijdelijke voortzetting van de professionele samenwerking voor te stellen, wat door 
laatstgenoemde wordt geweigerd, kan intussen de omstandigheden van het aan de werknemer ten laste 
gelegde feit verder onderzoeken, zelfs door een nieuw verhoor van de werknemer, en uiteindelijk tot de 
slotsom komen niet alleen dat de ten laste gelegde tekortkoming ernstig was, maar ook dat de 
arbeidsovereenkomst om een dringende reden kon worden beëindigd.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Begrip - Werknemer - Zwaarwichtig feit - Zware fout - Professionele 
samenwerking - Tijdelijke voortzetting - Werkgever - Voorstel - Werknemer - Weigering - Nieuw verhoor - Resultaat - 
Werkgever - Invloed - Dringende reden

- Art. 35, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 september 1999S.98.0122.F AC nr. ...

Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens artikel  35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend wanneer deze omtrent het bestaan van het 
feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens 
tegenover de andere partij en het gerecht.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De voorafgaande beslissing van de werkgever om de duplicaten te controleren van de kastickets van de winkel 
waar de werknemer tewerkgesteld is en waar hij van diefstal en leugens wordt verdacht kan, ongeacht het 
resultaat en volgens de omstandigheden van de zaak, een maatregel vormen die de werkgever voldoende 
zekerheid geeft omtrent het bestaan van een dringende reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de werknemer en het gerecht.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Werkgever - Kennis van het feit - 
Werknemer - Ontslag - Werkgever - Voorafgaande controle - Resultaat - Invloed

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

10 mei 1999S.98.0062.N AC nr. ...
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Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat oordeelt dat de verkorte opzeggingstermijn van zes maanden 
gegeven aan de bediende op het tijdstip waarop hij de normale leeftijd bereikt voor het volledig wettelijk 
pensioen overeenkomstig artikel  83, voor de wijziging door de wet van 20 juli 1990, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, toepasselijk is en zijn beslissing grondt op het oordeel dat de Koning, krachtens 
artikel  3, 6°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, speciale toepassingsmodaliteiten van dat 
besluit bepaalt, inzonderheid bijzondere regelen kan stellen wat betreft het ingaan van het recht op pensioen, 
in afwijking van artikel 4, 1°, dat het recht op een rustpensioen doet ingaan op 65 jaar voor een man en op 60 
jaar voor een vrouw, en het arrest daarbij vaststelt dat de normale leeftijd voor het pensioen van het vliegend 
personeel van de burgerlijke luchtvaart, overeenkomstig artikel  3 van het krachtens voornoemd artikel  3, 6°, 
genomen koninklijk besluit van 3 november 1969die is waarop de belanghebbende een zeker aantal 
dienstjaren vervuld heeft en ten laatste op de eerste dag van de maand volgend op die tijdens dewelke de 
werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt".

Einde - Opzegging - Bediende - Lid van het vliegend personeel burgerlijke luchtvaart - Wettelijke pensioenleeftijd - Verkorte 
opzeggingstermijn

- Artt. 3, 6° en 4, 1° KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 83, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

26 april 1999S.98.0103.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord het arrest dat beslist dat geen uitwinningsvergoeding verschuldigd is, na te hebben 
vastgesteld dat het door de handelsvertegenwoordiger aangebrachte cliënteel op het ogenblik van de 
beëindigingen van de arbeidsovereenkomst, bij de werkgever niet meer aanwezig was, nu zij door de 
werkgever aan de andere onderneming was afgestaan, en op die grond oordeelt zonder deswege te worden 
bekritiseerd, dat het verlies van cliënteel en de daaruitvolgende schade niet het gevolg zijn van de 
beëindigingen van de arbeidsovereenkomst.~

Einde - Uitwinningsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden

- Art. 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 maart 1999S.97.0157.F AC nr. ...

Hoewel afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de werkgever aan geen enkele 
bijzondere vormvereiste onderworpen is, moet hij evenwel gedaan worden binnen vijftien dagen na de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst en kan, zelfs op grond van een door de partijen voor de aanvang van 
die termijn gesloten overeenkomst, uit het feit dat de werkgever de compensatoire vergoeding niet binnen de 
voornoemde termijn betaald heeft, niet worden afgeleid dat die werkgever, op dat ogenblik, van de werkelijke 
toepassing van het beding zou hebben afgezien.

Einde - Allerlei - Arbeiders - Bedienden - Concurrentiebeding - Geldigheid - Effectieve toepassing - Werkgever - Afstand - 
Vorm - Termijn - Bescherming van de werknemer - Gevolg - Compensatoire vergoeding - Werkgever - Niet-betaling

- Artt. 6, 65, § 2, vijfde lid, 4°, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 december 1998S.98.0028.N AC nr. ...

Uit het onderling verband tussen artikel  23, § 1 Decr. Vl. Gem. 27 maart 1991, dat een voorrangsregeling 
instelt gegrond op dienstanciënniteit en § 2 van dit decreet overeenkomstig welke de diensten waaraan een 
einde is gesteld door een ontslag, niet in aanmerking komen voor de dienstanciënniteit en de regeling bepaald 
in artikel 21, § 1, f) van hetzelfde decreet die in tijdelijke aanstellingen van telkens een schooljaar voorziet, 
volgt dat de diensten bedoeld in artikel  23, § 2, waaraan een einde is gemaakt door ontslag, diensten zijn die 
gepresteerd werden tijdens het schooljaar waarvoor de aanstelling werd gedaan, en dat die diensten niet in 
aanmerking komen voor de berekening van de dienstanciënniteit bepaald in artikel  23, § 1; diensten die niet 
tijdens dat schooljaar werden gepresteerd vallen niet onder het bepaalde van artikel  23, § 2 Dec. Vl. Gem. 27 
maart 1991.

Einde - Opzegging - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Voorrangsregelingdecreet - Nieuwe regeling - 
Rechtspositie sommige personeelsleden - Decreet 27 maart 1991

- Artt. 21, § 1, f), 23, §§ 1 en 2, en 76, § 3 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch sociale centra

7 december 1998S.97.0166.F AC nr. ...
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Onwettig is de beslissing die de bij artikel  35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn doet 
ingaan vanaf het ogenblik waarop het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit bewezen kan 
worden beschouwd en eist dat het bedrijf dat de werknemer tewerkstelt derwijze georganiseerd is dat de 
persoon die gemachtigd is om de overeenkomst te beëindigen tijdig op de hoogte is gebracht van dat feit, 
zodat hij binnen de aldus gepreciseerde termijn het ontslag ter kennis kan brengen.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Kennis van het feit - Begrip - Werkgever - Voorwaarden - Bewijs van het 
feit - Persoon die bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beëindigen - Kennisgeving

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Onwettig is de beslissing dat de werkgever het ter rechtvaardiging van het ontslag om dringende reden 
aangevoerde feit reeds sedert meer dan drie werkdagen kende, op grond dat de werkgever dat feit vroeger 
had moeten kennen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Kennis van het feit - Begrip - Werkgever

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Kennis van het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit doet de bij artikel  35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn slechts ingaan wanneer dat feit ter kennis gekomen is van 
degene die bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Kennis van het feit - Begrip - Werkgever - Persoon die bevoegd is de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Een vordering tot afgifte van sociale bescheiden die de werkgever krachtens artikel 21 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de werknemer moet overhandigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, 
is geen vordering tot nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig; dergelijke vordering heeft geen 
betrekking op verplichtingen kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst, ook al zouden die verplichtingen 
zonder die arbeidsovereenkomst niet zijn ontstaan.~

Einde - Allerlei - Werkgever - Verplichting - Afgifte van sociale bescheiden - Rechtsvordering

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer voor het Hof van Cassatie een vraag is gerezen om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent de omvang van een rechtsvordering tot nakoming van 
arbeidsovereenkomsten bedoeld bij artikel  3 Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende 
de dwangsom, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.

Einde - Allerlei - Verplichte overhandiging van alle sociale bescheiden door werkgever - Dwangsom - Prejudiciële vraag aan 
het Benelux-Gerechtshof

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

30 november 1998S.97.0146.N AC nr. ...

De partij die eenzijdig, al is het maar tijdelijk, een van de wezenlijke bestanddelen van de 
arbeidsovereenkomst wijzigt, beëindigt die overeenkomst onmiddellijk op onrechtmatige wijze.~

Einde - Eenzijdige wijziging - Beschermde werknemer - Personeelsafgevaardigde - Ontslagbescherming - 
Beschermingsvergoeding - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge opzegging gegeven door de werknemer

- Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

12 oktober 1998S.97.0122.F AC nr. ...

Zodra de werknemer ontslagen is, kan hij gelijk welk akkoord sluiten over de regeling van de modaliteiten van 
zijn ontslag.

Einde - Allerlei - Ontslag - Modaliteiten - Regeling - Akkoord - Geldigheid

- Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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De werknemer kan, vanaf het ogenblik dat hem ontslag is gegeven, gelijk welk akkoord sluiten over de duur 
van de opzeggingstermijn of over het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord - Geldigheid - Datum - Ontslag

- Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzegging - Akkoord - Geldigheid - Datum - Ontslag

- Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Geen enkele wettelijke bepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van welbepaalde 
vormvereisten.

Einde - Allerlei - Ontslag - Vorm

- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontslag - Vorm

- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Uit de nietigheid van de opzegging valt niet af te leiden dat de vermelding van het akkoord van de ontslagen 
werknemer over het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding, op de brief waarin de werkgever 
ontslag geeft, als niet bestaande moet worden beschouwd.

Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg - Opzeggingsvergoeding - Akkoord - Geldigheid

- Artt. 6, 32, 3°, 37, § 1, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord - Geldigheid - Opzegging - Nietigheid - Verband

- Artt. 6, 32, 3°, 37, § 1, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De nietigheid van de opzegging heeft geen weerslag op het bestaan van het ontslag.

Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg - Ontslag - Bestaan

- Artt. 32, 3°, en 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is, kan de ontslagen werknemer door op zijn 
ontslagbrief, boven zijn handtekening, de vermelding "gelezen en goedgekeurd" aan te brengen, zijn 
instemming betuigen met het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding. (Impliciet).

Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord - Geldigheid - Vorm - Overeenkomst voor onbepaalde tijd

- Artt. 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de opzegging nietig is, is de arbeidsovereenkomst terstond beëindigd.

Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg - Ontslag - Datum

- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 juni 1998S.97.0139.F AC nr. ...

In de arbeidsovereenkomsten voor handelsvertegenwoordigers waarin het jaarlijks loon het bedrag van 
650.000 frank niet te boven gaat, wordt het concurrentiebeding als onbestaande beschouwd; om uit te maken 
of die loongrens is bereikt, dient, wanneer het loon van de handelsvertegenwoordiger vast is, rekening te 
worden gehouden met het over één jaar berekende bedrag van het maandelijks loon dat loopt op de dag 
waarop de arbeidsbetrekkingen eindigen, vermeerderd met de krachtens de overeenkomst verkregen vaste 
verdiensten, en niet met het bedrag van het loon dat betaald en ontvangen is tijdens de twaalf maanden die 
aan het einde van de arbeidsbetrekkingen voorafgaan.

Einde - Allerlei - Handelsvertegenwoordiger - Concurrentiebeding - Geldigheid - Niet-bestaan - Loon - Jaarlijks loon - 
Loongrens - Berekening

- Artt. 39, § 1, tweede lid, en 104, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Om te oordelen of het jaarlijks loon van een handelsvertegenwoordiger meer bedraagt dan 650.000 frank en 
of derhalve het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers ongeldig is, 
dient rekening te worden gehouden met het loon, dat verschuldigd is op het ogenblik dat dit beding 
uitwerking moet krijgen, dat wil zeggen op de dag waarop de arbeidsbetrekkingen eindigen.

Einde - Allerlei - Handelsvertegenwoordiger - Concurrentiebeding - Geldigheid - Loon - Jaarlijks loon - Loongrens

- Art. 104, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 april 1998S.97.0070.F AC nr. ...
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Geen enkele wetsbepaling, inzonderheid geen enkele bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet, verbiedt 
dat de werkgever en de werknemer bedingen dat in de arbeidsovereenkomst die zij voor een onbepaalde tijd 
sluiten of hebben gesloten een vaste termijn is bepaald waarmee de overeenkomst eindigt als zij tot dan is 
blijven bestaan.~

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde tijd - Termijn - Vaste termijn behoudens voorafgaande 
beëindiging - Wettigheid

- Artt. 7 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

23 maart 1998S.97.0031.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van het arrest dat de door de werkgever op de werknemer 
uitgeoefende morele dwang onrechtmatig is, als het oordeelt dat de feiten, die de werkgever aan de 
werknemer verwijt om diens onmiddellijke ontslagneming te verkrijgen, geen dringende reden zijn om de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen, en daaruit afleidt dat de dreiging van de werkgever met ontslag wegens 
die feiten, geweld oplevert in de zin van de bepalingen van het B.W. i.v.m. de gebreken in de toestemming; die 
omstandigheid alleen bewijst niet dat de werkgever van zijn rechten misbruik gemaakt heeft op het ogenblik 
dat hij de werknemer bedreigde met ontslag om een dringende reden.

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Werknemer - Onmiddellijke ontslagneming - Werkgever - Ontslag - Bedreiging - 
Dringende reden - Rechtbanken - Beoordeling - Geen dringende reden - Gevolg - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele 
dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Onrechtmatige morele dwang - Begrip - Wettigheid

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek

23 maart 1998S.97.0060.F AC nr. ...

De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen arbeid 
te hervatten, is een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde neemt.~

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid

- Art. 32, 5° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Niet wettig verantwoord is het arrest dat beslist dat de werkgever zich alleen tijdens de periode die loopt van 
het begin van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid tot de datum van 
stopzetting van de werkzaamheden van de werkgever kan beroepen op de blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, en kan verantwoorden 
dat die arbeidsongeschiktheid definitief en onherroepelijk is.~

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Bewijs - Bewijsvoering - Tijdstip

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 32, 5° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

16 februari 1998S.97.0089.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat contractbreuk in hoofde van de werknemer vaststelt gesteund op 
ongewettigde afwezigheid na een periode van arbeidsongeschiktheid en mede oordeelt dat de werknemer een 
medisch getuigschrift diende voor te leggen, hoewel uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat de 
werknemer deze verplichting diende na te komen ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of dat het 
arbeidsreglement het voorschrijft, of bij ontstentenis van een dergelijk voorschrift de werkgever er om 
verzoekt.~

Einde - Allerlei - Eenzijdige contractbreuk - Ongewettigde afwezigheid - Arbeidsongeschiktheid - Kennisgeving

- Art. 31, § 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

9 februari 1998S.97.0037.F AC nr. ...

Wanneer verscheidene feiten als dringende reden worden aangevoerd, is de rechter die oordeelt dat sommige 
feiten niet in aanmerking komen, verplicht na te gaan of de overblijvende feiten voldoende zijn om een 
dringende reden te vormen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Rechter - Beoordeling

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 januari 1998S.97.0092.N AC nr. ...
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Als het feit dat de beëindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die blijft 
voortduren, is de bepaling van het tijdstip vanaf wanneer die voortdurende tekortkoming elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, overgelaten aan de partij die gebruik wenst te 
maken van het haar bij de wet toegekende recht de overeenkomst om dringende redenen te beëindigen.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Voortdurende tekortkoming - Tijdstip

- Art. 35, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 november 1997S.97.0078.N AC nr. ...

De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf verlaat, 
verschuldigd is ingevolge een niet-concurrentiebeding dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een 
vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van 
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Werkgever - Forfaitaire compensatoire vergoeding - Belastbare bezoldiging - 
Bedrijfsvoorheffing

- Artt. 31, eerste en tweede lid, 3° en 273, enig lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet 
van 22 juli 1993

- Artt. 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 oktober 1997S.96.0176.F AC nr. ...

De bediende kan vrijwillig afstand doen van de hem bij artikel  82, Arbeidsovereenkomstenwet, geboden 
bescherming, nadat hem is kennisgegeven van de opzegging.~

Einde - Opzegging - Bediende - Wettelijke bepaling van dwingend recht - Gevolgen - Bescherming - Afstand van recht

- Artt. 6 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 oktober 1997S.97.0003.N AC nr. ...

De werknemer die geniet van het wettelijk recht op vastheid van betrekking en niettemin zonder dringende 
reden ontslagen wordt kan aanspraak hebben op een vergoeding bepaald in het wettelijk statuut of bij 
ontstentenis van zulk een bepaling, door de rechter; die vergoeding toegekend wegens het niet-nakomen van 
een verbintenis niet te ontslaan, houdt geen verband met de opzeggingsvergoeding die wordt toegekend 
wegens de niet-naleving van de opzegtermijnen bedoeld in artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet.~

Einde - Opzegging - Ontslag zonder dringende reden - Opzeggingsvergoeding - Bijkomende schadevergoeding - 
Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Gelijkwaardigheid - Vastheid van betrekking - Miskenning

- Artt. 39 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 41 Wet 27 juli 1971

30 juni 1997S.95.0029.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die kennis neemt zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de 
individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op 
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan of hij al dan niet recht heeft 
op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald bij artikel  15 van de CAO van 9 nov. 1987, gesloten in het 
paritair comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en 5 van 
deze CAO bepaalde procedures zijn vervuld.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair comité voor verzekeringswezen - 
Bijzondere ontslagprocedure - Naleving - Forfaitaire vergoeding - Arbeidsgerechten - Bevoegdheid

- Art. 15 CAO 9 nov. 1987, na de wijziging bij art. 6 CAO 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij KB 5 okt. 1989

- Artt. 4 en 5 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de vastheid van 
betrekking

- Art. 578, 1° en 3° Gerechtelijk Wetboek

23 juni 1997S.96.0047.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat een partij de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd door eenzijdige wijziging 
van een wezenlijk bestanddeel, dient hij niet vast te stellen dat die partij de bedoeling had de overeenkomst te 
beëindigen.

Einde - Eenzijdige wijziging - Overeenkomst - Essentieel bestanddeel - Opzet

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek
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Inzake arbeidsovereenkomsten wordt de overeenkomst onrechtmatig beëindigd als een van de partijen 
wezenlijke bestanddelen ervan wijzigt.

Einde - Eenzijdige wijziging - Overeenkomst - Wezenlijke bestanddelen - Onrechtmatige beëindiging

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

26 mei 1997S.96.0123.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 26 mei 1997, A.R. S.96.0123.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr.~

Einde - Opzegging - Opzeggingsvergoeding - Keuze - Modaliteiten - Werkgever - Beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd - Uitvoering - Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden

Einde - Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Werkgever - Beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd - Uitvoering - Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden voor onbepaalde duur sinds meer dan 
zes maanden is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte, kan de werkgever 
de overeenkomst beëindigen, als hij de werkman de bij artikel  58 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalde vergoeding betaalt of als hij een opzeggingstermijn in acht neemt die evenwel niet loopt tijdens de 
schorsing wegens de voormelde arbeidsongeschiktheid en dus maar ten vroegste ingaat op het einde van de 
voornoemde periode tijdens welke de uitvoering van de overeenkomst is geschorst.

Einde - Opzegging - Opzeggingsvergoeding - Keuze - Modaliteiten - Werkgever - Beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd - Uitvoering - Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden

- Artt. 37, 38, § 2, en 58 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Werkgever - Beëindiging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd - Uitvoering - Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden

- Artt. 37, 38, § 2, en 58 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

28 april 1997S.96.0148.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of tekortkomingen al dan niet voldoende ernstig zijn om elke 
professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer definitief onmogelijk te maken; niets belet 
dat de feitenrechter bij die beoordeling ook nagaat of de tekortkoming aan de werkgever nadeel heeft 
berokkend of dat hij daardoor schade heeft geleden.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Begrip - Omvang

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 februari 1997S.96.0035.F AC nr. ...

Op zichzelf heeft de overname van de verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad,@@   CCC                                                       
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang 
van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een 
overtreding van de C.A.O. vormt.

Einde - Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling - Collectieve arbeidsovereenkomst - Overgang van onderneming - Verkrijger - 
Verplichtingen - Niet-uitvoering - Misdrijf

- Artt. 7 en 8 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

13 januari 1997S.96.0017.N AC nr. ...

Tijdens de opzeggingstermijn wordt geen anciënniteit verworven.~

Einde - Opzegging - Termijn - Berekening - Anciënniteit

- Art. 82, § 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 januari 1997S.96.0105.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van welbepaalde vormen.~

Einde - Allerlei - Ontslag - Vorm

- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontslag - Vorm
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- Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De nietigheid van de opzegging tast de geldigheid van het ontslag niet aan.~

Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg - Ontslag - Bestaan

- Artt. 32, 3°, en 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

2 december 1996S.95.0138.F AC nr. ...

Wanneer de rechter oordeelt dat het door de werkgever aan de werknemer verweten feit, dat drie of minder 
werkdagen aan het ontslag om dringende redenen voorafgaat, niet bewezen is, moet hij geen rekening 
houden met feiten die zich meer dan drie werkdagen vóór het voornoemde ontslag hebben voorgedaan, 
aangezien zij geen invloed kunnen hebben op het dringende karakter van een gedrag dat als dusdanig niet is 
bewezen.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Werkgever - Ontslag - Wettelijke termijn - Werknemer - Verweten feit - 
Beweringen - Bewijs - Geen bewijs - Gevolg - Vroegere feiten

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 oktober 1996S.95.0116.F AC nr. ...

Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen, is volgens artikel  35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend, wanneer deze omtrent het bestaan van dat 
feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens 
tegenover de andere partij en het gerecht.

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het voorafgaand verhoor van de werknemer kan, ongeacht het resultaat en volgens de omstandigheden van 
de zaak, een maatregel vormen die de werkgever voldoende zekerheid geeft omtrent het bestaan van een 
dringende reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en 
tevens tegenover de andere partij en het gerecht.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Werkgever - Kennis van het feit - 
Werknemer - Ontslag - Voorafgaand verhoor - Resultaat - Werkgever - Invloed

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 juni 1996S.95.0107.F AC nr. ...

Bekendheid met het door de werkgever als dringende reden aangevoerd feit doet de bij artikel   35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn slechts ingaan, wanneer dat feit ter kennis gekomen is van 
degene die bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Termijn - Bekendheid met het feit - Begrip - Werkgever - Persoon die bevoegd is de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 juni 1996S.95.0140.N AC nr. ...

Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of gestaafd worden door 
voorheen gebeurde feiten; geen wetsbepaling legt enige termijn op binnen dewelke de ter verduidelijking van 
de dringende reden aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Aangevoerd feit - Beoordeling - Aan het ontslag voorafgaand feit

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 4, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van alle omstandigheden 
die daarvan een dringende reden kunnen uitmaken.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Aangevoerd feit

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 4, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden
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29 januari 1996S.95.0072.N AC nr. ...

Voor de vaststelling van de opzeggingsvergoeding, moet, wanneer de werknemer dit vordert, met de 
werkelijke waarde van de voordelen in natura rekening worden gehouden, onverminderd de toepassing van 
artikel  6 Wet Bescherming Loon.~

Einde - Opzeggingsvergoeding - Berekening - Voordelen in natura - Conventioneel vastgesteld - Werkelijke waarde

- Art. 6 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 januari 1996S.95.0092.F AC nr. ...

Niet willekeurig is het ontslag om redenen die betrekking hebben op het gedrag van de werkman, zelfs als dat 
gedrag niet foutief is.~

Einde - Willekeurig ontslag - Werkman - Begrip - Gedrag - Niet foutief gedrag

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 januari 1996S.95.0086.N AC nr. ...

Het arrest dat aan de werkgever, als verweerder, het bewijs oplegt dat er geen ontslag was maar een 
beëindiging van de overeenkomst met wederzijds akkoord, zonder vooraf vast te stellen dat de werknemer, als 
eiser, het bewijs heeft geleverd van de feiten die hij aanvoert, schendt de regelen van de bewijslast.~

Einde - Opzeggingsvergoeding - Werknemer als eisende partij - Betwisting over ontslag - Beëindiging met wederzijds 
akkoord - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 32 en 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

27 november 1995S.95.0026.F AC nr. ...

Wanneer het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen bestaat in een voortdurende tekortkoming van de 
werknemer, bepaalt de werkgever het tijdstip vanaf wanneer die lopende tekortkoming elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Tijdstip - Voortdurende tekortkomingen

- Art. 35, eerste, tweede en derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 november 1995S.95.0034.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat een arbeidsovereenkomst onregelmatig werd 
beëindigd en er een recht op opzeggingsvergoeding is ontstaan, op grond van de enkele vaststelling dat de 
werkgever als lastgever gebonden is door het ontslag gegeven door een lasthebber aan wie hij daartoe geen 
macht had verleend.~

Einde - Opzegging - Ontslag gegeven door lasthebber buiten de perken van de lastgeving - Geldigheid

- Art. 1998 Burgerlijk Wetboek

9 oktober 1995S.95.0066.N AC nr. ...

Niet wettig is het arrest dat oordeelt dat, zelfs indien het bewijs voorligt dat het ontslag werd ingegeven door 
redenen die te maken hadden met het gedrag van de werkman, het ontslag willekeurig is gegeven, wanneer 
niet tevens het bewijs wordt geleverd dat pogingen werden ondernomen om de werkman ertoe te bewegen 
zijn gedrag te wijzigen.~

Einde - Willekeurig ontslag - Gedrag - Arbeiders - Begrip - Bewijs

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 mei 1995S.95.0006.N AC nr. ...

Wanneer verscheidene feiten als dringende reden voor ontslag worden aangevoerd, is de rechter die oordeelt 
dat sommige feiten niet in aanmerking komen, verplicht na te gaan of de overblijvende feiten voldoende zijn 
om een dringende reden te vormen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Beoordeling door de rechter

- Art. 35, eerste, tweede, derde, vierde en achtste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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6 maart 1995S.94.0071.F AC nr. ...

Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet vereist niet dat de ernstige tekortkoming van contractuele aard is en 
evenmin dat zij t.a.v.  de werkgever is begaan of hem schade berokkend heeft;  het is voldoende dat het 
gedrag van de werknemer kan worden aangemerkt als een tekortkoming die zo ernstig is dat zij de 
voortzetting van de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van het middel - Grond van 
niet-ontvankelijkheid

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

6 februari 1995S.94.0088.F AC nr. ...

In ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor het verzekeringswezen, onderstelt de 
naleving van de procedure van artikel  4,b, tweede lid, 2°, C.A.O.  van 9 nov.  1987 betreffende de vastheid van 
betrekking, die algemeen verbindend is verklaard bij K.B.  van 30 maart 1988, noodzakelijk dat de twee in lid 3 
en 4 van artikel   35 Arbeidsovereenkomstenwet gestelde termijnen in acht zijn genomen en, in geval van 
ontslag zonder dat de in voormeld artikel   4, bepaalde procedure is nageleefd, is de werkgever verplicht aan 
de werknemer een forfaitaire vergoeding uit te betalen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Procedure - Paritair comité voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - 
Naleving - Forfaitaire vergoeding - Termijn - Collectieve arbeidsovereenkomst

- Artt. 4, b, tweede lid, 2°, en 15 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 
betreffende de vastheid van betrekking

- Art. 35, derde en vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

5 december 1994S.93.0091.N AC nr. ...

De notaris die wegens het hem opgelegde beroepsuitoefeningsverbod zijn gezag niet kan laten gelden 
betreffende de opdrachten die hij wettelijk niet verder kan aannemen of uitvoeren, behoudt niettemin zijn 
hoedanigheid van werkgever.~

Einde - Andere wijzen van beëindiging - Werkgever - Notaris - Staking ambtsbezigheid - Afzetting - Hoedanigheid 
werkgever - Schorsing

- Art. 22 CAO 20 april 1978 - KB 8 sept. 1978. P.C. Notarisbedienden - arbeids- en loonvoorwaarden

- Art. 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

5 december 1994S.94.0029.N AC nr. ...

De werkgever kan, in het geval bedoeld bij artikel  4, §1, Wet 19 maart 1991, door getuigen bewijzen op welke 
dag hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen.~

Einde - Ontslag om dringende redenen - Beschermde werknemers - Beoordelingsvrijheid - Bewijs door getuigen - Grenzen

- Artt. 12 en 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

14 november 1994S.94.0016.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat de vroegere werkgever van een handelsvertegenwoordiger heeft bewezen dat 
uit de beëindiging van de overeenkomst voor de handelsvertegenwoordiger geen nadeel is gevolgd, kan hij, 
zonder omkering van de bewijslast, daaruit wettig afleiden dat laatstbedoelde de beweringen niet kon staven 
die hij opwierp tegen de door de rechter in aanmerking genomen bewijzen.~

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Cliënteel - Verlies - Nadeel - Geen nadeel - Bewijs

- Art. 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de rechter zegt dat een handelsvertegenwoordiger zijn cliënteel niet heeft verloren wegens 
beëindiging van de overeenkomst door zijn werkgever, verantwoordt hij naar recht zijn beslissing dat uit de 
beëindiging van de overeenkomst voor die handelsvertegenwoordiger geen nadeel is gevolgd dat toekenning 
van een uitwinningsvergoeding zou rechtvaardigen.~

Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Cliënteel - Verlies - Nadeel - Verband - Beëindiging - 
Overeenkomst

- Art. 101 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 november 1994S.94.0030.F AC nr. ...
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De opzeggingstermijn dient te worden bepaald met inachtneming van het loon dat in aanmerking komt op het 
tijdstip van de opzegging.

Einde - Opzegging - Loon - Termijn

- Art. 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de werknemer is ontslagen met een opzeggingsvergoeding, moet die opzeggingsvergoeding worden 
berekend met inachtneming van het loon waarop de werknemer recht heeft op het tijdstip van de 
kennisgeving van de opzegging.~

Einde - Opzeggingsvergoeding - Loon

- Artt. 39, § 1, en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

26 september 1994S.93.0052.N AC nr. ...

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten en de werknemer de overeenkomst vóór 
het begin van uitvoering beëindigt met inachtneming van de wettelijke bepaalde opzeggingstermijn, vereisen 
artikel  39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet noch andere bepalingen dat de opzegging gegeven wordt 
wanneer de uitvoering van de overeenkomst is begonnen of dat de overeenkomst zal worden uitgevoerd 
tijdens de opzeggingstermijn die verstrijkt vóórdat de partijen contractueel tot uitvoering zijn verplicht.

Einde - Opzegging - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - Werknemer - Opzegging vóór uitvoering

26 september 1994S.93.0136.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van een overeenkomst als bedoeld bij artikel  82, §3, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, 
kan de bevoegdheid van de rechter bij het vaststellen van de opzeggingstermijn voor de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst niet worden uitgesloten of beperkt door een overeenkomst die aan het ontslag 
voorafgaat en de opzeggingstermijn of de berekeningswijze daarvan heeft vastgesteld.~

Einde - Opzegging - Berekeningswijze - Bevoegdheid van de rechter

PROEFBEDING

11 december 2000S.99.0196.N AC nr. ...

De bediendenovereenkomst met proefbeding moet gedurende minstens 1 maand in het kader van de proef 
worden uitgevoerd, waarna slechts tot beoordeling van de proef kan worden overgegaan, dienvolgens heeft in 
beginsel de opzegging door de werkgever of de bediende slechts uitwerking na de effectieve uitvoering van de 
bediendenovereenkomst gedurende de minimumperiode van de proef, ongeacht de verlenging van de 
proeftijd ingevolge schorsing.

Proefbeding - Doeleinde - Opzegging - Uitwerking - Tijdstip

- Artt. 67, §§ 2 en 3, en 81, §§ 1 en 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bedienden met proefbeding wordt verbroken vooraleer de effectieve 
uitvoering van de proef wordt aangevangen is een opzeggingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan het loon en 
de voordelen van één maand, vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn van zeven dagen.

Proefbeding - Einde - Verbreking voor uitvoering - Opzeggingsvergoeding - Hoegrootheid

- Artt. 67, §§ 2 en 3, 79 en 81, §§ 1 en 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST

20 september 2004S.04.0013.N AC nr. 422

De wetgever heeft de beoordeling van de werkelijkheid van de economische oorzaken van de werkloosheid 
aan het werkloosheidsbureau dus aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgelaten.

Schorsing van de overeenkomst - Gebrek aan werk wegens economische oorzaken - Beoordeling van de werkelijkheid - 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

20 december 1999S.98.0051.F AC nr. ...

Een ongeval tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is geen ongeval op het traject 
dat met de weg naar en van het werk is gelijkgesteld.
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Schorsing van de overeenkomst - Arbeidsongeval - Weg naar en van het werk

- Art. 28, 4°, b Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 8, §§ 1 en 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Een ongeval tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is geen ongeval op het traject 
dat met de weg naar en van het werk is gelijkgesteld.

Schorsing van de overeenkomst - Jaarlijkse vakantie

- Art. 28, 4°, b Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 8, §§ 1 en 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

8 maart 1999S.98.0071.N AC nr. ...

Wanneer de werkgever door zijn toedoen de werknemer belet het werk aan te vangen, heeft laatstgenoemde 
geen recht op gewaarborgd dagloon.~

Schorsing van de overeenkomst - Recht op loon

- Art. 27, eerste lid, sub 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

16 februari 1998C.97.0331.N AC nr. ...

De rechtsvordering die de werkgever instelt tegen de derde die aansprakelijk is voor het aan zijn werknemer 
overkomen ongeval dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst met die werknemer heeft veroorzaakt, 
reikt niet verder dan het betaalde gewaarborgd loon en de hierop verschuldigde sociale bijdragen.~

Schorsing van de overeenkomst - Loonregeling - Werknemer - Ongeval - Werkgever - Rechtsvordering tegen derde 
aansprakelijke - Terugvordering - Componenten

- Art. 75 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

26 mei 1997S.96.0123.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 26 mei 1997, A.R. S.96.0123.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr.~

Schorsing van de overeenkomst - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden - Werkgever - 
Beëindiging - Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Overeenkomst - Onbepaalde tijd

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden voor onbepaalde duur sinds meer dan 
zes maanden is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte, kan de werkgever 
de overeenkomst beëindigen, als hij de werkman de bij artikel  58 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalde vergoeding betaalt of als hij een opzeggingstermijn in acht neemt die evenwel niet loopt tijdens de 
schorsing wegens de voormelde arbeidsongeschiktheid en dus maar ten vroegste ingaat op het einde van de 
voornoemde periode tijdens welke de uitvoering van de overeenkomst is geschorst.

Schorsing van de overeenkomst - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden - Werkgever - 
Beëindiging - Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Overeenkomst - Onbepaalde tijd

- Artt. 37, 38, § 2, en 58 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 maart 1997S.96.0135.N AC nr. ...

De carentievergoeding die de werkgever krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn 
werknemer, bij ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag 
van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet beschouwd worden als een aanvulling van 
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een 
aanvulling van een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid;  op de 
carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Schorsing van de overeenkomst - Werknemer - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Carensdag - Sectoriële collectieve 
arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard

- Art. 14, § 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 1 KB 31 dec. 1963

- Art. 49 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 52, § 1, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

4 januari 1996C.93.0177.N AC nr. ...
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In artikel 75 Arbeidsovereenkomstenwet bedoelen de woorden "een schorsing van de overeenkomst (...) als 
bedoeld in de artikelen 70, 71 en 72" de schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode waarvoor, 
overeenkomstig de genoemde artikelen, de werkgever de betaling van het gewaarborgd loon verschuldigd is.~

Schorsing van de overeenkomst - Opzegging - Bedongen gebruiksperiode van achttien jaar - Eerste en tweede 
gebruiksperiode - Geldigheid

VERJARING

17 mei 2004C.01.0564.N AC nr. 263

De tegen een vroegere werknemer ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van het verschil tussen 
enerzijds, de bruto-opzeggingsvergoeding, tot betaling waarvan de werkgever door een arbeidsgerecht is 
veroordeeld en die ingevolge een rechterlijke beslissing geconsigneerd is en nadien vrijgegeven in handen van 
de werknemer, en anderzijds, het netto-gedeelte van de opzeggingsvergoeding is geen vordering die ontstaan 
is uit de arbeidsovereenkomst, maar wel een vordering die haar oorsprong vindt in de afrekening tussen de 
partijen bij de uitvoering van de beslissing van het arbeidsgerecht waarin de vorderingen, ontstaan uit de 
arbeidsovereenkomst, werden beslecht.

Verjaring - Werkgever - Terugvordering - Verschil tussen bruto-opzeggingsvergoeding en netto-gedeelte - Afrekening tussen 
partijen - Rechterlijke beslissing - Beslagrechter - Geen arbeidsrechtelijke beslissing

- Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 maart 2003S.01.0182.N AC nr. 170

Het voorwerp van de latere vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en van de in artikel 22, 3°, 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 bepaalde forfaitaire vergoeding zijn virtueel 
begrepen in het voorwerp van de inleidende vordering van eiseres tot verkrijging op grond van artikel 1, § 4, b) 
negende lid, a van de wet van 10 juni 1952 van de bijzondere ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de 
wet van 19 maart 1991, die zowel de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde het ontslag zonder 
inachtneming van de wettelijk verplichte opzeggingstermijn, als deze ingevolge de miskenning van de 
bijzondere bescherming van de werknemer, syndicaal afgevaardigde, vergoedt;  bijgevolg stuit de dagvaarding 
vóór het gerecht de verjaring van de latere bij conclusie neergelegde vorderingen (1). (1) Zie Cass., 7 mei 2001, 
AR S.00.0047.N, nr 258.

Verjaring - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Grenzen - Syndicaal afgevaardigde - Uitoefening opdracht 
veiligheidscomité - Afdanking - Inleidende dagvaarding - Vordering op grond van artikel 16 Wet 19 maart 1991 - Latere 
vordering bij conclusie - Forfaitaire vergoeding - Statuut syndicaal afgevaardigde - Opzeggingsvergoeding - Virtueel in 
dagvaarding begrepen vorderingen

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1, § 4, b), negende lid a Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, 
alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Artt. 22, 3° en 39 CAO 14 sept. 1983

21 oktober 2002S.99.0090.F AC nr. 554

In geval van ontslag om een dringende reden die wordt betwist, is het niet vereist dat de rechtsvordering van 
de werknemer die ertoe strekt een aanvullende vergoeding te verkrijgen met toepassing van de in de 
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 die algemeen 
verbindend verklaard is bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, wordt ingesteld binnen de termijn van 
één jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie cass. 21 juni 1993, AR 8283, nr. 295.

Verjaring - Brugpensioen - Conventioneel brugpensioen - Aanvullende vergoeding - Vordering in rechte - Ontslag - 
Dringende reden - Betwiste dringende reden - Rechtsvordering van de werknemer - Termijn - Aanvang

- Artt. 3, 4 en 9, eerste lid CAO nr 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 jan. 1975

- Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

9 september 2002S.00.0090.F AC nr. 425

De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van toepassing op de 
vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering van uit de overeenkomst ontstane 
verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is op de door de werkgever begane overtreding van de 
strafwet (1). (1) Zie Cass., 2 april 2001, A.R. S.00.0174.N, nr 193.

Verjaring - Termijn - Duur - Loon - Niet-betaling - Misdrijf - Vordering in rechte - Onderwerp
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- Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

7 mei 2001S.00.0047.N AC nr. ...

De latere vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht heeft niet hetzelfde 
voorwerp en is niet virtueel begrepen in de inleindende vordering tot toekenning van een aanvullende 
opzeggingsvergoeding en van een vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de 
arbeidsgeneesheer zonder naleving van de wettelijke procedure tot ontslag; bijgevolg stuit de dagvaarding de 
verjaring niet voor een dergelijke vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het 
ontslagrecht (1). (1) Zie cass. 3 juni 1991, A.R. 9090 (AC 1990-1991, 510) met concl. advocaat-generaal J.F. 
Leclercq in Bull. en Pas. 1991, I.

Verjaring - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Grenzen - Arbeidsgeneesheer - Inleidende vorderingen - Vordering tot 
een aanvullende opzeggingsvergoeding - Vordering tot een vergoeding ingeval van beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst zonder naleving van de ontslagprocedure - Vordering bij conclusie - Vordering van een vergoeding 
wegens misbruik van het ontslagrecht - Virtueel daarin begrepen vordering

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

2 april 2001S.00.0174.N AC nr. ...

Maakt een vordering ex contractu uit en wordt onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid 
Arbeidsovereenkomstenwet, de vordering van de werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de 
uitvoering van contractuele verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, 
bestaande uit het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie cass., 12 okt. 1998, A.R. nr S.97.0129.F (AC 1998, nr 439).

Verjaring - Vordering in rechte - Voorwerp - Ex contractu en ex delicto

- Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit;  die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

Verjaring - Termijn - Duur - Arbeid - Overwerk - Loon - Niet-betaling - Misdrijf - Schade - Vergoedingsverplichting - Vordering 
in rechte - Burgerlijke rechtsvordering

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

VERPLICHTINGEN

26 januari 2004S.03.0067.F AC nr. 44

De tekortkoming van een partij, zelfs aan haar essentiële verplichtingen, beëindigt op zich de 
arbeidsovereenkomst niet (1). (1) Cass., 7 maart 1994, AR S.93.0127.N, nr 110, redengeving. I.v.m. het verband 
tussen het feit dat de beëindiging, als zij niet aan de ene partij te wijten is, het werk is van de andere partij, zie 
Cass., 15 juni 1981, AR 6223 (AC, 1980-81, nr 592).

Verplichtingen - Essentiële verplichtingen - Tekortkoming

- Artt. 17, 20 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 februari 2003C.00.0354.N AC nr. 107
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Het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt  door hun minderjarig kind 
steunt op de verplichting om dat kind een passende opvoeding te geven en er toezicht op te houden; deze 
verplichting heeft niets uit te staan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een ouder, zodat deze 
zich niet kan bevrijden van die aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat hij zich bij de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte 
schuld (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9385, nr. 47 (betreffende de aansprakelijkheid van een onderwijzer 
voor zijn leerlingen tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst) en 7 mei 1996, A.R. P.94.0841.N, nr. 
151 (betreffende het begrip uitvoering van een arbeidsovereenkomst); zie ook: CORNELIS, L.L'instituteur piégé 
par les conjugaisons horizontales et verticales?", (noot onder Cass., 25 jan. 1993 en Cass., 28 okt. 1994), 
R.C.J.B. 1997, 42-69, i.h.b. 56-63, nrs. 16-21 ; CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, Deel I, Antwerpen, Maklu en Brussel, Ced. Samsom, 1989, 314-315, nr. 184 ; 
FAGNART, J.-L.La responsabilité civile des parents", Rev. Dr. Jeun. 1997, 362-371, i.h.b. 367-370 ; FRERIKS, D.De 
toepasselijkheid van artikel  18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoeden of een 
objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 
1993", R.W., 1994-95, 1254-1258.

Verplichtingen - Ouder - Aansprakelijkheid - Vermoeden - Grondslag - Verband - Bevrijding van aansprakelijkheid

- Art. 18, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

2 december 2002S.01.0116.N AC nr. 647

De regel dat het commissieloon verschuldigd is voor ieder order die door de werkgever wordt aanvaard, zelfs 
indien op die order geen uitvoering volgt, behalve in geval van niet uitvoering door de schuld van de 
handelsvertegenwoordiger, heeft enkel betrekking op het in de overeenkomst overeengekomen 
commissieloon en houdt in dat het commissieloon, van zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is 
overeengekomen, niet mag worden beperkt (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 1995, A.R. nr S.95.0042.F, nr 509.

Verplichtingen - Werkgever - Handelsvertegenwoordiger - Recht op commissieloon

- Artt. 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De vaststelling van het verschuldigd commissieloon of de wijze van berekening ervan wordt door de 
arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Partijen kunnen bedingen dat een vaste wedde wordt toegekend 
met daarbovenop commissieloon waarvan het bedrag in verhouding staat tot een omzet die een vooraf 
overeengekomen omvang overstijgt; hierdoor wordt geen overeengekomen commissieloon op een aanvaard 
order uitgesloten (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1991, A.R. nr 7454, nr 56.

Verplichtingen - Werkgever - Handelsvertegenwoordiger - Overeengekomen commissieloon - Berekening - Franchisebeding - 
Geldigheid

- Artt. 6, 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Het beding dat het recht op commissieloon van de handelsvertegenwoordiger uitsluit wanneer de omzet 
beneden een bepaalde grens blijft, legt aan de handelsvertegenwoordiger geen resultaatsverbintenis op 
waarbij gevolgen verbonden worden aan een contractuele tekortkoming.

Verplichtingen - Werknemersverplichting - Arbeidsprestatie - Recht op loon - Handelsvertegenwoordiger - Commissieloon - 
Berekening - Franchisebeding - Arbeidsverbintenis - Aard

- Art. 6 Arbeidswet van 16 maart 1971

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

18 februari 2002S.01.0093.N AC nr. 113

De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van de werkroosters van 
de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de afwijkingen op de normale 
werkroosters strekken ertoe een efficiënte controle mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, 
met het oog op de voorkoming en de bestrijding van zwartwerk (1). (1) Cass., 4 okt. 1999, AR nr S.97.0153.F nr 
501 met noot; zie ook het arrest van dezelfde datum, AR nr S.01.0133.N, nr ....

Verplichtingen - Deeltijdse arbeid - Werkgever - Werkroosters - Openbaarmaking - Toezicht - Bevoegde ambtenaren en 
instellingen - Doel

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989
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Het vermoeden luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid te hebben verricht in het 
kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, krijgt uitwerking in alle gevallen waarin de 
voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters niet werden nageleefd en dus ook wanneer een 
normaal werkrooster voor deeltijdse arbeid ontbreekt.

Verplichtingen - Werkgever - Deeltijdse arbeid - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis - Gevolg - Voltijdse arbeid - 
Wettelijk vermoeden - Toepassing - Ontbreken van normaal werkrooster

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

18 februari 2002S.01.0133.N AC nr. 114

Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, worden de deeltijdse werknemers onweerlegbaar 
vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid; dit 
vermoeden is ten behoeve van de ambtenaren en instellingen gevestigd en is niet meer dan een gegeven van 
bewijslevering bij overheidstoezicht en ten gerieve van dat toezicht (1). (1) Art. 171 van de Programmawet in 
de versie die van kracht was in de periode tussen de wijziging van die bepaling door artikel  112 Wet 20 juli 
1991-(BS 1 aug. 1992)-en de nieuwe wijziging ervan door artikel  45 Wet 26 juli 1996.

Verplichtingen - Deeltijdse arbeid - Werkgever - Werkroosters - Openbaarmaking - Ontstentenis - Sancties - 
Arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid - Vermoeden - Aard

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 171 Programmawet 22 dec. 1989

De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van de werkroosters van 
de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de afwijkingen op de normale 
werkroosters strekken ertoe een efficiënte controle mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, 
met het oog op de voorkoming en de bestrijding van zwartwerkers (1). (1) Zie cass., 4 okt. 1999, AR nr 
S.97.0153.F nr 501 met noot; zie ook het arrest van dezelfde datum, AR nr S.01.0093.N, n° ....

Verplichtingen - Deeltijdse arbeid - Werkgever - Werkroosters - Openbaarmaking - Toezicht - Bevoegde ambtenaren en 
instellingen - Doel

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

4 oktober 1999S.97.0153.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van, in de programmawet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaarmaking van de werkroosters 
van de deeltijdse werknemers, worden de werknemers vermoed hun arbeidsprestaties voltijds te hebben 
verricht zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden aangebracht; dat vermoeden is evenwel 
ingesteld ten voordele van de instellingen en ambtenaren die bevoegd zijn om zwartwerk te voorkomen en te 
bestrijden en niet ten voordele van de werknemers.

Verplichtingen - Werkgever - Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis - 
Gevolg - Voltijdse arbeid - Vermoeden - Wettelijk vermoeden - Voordeel van dat vermoeden - Bevoegde instellingen en 
ambtenaren

- Artt. 157 tot 159, 170, 171, tweede lid, en 172 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 11bis Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

27 januari 1998P.96.1265.N AC nr. ...

De wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van een werknemer betreft enkel diens burgerlijke 
aansprakelijkheid, doch speelt niet ten aanzien van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

Verplichtingen - Aansprakelijkheid van de werknemer - Wettelijke beperking - Toepassingsgebied

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

20 oktober 1997S.97.0006.N AC nr. ...

De verplichting tot betaling van schadevergoeding, gevorderd op grond van het misdrijf "niet-betaling van het 
verschuldigd loon", betrekking hebbend op de periode voor de overdracht van de onderneming, maakt geen 
verplichting uit voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst of de arbeidsrelatie die op de overnemer van de 
onderneming overgaat.~

Verplichtingen - Betaling van loon - Misdrijf - Overname onderneming - Overdracht verplichting tot schadevergoeding
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- Artt. 1.1° en 7 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

28 april 1997S.96.0040.N AC nr. ...

De verplichting van de werkgever tot openbaarmaking van de arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid 
met variabele werkroosters geldt eveneens voor deze overeenkomsten waarin de werkgever aan de 
werknemer het recht toekent zelf de werkuren te bepalen.~

Verplichtingen - Deeltijdse arbeid - Variabel werkrooster - Openbaarmaking - Bepaling werkuren - Keuze door werknemer

- Artt. 157 tot 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is bestemd om de bijdrage van de Staat in de 
financiering van het door de N.M.B.S.  wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen;  zij strekt 
er niet toe aan de werknemers een economisch voordeel te verschaffen en zij vormt voor hen geen vergoeding 
van beroepsuitgaven.

Verplichtingen - Werkgever - Loon - Begrip - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen - Sociale abonnementen - Werkgeversbijdrage - Aard

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de 
weddetoelage die wordt betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting.

Verplichtingen - Werkgever - Loon - Begrip - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen - Sociale abonnementen - Werkgever - Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidieerde inrichtingen - 
Weddetoelagen - Personeel

- Artt. 25, 29 en 36 Wet 29 mei 1959

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

27 november 1995S.95.0042.F AC nr. ...

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, mogen de partijen niet bepalen 
dat, ongeacht het aantal door de werkgever aanvaarde orders, de overeengekomen commissielonen worden 
beperkt.~

Verplichtingen - Werkgever - Handelsvertegenwoordiger - Commissielonen - Beperking - Nietigheid

- Artt. 6, 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

3 april 1995S.94.0113.F AC nr. ...

Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlopend en 
geregeld werk te verschaffen.~

Verplichtingen - Draagwijdte - Overeengekomen wijze, tijd en plaats

- Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

9 januari 1995S.94.0074.F AC nr. ...

Het bepaalde in de artt. 20, 1°, en 17, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de werkgever niet 
verplichting in om doorlopend werk te verschaffen en houdt voor de werknemer die door een 
arbeidsovereenkomst met hem verbonden is, niet de verplichting in om elk hem door zijn werkgever 
aangeboden werk te aanvaarden, dus zelfs als het werk moet worden verricht op een andere dan de door de 
partijen overeengekomen wijze, tijd of plaats.~

Verplichtingen - Overeengekomen wijze, tijd en plaats

- Artt. 17, 1°, en 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

ARBEIDSREGLEMENT

P. 203/30476-9-2016



10 oktober 1994S.94.0013.N AC nr. ...

Noch artikel  17 Arbeidsreglementenwet noch enige andere wetsbepaling verplichten de werkgever op straffe 
van nietigheid de straf schriftelijk ter kennis te brengen van de werknemer uiterlijk de eerste werkdag na die 
waarop een tekortkoming is vastgesteld.~

 - Straf - Kennisgeving - Termijn - Vorm - Strafbepaling

ARBEIDSVOORZIENING

ALGEMEEN

25 maart 2002S.01.0091.F AC nr. 199

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, AC, 2002, nr ...

Algemeen - Vreemdelingen - Bescherming - Uitvoerende macht - Machtiging

Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de bilaterale akkoorden 
betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers wijkt niet af van het grondwettelijk 
beginsel van de gelijkstelling van Belgen en vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken 
(1). (1) Zie de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

Algemeen - Vreemdelingen - Bescherming - Uitvoerende macht - Machtiging

- Enig art. Wet 13 dec. 1976

ALLERLEI

3 november 2003S.03.0030.N AC nr. 548

De ambtshalve intrekking van de inschrijving in de Pool der zeelieden, van de zeeman die zich bij het 
verstrijken van de schorsingstermijn niet bij de Pool aanbiedt, geschiedt door de directeur zonder enige 
beleidsruimte ingevolge een gebonden bevoegdheid en is gegrond op een objectief feit dat niet gekwalificeerd 
wordt als een foutieve handeling of nalatigheid van de betrokkene; de intrekking is aan geen andere vereiste 
onderworpen dan de loutere vaststelling te weten: het niet aanbieden bij het verstrijken van de 
schorsingstermijn.

Allerlei - Zeelieden - Pool - Ambtshalve intrekking van inschrijving - Directeur - Gebonden bevoegdheid - Criteria

- Art. 14, § 1 KB 9 april 1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

28 mei 2001S.00.0135.F AC nr. ...
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Ook al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege van ministeriële besluiten 
de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 
juli 1967 en 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan te 
nemen dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde werknemer voorlopig 
arbeid mag verrichten in die ministeriële besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan ook 
optreden door middel van een dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (1) (2). (1) 
Zie S. MOSSELMANS, "Hoofddoekaffaire beslecht? Ja, maar.... Commentaar bij het eerste cassatiearrest dat 
zich ten gronde buigt over de aangevoerde schending van een ministeriële omzendbrief", A.J.T., 2000-2001, p. 
592, noot 23. (2) Het O.M. concludeerde tot cassatie. Volgens het O.M. volgde uit de leer van de arresten van 
het Hof blijkbaar dat 1) de vreemde of staatloze werkloze slechts toegelaten wordt tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen en die uitkeringen slechts krijgt, als hij o.m. voldoet aan de wetten betreffende de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991); 2) de regelgeving 
betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten weliswaar bepaalt dat, onder de daarin bepaalde 
voorwaarden, de vreemde werknemer een voorlopige arbeidskaart kan krijgen en voorlopig kan worden 
tewerkgesteld alvorens in het bezit te zijn van een arbeidskaart, maar voorziet niet in de mogelijkheid om aan 
een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidsvergunning toe te kennen op grond van een niet 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte ministeriële dienstnota (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; 
artikel  12 K.B. 6 nov. 1967; artikel  20 M.B. 19 dec. 1967). Derhalve had, volgens het O.M., het arbeidshof, 
door te beslissen dat de dagen waarop de werknemer arbeid had verricht onder dekking van bovengenoemde 
voorlopige arbeidsvergunning, voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in de wetten op de tewerkstelling 
van vreemde arbeidskrachten, de in het middel vermelde bepalingen geschonden. Het enige middel was dus 
volgens het O.M. gegrond. I.v.m. de bovengenoemde leer van de arresten van het Hof, zie cass., 16 sept. 1996, 
AR S.95.0121.F, nr. 312; 24 feb. 1997, AR S.96.0099.N, nr. 106 en noot 1, p. 277; zie ook M.-A. FLAMME, "Droit 
administratif", I, Brussel, 1989, pp. 361 en 362; C. HOREVOETS, "Les principes qui régissent la promulgation et 
la publication des lois, arrêtés et règlements, et leurs effets", C.D.P.K., 1998, p. 412; P. LEWALLE, "Contribution 
à l'étude de l'application des actes administratifs unilatéraux dans le temps", Luik, 1975, p. 64; J. MASQUELIN, 
opm. onder Brussel 1 juli 1952, J.T., 1953, pp. 40 en 41.

Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - Voorlopige 
arbeidsvergunning, toegekend op grond van een ministeriële dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekengemaakte nota

- Art. 1 MB 15 juli 1969

- Art. 5, tweede lid KB 6 nov. 1967

- Art. 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 20 KB 19 dec. 1967

15 november 1999S.98.0120.N AC nr. ...

De tewerkgestelde werklozen die luidens artikel  169 Wekloosheidsbesluit 1963, ten laste van de RVA dezelfde 
voordelen genieten als die welke aan de werknemers worden toegekend bij toepassing van de wetgeving op 
de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, kunnen aanspraak maken op de 
verplichte homologatie van de overeenkomst betreffende de ingevolge het arbeidsongeval verschuldigde 
vergoedingen, alsmede op de regeling dat de termijn van herziening slechts vanaf de homologatie of 
bekrachtiging van de homologatie van de overeenkomst begint te lopen.

Allerlei - Werkloosheid - Door de overheid tewerkgestelde werkloze - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet - Toepassing

- Artt. 58, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 161 en 169 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet 
weliswaar, onder de voorwaarden die zij vaststelt, in de aflevering van een arbeidskaart en in de voorlopige 
tewerkstelling vóór het verkrijgen van een arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet in de mogelijkheid om 
aan een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidskaart toe te kennen.~

Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - 
Voorlopige arbeidskaart

- Artt. 10, 11, 12 en 20 MB 19 dec. 1967

- Art. 12 KB 6 nov. 1967

- Artt. 1 en 2 MB 15 juli 1969

- Artt. 7 en 8 KB nr 34 van 20 juli 1967
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ARBEIDSBEMIDDELING

17 januari 2002C.98.0125.N AC nr. 36

Een selectie is het geheel van activiteiten dat in opdracht en op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd 
met het oog op het uitbrengen van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één of 
meerdere vacatures; een selectiebureau handelt niet in strijd met bepalingen van het koninklijk besluit van 28 
november 1975 en van het decreet van 20 maart 1984, in zoverre het de werknemers en de werkgevers niet 
rechtstreeks met mekaar in contact brengt met het oog op een onmiddellijke totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst.

Arbeidsbemiddeling - Toegelaten selectie

- Art. 23 Decr. 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Artt. 1 en 2 KB 28 nov. 1975 betreffende de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling

Uit de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 en het koninklijk besluit van 28 november 1975 blijkt dat 
onder arbeidsbemiddeling tegen betaling, de handeling van een tussenpersoon, een intermediair, is bedoeld, 
die erop gericht is tegen betaling werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en/of 
werkgevers bij het zoeken van gepaste arbeidskrachten, waarbij de werkgevers en werknemers rechtstreeks 
met elkaar in contact worden gebracht met het oog op de totstandkoming van een arbeidsbetrekking.

Arbeidsbemiddeling - Verboden arbeidsbemiddeling tegen betaling

- Art. 23 Decr. 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Artt. 1 en 2 KB 28 nov. 1975 betreffende de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling

BRUGPENSIOEN

10 maart 2003S.01.0127.F AC nr. 159

De aanvullende vergoeding in de zin van artikel 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 
1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, is de vergoeding bedoeld in de 
op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien 
zij worden ontslagen, die algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, of de 
vergoeding bedoeld ofwel in een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel in een door de Minister voor 
Arbeidsvoorziening en Tewerkstelling goedgekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen die 
op zijn minst gelijkwaardig zijn aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Brugpensioen - Inhouding - Conventioneel brugpensioen - Aanvullende vergoeding

- Art. 1, eerste lid, 3° KB nr 33 van 30 maart 1982

21 oktober 2002S.99.0090.F AC nr. 554

Wanneer een compensatoire opzeggingsvergoeding wordt toegekend aan de om een dringende reden 
ontslagen werknemer, ontstaat zijn recht op de aanvullende vergoeding waarvan sprake is in artikel 4 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, die gesloten is in de Nationale Arbeidsraad en 
algemeen verbindend verklaard is bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, pas bij het verstrijken van de 
termijn die door de compensatoire vergoeding gedekt is (1). (1) Zie cass. 21 juni 1993, AR 8283, nr. 295.

Brugpensioen - Conventioneel brugpensioen - Recht op een aanvullende vergoeding - Ontslag - Dringende reden

- Artt. 3, 4 en 9, eerste lid CAO nr 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 jan. 1975

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

6 december 2004S.03.0133.N AC nr. 590

Uit de bepaling van artikel 2, § 1 van de Sluitingsfondswet, die een onderscheid maakt tussen eensdeels lonen 
en anderdeels vergoedingen en voordelen, volgt dat vergoedingen en voordelen niet begrepen zijn in de lonen 
zoals in deze wetsbepaling bedoeld; het Sluitingsfonds dient slechts de vergoedingen en voordelen te betalen 
in zoverre die verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Sluiting van onderneming - Sluitingsfonds - Opdracht - Verruiming - Betaling - Lonen - Vergoedingen en voordelen - 
Draagwijdte
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- Art. 2, § 1 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

4 februari 2002S.00.0179.N AC nr. 80

Een afdeling van een onderneming is een onderdeel van een onderneming dat een zekere samenhang 
vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen technische onafhankelijkheid 
en door een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid en personeelsgroep.

Sluiting van onderneming - Afdeling van een onderneming

- Art. 2, tweede lid Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen 
worden bij de sluiting van ondernemingen

17 april 2000C.97.0181.N AC nr. ...

In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn schuldvorderingen gegrond op 
artikel 8, eerste lid Wet 30 juni 1967 met het voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever 
verschuldigde lonen en vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen 
worden toegepast.

Sluiting van onderneming - Sluitingsfonds - Werknemers - Voorrecht van roerende goederen - Samenloop - Rangorde - 
Evenredigheid van vordering

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- zoals gewijzigd bij art. 96 Herstelwet 22 jan. 1985

- Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

14 juni 1999S.98.0072.N AC nr. ...

Het sluitingsfonds treedt niet alleen van rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer 
tegenover de werkgever-schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen 
die het bij toepassing van artikel 2 van de Sluitingsfondswet heeft betaald, doch eveneens voor de inning van 
de aanvullende brugpensioenvergoedingen die het in uitvoering van artikel 1 van de wet van 12 mei 1975 
heeft betaald.~

Sluiting van onderneming - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de werknemers - Betaling van 
voordelen - Aanvullende brugpensioenvergoedingen

- Art. 8 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- Art. 8, B, 3° KB 4 juli 1975, getroffen in uitvoering van art. 2 van de Wet 12 mei 1975

- Artt. 1 en 2, derde lid Wet van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

5 mei 1997S.96.0086.F AC nr. ...

De werknemer die met een overeenkomst voor een bepaalde tijd door zijn nieuwe werkgever in dienst wordt 
genomen, kan t.a.v.  laatstgenoemde, de anciënniteit die hij bij zijn vroegere werkgever heeft verworven niet 
doen gelden voor de berekening van zijn opzeggingstermijn of van de vergoeding wegens beëindiging;  hij 
heeft geen recht op de overbruggingsvergoeding die wordt uitbetaald door het genoemde Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;  derhalve heeft hij recht op 
de door genoemd Fonds uitbetaalde vergoeding wegens beëindiging.

Sluiting van onderneming - Sluitingsfonds - Overbruggingsvergoeding - Niet-betaling - Vergoeding wegens beëindiging - 
Betaling - Toepassingsgebied

- Artt. 2, § 1, 2°, §§ 2 en 4 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- Artt. 4, 5, 2°, en 7, 1° Wet 12 april 1985

6 oktober 1995C.94.0434.F AC nr. ...

Noch artikel  8, eerste lid, Sluitingsfondswet, noch artikel  19, eerste lid, 3°bis, Hypotheekwet kennen aan het 
Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers een voorrecht toe 
die de werknemer, in wiens rechten en vorderingen dat Fonds is getreden, niet geniet.~

Sluiting van onderneming - Draagwijdte - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de werknemer - 
Voorrecht - Voorrechten en hypotheken - Algemeen voorrecht
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- Art. 19, eerste lid, 3°bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

28 november 1994S.94.0043.F AC nr. ...

Uit de artt.  2, §1, en 6, vijfde lid, Sluitingsfondswet en 7, K.B. van 6 juli 1967 volgt niet dat het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers aan de werknemer alleen 
een tegemoetkoming moet toekennen, voor zover het door de werkgever aan de werknemer betaalde bedrag 
het bij die bepalingen vastgestelde maximumbedrag niet bereikt; dat maximumbedrag geldt alleen voor het 
door voormeld Fonds betaalde bedrag en de tegemoetkoming van de werkgever komt alleen in aanmerking 
om het door het Fonds verschuldigde bedrag te verminderen, voor zover, ingeval van samenvoeging van de 
tegemoetkoming met laatstbedoeld bedrag, het totaal hiervan groter zou zijn dan de schuldvordering van de 
werknemer op zijn werkgever.~

Sluiting van onderneming - Voordelen - Draagwijdte - Sluitingsfonds - Verplichting - Omvang - Werknemer

- Art. 7 KB 6 juli 1967

- Artt. 2, § 1, en 6, vijfde lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

ARBITRAGE

15 oktober 2004C.02.0216.N AC nr. 485

De rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp 
ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben aangegaan als bedoeld in artikel 2.3 van het Verdrag 
van New York van 10 juni 1958, en aan wie door een van de partijen de vraag wordt onderworpen het geschil 
naar arbitrage te verwijzen, kan die vraag toetsen aan zijn rechtstelsel en zodoende de grenzen bepalen 
waarin private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met de wettelijke orde (1). (1) Zie Cass., 28 
juni 1979, AC 1978-1979, 1303.

 - Overeenkomst - Arbitragebeding - Overheidsrechter - Verzoek tot verwijzing - Beoordeling - Criteria

- Artt. 2.3 en 5.2.a Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke 
uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958

Wanneer een arbitragebeding volgens de wil van de partijen onderworpen is aan een vreemde wet, mag de 
overheidsrechter aan wie een exceptie van rechtsmacht wordt opgeworpen, de arbitreerbaarheid uitsluiten 
wanneer hierdoor de openbare orde van zijn rechtsstelsel wordt aangetast.

 - Overeenkomst - Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet - Overheidsrechter - Exceptie van rechtsmacht - 
Beoordeling - Criteria

- Artt. 2.3 en 5.2.a Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke 
uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958

13 december 2001C.99.0198.N AC nr. ...

Wanneer een distributieovereenkomst, die schriftelijk werd aangegaan en een arbitragebeding bevat, 
krachtens artikel  3bis Alleenverkoopwet voor onbepaalde duur vernieuwd is, vermag de rechter niet te 
beslissen dat op de verlengde samenwerking het arbitragebeding niet van toepassing is omdat het niet vervat 
zou zijn in een door partijen ondertekend geschrift (1). (1) B. HanotiauArbitrage et concessions de vente" (noot 
bij Kh Brussel; 5 okt. 1994) J.T. 1995, 346-347.

 - Arbitragebeding - Geschrift

- Art. 1677 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3bis Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

15 december 2000C.00.0123.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr ...

 - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

 - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - 
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Ontvankelijkheid

In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg conservatoir gesubstitueerd 
wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te duiden, is geen ruimte om een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 1686, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot benoeming van een arbiter op 
grond van artikel  1684, eerste lid, Ger.W., staat geen cassatieberoep open (1). (1) Zie de conclusie van het 
openbaar ministerie.

 - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1686, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 december 1998C.95.0247.N AC nr. ...

De scheidsrechter is verplicht zich te houden aan de scheidsrechterlijke overeenkomst; hij mag evenwel 
oordelen over geschilpunten die de partijen hem in uitbreiding van die overeenkomst hebben overgelegd.~

 - Overeenkomst - Uitbreiding - Rechtsmacht van de scheidsrechter - Grenzen

- Art. 1704.2, d Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1998P.97.0368.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een beslissing nopens de 
toepasselijkheid van een arbitragebeding, omdat ze geen geschil inzake bevoegdheid beslecht.

 - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 416 (oud) Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer partijen overeenkomen dat elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde 
rechtsbetrekking en waarover een dading mag worden aangegaan, aan arbitrage wordt onderworpen, volgt 
hieruit weliswaar dat, naar de woorden van de wet zelf en in de door haar bepaalde voorwaarden, de rechter 
zich, op verzoek van een partij, "onbevoegd" moet verklaren om kennis te nemen van het aan arbitrage 
onderworpen geschil, doch zijn beslissing dienaangaande betreft de toepasselijkheid van een arbitrage-
clausule begrepen in de overeenkomst en niet een bevoegdheidsaanwijzing die een geschil van rechtsmacht 
kan doen ontstaan waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld.

 - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Aard

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

5 juni 1998C.97.0179.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. met opdracht A. HENKES, Cass., 5 juni 1998, AR C.97.0179.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...

 - Buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak - Erkenning en tenuitvoerlegging - Bindend karakter - Verdrag van New York 
van 10 juni 1954

Een buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak is bindend voor de partijen zodra daartegen geen rechtsmiddel 
tot wijziging erven kan worden ingesteld, dat probleem moet worden opgelost met inachtneming, 
achtereenvolgens en het ene bij ontstentenis van het andere, van de arbitrageovereenkomst, van de wet die 
zij daartoe aanwijst en, tenslotte, van de wet van het land waar de uitspraak is gedaan.

 - Buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak - Erkenning en tenuitvoerlegging - Uitspraak bindend voor de partijen - Bindend 
karakter

- Art. 5.1, lit. e Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, 
gedaan te New York op 10 juni 1958

8 mei 1998C.96.0400.F AC nr. ...
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Wanneer het geschil niet behoort tot het soort geschillen die worden bedoeld in artikel  574, 2°, Ger.W. en 
buiten de gevallen bepaald in de artt. 445 en 446 W.Kh., is de arbitrageovereenkomst die door de gefailleerde 
vóór het faillissement is gesloten aan de curator tegenstelbaar wanneer de bewoordingen van de 
overeenkomst en de arbitragereglementen waarnaar ze verwijst voldoende gedetailleerd en volledig zijn om 
de curator in staat te stellen de arbitrage op gang te brengen, inzonderheid met betrekking tot het voorwerp 
van het geschil en de benoeming van de arbiters.

 - Faillissement - Overeenkomst tot arbitrage - Curator - Tegenstelbaar karakter

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 445 en 446 Wetboek van Koophandel

Noot J.S., cass. 8 mei 1998, AR. C.96.0400.F, AC 1998, nr. ...~

 - Faillissement - Overeenkomst tot arbitrage - Curator - Tegenstelbaar karakter

4 september 1997C.94.0113.N AC nr. ...

De beslissing van de rechter dat hij ondanks het arbitragebeding rechtsmacht heeft wordt niet naar recht 
verantwoord door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de 
kennisneming niet aan zijn rechtsmacht onttrekt.~

 - Geschil onderworpen aan arbitrage - Rechtsmacht van de rechter - Door de wet niet aan zijn rechtsmacht onttrokken 
geschil

- Art. 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 1996C.95.0454.F AC nr. ...

Alleen de hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waarbij een 
publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is, zelfs als die rechtspersoon de rechthebbende is van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon die een overeenkomst tot arbitrage betreffende de overgedragen zaak heeft 
gesloten.~

 - Overeenkomst tot arbitrage - Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor een privaatrechtelijke rechtspersoon

- Art. 1676, 2. Gerechtelijk Wetboek

9 november 1995C.93.0235.N AC nr. ...

De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering 
tot tussenkomst;  hieraan staat niet in de weg dat tussen de partij die tot tussenkomst oproept en de partij die 
tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat.~

 - Aan arbitrage onderworpen geschil - Partij bij de overeenkomst tot arbitrage die de andere partij tot tussenkomst 
dagvaardt - Bevoegdheid van de rechtbank

- Artt. 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Samenhang kan niet verhinderen dat een aan arbitrage onderworpen geschil dat door middel van een 
vordering tot vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de rechter die van de hoofdvordering kennis neemt, aan de 
rechtsmacht van die rechter onttrokken is.~

 - Rechtsmacht - Aan arbitrage onderworpen geschil - Geschil door vordering tot vrijwaring gebracht voor de rechtbank 
waarbij de hoofdvordering aanhangig is - Samenhang

- Artt. 30, 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 1995C.95.0007.F AC nr. ...

De rechter kan als bewijs van een overeenkomst tot arbitrage een geheel van tussen de partijen uitgewisselde 
stukken, inclusief telexen, aannemen.~

 - Overeenkomst tot arbitrage - Bewijs

- Art. 1677 Gerechtelijk Wetboek

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)

3 december 2004C.04.0487.N AC nr. 587
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De omstandigheid dat de leden van de provinciale raad van de Orde van Architecten te kennen geven dat zij 
zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de zaak te behandelen, kan bij verzoeker en bij derden een 
gewettigde twijfel doen ontstaan nopens de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad.

 - Raden van de Orde - Onwettelijke samenstelling

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 november 2004C.02.0623.F AC nr. 531

De deontologische verplichtingen die de architect moet nakomen inzake budget en honorarium maken van die 
elementen geen essentiële bestanddelen van een architectenovereenkomst.

 - Architectenovereenkomst - Essentiële bestanddelen - Deontologische verplichtingen inzake budget en honorarium

- Artt. 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek

17 september 2004D.03.0019.N AC nr. 419

Wanneer tegen een bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van de Orde van architecten op 
dezelfde datum zowel verzet als hoger beroep wordt ingesteld, sluit de beslissing die het verzet ontvankelijk 
verklaart uit dat het beroep nadien eveneens ontvankelijk wordt verklaard.

 - Orde van architecten - Provinciale raad - Beslissing bij verstek - Gelijktijdig verzet en hoger beroep - Beslissing die het 
verzet ontvankelijk verklaart

- Art. 26, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

6 mei 2004D.03.0020.N AC nr. 241

Artt. 17, § 1, vierde lid, en 31, eerste lid, Architectenwet worden geschonden door de raad van beroep die de 
aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs afwijst, zonder dat uit de beslissing of enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de beslissing met twee derde meerderheid is genomen (1). (1) Het kan 
niet de bedoeling geweest zijn dat de definitieve afwijzing van de aanvraag tot inschrijving gemakkelijker zou 
kunnen beslist worden dan de afwijzing door de provinciale raad. Zie ook artikel  32, tweede lid, K.B. van 6 
febr. 1970, en 35, tweede lid, K.B. van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking van de raden 
van de Orde der geneesheren, resp. apothekers, die in dezelfde tijdsgeest tot stand zijn gekomen.

 - Orde van architecten - Lijst van stagiairs - Inschrijving - Procedure - Raad van beroep - Beslissing - Weigering - Vereiste 
meerderheid

16 april 2004C.03.0342.F AC nr. 201

De voorzitter van het tuchtgerecht en niet de voorzitter van de raad van de Orde dient de in artikel  779, 
tweede lid, Ger.W. bedoelde aanwijzing te doen.

 - Tucht - Raad van beroep van de Orde van architecten - Wettig verhinderde rechter - Vervanging - Bevoegde overheid

- Artt. 779, tweede lid, en 778 Gerechtelijk Wetboek

Art. 779, tweede lid, Ger. W. is ingevolge artikel  2 van dat wetboek van toepassing op de tuchtrechtspleging 
voor de raad van beroep van de Orde van architecten (1). (1) Zie Cass., 26 jan. 1971 (AC, 1971, 511) en 
"Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", 
plechtige openingsrede proc.-gen. J. du Jardin, 1 sept. 2000, AC, 2001, p. 45.

 - Tucht - Raad van beroep van de Orde van architecten - Wettig verhinderde rechter - Vervanging - Artikel 779, Ger.W. - 
Toepasselijkheid

- Artt. 2 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

De beslissing van de raad van beroep van de Orde van architecten om de architect voortaan enkel in zijn 
hoedanigheid van loontrekkend architect op het tableau van de Orde in te schrijven, ook al was hij voorheen 
ingeschreven als architect-werknemer met de mogelijkheid om in bijberoep als zelfstandig architect te werken, 
schaft de mogelijkheid niet af die hij voorheen had om het beroep van architect uit te oefenen maar preciseert 
enkel de voorwaarden van die uitoefening en is bijgevolg geen sanctie van schrapping.

 - Tucht - Inschrijving op het tableau van de Orde - Architect-werknemer en zelfstandig architect in bijberoep - Beslissing om 
betrokkene alleen als loontrekkend architect in te schrijven

- Art. 21, § 1, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

1 april 2004D.03.0009.N AC nr. 177
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De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is geen beslissing alvorens 
recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing 
waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 20 dec. 2001, AR 
C.98.0052.N, nr 714.

 - Wraking - Raad van beroep - Beslissing - Aard - Cassatieberoep - Termijn

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

De Orde van Architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, is de 
krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van een raad van 
beroep (1) over wraking van de rechtskundig bijzitter (2). (1) Cass., 24 sept. 1998, AR D.97.0002.N, nr 416. (2) 
Zie Cass., 21 mei 1999, AR C.99.0163.N, nr 304.

 - Wraking - Raad van beroep - Beslissing - Cassatieberoep - Bevoegde instantie

- Artt. 24, § 2, 33, eerste lid en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Het recht tot wraking kan niet uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter van een raad van de Orde 
van Architecten, die namelijk niet als rechter kan noch mag optreden (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1993, AR 8110, 
nr 550, met concl. A.-G. DE SWAEF , betreffende de wraking van de magistraat-assessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren; - "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden; toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie", rede uitgesproken door de Heer Jean du JARDIN, Procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie, op 1 sept. 2000, Verslag van het Hof van Cassatie 2000, 159-261 (247) en R.W., 
2000-2001, 806.

 - Orde van architecten - Raad van de Orde - Rechtskundig bijzitter - Wraking - Ontvankelijkheid

- Artt. 9 en 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

19 februari 2004D.03.0002.N AC nr. 92

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces, zoals vervat 
in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf de wijze te bepalen waarop men zijn verdediging 
organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de 
wijze waarop hij zijn verdediging heeft waargenomen (1). (1) Zie Cass., 24 aug. 1998, AR P.98.1007.N, nr 371.

 - Tuchtrechtelijke vervolging - Verdediging - Wijze waarop de verdediging wordt georganiseerd

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

20 november 2003D.02.0028.N AC nr. 585

De nationale raad van de Orde van architecten is geen vervolgende partij bij de raden van de Orde, en hoeft 
geen reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om hoger beroep tegen de beslissing van de provinciale 
raad van de Orde te kunnen instellen (1). (1) Zie Cass., 20 nov. 1981, nr 189; 5 juni 1992, AR 7635, nr 522; 15 
jan. 1998, AR D.95.0010.N, nr 28.

 - Orde van architecten - Tuchtrechtelijk onderzoek - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep door nationale raad - 
Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Het K.B. van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde van architecten 
vastgesteld reglement van beroepsplichten kan niet beschouwd worden als een reglementair besluit dat aan 
het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moest worden overgemaakt (1). (1) Zie Cass., 5 
dec. 1957, AC 1958, 206, en de concl. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt in Bull. en Pas., I, 357, M. Van 
Damme, Raad van State, Afdeling Wetgeving, Die keure 1998, 119-134.

 - Orde van architecten - Reglement van beroepsplichten - K.B. 18 april 1985 - Aard van het besluit

- Art. 3, § 1, eerste lid, (oud) Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

28 februari 2003C.03.0016.N AC nr. 143
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De omstandigheid dat in 1991 de tuchtvervolging tegen de verzoeker aan een provinciale raad van de Orde 
van architecten werd onttrokken kan geen wettige verdenking doen ontstaan in verband met de strikte 
onpartijdigheid van dezelfde, maar thans uit andere leden samengestelde provinciale raad bij de behandeling 
van de tuchtvervolging die betrekking heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de meer dan tien jaar 
geleden ingestelde tuchtvervolging (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1990, AR 8947, nr 531; 29 okt. 1998, AR 
C.98.0392.N, nr 465.

 - Orde van architecten - Provinciale raad - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt of geen mogelijk gebrek aan 
objectiviteit kan worden afgeleid, kunnen zij bij de verzoeker tot onttrekking geen wettige verdenking doen 
ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van de Raad van de Orde bij de behandeling van de zaak.

 - Orde van architecten - Provinciale raad - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 september 2002D.99.0018.F AC nr. 418

Wanneer een gemeenschapsonderdaan bij de Raad van de Orde van architecten een verzoek indient om te 
worden toegelaten tot het beroep, moet de Raad van de Orde rekening houden met alle diploma's, 
certificaten en andere titels alsmede met de relevante ervaring van de betrokkene, door de uit deze titels en 
ervaring blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale wettelijke regeling verlangde kennis 
en kwalificaties, ook al is voor het betrokken beroep een richtlijn inzake de onderlinge erkenning van diploma's 
vastgesteld, maar de toepassing van die richtlijn niet kan leiden tot automatische erkenning van de titel(s) van 
de verzoeker (1). (1) H.v.J. 22 jan. 2002, arrest C-31/00.

 - Toegang tot het beroep - Vereisten - Gemeenschapsonderdaan - Erkenning van diploma's - Europese richtlijn - 
Beoordeling door de Raad van de Orde van architecten

- Artt. 52, 57 en 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten, wanneer een Europese 
richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een 
beroep, zoals dat van architect, uit te oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van 
een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt het Hof van 
Cassatie een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

 - Erkenning van diploma's - Europese richtlijn - Beoordeling door de Staten

- Artt. 52, 57 en 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

28 februari 2002D.01.0008.N AC nr. 150

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en derhalve onaantastbaar de 
sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad 
van beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3 E.V.R.M. (1). (1) Cass., 
23 okt. 1997, A.R. D.97.0018.N, nr 423.

 - Tucht - Orde van architecten - Raad van beroep - Tuchtstraf - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3 
E.V.R.M. - Toetsing door het Hof

15 november 2001D.00.0033.N AC nr. ...

Op de architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken rust niet de verplichting om op de 
werf een bord te laten aanbrengen met de naam van de architect die met een opdracht belast is bij de 
uitwerking van het ontwerp (1). (1) Zie G.BaertHet nieuwe reglement op de beroepsplichten van de architect", 
R.W. 1985-86, kol. 1457-1462; Y. HannequartLe nouveau règlement de déontologie de l'Ordre des 
architectes", J.T. 1986, p. 85-87; P. Rigaux, Le droit de l'architecte, Larcier 1993, nr 102, p. 108-109.

 - Tucht - Plichtenleer - Uitwerking van een ontwerp - Werf - Bord met de naam van de architect

- Art. 13, b Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

27 april 2001C.00.0258.N AC nr. ...
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De bepaling van artikel  6.2 E.V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor 
onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt bewezen, is niet van toepassing op 
vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten in de zin van deze 
verdragsbepaling betrekking hebben (1). (1) Velu, J., en Ergec, R., Convention européenne des droits de 
l'homme, R.P.D.B.,Compl. VII, Bruylant 1990, nr 565.

 - Tucht - Vervolging in tuchtzaken - EVRM - Artikel 6.2 - Toepasselijkheid

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 20 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Het toezicht van de raad van de Orde op de statuten of het contract van de professionele burgerlijke 
vennootschap in het kader waarvan een architect zijn beroep uitoefent, is niet beperkt tot vennootschappen 
of verenigingen bestaande uit meerdere architecten.

 - Uitoefening van het beroep - Professionele burgerlijke vennootschap - Statuten - Toezicht van de raad van de Orde - 
Eenmansvennootschap

- Art. 5, derde en vierde lid Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 
18 april 1985

27 april 2001D.00.0005.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 27 april 2001, AR D.00.0005.N, AC, 2001, nr ...

 - Tuchtonderzoek - Vraag tot mededeling van documenten - Weigering - Zwijgrecht - Tuchtstraf - Wettigheid

De tuchtoverheid die in het kader van een tuchtonderzoek aan een persoon vraagt documenten mede te delen 
die hij wettelijk verplicht is op te stellen, schendt het recht van verdediging noch artikel  6.1 EVRM (1). (1) Zie 
de conclusie van het O.M.

 - Tuchtonderzoek - Vraag tot mededeling van documenten - Verplichting - EVRM - Artikel 6.1 - Recht van verdediging

- Art. 29 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

27 april 2001D.00.0006.N AC nr. ...

Aan de raad van de Orde moeten worden voorgelegd de statuten van een vennootschap in het kader waarvan 
een architect zijn beroep uitoefent, ook als de vennootschap geen architectenopdrachten verricht en haar 
maatschappelijk doel niet het uitoefenen van het beroep van architect is, maar handelingen omvat die, 
alhoewel ze niet uitsluitend aan een architect zijn voorbehouden, tot zijn gereglementeerde of gebruikelijke 
professionele bevoegdheden behoren.

 - Uitoefening van het beroep - Professionele burgerlijke vennootschap - Statuten - Toezicht van de raad van de Orde - 
Vennootschap - Maatschappelijk doel - Handelingen niet uitsluitend aan een architect voorbehouden - Gereglementeerde of 
gebruikelijke professionele bevoegdheid

- Art. 5, derde en vierde lid Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 
18 april 1985

15 december 2000C.00.0605.N AC nr. ...

De verklaring, overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1°, van het Ger.W., door het gerecht waartegen 
onttrekking wordt gevorderd te stellen onderaan op de uitgifte van het arrest, is aan geen vormvereiste 
onderworpen. Zo doet de verklaring, ondertekend voor de Orde van architecten door de voorzitter en de 
secretaris, die weergeeft welk het oordeel is van de Raad van de Orde van architecten, vermoeden dat zij 
overleg gepleegd hebben met de leden van de Raad (1). (1) Zie cass., 6 januari 2000, AR C.99.0447.N, AC, 2000, 
nr. 12.

 - Orde van architecten - Raad van de Orde - Verzoekschrift tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Rechtspleging - 
Verklaring van de voorzitter - Vormvereisten

- Art. 656, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon door gerechtelijke procedures die hijzelf uitlokt de leden van 
de Raad van de Orde van architecten dwingt een standpunt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens 
opwerpt in de tuchtprocedure, kan de Raad op die grond geen gebrek aan onpartijdigheid worden verweten 
(1). (1) Zie cass., 29 oktober 1998, AR C.98.0392.N, AC, 1998, nr. 465.

 - Raad van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

6 januari 2000C.99.0447.N AC nr. ...
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Wanneer het Hof, overeenkomstig artikel  656, tweede lid, 1, Ger.W., van het verzoekschrift om op grond van 
gewettigde verdenking de zaak aan een tuchtraad van beroep van de Orde van Architecten te onttreken, de 
mededeling heeft bevolen aan de voorzitter van de raad van beroep teneinde binnen de door het Hof 
bepaalde termijn en na overleg met de leden van de raad een verklaring te stellen onderaan op de uitgifte van 
het arrest, verhindert de omstandigheid dat geen rechtsgeldige verklaring is afgelegd binnen de wettelijke 
termijn niet dat het Hof van Cassatie uitspraak zou doen.

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging - 
Verklaring van de voorzitter - Rechtsgeldigheid - Schorsing van de rechtspleging

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

17 december 1999D.98.0039.F AC nr. ...

De beslissing dat de titel van architect-bezoldigde aan een architect enkel kan worden verleend als hij zijn 
beroep uitoefent in dienst van een werkgever die als opdrachtgever bouwt, voegt aan de wettelijke bepalingen 
inzake de uitoefening van het beroep van architect-bezoldigde een beperking toe die daarin niet voorkomt.

 - Architect-bezoldigde - Uitoefening van het beroep

16 december 1999C.99.0062.N AC nr. ...

Wanneer de raad van beroep van de Orde van architecten wegens verschillende telastleggingen een enkele 
tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat enkel betrekking heeft op een telastlegging ontvankelijk als niet 
vaststaat dat de door het middel niet bedoelde fout de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou gehad hebben.

 - Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Cassatiemiddel met betrekking tot een telastlegging - 
Ontvankelijkheid

9 september 1999D.98.0005.N AC nr. ...

Het bureau van de provinciale raad van de Orde van architecten kan ambtshalve een onderzoek instellen en de 
zaak naar de provinciale raad verwijzen.~

 - Orde van architecten - Provinciale raad - Bureau - Tuchtzaken - Kennisneming

- Art. 23 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

21 mei 1999C.99.0163.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de raad van 
beroep van de Orde van architecten.~

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Wraking van een lid - Rechter bevoegd om over de akte van wraking uitspraak 
te doen

- zoals gewijzigd bij art. 7 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

Is geen schuldeiser in de zin van artikel  828, 4°, Ger.W., het lid van de raad van beroep van de Orde van 
architecten aan wie een volgens algemene regels bepaalde vergoeding toekomt, die krachtens de wet door 
een overheid verschuldigd is om de werking van tuchtorganen te verzekeren.~

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Wraking van een lid - Redenen tot wraking - Schuldeiser van een der partijen

- Art. 828, 4° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

24 maart 1999P.98.1127.F AC nr. ...

De rechter die, bij ontstentenis van conclusie over dat punt, de beklaagde veroordeelt omdat hij geen beroep 
heeft gedaan op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de 
uitvoering van de werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande toelating 
tot bouwen is opgelegd, en daartoe het bewezen verklaarde misdrijf omschrijft in de bewoordingen van de 
artt.  4 en 10 W.  20 feb.  1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, verantwoordt 
regelmatig zijn beslissing, ook al maakt hij daarenboven geen melding van de wettelijke of 
reglementsbepalingen krachtens welke het litigieuze werk niet zonder de voorafgaande afgifte van een 
bouwvergunning mocht worden aangevat.~

 - Verplichte medewerking van een architect - Strafvordering - Veroordeling - Motivering - Aanwijzing van de wettelijke 
bepalingen
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- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 4 en 10 Wet 20 feb. 1939

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 1998C.98.0392.N AC nr. ...

Kan bij verzoeker gewettigde verdenking doen onstaan die de verwijzing van de beoordeling van de hem ten 
laste gelegde overtreding van de plichtenleer naar een andere Provinciale Raad verantwoordt, de 
omstandigheid dat hij procedures voert of heeft gevoerd tegen de organen van de in de tuchtzaak bevoegde 
Provinciale Raad.~

 - Orde van architecten - Provinciale raad - Tuchtraad - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid - Onttrekking - Verwijzing

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 september 1998D.97.0002.N AC nr. ...

De Orde van architecten, handelend door de nationale raad, heeft de hoedanigheid om cassatieberoep aan te 
tekenen tegen een door een raad van beroep gewezen eindbeslissing.~

 - Tucht - Orde van architecten - Nationale raad - Cassatieberoep - Hoedanigheid

- Art. 33, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

De Orde van architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, is de 
krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing van een raad van 
beroep.~

 - Tucht - Orde van architecten - Nationale raad - Cassatieberoep - Bevoegdheid

- Art. 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat de schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. niet bij wege van wraking kan worden aangevoerd.~

 - Tucht - Wraking - Redenen - Rechtspleging

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

3 september 1998D.97.0016.N AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat een beslissing van de raad van beroep de nationale raad van de 
Orde van architecten als partij vermeldt.

 - Orde van architecten - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Partij

- Artt. 26, vierde lid, en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

3 september 1998D.97.0031.N AC nr. ...

Het niet deontologisch handelen van een architect ontslaat de architect die hem opvolgt niet van de 
deontologische verplichtingen die op hem rusten bij die opvolging.

 - Deontologie - Opvolging - Verplichtingen

- Artt. 2, 19 en 39 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

4 juni 1998C.98.0201.N AC nr. ...

Zo het met redenen omkleed en door een advocaat ondertekend verzoekschrift tot onttrekking van een 
tuchtzaak aan een provinciale raad van de Orde van architecten omwille van wettige verdenking kennelijk niet 
onontvankelijk is, beveelt het Hof uiterlijk binnen acht dagen dat van het arrest, het verzoekschrift en de 
bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de voorzitter van de provinciale raad teneinde, na overleg 
met de leden van de provinciale raad, de in artikel   656, 2e lid, 1°, Ger.W.  bedoelde verklaring onderaan op de 
uitgifte van het arrest te stellen en wordt de zaak voor verschijning op een rechtszitting van het Hof uiterlijk 
binnen twee maanden vastgesteld.

 - Tucht - Orde van architecten - Provinciale raad - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1998D.95.0010.N AC nr. ...
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Het verkozen lid van het bureau van de Raad van de Orde van architecten dat tevens verkozen of 
plaatsvervangend lid is van de Nationale Raad van de Orde maar laatstgenoemde hoedanigheid niet meer 
heeft op het ogenblik dat het de vergadering van het Bureau bijwoont en mede beslist, heeft een 
medebeslissende stem.

 - Orde van architecten - Tuchtrechtelijk onderzoek - Bureau van Raad - Nationale raad - Werkzaamheden - Leden - Dubbele 
hoedanigheid - Hoedanigheid op ogenblik van beslissing - Stemrecht

- Artt. 14, eerste lid, en 34 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Ontvankelijk is de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
architecten gericht en betekend aan de Nationale Raad van de Orde van architecten.

 - Orde van architecten - Beslissing van de raad van beroep - Cassatieberoep door architect - Voorziening gericht en 
betekend aan Nationale Raad van Orde - Ontvankelijkheid

18 december 1997D.97.0015.N AC nr. ...

Aan de Nationale Raad van de Orde van architecten is de opdracht toevertrouwd alle maatregelen te treffen 
die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Orde; dit houdt de vaststelling van het 
vergoedingsstelsel in met het oog op de materiële organisatie van de werking van de raden van de Orde en van 
de raden van beroep. (Eerste en tweede zaak)~

 - Orde van architecten - Tuchtzaken - Nationale raad - Opdracht - Raden van beroep - Organisatie - Werking - Leden - 
Vergoedingen - Vaststelling - Wettelijke grondslag

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de Nationale Raad van de Orde van 
architecten, van vergoedingen van de leden van de raad van beroep, geput uit de bijdragen van alle leden van 
de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid niet verbonden zijn met de inhoud van de te 
wijzen beslissing en hierop geen invloed kunnen uitoefenen, hebben niet tot gevolg dat de raad van beroep 
hierdoor zijn wettelijk vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest. (Tweede zaak)~

 - Orde van architecten - Tuchtzaken - Raad van beroep - Werking - Leden - Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - 
Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

 - Orde van architecten - Tuchtzaken - Raad van beroep - Werking - Leden - Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - 
Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Het verzoekschrift tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak aan een tuchtraad van beroep 
van de Orde van architecten is ontvankelijk (Impliciet).~

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking - Ontvankelijkheid

- Art. 27 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof, waarbij een vordering aanhangig is tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een 
zaak aan een raad van beroep van de Orde van architecten, de vordering niet terstond aanneemt of afwijst, 
beveelt het de mededeling aan de leden van de raad van beroep tegen wie onttrekking wordt gevorderd, een 
aan de Nationale Raad van de Orde van architecten, en bepaalt het de datum waarop verslag zal worden 
gedaan door een van de raadsheren die in het arrest wordt aangewezen.

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging

- Artt. 32 en 33 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Artt. 648 en 656 Gerechtelijk Wetboek

27 november 1997C.97.0049.N AC nr. ...

De uitoefening ten gronde van het tuchtrecht jegens de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de 
Orde, is uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van architecten; de voorzitter van de 
Raad voor de mededinging heeft geen rechtsmacht om aan die organen enig verbod op te leggen de hun 
wettelijk toevertrouwde opdracht uit te oefenen of te bepalen op welke wijze zij uitspraak moeten doen.~

 - Orde van architecten - Tuchtzaken - Bevoegdheid - Organen van de Orde

- Artt. 20 en 31 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten
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- Art. 35 Wet 5 aug. 1991

7 november 1997D.97.0019.F AC nr. ...

De tuchtstraffen schorsing en schrapping kunnen ten laste van een lid van de Orde van architecten slechts 
worden uitgesproken met twee derde meerderheid van de aanwezige leden van de raad van de Orde of van de 
raad van beroep.

 - Tucht - Straffen - Schrapping - Schorsing - Raad van de Orde van architecten - Raad van beroep - Vereiste meerderheid

- Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

9 juni 1997S.96.0114.F AC nr. ...

De architect, die verplicht is de opdrachtgever advies te geven en bijstand te verlenen, moet hem deswege 
inlichten over de reglementering inzake registratie van aannemers en de mogelijke gevolgen daarvan, en moet 
de registratie van de aannemer bij het sluiten van en tijdens de overeenkomst nagaan.

 - Beroepsplichten - Aansprakelijkheid - Opdrachtgever - Werken - Uitvoering - Controle - Raadgevende opdracht - 
Aannemer - Keuze - Waarborgen - Registratie - Niet geregistreerde aannemer

- Art. 22 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

- Art. 4, eerste lid Wet 20 feb. 1939

30 mei 1997D.95.0030.N AC nr. ...

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de raden van de Orde van architecten die, samen met een 
rechtskundig bijzitter, het bureau vormen, verliezen het recht niet in hun hoedanigheid van lid van het bureau 
hun wettelijke opdracht te vervullen en mede te beraadslagen op de vergadering van het bureau doordat zij 
gekozen zijn als lid of plaatsvervangend lid van de nationale raad, waarvan ieder lid het recht heeft met 
raadgevende stem de vergaderingen van het bureau bij te wonen.

 - Orde van architecten - Tuchtzaak - Bureau van de raad van de Orde - Samenstelling - Leden van de nationale raad - 
Opdracht - Raadgevende stem - Beraadslaging

- Art. 14, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Het onderzoek en de verwijzing naar de provinciale raad van de Orde van architecten door het bureau zijn niet 
onregelmatig door het enkele feit dat leden van het bureau die daarover hebben medebeslist tevens gekozen 
waren voor de nationale raad, wanneer niet vastgesteld is dat de betrokkenen in deze dubbele hoedanigheid 
zouden zijn opgetreden.

 - Orde van architecten - Tuchtzaak - Bureau van de raad van de Orde - Samenstelling - Leden van de nationale raad - 
Onderzoek - Verwijzing - Regelmatigheid

- Art. 14, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

1 februari 1996D.95.0005.N AC nr. ...

De tuchtstraffen van schorsing en schrapping kunnen ten laste van een lid van de Orde van de architecten 
slechts worden uitgesproken met twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van de 
raad van de Orde of van de raad van beroep.~

 - Tucht - Raad van de Orde der architecten en raad van beroep - Schrapping en schorsing - Vereiste meerderheid

- Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

25 januari 1996D.95.0009.N AC nr. ...

Wanneer tijdens het cassatiegeding de architect overlijdt tegen wie de raad van beroep van de Orde van 
architecten een tuchtstraf heeft uitgesproken, heeft het cassatieberoep tegen die beslissing geen 
bestaansreden meer.~

 - Orde van architecten - Tuchtzaak - Beslissing van de raad van beroep - Cassatieberoep - Opschortende kracht - Overlijden 
van de architect

- Art. 41 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

29 september 1995D.95.0001.F AC nr. ...

Art. 24, §1, Architectenwet schrijft niet voor dat de oproepingsbrief voor de raad van beroep van de orde van 
die raad moet uitgaan.~

 - Tucht - Oproeping voor de provinciale raad van de Orde van architecten - Vorm
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Het recht van verdediging vereist op zichzelf geen twee instanties; een tweede instantie om de zaak opnieuw 
ten gronde te onderzoeken beoogt inzonderheid het herstel van een mogelijke schending van het recht van 
verdediging in eerste aanleg en het recht op een tweede instantie, dat is ingesteld bij artikel   26 
Architectenwet, impliceert niet dat de zaak, in dat geval, naar de provinciale raad moet worden verwezen.~

 - Tucht - Raad van beroep - Bevoegdheid - Schending van het recht van verdediging voor de provinciale raad van de Orde 
van architecten

30 juni 1995D.94.0010.N AC nr. ...

Voor de raad van beroep van de Orde van architecten kan in hoger beroep worden gekomen van de beslissing 
van een provinciale raad die, uitspraak doende in tuchtzaken, een individuele maatregel beveelt die niet het 
karakter van een tuchtstraf heeft.~

 - Hoger beroep - Orde van architecten - Raad van beroep - Individuele maatregel die niet het karakter van een tuchtstraf 
heeft - Bevoegdheid - Provinciale raad

- Artt. 19, 20 en 31, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

30 juni 1995D.94.0036.N AC nr. ...

De Orde van architecten stelt cassatieberoep in door zijn nationale raad en niet door de voorzitter van die raad 
wanneer die niet aangeeft dat hij optreedt als voorzitter van de nationale raad.~

 - Cassatieberoep - Orde van architecten - Eindbeslissing - Raad van beroep - Bevoegd orgaan - Tuchtzaken

- Artt. 33 en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

1 december 1994D.94.0022.F AC nr. ...

De architect die zich ertoe beperkt van de door een projectontwikkelaar en diens cliënten overeengekomen 
werken uitvoeringsontwerpen op te maken, schendt artikel  4 van het Reglement Beroepsplichten Architecten, 
goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985, inzake de onafhankelijkheid van de architect.~

 - Tucht - Plichtenleer - Onafhankelijkheid

25 november 1994D.93.0019.N AC nr. ...

Noch artikel  23 Architectenwet 26 juni 1963, noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch het recht van verdediging staan 
eraan in de weg dat het bureau van de provinciale raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect 
oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.~

 - Orde van architecten - Bureau van de provinciale raad - Oproeping van een architect

14 oktober 1994D.93.0013.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de architect-bezoldigde zijn architectenberoep alleen mag uitoefenen voor een 
werkgever die voor zichzelf bouwt, en dit eventueel met het doel het goed te verkopen of het gebruik ervan af 
te staan voor een duur van meer dan negen jaar, voegt aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van 
het beroep van architect als architect-bezoldigde een beperking toe die de bedoelde bepalingen niet bevatten.
~

 - Architect-bezoldigde - Uitoefening van het beroep

- Artt. 4, 7 en 19 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 

ARTS

23 september 2004D.03.0023.F AC nr. 432

Het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de verkiezingen van de leden van de provinciale raden, 
de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren wordt bij een ter post aangetekende 
brief gestuurd aan de voorzitter van de raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale 
raad waarvan de reclamant afhangt; de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, is slechts geldig als 
hij ondertekend is (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 2000, AR F.97.0038.N, nr 526.

 - Nationale raad van de Orde - Verkiezingen - Bezwaarschrift - Geen handtekening - Geldigheid

- Art. 26 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen
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9 september 2004C.03.0410.F AC nr. 398

Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat de medische raad de ziekenhuisgeneesheer moet horen of hem de 
gelegenheid moet bieden om gehoord te worden, teneinde rechtsgeldig het in artikel  125 Ziekenhuiswet 
bedoelde advies te verstrekken; uit de omstandigheid dat de medische raad die geneesheer niet heeft gehoord 
of dat hem niet is gemeld dat de medische raad om advies werd gevraagd, kan niet worden afgeleid dat zijn 
recht van verdediging miskend is.

 - Ziekenhuisgeneesheer - Afzetting - Advies van de Medische Raad aan de beheerder - Geneesheer werd voordien niet 
gehoord - Advies - Geldigheid

- Art. 32, § 2, 7° KB nr 87 van 10 aug. 1987

- Artt. 125, eerste lid, 7°, 127 en 128 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

13 april 2004C.04.0147.F AC nr. 194

Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter toekent, noch zijn specifiek statuut 
maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in 
soortgelijke gevallen, het recht toe te kennen een vordering tot onttrekking in te stellen.

 - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Assessor - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Tuchtzaken - 
Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid

- Art. 21 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 138, tweede lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 2003D.03.0001.N AC nr. 544

De bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren om zich uit te spreken over handelingen 
gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de provincie waarin hij is ingeschreven wordt niet 
aangetast en blijft onverminderd gelden in het geval de arts zijn woonplaats buiten de provincie waar hij is 
ingeschreven verplaatst zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben aangevraagd en 
verkregen.

 - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Bevoegdheid - Inschrijving op de lijst - Woonplaats buiten de provincie - Geen 
regularisatie

- Artt. 2, 5, eerste lid en 6,2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

15 september 2003C.02.0127.F AC nr. 434

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 sept. 2003, AR C.02.0127.F, AC, 2003, nr ...

 - Ziekenhuisgeneesheer - Ziekenhuis - Beheerder - Medische Raad - Advies - Afzetting - Begrip - Overeenkomst voor een 
bepaalde duur

De regel volgens welke de Medische Raad aan de beheerder een advies verstrekt over de afzetting van 
ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden, vereist niet dat de afzetting wordt opgelegd 
als sanctie; zij is van toepassing in het geval dat de voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een 
ziekenhuisgeneesheer, die door stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet wordt 
vernieuwd ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken van die termijn, de contractueel 
bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Ziekenhuisgeneesheer - Ziekenhuis - Beheerder - Medische Raad - Advies - Afzetting - Begrip - Overeenkomst voor een 
bepaalde duur

- Art. 125, eerste lid, 7° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

2 mei 2002D.01.0011.N AC nr. 267

De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in concreto na te gaan of 
zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de eisen van de volksgezondheid, is niet naar 
recht verantwoord (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 
270 met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

 - Plichtenleer - Reclame - Algemeen verbod - Tuchtstraf

- Art. 15 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 1, 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991
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De Orde der geneesheren is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten 
aansluiten (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270 met 
de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

 - Orde der geneesheren

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel  1 W.Kh. en hebben zij een maatschappelijke functie, de 
geneesheren oefenen een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van diensten; zij streven op duurzame 
wijze een economisch doel na en zijn derhalve in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de 
Mededingingswet (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 
270 met de conclusie van advocaat-generaal  Dubrulle.

 - Functie - Activiteit - Aard

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren.

 - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Evocatierecht - Gerechtelijk Wetboek - 
Toepasselijkheid

- Art. 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

De behandeling van de zaak in hoger beroep sluit niet uit dat ze terug naar de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren moet worden verwezen.

 - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Terugverwijzen - Provinciale raad - Mogelijkheid

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het 
recht heeft hoger beroep in te stellen.

 - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.1

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De bepaling dat de provinciale raad van de Orde der Geneesheren optreedt onder meer op klacht van een 
derde, beperkt het begrip derde niet.

 - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Optreden - Klacht - Derde

- Art. 20, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts voor de raad moet verschijnen 
op grond dat de beraadslaging over het rapport van de verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een 
tegensprekelijk debat over de zaak aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste.

 - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Beslissing te verschijnen - Motivering

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

Noch de artt. 20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot 
tuchtrechtelijke vervolging van een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete 
inhoudelijke precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. 
8059, nr 549 en (wat een architect betreft) 25 nov. 1994, A.R. D.93.0019.N, nr. 516. Zie ook de rede 
uitgesproken door de procureur-generaal J. du Jardin op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept. 
2000: Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van 
Cassatie, rubriek "Recht van verdediging", AC, 2000.

 - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Tucht - Beslissing tot vervolging - Beslissing tot oproeping - Telastlegging - 
Omschrijving

- Artt. 20, 21 en 25 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle, onverminderd de 
bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt 
niet dat tuchtrechtelijke sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die 
controlecommissie werden vastgesteld.
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 - Orde der geneesheren - Tuchtorganen - Tekortkomingen - Vaststelling - Controlecommissie bij de dienst voor de 
geneeskundige controle - Sancties

- Artt. 73, tweede, derde en vierde lid en 142, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

21 juni 2001D.00.0003.N AC nr. ...

Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging 
valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde der geneesheren beslist geen 
acht te slaan op een schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is 
toegekomen (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr 9326, nr 141 (strafzaak).

 - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Tuchtvordering - Sluiting van het debat - Navolgend stuk - 
Raadsman

25 mei 2001D.00.0021.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde der Geneesheren die niet 
nader omschrijft op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot 
enige overtreding van de plichtenleer (1). (1) Cass., 18 jan. 1996, A.R. D.95.0013.N, nr 40.

 - Spreiding van medische activiteiten - Orde der geneesheren - Individuele maatregel

- Artt. 6, 2° en 13, eerste lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

22 april 1999C.98.0176.F AC nr. ...

Het arrest dat op de beëindiging van de contractuele verhouding tussen de ziekenhuisbeheerder en een 
geneesheer benoemd in een van zijn diensten, de bepalingen toepast van de Ziekenhuiswet die verband 
houden met de algemene reglementering van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de 
ziekenhuisgeneesheren en niet het huishoudelijk reglement van de betrokken dienst, is naar recht 
verantwoord.~

 - Ziekenhuis - Contractuele verhouding - Beëindiging - Wet op de ziekenhuizen - Huishoudelijk reglement van een dienst - 
Toepassing

- Artt. 125 en 130 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

22 april 1999D.98.0012.F AC nr. ...

Het naleven van de regel volgens welke het beroep tegen een beslissing van de provinciale raad van de Orde 
van geneesheren bij aangetekende brief wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale orde die de 
beslissing heeft gewezen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het beroep; het beroep dat bij 
aangetekende brief aan de raad van beroep wordt gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk.~

 - Tuchtzaken - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Vorm

- Art. 29 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

21 juni 1996D.95.0020.F AC nr. ...

De provinciale raad van de Orde van geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op 
zijn lijst is ingeschreven, is bevoegd om de klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de 
geneesheer vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van een andere provinciale raad.~

 - Tuchtvervolging - Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 5 en 6 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

18 januari 1996D.95.0013.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde van Geneesheren die niet 
nader omschrijft op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot 
enige overtreding van de plichtenleer.~

 - Spreiding van medische activiteiten - Individuele maatregel - Orde der geneesheren

- Artt. 6, 2° en 13, eerste lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

9 september 1994D.94.0008.N AC nr. ...
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De bepaling dat het bureau van de provinciale raad van de Orde der geneesheren de tuchtzaak ten laste van 
een arts in onderzoek stelt (Art. 20, § 1, Artsenwet), en niet de provinciale raad, is niet van dwingend recht en 
raakt evenmin de openbare orde.~

 - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek - Openbare orde en 
dwingend recht

- Art. 20, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

AUTEURSRECHT

30 november 2004P.04.0834.N AC nr. 578

De met inbreuk op artikel 80 van de Wet van 30 juni 1994 op materiële drager verkregen reproductie van een 
werk dat het voorwerp uitmaakt van een intellectuele eigendom, is geen door misdaad of wanbedrijf 
verkregen zaak in de zin van artikel 505, 1°, Strafwetboek.

 - Wet 30 juni 1994 - Artikel 80 - Intellectuele eigendom - Heling

- Art. 80 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

- Art. 505, eerste lid Strafwetboek

25 juni 2004C.02.0134.F AC nr. 358

De beslissing dat de auteursrechten die inbegrepen zijn in de vergoeding die, voor de periode waarvoor 
auteursrechten aan SABAM zijn verschuldigd, eventueel betaald is aan een kabelmaatschappij, van die 
vergoeding worden afgetrokken omdat ze overcompleet zijn, is niet naar recht verantwoord aangezien het 
auteursrecht beschermd is, enerzijds, bij de doorgifte van een werk via de kabel en, anderzijds bij de 
mededeling ervan via een tv-toestel dat in een handelszaak ten behoeve van haar cliënteel geplaatst is.

 - Vergoeding voor kabeltelevisie - Auteursrechten - Overcompleet - Compensatie

- Artt. 1, 51 en 52 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

21 november 2003C.02.0347.F AC nr. 588

Een bedrijfsfeest dat strikt voorbehouden is voor de personeelsleden en hun naaste familie, echtgenotes en 
kinderen, dat plaatsvindt in een lokaal dat niet voor het publiek toegankelijk is, kan niet worden aangemerkt 
als de "familiekring" waarbinnen de auteur van een werk zich niet kan verzetten tegen de kosteloze privé-
mededeling van een op geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk (1). (1) Cass., 8 okt. 1999, AR C.98.0078.F, 
nr 519, 18 feb. 2000, AR C.98.0517.F, nr 135.

 - Muziekwerk - Weergave - Bescherming van de auteur - Uitzondering - Familiekring

- Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

25 september 2003C.03.0026.N AC nr. 454

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 25 sept. 2003, AR C.03.0026.N, AC, 2003, nr ...

 - Wet 30 juni 1994 - Beschermde tekst - Samenvatting - Verboden overneming - Criteria

 - Wet 30 juni 1994 - Werk van letterkunde of kunst - Tekst in tijdschrift of op elektronische drager - Samenvatting in een 
nieuwe tekst - Auteursrechtelijke bescherming - Wetenschappelijk nut

De tekst weergegeven in een tijdschrift of op een elektronische drager kan de vorm zijn waarin de maker zijn 
ideeën uitwerkt; valt onder de auteursrechtelijke bescherming, het overnemen van elementen die de 
oorspronkelijkheid van deze tekst uitmaken, in een tekst die als samenvatting wordt gepresenteerd; de 
omstandigheid dat het nut van een wetenschappelijke publicatie van een samenvatting hierin kan bestaan dat 
de tekst die wordt samengevat zo getrouw mogelijk wordt weergegeven, met overneming van de 
bewoordingen en de structuur, sluit op zichzelf niet uit dat het auteursrecht kan worden aangetast (1). (1) Zie 
de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Wet 30 juni 1994 - Werk van letterkunde of kunst - Tekst in tijdschrift of op elektronische drager - Samenvatting in een 
nieuwe tekst - Auteursrechtelijke bescherming - Wetenschappelijk nut

- Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
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Noch de lengte van de samenvatting noch het feit dat de lezer van de samenvatting het samengevatte 
origineel moet raadplegen, zijn determinerend bij de beoordeling van de auteursrechtelijke inbreuk; van 
auteursrechtelijk verboden overneming is sprake als het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate 
de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide 
werken maken te weinig verschillen opdat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden 
aangenomen (1) (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Wet 30 juni 1994 - Beschermde tekst - Samenvatting - Verboden overneming - Criteria

- Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

6 december 2001C.01.0094.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 6 dec. 2001, RG C.01.0094.N, nr...

 - Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

Krachtens artikel 87, § 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of 
op een naburig recht en beveelt hij dat daaraan een einde wordt gemaakt. Door de terugname te bevelen van 
de inbreukmakende voorwerpen die reeds gedistribueerd zijn, overschrijdt de voorzitter de grenzen van zijn 
bevoegdheden terzake niet nu hij aldus concreet oordeelt hoe een einde moet worden gesteld aan de 
verboden gedraging (1). (1) Vgl. Met Cass., 26 januari 1984, AC, 1983-84, A.R. nr. 6978, nr. 283, inzake de 
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding in het kader van 
de stakingsvordering op grond van artikel 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.

 - Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

- Art. 87, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

11 mei 2001C.00.0391.N AC nr. ...

Uit het bepaalde in artikel 20bis, eerste en tweede lid van de Auteurswet volgt dat de vorm, de structuur, de 
schikking of nog de voorstellingswijze van een databank kunnen worden beschermd door het auteursrecht. 
Deze bescherming betreft niet de inhoud van de databank, zijnde de data zelf, met name de werken, gegevens 
of elementen welke het voorwerp kunnen zijn van een eigen bescherming.

 - Bescherming van databanken

- Art. 20bis, eerste en tweede lid Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

26 april 2001C.99.0116.N AC nr. ...

Nu een vennootschap voor het beheer van de in de wet van 30 juni 1994 erkende rechten, krachtens de wet, 
gerechtigd is de rechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden te innen en, bij gebreke aan betaling, in 
rechte betaling van deze rechten te vorderen, heeft zij aldus hoedanigheid en belang in de zin van de artt. 17 
en 18 Ger.W. om een rechtsvordering in te stellen, strekkende tot betaling van de door vermelde wet erkende 
rechten: de omstandigheid dat zij een lasthebber opdracht heeft gegeven om deze rechten te innen, doet 
hieraan geen afbreuk.

 - Vennootschap voor het beheer van de rechten - Vordering tot betaling van de rechten - Opdracht aan een lasthebber

- Art. 73 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

5 april 2001C.98.0563.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass. 5 april 2001, AR C.98.0563.F, AC 2001, nr...

 - Parodie - Wettelijke bescherming - Voorwaarde

Art. 1 Auteurswet 1886 verbiedt niet, binnen de perken die nodig zijn om het beoogde effect te bereiken en 
met inachtneming van de wetten van het genre, de niet geoorloofde reproductie van een werk van 
letterkunde of van kunst met de bedoeling het te parodiëren (1) (2). (1) Zie concl O.M. (2) Art. 1 Auteurswet 22 
maart 1886  vóór de opheffing ervan bij de Auteurswet van 30 juni 1994.

 - Parodie - Wettelijke bescherming - Voorwaarde

- Art. 1 Wet 22 maart 1886 (Nederlandse tekst bij wet van 26 juni 1981)

18 februari 2000C.98.0517.F AC nr. ...
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De auteur van een muziekwerk kan zich niet verzetten tegen de kosteloze privé-mededeling van een op 
geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk binnen de "familiekring"; die "familiekring" kan bestaan in de 
beperkte en intieme kring van de bewoners van een rusthuis voor bejaarden die er allen verblijven en er "in 
familie" wonen.

 - Muziekwerk - Weergave - Bescherming van de auteur - Uitzondering - Familiekring

- Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

22 december 1999P.99.0154.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling vereist een bijzondere volmacht van de advocaat die in naam van een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens namaking of miskenning van het 
auteursrecht.

 - Benadeelde - Klacht - Advocaat - Gevolmachtigde

8 oktober 1999C.98.0078.F AC nr. ...

De "familiekring" waarbinnen de auteur zich niet kan verzetten tegen de mededeling van zijn werk, moet op 
beperkende wijze worden uitgelegd; hij strekt zich niet uit tot een sportclub.

 - Muziekwerk - Mededeling - Familiekring

- Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

10 december 1998C.95.0284.N AC nr. ...

Een werk geniet de bescherming van de Auteurswet en van het Verdrag van Bern van 9 september 1886 enkel 
op voorwaarde dat het de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker ervan, welke 
voorwaarde onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een 
schepping ontstaat.~

 - Wettelijke bescherming

- Art. 2 Verdr. van Bern voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst, ondertekend op 9 sept. 1886, 
herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en goedgekeurd bij de wet van 26 sept. 1974

- Artt. 1, 3, 8, 19 en 21 Wet 22 maart 1886 (Nederlandse tekst bij wet van 26 juni 1981)

12 juni 1998C.97.0254.F AC nr. ...

De oorspronkelijke houder van het auteursrecht is noodzakelijkerwijs een natuurlijke persoon. Degene die dat 
recht overneemt kan evenwel een rechtspersoon zijn.~

 - Auteur - Rechtspersoon

- Art. 6 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

11 mei 1998C.95.0142.N AC nr. ...

Het enkele feit dat de maker van een muziekwerk toelating verleent tot het reproduceren van zijn werk op een 
drager met het oog op het commercialiseren ervan, houdt niet in dat de auteur aan de verkoper van de 
muziekdrager het recht verleent om in de ruimte die is bestemd voor de verkoop, zijn werk openbaar uit te 
voeren, ook al geschiedt die uitvoering met het doel de verkoop van de muziekdrager te bevorderen.

 - Muziekwerk - Openbare uitvoering

- Artt. 1 en 16 Wet 22 maart 1886 (Nederlandse tekst bij wet van 26 juni 1981)

19 maart 1998C.97.0002.N AC nr. ...

Het uitsluitend aan de auteur van een werk van letterkunde of kunst toekomende recht om het op welke wijze 
of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren heeft niet tot strekking een idee of concept te 
beschermen, en houdt evenmin verband met de bescherming van de belangen van een onderneming.~

 - Wet 30 juni 1994 - Auteur - Werk van letterkunde of kunst - Reproductierecht - Strekking

- Art. 1, § 1, eerste lid Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

Komt niet voor toewijzing in aanmerking, de vordering tot staking zoals bedoeld in artikel  95 Wet 14 juli 1991, 
waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag liggen die naar hun aard, op grond van het in de auteurswet 
bepaalde, vallen aan te merken als een daad van namaking op een auteursrecht of naburig recht.~

 - Daad van namaking - Wet 14 juli 1991 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Bevoegdheid van de 
stakingsrechter
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- Artt. 95 en 96 Wet 14 juli 1991

15 september 1997F.96.0128.F AC nr. ...

De inkomsten uit een auteursrecht, die volgens de niet bekritiseerde considerans van de feitenrechter 
voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid van loontrekkend muzikant in het orkest dat die belastingplichtige heeft aangeworven, 
worden belast als bezoldigingen van werknemers op wie de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten 
toepasselijk is.~

 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Voordelen - 
Beroepswerkzaamheid - Uitoefening - Loontrekkend muzikant - Inkomsten uit auteursrecht

- Artt. 23, § 1, 4°, 30, 1° en 31, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 20, 2°, a, en 26, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 september 1996C.95.0380.F AC nr. ...

De bescherming van de rechten van de auteur van een muziekwerk is niet onderworpen aan de voorwaarde 
dat de uitvoering of de opvoering ervan, meer bepaald via een radio-uitzending, bewust voor het publiek 
bestemd is of permanent is; het is voldoende dat zij openbaar en hoorbaar is.~

 - Muziekwerk - Verveelvoudiging - Radio-uitzending - Bescherming van de auteur

- Artt. 1 en 16 Wet 22 maart 1886 (Nederlandse tekst bij wet van 26 juni 1981)

26 september 1996C.95.0385.F AC nr. ...

De bescherming van de rechten van de auteur van een muziekwerk is niet onderworpen aan de voorwaarde 
dat de personen die toegang hebben tot een openbare plaats waar de muziek wordt uitgezonden daar 
plaatsnemen; die bescherming hangt evenmin af van de plaats van het radiotoestel, de aard of de bedoeling 
van het gebruik ervan; het is voldoende dat de uitvoering of vertoning van het werk openbaar en hoorbaar is.~

 - Muziekwerk - Verveelvoudiging - Radio-uitzending - Bescherming van de auteur

- Art. 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN

12 februari 2002P.00.0991.N AC nr. 97

Het misdrijf van het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan hebben aan de op hem 
rustende verplichtingen vereist niet dat op het ogenblik waarop de schuldenaar zich onvermogend heeft 
gemaakt de schuld bewezen is en niet het voorwerp van enige betwisting is (1). (1) Zie cass., 5 dec. 2000, AR 
P.99.0189.N, nr 667.

 - Bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel - Niet voldoen aan zijn verplichtingen - Schuld

- Art. 490bis Strafwetboek

20 februari 2001P.99.0480.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten aanzien van een van de daders 
reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestond, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade 
en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijf niet weg (1). (1) Zie N. Bauwens, 
Bedrieglijk onvermogen, R.W., 1989-90, 273 (290).

 - Misdrijf van bedrieglijk onvermogen - Schade voortvloeiend uit uitvoerbare titel die bestond voor het misdrijf - Andere 
beklaagden - Daden van deelneming - Oorzakelijk verband tussen schade en daden van deelneming

- Art. 490bis Strafwetboek

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te richten dat wat men bezit, 
feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers (1). (1) 
GELDERS, M. "Bedrieglijk onvermogen", noot onder Antwerpen, 27 oktober 1995, R.W. 1996-97, p. 54.

 - Bedrieglijk onvermogen

- Art. 490bis Strafwetboek
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Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die samen het materieel 
bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de schuldenaar en het 
hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiële 
bestanddelen het andere in tijd voorafging (1). (1) Cass., 8 juni 1988, AR 6644, nr. 615; 17 april 1991, AR 8761, 
nr. 428; zie cass., 30 april 1991, AR 3130, nr. 453 waar een zelfde redenering werd toegepast inzake 
bankbreuk.

 - Bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel - Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel 
vormen - Toepassing

- Art. 490bis Strafwetboek

5 december 2000P.99.0203.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een koopman of een handelsvennootschap nog een betaling heeft gedaan, belet niet 
dat de rechter wettig kan vaststellen dat hij reeds op een vroeger tijdstip opgehouden had te betalen (1). (1) 
Cass., 24 sept. 1956, AC, 1957, 27.

 - Bedrieglijk onvermogen - Staking van betaling - Beslissing betreffende de datum van staking van betaling ondanks latere 
betaling - Wettelijkheid

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

20 juni 2000P.98.0680.N AC nr. ...

Het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen is, enerzijds, het bewerken door een 
beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen. Het 
voorwerp van dit misdrijf is de uit de vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende 
toestand van onvermogen en niet de vernielde, weggemaakte of verborgen goederen of voorwerpen, die de 
strafrechter mitsdien niet vermocht, krachtens artikel  42, 1 en 43, eerste lid van het Strafwetboek verbeurd te 
verklaren.

 - Bedrieglijk onvermogen - Voorwerp van het misdrijf - Gevolg m.b.t. de bijzondere verbeurdverklaring

- Artt. 42, 1°, 43, eerste lid, en 490bis Strafwetboek

15 december 1999P.99.1188.F AC nr. ...

Als materieel bestanddeel van het in artikel  490bis Sw. omschreven misdrijf is vereist dat de dader, enerzijds, 
zijn onvermogen heeft bewerkt en, anderzijds, aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan.

 - Bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel

- Art. 490bis Strafwetboek

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...

Artikel 579, eerste lid, 1°, (oud) Wetboek van Koophandel is slechts toepasselijk op de gelden welke 
verduisterd werden ten gevolge van de misdrijven vermeld in de artikelen 575, 577 en 578 Wetboek van 
Koophandel en niet ten gevolge van andere misdrijven.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Artikel 579 W.Kh. - Ambtshalve beslissing over de terugkeer tot de failliete boedel - Voorwerp

15 juni 1999P.98.0195.N AC nr. ...

De strafrechter moet de terugkeer tot de failliete boedel bevelen van alle goederen, rechten of 
rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn ontvreemd, wanneer hij het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk bewezen 
verklaart, zonder rekening te moeten houden met de wijze waarop de goederen van de schuldige aan 
bankbreuk worden beheerd of verdeeld.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Terugkeer van de bedrieglijk ontvreemde goederen

- Art. 579, 1° Wet 18 april 1851

De strafvordering wegens bankbreuk staat los van elke faillietverklaring door de rechtbank van koophandel.

 - Bankbreuk - Strafvordering - Faillissementsverklaring door de rechtbank van koophandel

- Art. 6 Wet 8 aug. 1997

- Art. 489 Strafwetboek

19 november 1997P.97.1028.F AC nr. ...
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Het arrest verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan 
verduistering van activa, wat het bestanddeel is van een bedrieglijke bankbreuk, wanneer het vaststelt dat die 
beklaagde de handelszaak en alle werktuigen van een onderneming in eigenaardige omstandigheden, zonder 
mededinging en tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, gelet op onder meer de prijsvermindering en de 
lange betaaltermijnen die hij zonder tegenwaarde heeft toegekend, ten nadele van de gezamenlijke 
schuldeisers heeft overgedragen.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering van activa - Overdracht van bepaalde activa zonder tegenwaarde

- Art. 489 Strafwetboek

De rechter kan het bestaan van het bedrieglijk opzet, dat vereist is voor het misdrijf bedrieglijke bankbreuk, 
afleiden uit gegevens waaruit blijkt dat de verduistering van de activa van een onderneming ten nadele van de 
gezamenlijke schuldeisers is gepleegd met het opzet om iemand anders een onrechtmatig voordeel te 
bezorgen.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Bestanddelen - Bedrieglijk opzet

- Art. 489 Strafwetboek

30 september 1997P.96.0489.N AC nr. ...

Bij de vaststelling van de staat van faillissement, bestanddeel van het misdrijf bankbreuk, kan de strafrechter 
bij de beoordeling van het werkelijk krediet slechts rekening houden met het werkelijk krediet dat de 
schuldenaar geniet en niet met het krediet dat hij verkrijgt door het gebruik van kunstmatige, ongeoorloofde 
of bedrieglijke middelen.

 - Strafzaken - Staat van faillissement - Werkelijk krediet - Beoordeling

- Art. 489 Strafwetboek

- Art. 437 Wet 18 april 1851

De strafrechter is bevoegd de staat van faillissement, bestanddeel van het misdrijf bankbreuk, vast te stellen.

 - Strafvordering - Staat van faillissement - Bevoegdheid van het strafgerecht

- Art. 489 Strafwetboek

- Art. 437 Wet 18 april 1851

28 mei 1997P.97.0188.F AC nr. ...

De bekendmaking van het veroordelend arrest of vonnis wegens bankbreuk is geen straf maar een bij de wet 
ingestelde informatiemaatregel in het belang van de koophandel.

 - Bekendmaking van het veroordelend arrest of vonnis - Aard

- Artt. 573 tot 578 en 583 Wetboek van Koophandel

10 december 1996P.95.0693.N AC nr. ...

Art. 579 W.Kh. heeft tot doel, zelfs in geval van vrijspraak, het nadeel te herstellen dat door de bedrieglijke 
ontvreemdingen werd veroorzaakt aan de gezamenlijke schuldeisers; het vonnis of arrest dat de terugkeer tot 
de failliete boedel beveelt, maakt de titel uit waardoor de bijzondere vorm van herstel kan worden ten uitvoer 
gelegd; voormeld artikel laat bovendien toe, in zoverre de bevolen terugkeer niet van aard is om de boedel 
schadeloos te stellen, aan de curator desgevraagd vergoeding toe te kennen voor de schade welke door de 
bevolen terugkeer niet is vergoed.

 - Bankbreuk - Bedrieglijk ontvreemde goederen, rechten of rechtsvorderingen - Terugkeer tot de failliete boedel

De strafrechter die, na de beklaagde te hebben veroordeeld wegens verduistering van activa om een bedrag te 
hebben ontdragen, de terugkeer tot de failliete boedel beveelt van dat bedrag dat niet onder de handen van 
het gerecht en evenmin voorhanden is, en op de civielrechtelijke vordering van de curator de beklaagde 
veroordeelt tot betaling van dat bedrag met interest, kent niet tweemaal vergoeding toe voor dezelfde schade.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering van een bedrag - Veroordeling van de beklaagde tot betaling van dat bedrag - 
Verantwoording

- Art. 579 Wetboek van Koophandel

23 mei 1995P.94.0136.N AC nr. ...

De opsomming, in artikel  490bis, §1, tweede lid, Sw., van omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de 
schuldenaar zelf zijn onvermogen heeft bewerkt, is niet limitatief;  als dusdanig kan ook in aanmerking worden 
genomen de inschrijving op een brievenbusadres.~
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 - Bewerking van het onvermogen - Omstandigheden - Brievenbusadres - Bedrieglijk onvermogen

- Art. 490bis, § 1, tweede lid Strafwetboek

BANKWEZEN - KREDIETWEZEN - SPAARWEZEN

ALLERLEI

4 maart 2003P.02.0978.N AC nr. 148

Concl. adv.-gen. De Swaef, Cass., 4 maart 2003, AR nr P.02.0978.N, AC, 2003, nr

Allerlei - Beleggingsonderneming - Beleggingsdienst - Uitoefenen van bedrijf

Het bedrijf uitoefenen van een beleggingsonderneming omvat niet alleen het verrichten van 
beleggingsdiensten zelf, maar ook het aanbieden ervan (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Allerlei - Beleggingsonderneming - Beleggingsdienst - Uitoefenen van bedrijf

- Artt.  44, 46,1°, 47, §1 en 148, §4, 1° Wet 6 april 1995

19 december 2002C.01.0380.F AC nr. 684

De bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een overeenkomst van dadelijk deposito 
van gelden zijn niet aan die bankier betaald, zodat hij niet gehouden kan zijn ze terug te betalen op grond van 
de artikelen 1235, eerste lid, en 1376 B.W.

Allerlei - Bank - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Bij de bank afgegeven stukken - Overeenkomst van 
dadelijk deposito van gelden - Geen betaling

- Artt. 1235, eerste lid en 1376 Burgerlijk Wetboek

BANKVERRICHTINGEN

22 april 2004C.02.0427.N AC nr. 214

De cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken is geen geldige cheque; daaraan kan niet worden 
verholpen door gegevens buiten de cheque zelf (1). (1) Zie: de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp 
betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en het van kracht 
worden van deze wet, Gedr. St., Kamer, 1932-1933, nr 116, 10-11 en Senaat, 1949-1950, nr 38, 8-9; zie ook: 
VAN RYN, J. & HEENEN, J., Principes de droit commercial, T. III, Bruylant, Brussel, 1981, 392, nr 519 en 395-396, 
nr 522; SIMONT, L., De abstracte verbintenissen van de bankier naar Belgisch recht, T.P.R., 1985, 699; 
BUCKINX, H., Commentaar bij artikel  6 Chequewet, in: Handels- en economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Antwerpen, 1999, 21-22, nrs 5-7.

Bankverrichtingen - Cheque - Aan toonder - Identiteit van trekker en betrokkene - Geldigheid

- Art. 6, derde lid Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige 
Wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

KREDIETVERRICHTINGEN

10 december 2004C.03.0143.N AC nr. 605

Op de kredietgever rust de verplichting tot onderzoek naar de informatie over de financiële toestand en de 
terugbetalingsmogelijkheden van de consument die een kredietovereenkomst aanvraagt; de bewijslast dat de 
kredietgever in gebreke is gebleven rust op de consument, onverminderd de verplichting van de kredietgever 
om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, tot het bewijs bij te dragen (1). (1) A.D. BooneLa loi relative au 
crédit à la consommation et ses lois périphériques" in G.A. Dal (ed.), Le crédit à la consommation, Editions du 
jeune barreau de Bruxelles 1997, nr 31; D. Blommaert en F. NichelsKroniek van het consumentenkrediet 
(1995-1998)", T.B.H. 2000, (90) nr 23; P. Lettany, Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991, Kluwer 
1993, nr 83bis; E. Wymeersch, M. Dambre en K. TrochOverzicht van rechtspraak Privaat bankrecht 
1992-1998", T.P.R. 1999, (1779) nr 83.

Kredietinverrichtingen - Wet Consumentenkrediet - Aanvraag kredietovereenkomst - Informatieplicht - Bewijslast van het in 
gebreke blijven

- Artt. 11 en 15 Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet
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5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Bij een kredietopening sluit het feit dat de kredietverlener de kredieten, binnen de daarin bepaalde grenzen, 
alleen werkelijk moet toekennen wanneer de begunstigde van de opening daarop een beroep doet, niet uit 
dat het misdrijf oplichting alleen door de toekenning van de kredietopening kan zijn voltrokken.

Kredietinverrichtingen - Kredietopening - Toekennen

- Art. 496 Strafwetboek

17 maart 1995C.93.0066.N AC nr. ...

De betaling of storting die krachtens artikel  28 K.B. nr. 225 van 7 jan. 1936, aan de tussenkomende partij of 
aan de reconstituerende derde dient te worden gedaan en, niettegenstaande elke andersluidende 
overeenkomst, als bevrijdend geldt voor de schuldenaar tegenover de schuldeiser, strekt ertoe de lener te 
beschermen en belet dat de geldschieter de bevrijdende werking van betalingen aan de rechtsgeldig 
aangestelde tussenkomende partij om welke reden ook zou betwisten.

Kredietinverrichtingen - Artikel 28 K.B. nr. 225 van 7 jan. 1936 - Betaling of storting aan de tussenkomende partij of aan de 
reconstituerende derde - Bevrijdende werking

- Art. 28 KB nr 225 van 7 jan. 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de 
controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen

BEDREIGINGEN

19 november 2003P.03.0969.F AC nr. 579

De omstandigheid dat de bedreiging is ingegeven door de angst van de dader om zijn kind te zien ontvoeren, 
sluit het bij artikel  327 Sw. bestrafte misdrijf niet uit.

 - Onder bevel of onder een voorwaarde

- Art. 327 Strafwetboek

BEDRIJFSREVISOR

27 februari 2004D.03.0018.F AC nr. 109

Het verbod voor bedrijfsrevisoren om deel te nemen aan het bestuur van een handelsvennootschap of van een 
vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, tenzij het gaat om 
professionele vennootschappen of interprofessionele vennootschappen die door het Instituut zijn toegelaten, 
slaat niet alleen op het professioneel beheer (1). (1) In zijn gedeeltelijk gelijkluidende conclusie had de 
advocaat-generaal eveneens geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep, maar wel omdat hij de 
grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen het middel had opgeworpen en hierop gegrond was dat 
de bestreden straf naar recht verantwoord bleef door de overige tekortkomingen die ten laste van de revisor 
bewezen waren verklaard en waartegen het middel niet was opgekomen, gegrond had bevonden; over de 
zogenaamde theorie "van de naar recht verantwoorde straf" zoals die door het Hof wordt toegepast, zie m.n. 
Cass., 30 nov. 2000, AR D.00.0023.F. nr 659.

 - Beheer van handelsvennootschappen of van vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen - Verbod

- Art. 4 KB 10 jan. 1994 betreffende de plichten van bedrijfsrevisoren

- Art. 7bis Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

24 oktober 1997D.96.0016.F AC nr. ...

De opdracht van de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren om een verslag over te maken aan de 
tuchtcommissie bij wie het aan een bedrijfsrevisor ten laste gelegde feiten aanhangig heeft gemaakt, is 
vergelijkbaar met die van een onderzoeksgerecht.

 - Tucht - Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren - Verslag aan de tuchtcommissie - Aard

- Art. 20, § 2 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren
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Wanneer een lid van de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren een gebrek aan onpartijdigheid wordt 
verweten, leidt zulks niet tot nietigheid van de beslissing van de tuchtcommissie die uitspraak doet op verslag 
van die raad, wanneer dat gebrek die beslissing niet heeft beïnvloed en het geen aanleiding geeft tot twijfel 
over de geschiktheid van de tuchtcommissies in eerste aanleg en hoger beroep van het Instituut om de zaak op 
een eerlijke wijze te behandelen.

 - Tucht - Onderzoek - Verslag van de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren aan de tuchtcommissie - Grief betreffende 
de onpartijdigheid van een lid van de raad

- Art. 20, § 2 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

31 januari 1997C.95.0414.N AC nr. ...

De opdracht aan een bedrijfsrevisor gegeven de notaris bij te staan bij het opmaken van een 
boedelbeschrijving is voldoende bepaald en binnen de wettelijke grenzen.~

 - Deskundigenonderzoek - Opdracht - Grenzen - Bijstand aan notaris - Boedelbeschrijving

- Artt. 962 en 973 Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1995D.93.0012.N AC nr. ...

In zoverre het regels betreffende de tuchtprocedure vaststelt, kan het K.B. van 16 maart 1957 tot vaststelling 
van het tuchtreglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren niet meer worden toegepast na de 
inwerkingtreding van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat.~

 - Procedure - Tucht - K.B. 16 maart 1957 - Stilzwijgende opheffing - Wet 21 feb. 1985

27 januari 1995C.92.8371.N AC nr. ...

Er bestaat geen wettelijk vermoeden tot bewijs van het tegendeel dat een bedrijfsrevisor bij het opstellen van 
een boekhoudkundige staat uitgaat van hem overgelegde stukken of dat de erin vermelde gegevens juist zijn.~

 - Boekhoudkundige staat - Overgelegde stukken - Bewijswaarde

- Art. 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

- Artt. 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek

BEGRAAFPLAATSEN, LIJKBEZORGING

5 december 2003C.03.0032.F AC nr. 630

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 5 dec. 2003, AR C.03.0032.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

 - Lijkstoet - Gemeenteverordening - Overtreding - Straf

Overtreders van een gemeentelijke verordening betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging die 
uitgevaardigd is ter uitvoering van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging worden 
gestraft met de in artikel  315 Sw. bepaalde straffen (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

 - Lijkstoet - Gemeenteverordening - Overtreding - Straf

- Art. 315 Strafwetboek

- Art. 29 Wet 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

BELASTING

15 januari 2004F.02.0006.N AC nr. 24

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, AC, 2004, nr ...

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste 
verantwoording

 - Progressiviteit - Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen - Vereisten

P. 231/30476-9-2016



De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan 
er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of 
niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover 
het onderscheid aan voormelde voorwaarden voldoet (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste 
verantwoording

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

 - Progressiviteit - Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen - Vereisten

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

Concl. adv.-gen. J. Spreutels Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, AC, 2003, nr. ... .

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Begrip - Raming - Belastingfraude - Ontwijking van een belasting - 
Toepassing - Inkohiering

Wanneer de rechter, met toepassing van artt. 42, 3°, en 43bis Sw., de vermogensvoordelen raamt die uit een 
misdrijf zijn verkregen, kan hij beslissen dat de ontwijking van een belasting een dergelijk voordeel  vormt; dat 
voordeel verdwijnt niet gewoon door inkohiering (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Begrip - Raming - Belastingfraude - Ontwijking van een belasting - 
Toepassing - Inkohiering

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

11 september 2003C.01.0115.N AC nr. 427

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die 
vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 
1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde 
van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.

 - Vlaams Gewest - Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Heffing - Vuilvracht - Berekening - 
Omzettingscoëfficient - Waarde - Vervanging - Heffingsjaar - Werking in de tijd

- Art. 45, §§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992

- Artt. 35quinquies en 35septies Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

- Art. 108 Wet 4 aug. 1986

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

20 maart 2003C.01.0269.F AC nr. 179

Het arrest dat, enerzijds, van oordeel is dat de heffing die de Franse Gemeenschap op grond van haar gezag 
verricht op de inkomsten van de commerciële reclame van de rechtspersoon die verweerster is, gebruikt wordt 
om de geschreven pers en dus de vrijheid van meningsuiting in het algemeen belang te handhaven, en 
anderdeels van oordeel is dat die heffingen geen rechtstreekse en geïndividualiseerde tegenprestatie vormen 
voor enige bijzondere dienst van de Franse Gemeenschap ten voordele van verweerster, maar dat ze ertoe 
strekken de inkomstenverliezen van de geschreven pers te compenseren, welke compensatie verweerster 
geen enkel voordeel oplevert, beslist naar recht dat de gevorderde bedragen, aangezien ze geen enkele 
bijzondere dienst  aan die rechtspersoon vergoeden, een belasting zijn (1). (1) Zie Cass., 28 jan. 1988, AR 8034, 
nr 322.

 - Commerciële radio- en televisiereclame - Inkomsten - Bedragen die door de Franse Gemeenschap op een gedeelte van die 
inkomsten geïnd worden ten voordele van de geschreven pers - Geen retributie van een bijzondere prestatie - Aard van de 
belasting

De belasting is een heffing die op grond van hun gezag, door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 
provinciën of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van de personen die op hun grondgebied 
leven of aldaar belangen bezitten, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken (1). (1) Zie Cass., 12 
okt. 1954 (AC, 1955, 69) en 29 okt. 1968 (AC, 1969, 235).

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
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berekening

21 februari 2003F.01.0016.N AC nr. 127

Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (1). (1) Cass., 25 mei 2000, AR nr F.98.0092.N, AC, 
2000, nr 325.

 - Allerlei - Algemene rechtsbeginselen - Werking in de tijd - Niet-terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet

- Art. 50, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 september 2001P.01.0814.F AC nr. ...

De schrapping van een algemene bepaling, die verbiedt uitstel te verlenen voor de veroordeling tot 
geldboeten, opgelegd om de inning van fiscale rechten te verzekeren, kan niet beletten dat bijzondere wetten 
voorschrijven dat uitstel in de door hen bepaalde gevallen voor de door hen bepaalde straffen uitgesloten 
wordt.

 - Geldboeten - Inning van de fiscale rechten - Bijzondere wetten - Uitsluiting van uitstel

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986

20 april 2001C.98.0515.N AC nr. ...

Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 26 maart 1971 volgt 
dat : - voor alle componenten van de formule N1, de meetgegevens van de maand van  de grootste 
bedrijvigheid in aanmerking worden genomen; - als "maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van 
voormeld artikel  moet worden begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op  dagbasis 
berekende N1 - waarde het grootst is (1). (1) Cass., 7 april 2000,  A.R. F.98.0061.N, AC, 2000, 234.

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening

- Art. 35 quinquies, § 1 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

25 mei 2000F.98.0092.N AC nr. ...

Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten.

 - Allerlei - Algemene rechtsbeginselen - Werking in de tijd - Niet-terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet

7 april 2000C.99.0420.N AC nr. ...

Uit de in artikel 32undecies van de wet van 26 maart 1971 vermelde formule voor de berekening van de 
bijdrage die de ondernemingen krachtens artikel 32 van deze wet verschuldigd zijn, volgt dat de vervuiling in 
een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid de grondslag is voor de berekening van de 
vervuiling voor 225 dagen bedrijvigheid.

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening
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7 april 2000C.99.0456.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. C.99.0456.N, nr ...

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening

Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 26 maart 1971 volgt dat: - als 
"maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet worden begrepen, de maand 
waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-waarde het grootst is; - indien 
meerdere metingen zijn gebeurd tijdens eenzelfde maand, een rekenkundig gemiddelde wordt genomen, 
maar dat als er in eenzelfde maand maar één meting is gebeurd, deze meting bepalend is voor de vaststelling 
van de maand van de grootste vervuiling.

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening

7 april 2000F.98.0049.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.0049.N, nr ...

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Bezwaar - Termijn - 
Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de excepties van nietigheid

De regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de excepties van nietigheid zijn niet van toepassing inzake 
de verplichting de bezwaarschriften inzake de heffingen op de afvalwaterverontreiniging in te dienen binnen 
de bij artikel 35quinquies decies, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 gestelde termijn van twee 
maanden, nu die wetsbepaling de openbare orde raakt.

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Bezwaar - Termijn - 
Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de excepties van nietigheid

7 april 2000F.98.0061.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.0061.N, nr ...

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening

Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 26 maart 1971 volgt 
dat: - voor alle componenten van N1, de meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid in 
aanmerking worden genomen; - als "maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet 
worden begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-waarde 
het grootst is.

 - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Wijze van 
berekening

1 oktober 1999F.98.0111.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat de verantwoording van het gemaakte onderscheid tussen 
verschillende categorieën van belastingplichtigen verwerpt omdat de belastingheffer de vaststellingen en 
feiten, die aan de belasting ten gronde liggen niet voldoende bewijst;  het volstaat om te kunnen beslissen of 
het maken van categorieën objectief en redelijk is, dat in redelijkheid blijkt dat er een objectieve 
verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieën.

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid tussen verschillende categorieën van belastingplichtigen - Objectieve en 
redelijke verantwoording - Bewijs

8 juni 1999P.97.1105.N AC nr. ...

De wet verleent aan de ambtenaren van de bijzondere belastingsinspectie de machten van de ambtenaren der 
douane en accijnzen, onder meer deze tot het verrichten van een visitatie in de door haar bepaalde 
voorwaarden;  de omstandigheid dat ze deze niet zelf verrichten maar hiervoor slechts bijstand verlenen aan 
ambtenaren van douane en accijnzen doet geen afbreuk aan hun eigen machten inzake douane en accijnzen.

 - Fiscaal strafrecht - Strafvordering - Fiscale ambtenaren - Bijzondere belastingsinspectie - Machten - Omvang - Douane en 
accijnzen - Visitatie

- Artt. 186, § 1, 188, 189, 197 en 198 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 87 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988
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6 mei 1999F.98.0088.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel. Wanneer een norm die een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met 
verschillende toestanden, moet hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende 
categorieën en vereisen de voornoemde regels niet dat de norm de belasting aanpast naar gelang van de 
eigenheid van elk geval.~

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste 
verantwoording - Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel. Een provinciebelasting die geheven wordt op de waterwinning, en niet op de toevallige 
aanvoer van bemalingswater, welke aanvoer een verschillende feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; die 
belasting behandelt allen die opzettelijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op gelijke wijze.~

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste 
verantwoording - Toezicht op het onderscheid

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

16 oktober 1997F.95.0035.N AC nr. ...

Het is in de regel niet verboden dat eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende 
overheden wordt belast.

 - Eenzelfde feit - Eenzelfde belastingplichtige - Belastingheffing - Verschillende overheden

3 oktober 1996F.95.0086.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan Belgen toegekende rechten en 
vrijheden, alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt 
ook geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een gemeentebelasting die de door de gemeente gedane kosten voor wegenis- en 
netbouwwerken enkel ten laste legt van de personen aan wie ze speciaal ten goede komen, is bijgevolg niet 
ongelijk, als ze die voorwaarden vervult.

 - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste 
verantwoording - Toezicht op het onderscheid

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 november 1994F.94.0024.F AC nr. ...
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Indirecte belasting wordt niet geheven van een bestendige toestand waarin de belastingplichtige krachtens 
zijn activiteit of zijn patrimonium verkeert, maar wel van, uiteraard alleenstaande, kortstondige, zij het zelfs 
herhaalde, handelingen, verrichtingen of feiten waarvan de belastingsplichtige de openlijke of althans de 
vermoedelijke dader is.~

 - Indirecte belasting

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN

5 november 2003P.03.0810.F AC nr. 556

Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de wetgever niet, ter 
bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het algemeen belang beschouwd wordt, voor te 
schrijven dat de rechter de door de wet voor dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten (1); dat is 
het geval voor de geldboete die opgelegd wordt bij artikel  35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. (1) Zie A.N., 29 maart 2000, nr 38/2000, § B.6.2; 6 
april 2000, nr 41/2000, § B.3.2; 14 feb. 2000, nr 16/2001, § B.3.5.

 - Geldboete - Misdrijf dat bijzonder schadelijk is voor het openbaar belang - Geen verzachtende omstandigheden - Keuze 
van de wetgever - Gevolg - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Recht op toegang tot een rechterlijke instantie

- Artt. 35, 42 en 43 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

19 november 2002P.01.1502.N AC nr. 615

Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen opzet bewezen 
worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft 
overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (1). 
(1) Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr 490.

 - K.B. 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken - Overtreding - Strafrechtelijke schuld - Overmacht of 
onoverkomelijke dwaling

- Art. 35 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

22 oktober 1996P.95.0601.N AC nr. ...

Hij die een bestaande slijterij overneemt van een niet overleden exploitant kan slechts aanspraak maken op 
vermindering van de openingsbelasting, wanneer hij de schriftelijke afstand van de vorige exploitant overlegt 
bij de aangifte van de exploitatie, dat is vòòr de opening van de slijterij.~

 - Openingsbelasting - Vermindering ten voordele van de nieuwe slijter

- Art. 15 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

20 juni 1995P.94.0764.N AC nr. ...

Overtreding van artikel  25 K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en van artt. 7 en 11, §1, 
1°, Wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht 
maakt op zich een fout uit die, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, strafrechtelijke schuld 
insluit.~

 - Overtreding -  - Strafrechtelijke schuld

 - Overtreding - Strafrechtelijke schuld - Artikel 25 K.B. 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken

21 februari 1995P.94.1242.N AC nr. ...

De rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat verjaring van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van de strafvordering is de strafrechter bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde evenwel dat de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.

 - Vergunningsrecht - Overtreding - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter - Burgerlijke rechtsvordering - 
Verjaring van de strafvordering

BELASTING OP SPELEN EN WEDDESCHAPPEN
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3 oktober 1997C.96.0310.F AC nr. ...

Onderlinge weddenschappen zijn weddenschappen waarvan de in België en in Frankrijk ingezamelde inzetten 
verenigd worden en door één enkele instantie worden verdeeld; in België zijn die niet toegelaten wanneer ze 
betrekking hebben op wedrennen in het buitenland.

 - Paardenwedrennen - Onderlinge weddenschappen

- Art. 66, § 2, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

De enige toegelaten weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden zijn die 
waarvan de winsten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen en 
waarvan de aanneming voorbehouden is aan de exploitanten van wedrenagentschappen, d.w.z. 
weddenschappen waarbij de wedders tegen het agentschap spelen, met uitsluiting van onderlinge 
weddenschappen.

 - Paardenwedrennen - Wedrennen in het buitenland - Toegelaten weddenschappen

- Art. 66, § 2, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

11 juni 2004C.02.0451.F AC nr. 316

De prijsrabatten die een coöperatieve vennootschap aan haar vennoten toekent, die ingeschreven zijn op een 
reserverekening van haar boekhouding, waarover de vennoten niet kunnen beschikken en die door hen slechts 
"naderhand ingeval van uitgifte van aandelen, stopzetting van activiteiten of uittreding uit de coöperatieve" 
kunnen worden afgehaald, zijn geen "prijsverminderingen" in de zin van de artt. 28, 2° en 77, § 1, W.btw (1). 
(1) De wettelijke regeling die ingevoerd is door de artt. 26, eerste lid, 28, 2° en 77, § 1, W.B.T.W is de 
omzetting naar Belgisch recht van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, inzonderheid van de in artikel  11 vermelde 
beginselen: over de draagwijdte van de begrippen "kortingen" en "rabatten", zie H.v.J., arrest van 27 maart 
1990,  Boots Campany, C-126/88 en arrest van 29 mei  2001, Freemans plc, C-86/99.

 - Coöperatieve vennootschap - Prijsrabatten - Prijsverminderingen

- Artt. 28, 2° en 77, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

 - Prijsrabatten - Prijsverminderingen - Maatstaf van heffing

- Artt. 28, 2° en 77, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

16 december 2003P.03.1087.N AC nr. 653

Uit het onderlinge verband van de artikelen 61, § 1, eerste lid, en 63, eerste lid, 1°, Btw-wetboek volgt dat de 
in artikel 63, eerste lid, 1°, van dat wetboek bedoelde controlemaatregel te onderscheiden is van de in artikel 
61, § 1, eerste lid, van dat wetboek bedoelde controlemaatregel en dat artikel 63, eerste lid, 1°, Btw-wetboek 
beoogt aan de bevoegde ambtenaren een onderzoeksbevoegdheid te verlenen die zij niet uit artikel 61, § 1, 
eerste lid, van dat wetboek putten; hieruit volgt dat de bevoegde ambtenaren, krachtens artikel 63, eerste lid, 
1°, Btw-wetboek, het recht hebben na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de ruimten waar de 
activiteit wordt uitgeoefend alsook de boeken en stukken die zij aldaar aantreffen, te onderzoeken, zonder 
voorafgaand om de voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken.

 - Fiscale ambtenaren - Onderzoeksbevoegdheid - Vrije toegang tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend - 
Onderzoek van de aldaar aangetroffen boeken en stukken

12 december 2003C.02.0130.F AC nr. 643

Het arrest dat beslist dat degene die een gebouwencomplex heeft opgetrokken dat hij wil verhuren niet aan 
btw onderworpen is omdat de verhuur van onroerende goederen met het oog waarop hij diensten heeft 
geleverd op zich, ingevolge artikel  44, § 3, 2°, W.btw, van de belasting is vrijgesteld, verwart de hoedanigheid 
van degene die aan de btw onderworpen is met degene die btw verschuldigd is.

 - Belastingschuldige - Belastingplichtige

- Art. 19, § 2, eerste lid, 1° Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
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Degene die het gebouwencomplex dat hij heeft laten optrekken, wil exploiteren en die investering wil laten 
opbrengen door geregeld en regelmatig huur te innen, oefent een economische activiteit uit.

 - Bouw en verhuur van onroerende goederen - Economische activiteit

- Art. 4, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

21 november 2003C.02.0245.F AC nr. 587

Als kennelijk bestemd voor handelsgebruik of beroepsgebruik, in de zin van artikel  8, tweede lid, 6°, K.B. 23 
juli 1969, moeten worden aangemerkt die goederen die alleen of in hoofdzaak voor gebruik of verhandeling in 
een handel of bedrijf in aanmerking komen of waarvan de wijze van aanbieding, zoals verpakking, 
gebruiksaanwijzing, hoeveelheden, expliciet of impliciet op zodanig gebruik of zodanige verhandeling is 
ingericht; die goederen zijn door hun aard of wijze van aanbieding alleen dan niet meer kennelijk voor 
handelsgebruik of beroepsgebruik bestemd, wanneer ze in zulke mate ook door particulieren worden gekocht 
dat bij het publiek, wanneer het met die goederen of die wijze van aanbieding wordt geconfronteerd, geen 
spontane associatie met handelsgebruik of beroepsgebruik wordt gewekt (1). (1) Cass., 8 sept. 1989, AR 6215, 
nr 12.

 - Verplichting een factuur af te geven - Uitzondering - Beperking - Goederen die kennelijk bestemd zijn voor handelsgebruik 
of beroepsgebruik

- Art. 8 KB nr 1 van 23 juli 1969

6 november 2003C.00.0144.N AC nr. 559

In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de inhouding 
van btw-tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te toetsen of de schuldvordering van de 
Administratie, hoewel betwist, prima facie een zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 
1415 van het Gerechtelijk Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude 
aangevoerd in de processen-verbaal van de btw-administratie de inhoudingsmaatregel kunnen rechtvaardigen, 
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om de belangen van de Schatkist te 
beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel 
(1). (1) Cass., 3 jan. 2003, AR nr C.00.0116.N, met concl. O.M..

 - Inhouding van btw-tegoeden - Toetsing door de beslagrechter

- Art. 8.1, § 3 KB nr 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde 
waarde, zoals gewijzigd door art. 8 KB 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 KB 4 april 1993

- Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Uit artikel 76, § 1, derde lid Btw-wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven in een aan eigen regelen 
beantwoordende wijze van inhouding van btw-tegoeden te voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen 
heeft als een bewarend beslag onder derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de 
geldigheid van de inhouding te laten toetsen door de rechter; uit die wetsbepaling volgt niet dat de inhouding 
alleen mag worden gedaan wanneer aan alle voorwaarden van het Gerechtelijk Wetboek voor het leggen van 
een beslag onder derden is voldaan (1). (1)Cass., 3 jan. 2003, AR nr C.00.0116.N, met concl. O.M..

 - Inhouding van btw-tegoeden - Toepassingsvoorwaarden - Wettelijke regeling - Gevolgen - Mogelijkheid tot rechterlijke 
toetsing

- Art. 8.1, § 3 KB nr 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde 
waarde, zoals gewijzigd door art. 8 KB 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 KB 4 april 1993

- Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

6 november 2003C.01.0147.N AC nr. 560

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 6 nov. 2003, AR C.01.0147.N, AC, 2003, nr ... .

 - Administratieve sancties - Geldboete - Dwangbevel - Verzet van de belastingplichtige - Saisine van de rechter

De feitenrechter bij wie verzet wordt gedaan tegen een dwangbevel dat een geldboete oplegt, moet zijn 
uitspraak niet noodzakelijk beperken tot de wettigheid van de gevorderde boete abstract beschouwd; hij kan 
evenzeer het bedrag van de verschuldigde btw vaststellen indien de belastingplichtige op verzet de 
terugvordering vraagt van reeds onder voorbehoud betaalde of ingehouden bedragen (1). (1) Zie de 
verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Administratieve sancties - Geldboete - Dwangbevel - Verzet van de belastingplichtige - Saisine van de rechter

- Art. 89 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
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2 oktober 2003C.01.0301.N AC nr. 469

Gemengde belastingplichtigen moeten hun recht op aftrek in beginsel uitoefenen volgens het algemeen 
verhoudingsgetal bepaald in artikel  46, § 1, W.btw, tenzij wanneer de minister van Financiën, ambtshalve of 
op verzoek, vergunning heeft verleend, op grond van § 2 van dat artikel, om de berekening te maken op grond 
van het werkelijk gebruik; in de gevallen waarin dergelijke vergunning niet werd verleend, komt het niet aan 
de rechter toe de berekening toe te staan op grond van het werkelijk gebruik.

 - Aftrekregeling - Gemengde belastingplichtige - Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal - Afwijking - Aftrek volgens 
het werkelijk gebruik - Voorwaarden - Machtiging van de minister van Financiën - Rol van de rechter

- Art. 46, §§ 1 en 2 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

2 oktober 2003C.01.0422.N AC nr. 470

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass. 2 okt. 2003, AR nr C.01.0422.N, AC, 2003, nr ... .

 - Aftrekregeling - Gemengde belastingplichtige - Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal - Cumulatie met de 
aftrekbeperking van 50 % inzake automobielen voor personenvervoer

De in hoofde van de gemengde belastingplichtige aftrekbare btw dient te worden vastgesteld overeenkomstig 
de verhouding bepaald bij toepassing van artikel 46, § 1, van het Btw-wetboek, na voorafgaandelijk de 
aftrekbeperking van 50 % in aanmerking te hebben genomen die artikel 45, § 2, eerste lid, van dat wetboek 
oplegt ten aanzien van leveringen, diensten en invoer van automobielen voor personenvervoer (1). (1) Zie de 
verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Aftrekregeling - Gemengde belastingplichtige - Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal - Cumulatie met de 
aftrekbeperking van 50 % inzake automobielen voor personenvervoer

- Artt. 45, § 2, eerste lid en 46, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

3 januari 2003C.00.0116.N AC nr. 4

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 3 jan. 2003, A.R. C.00.0116.N, AC, 2003, nr ...

 - Inhouding van btw-tegoeden - Toetsing door de beslagrechter

 - Inhouding van btw-tegoeden - Wettelijke regeling - Gevolgen - Mogelijkheid tot rechterlijke toetsing - Onwettelijkheid van 
de bij K.B. nr 4 uitgewerkte regeling

In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de inhouding 
van btw-tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te toetsen of de schuldvordering van de 
Administratie, hoewel betwist, prima facie een zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 
1415 van het Gerechtelijk Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude 
aangevoerd in de processen-verbaal van de btw-administratie de inhoudingsmaatregel kunnen rechtvaardigen, 
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om de belangen van de Schatkist te 
beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel 
(1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M. dat, wat betreft de in het eerste onderdeel van het 
middel gestelde rechtsvragen, eenzelfde standpunt innam als het Hof, doch uiteindelijk tot de vernietiging van 
het bestreden arrest besloot om cassatietechnische redenen.

 - Inhouding van btw-tegoeden - Toetsing door de beslagrechter

- Art. 8.1, § 3 KB nr 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde 
waarde, zoals gewijzigd door art. 8 KB 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 KB 4 april 1993

- Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Uit artikel 76, § 1, derde lid Btw-wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven in een aan eigen regelen 
beantwoordende wijze van inhouding van btw-tegoeden te voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen 
heeft als een bewarend beslag onder derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de 
geldigheid van de inhouding te laten toetsen door de rechter. De hoven en de rechtbanken mogen de 
aspecten van de regeling vervat in artikel 8.1, § 3, van het K.B. nr 4 van 29 december 1969 die een 
daadwerkelijk rechterlijk toezicht in de weg staan overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet niet toepassen.

 - Inhouding van btw-tegoeden - Wettelijke regeling - Gevolgen - Mogelijkheid tot rechterlijke toetsing - Onwettelijkheid van 
de bij K.B. nr 4 uitgewerkte regeling

- Art. 8.1, § 3 KB nr 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde 
waarde, zoals gewijzigd door art. 8 KB 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 KB 4 april 1993

- Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
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3 januari 2003C.00.0318.N AC nr. 6

Artikel 92, tweede lid, van het Btw-wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen de rechterlijke beslissing 
waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, onderwerpt aan de verplichting het bedrag van de 
verschuldigde sommen in consignatie te geven, legt het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te 
houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de 
belastingplichtige (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

 - Verzet tegen dwangbevel - Afwijzing - Recht op hoger beroep - Beperkingen - Verplichting tot consignatie

- Art. 92, tweede lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 3 jan. 2003, A.R. C.00.0318.N, AC, 2003, nr ...

 - Verzet tegen dwangbevel - Afwijzing - Recht op hoger beroep - Beperkingen - Verplichting tot consignatie

11 oktober 2002C.01.0103.N AC nr. 531

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0103.N, AC, 2003, nr ...

 - Herziening van de aftrek van de belasting - Bedrijfsmiddelen - Goederen voorwerp van zakelijke rechten - Vruchtgebruik - 
Vervreemding van de naakte eigendom van een onroerend goed

Een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik wordt niet in hoofde van de naakte 
eigenaar, doch wel in hoofde van de vruchtgebruiker als een bedrijfsmiddel beschouwd voor de toepassing van 
artikel 48, § 2, van het Btw-wetboek dat voorziet in een stelsel van herziening van de aftrek van de belasting 
geheven op bedrijfsmiddelen. Hieruit volgt dat de vervreemding van de naakte eigendom van een onroerend 
goed tijdens de herzieningsperiode, in beginsel geen aanleiding kan geven tot herziening van de aftrek van btw 
op eerdere verbouwings- en uitrustingsuitgaven, voor zover de vruchtgebruiker het bedrijfsmiddel verder blijft 
aanwenden ter verwezenlijking van belastbare handelingen.

 - Herziening van de aftrek van de belasting - Bedrijfsmiddelen - Goederen voorwerp van zakelijke rechten - Vruchtgebruik - 
Vervreemding van de naakte eigendom van een onroerend goed

- Art. 6, § 2 KB nr 3 van 10 dec. 1969

- Artt. 9, tweede lid, 2°, 45, § 1, en 48, § 2 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

30 mei 2002C.99.0123.N AC nr. 328

Als het verlies van de mogelijkheid tot recuperatie van de btw, die niet onafhankelijk is van de wijze waarop 
het vervoer wordt uitgevoerd of niet uitgevoerd, door de gebrekkige uitvoering van het vervoer van goederen, 
een normaal gevolg is van de nalatigheid van de vervoerder, behoort die btw tot de met betrekking tot dat 
vervoer gemaakte kosten, die door de vervoerder moeten terugbetaald worden (impliciete beslissing) (1). (1) 
Zie de conclusie O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

 - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 23.4 - Verlies van 
goederen - Vervoerder - Schadevergoeding - M.b.t. vervoer gemaakte kosten

- Artt. 23.1 en 4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 mei 2002, A.R. nr C.99.0123.N, AC 2001-02, nr ....

 - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 23.4 - Verlies van 
goederen - Vervoerder - Schadevergoeding - M.b.t. vervoer gemaakte kosten

25 april 2002C.00.0373.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass. 25 april 2002, A.R. C.00.0373.N, nr. ... .

 - Betwisting over de invordering - Vonnis dat de vordering inwilligt - Openbare orde - Berusting

De betwisting over de invordering van een achterstallige belasting over de toegevoegde waarde raakt de 
openbare orde. Daarentegen verstoort een vonnis dat een tegen de belastingplichtige ingestelde vordering 
inwilligt de openbare orde niet, zodat berusting in dergelijk vonnis mogelijk is (1). (1) Zie ook: Cass. 12 januari 
1956, Arr. Verbr. 1956, 361.

 - Betwisting over de invordering - Vonnis dat de vordering inwilligt - Openbare orde - Berusting

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

25 april 2002C.00.0464.N AC nr. 253
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De verhoging van de geldboete met 50 pct. in geval van betekening van een dwangbevel tot invordering van 
de verschuldigde btw, waarin artikel  2 van het K.B. nr. 41 van 30 januari 1987 voorziet, strekt ertoe, in het 
algemeen belang, procedures te vermijden vanwege belastingplichtigen die geen voldoende redenen hebben 
om niet vrijwillig de belastingschuld te betalen. De rechter vermag dit laatste na te gaan en te beoordelen en 
kan terzake tot de bevinding komen dat de verhoging met 50 pct. niet kan opgelegd worden louter omwille 
van de noodzaak een dwangbevel uit te vaandigen (1). (1) In zijn tegenstrijdige schriftelijke conclusie had het 
O.M. Voorgehouden dat uit de tekst van artikel  2 K.B. nr. 41 van 30 januari 1987 blijkt dat de verhoging van de 
geldboete met 50 pct. van rechtswege verschuldigd is in geval van kennisgeving of betekening van een 
dwangbevel, zonder dat de administratie terzake enige mogelijkheid tot appreciatie wordt verleend. Door de 
verhoging met 50 % van de fiscale geldboete af te wijzen op grond dat "te dezen (eiser) geen gegronde 
redenen heeft aangetoond waarom de aanvankelijk opgelegde geldboete ontoereikend is enkel omwille van 
het feit dat (verweerster) zich niet akkoord verklaarde zodat een dwangbevel diende uitgevaardigd", 
onderwerpen de appelrechters, in de stelling van het O.M., de wettelijke regeling aan voorwaarden die met de 
wettekst onverenigbaar zijn.

 - Betekening van een dwangbevel - Verhoging van de geldboete met 50 pct. - Draagwijdte - Rechterlijke toetsing

- Art. 2 KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het 
stuk van de B.T.W.

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken inzake belasting over de 
toegevoegde waarde is onder meer de vermelding vereist van de bepalingen van het btw-wetboek of van de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden (1). (1) 
Cass., 15 april 1997, AR P.96.1158.N, nr 185; 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F en P.00.1353.F, nr 91.

 - Valsheid en gebruik van valse stukken met het bedrieglijk opzet de btw te ontduiken - Straf - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

24 januari 2002C.00.0234.N AC nr. 51

De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in 
de zin van artikel  6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of 
die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met 
inbegrip van de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten 
na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het 
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van administratieve geldboete van zodanige omvang: 
hij mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties 
en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld (1). (1) Op strijdige conclusie van het O.M. dat 
verwees naar Cass. 5 febr. 1999, A.R. nr C.97.0441.N, AC nr 67 waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat de 
uitoefening van dit toetsingrecht evenwel niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of 
billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen, die hem wettelijk zijn opgelegd 
door de overheid. Het O.M. verwees tevens naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 febr. 1999 (R.W. 
1998-1999, nr 37, 1346), waaruit kan worden afgeleid dat "controle met volle rechtsmacht" betekent dat de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver moet reiken als deze van de administratie, d.w.z. dat voor 
zover de administratie de mogelijkheid zou hebben de omvang van de sanctie te moduleren, de rechter over 
diezelfde mogelijkheid zou moeten beschikken. Dit komt er te deze op neer dat, nu de bij artikel  70, § 1bis 
W.btw voorziene boete het dubbele beloopt van de ontdoken belasting, het btw-wetboek geen vermindering 
voorziet van bedoelde boete ingevolge bvb een verzachtende omstandigheid, en artikel  1, laatste lid, KB nr 41 
integendeel de vermindering van boeten uitsluit ingeval van overtredingen met het oogmerk de belasting te 
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, er moet worden aangenomen dat de administratie de 
omvang van de sanctie om loutere redenen van opportuniteit niet kan verminderen. Hierbij moet het recht om 
over verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten te beslissen (artikel  84, tweede lid, W.btw) 
als een eigen recht van de Minister van Financiën worden aanzien dat gelijk te stellen is met een genaderecht 
(Anne Demoulin: Note à propos du controle judiciaire des amendes fiscales", nr 6, p. 731, onder Cass. 22 jan. 
1998, Actualités du Droit, 1998) en maakt geenszins een recht uit dat aan de ontvanger, die de boete oplegt, 
wordt verleend om de op te leggen boete om opportuniteits- of billijkheidsredenen te moduleren. De rechter 
is derhalve, aldus het O.M., evenmin bevoegd om dergelijke boete op grond van opportuniteits- of 
billijkheidsredenen te verminderen.
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 - Administratieve sancties met repressief karakter - Evenredigheid met de inbreuk - Toetsingsrecht van de rechter

De rechter mag bij de toetsing van een administratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van 
artikel  6 E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie 
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen of van het interne recht, met inbegrip 
van de algemene rechtsbeginselen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch strafrechtstelsel eerder uitgesproken 
strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling betrekken (1). (1) 
Cass. 5 febr. 1999, A.R. C.97.0441.N, AC, nr 67 met concl. O.M.

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder 
uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter

24 januari 2002C.00.0307.N AC nr. 52

De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in 
de zin van artikel  6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of 
die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met 
inbegrip van de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten 
na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het 
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van administratieve geldboete van zodanige omvang: 
hij mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties 
en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld (1). (1) Op strijdige conclusie van het O.M. dat 
verwees naar Cass. 5 febr. 1999, A.R. nr C.97.0441.N, AC nr 67 waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat de 
uitoefening van dit toetsingrecht evenwel niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of 
billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen, die hem wettelijk zijn opgelegd 
door de overheid. Het O.M. verwees tevens naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 febr. 1999 (R.W. 
1998-1999, nr 37, 1346), waaruit kan worden afgeleid dat "controle met volle rechtsmacht" betekent dat de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver moet reiken als deze van de administratie, d.w.z. dat voor 
zover de administratie de mogelijkheid zou hebben de omvang van de sanctie te moduleren, de rechter over 
diezelfde mogelijkheid zou moeten beschikken. Dit komt er te deze op neer dat, nu de bij artikel  70, § 1bis 
W.btw voorziene boete het dubbele beloopt van de ontdoken belasting, het btw-wetboek geen vermindering 
voorziet van bedoelde boete ingevolge bvb een verzachtende omstandigheid, en artikel  1, laatste lid, KB nr 41 
integendeel de vermindering van boeten uitsluit ingeval van overtredingen met het oogmerk de belasting te 
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, er moet worden aangenomen dat de administratie de 
omvang van de sanctie om loutere redenen van opportuniteit niet kan verminderen. Hierbij moet het recht om 
over verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten te beslissen (artikel  84, tweede lid, W.btw) 
als een eigen recht van de Minister van Financiën worden aanzien dat gelijk te stellen is met een genaderecht 
(Anne Demoulin: Note à propos du controle judiciaire des amendes fiscales", nr 6, p. 731, onder Cass. 22 jan. 
1998, Actualités du Droit, 1998) en maakt geenszins een recht uit dat aan de ontvanger, die de boete oplegt, 
wordt verleend om de op te leggen boete om opportuniteits- of billijkheidsredenen te moduleren. De rechter 
is derhalve, aldus het O.M., evenmin bevoegd om dergelijke boete op grond van opportuniteits- of 
billijkheidsredenen te verminderen.

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Evenredigheid met de inbreuk - 
Toetsingsrecht van de rechter

15 november 2001C.99.0036.N AC nr. ...

Over een voertuig bestemd voor personenvervoer langs de weg dat op het ogenblik van de verkoop op niet-
onomkeerbare wijze werd omgebouwd tot een voertuig dat voor goederenvervoer kan dienen, wordt de btw 
geheven tegen het tarief van 25 pct.

 - Tarief - Voertuig voor personenvervoer langs de weg - Lichte vrachtwagen uitsluitend bestemd voor goederenvervoer - 
Niet-onomkeerbare ombouw

- Art. 1, eerste lid, 3° en tabel C KB nr 20 van 20 juli 1970

- Art. 1, eerste lid, 3° KB nr 20 van 20 juli 1970

24 april 2001P.99.1207.N AC nr. ...

Het bij artikel 455, § 1, 1°, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken ten laste van de fysieke 
persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of 
bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming.

 - Straf - Andere straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - Toepassing
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- Art. 455, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 april 2001P.99.1247.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken inzake belasting over de 
toegevoegde waarde is vereist dat de dader met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden de 
bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt.

 - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Moreel bestanddeel

- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

26 januari 2001C.99.0273.N AC nr. ...

De belasting over de toegevoegde waarde wordt geheven tegen het tarief van 6% voor werk in onroerende 
staat met betrekking tot privé-woningen voor zover de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het 
dubbel dat hij bewaart, op basis van een duidelijk en nauwkeurig attest van de afnemer, melding maken van 
de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen: wanneer de afnemer derhalve niet 
kenbaar maakt dat hij kan genieten van het verlaagd tarief, wordt bij de facturatie het normaal btw-tarief 
toegepast.

 - Verlaagd tarief van 6%

- Art. 1, 1°, Tabel A, rubriek XXXI, § 1, 4° KB nr 20 van 20 juli 1970

13 oktober 2000C.98.0390.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord het arrest dat te kennen geeft dat de aan de belastingplichtige verleende diensten 
gebruikt werden voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting en uitgesloten is dat de 
belastingplichtige in de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan 
handelingen waarvoor op grond van artikel  45 W.btw aanspraak op aftrek bestaat, en, op grond van deze 
feitelijke vaststellingen oordeelt dat de belastingplichtige geen gemengde belastingplichtige is en de 
toepassing uitsluit van artikel  46 W.btw (1). (1) Cass., 20 jan. 2000, AR C.96.0116.N, nr 49.

 - Aftrek van de belasting - Andere handelingen dan deze waarvoor aanspraak op aftrek bestaat - Gebruik voor het 
verrichten van handelingen onderworpen aan de btw

13 oktober 2000C.98.0402.N AC nr. ...

Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen ten aanzien van de belasting geheven op de aan hem geleverde 
goederen en verleende diensten, moet de belastingplichtige in het bezit zijn van een factuur opgemaakt 
overeenkomstig artikel  2 K.B. nr 1 van 23 juli 1969: uit die bepaling volgt dat de belastingplichtige niet de 
mogelijkheid heeft ontbrekende, wezenlijke vermeldingen op de factuur op grond van andere documenten 
aan te vullen om alzo zijn recht op aftrek te kunne gronden (1). (1) Cass. 4 dec. 1989, AR 6631, AC nr 214; Cass. 
7 juni 1996, AR C.95.0111.F, nr 222; Cass. 19 sept. 1996, AR C.95.0383.F, nr 318.

 - Aftrek van de belasting - Onregelmatige factuur - Aanvulling van ontbrekende vermeldingen

- Art. 3, § 1, 1° KB nr 3 van 10 dec. 1969

12 oktober 2000C.99.0136.F AC nr. ...

Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetgeving van openbare orde 
beschermde rechten van de administratie der belastingen is volstrekt nietig, wanneer één van de partijen 
ongeoorloofde bedoelingen had bij het sluiten van de overeenkomst, zonder dat vereist is dat de 
medecontractant hiervan op de hoogte was (1). (1) Zie cass., 5 maart 1999, A.R. F.95.0104.N, nr. 134.

 - Openbare orde - Overeenkomst - Bestanddelen - Oorzaak - Ongeoorloofde oorzaak - Miskenning van de rechten van de 
administratie der belastingen - Volstrekt nietige overeenkomst - Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde 
oorzaak

- Artt. 1108 en 1134 Burgerlijk Wetboek

15 september 2000C.98.0326.N AC nr. ...

Wanneer inzake belasting over de toegevoegde waarde het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, kan 
tegen de rechterlijke beslissing niet op enige geldige wijze enig rechtsmiddel worden aangewend indien het 
bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat 
de bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingplichtige richt: deze termijn van twee maanden 
is een vervaltermijn, die op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

 - Vervolgingen en gedingen - Dwangbevel - Verzet door de belastingschuldige - Afwijzing door de rechter - Aanwending van 
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rechtsmiddel - Verzoek om consignatie van de verschuldigde sommen - Termijn van 2 maanden - Aard

- Art. 92, tweede lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

11 mei 2000C.96.0283.N AC nr. ...

De verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies van een voertuig en zijn recht vrij te 
beschikken over de toegekende vergoeding hebben tot gevolg dat de rechter niet verplicht is na te gaan of de 
benadeelde al dan niet de mogelijkheid heeft aan te kopen met een ander btw-tarief dan dit dat geldt voor de 
aankoop van een nieuw voertuig.

 - Vernield voertuig - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig - btw-tarief - Taak van de rechter

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak; hierbij is overschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge 
zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt voor de vervanging van 
de vernielde auto, ze gebruikt voor de vervanging ervan door een nieuwe auto of door een occasieauto 
waarvoor bij de aankoop geen btw of slechts een btw over het verschil tussen de verkoopprijs en de 
inkoopprijs van de garagist verschuldigd is (1). (1) Cass., 13 mei 1997, A.R. P.96.0539.N, nr 227.

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

15 februari 2000P.98.0836.N AC nr. ...

Wanneer de belasting ontdoken wordt door het plegen van het misdrijf zelf, zoals tengevolge van een 
overtreding van artikel  45 W.btw, kan de door het misdrijf ontdoken belasting terzelfder tijd schade uitmaken, 
zodat deze kan worden ingevorderd door burgerlijke partijstelling van de Belgische Staat (min. van financiën); 
de omstandigheid dat artikel  85 W.btw aan de minister van financiën bevoegdheid verleent om de 
verschuldigde belastingen, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, bij wijze van dwangbevel in 
te vorderen, doet daaraan geen afbreuk.

 - Burgerlijke rechtsvordering - Ontdoken belasting - Schade - Belgische Staat (Minister van Financiën) - Burgerlijke 
partijstelling

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 45 en 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige btw-aftrek bewezen heeft verklaard, is de rechter die 
over een verzet tegen een dwangbevel betreffende deze onrechtmatige btw-aftrek moet oordelen, ingevolge 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden.

 - Onrechtmatige btw-aftrek - Beslissing van de strafrechter - Verzet tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken

- Art. 74, § 4 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

20 januari 2000C.96.0116.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord, het arrest dat vaststelt dat de aan de belastingplichtige verleende diensten in 
verband met andere verrichtingen, gebruikt werden voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de 
belasting over de toegevoegde waarde, aldus uitsluit dat de belastingplichtige in de uitoefening van zijn 
beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel  45 
W.btw aanspraak op aftrek bestaat, en op grond van die feitelijke vaststelling oordeelt dat de 
belastingplichtige geen gemengde belastingplichtige is en de toepassing uitsluit van artikel  46 W.btw

 - Aftrek van de belasting - Andere handelingen dan deze waarvoor aanspraak op aftrek bestaat - Gebruik voor het 
verrichten van handelingen onderworpen aan de btw

- Artt. 45, § 1, en 46 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

17 juni 1999C.97.0300.N AC nr. ...

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R.  nr.  C.97.0300.N, nr...~

 - Aanslag of invordering - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de 
procureur-generaal - Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten
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Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van btw  belast is.  
Bij verhindering van de procureur-generaal kan een ander lid van het parket-generaal hem vervangen;  in dat 
geval wordt de procureur-generaal vermoed verhinderd te zijn, en die vervanging is niet aan de controle van 
de rechter onderworpen.

 - Aanslag of invordering - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de 
procureur-generaal - Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten

- Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

De aard en de omvang van de begane overtredingen kunnen door de strafrechter in aanmerking genomen 
worden om uit te maken of een opgelegde administratieve sanctie inzake btw een strafsanctie is in de zin van 
de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.~

 - Administratieve sanctie - Aard

15 april 1999C.97.0463.F AC nr. ...

De btw is niet verschuldigd op het verbruik van elektriciteit die door de verdeler niet is geleverd aan de 
verbruiker maar door laatstgenoemde langs bedrieglijke weg is verkregen.~

 - Bedrieglijk verbruik van elektriciteit

- Artt. 2, 9, en 10, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

5 maart 1999C.96.0067.N AC nr. ...

De rechter kan in de regel het bestaan van een feit niet afleiden uit de loutere aanvoering van een feit door 
een partij die in het geding is.~

 - Bewijsmiddelen - Vermoedens - Loutere aanvoering van een feit

- Art. 1349 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 59 en 64 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Hoewel de rechter onaantastbaar het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en de 
gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij 
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet miskennen door 
uit de door hem vastgestelde feiten gevolgtrekkingen af te leiden die, op grond van die feiten, voor geen 
enkele verantwoording vatbaar zijn.~

 - Bewijsmiddelen - Vermoedens - Feitelijk vermoeden

- Art. 1349 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 59 en 64 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

De vraag van de procureur des Konings om advies van de bevoegde gewestelijke directeur wanneer hij 
vervolgingen wil instellen voor fiscale misdrijven en dat advies kunnen betrekking hebben, o.m. op een 
bepaald feit, alsmede op andere niet precieze maar gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden; wanneer in het kader van het naar aanleiding van die vraag en het advies ingesteld 
gerechtelijk onderzoek gelijkaardige feiten aan het licht komen, moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen.~

 - Misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke 
directeur - Gerechtelijk onderzoek - Gelijkaardige feiten

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

Het verzoek om advies van de bevoegde gewestelijke directeur in geval de procureur des Konings vervolgingen 
wil instellen wegens fiscale misdrijven moet voldoende aangeven waarop het betrekking heeft en mag hierbij 
verwijzen naar het feitenmateriaal van het dossier.~

 - Misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke 
directeur

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992
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5 februari 1999C.97.0441.N AC nr. ...

Bij gebreke aan ter zake doorgedreven harmonisatie, bepalen de Lid-Staten in de regel vrij de sancties voor 
inbreuken op de btw-wetgeving: zij moeten er evenwel over waken dat schendingen van het communautair 
recht op een analoge wijze als overeenkomstige inbreuken op het interne recht worden gesanctioneerd en dat 
de sancties op de niet-naleving van de verplichtingen in verband met de belasting over de toegevoegde 
waarde, zowel wat de grond als wat de procedure betreft doeltreffend, proportioneel en afschrikkend zijn.

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Schending van het communautair recht - Bestraffing - Vereisten

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. nr C.97.0441.N, AC 1998-99, nr ....~

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Door het bestuur opgelegde sanctie - Bevoegdheid van de rechter

 - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Onderzoek beëindigd

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder 
uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter

De rechter mag bij de toetsing van een administratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van 
artikel 6 EVRM, de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie 
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch 
strafrechtstelsel eerder uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, 
in zijn beoordeling betrekken.~

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder 
uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter

De rechter moet bij de controle van de door het bestuur opgelegde sanctie wegens inbreuken op de fiscale 
reglementering, de mogelijkheid hebben de werkelijkheid na te gaan van de sanctionering en eveneens te 
beoordelen of de sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, en inzonderheid of zij niet indruist 
tegen specifieke wettelijke bepalingen of tegen algemene rechtsbeginselen, en of zij niet in strijd is met de 
zorgvuldigheidsplicht van het bestuur: deze bevoegdheid van de rechter houdt evenwel niet in dat hij om 
loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de bedoelde 
verplichtingen die hem wettelijk zijn opgelegd door de overheid.

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Door het bestuur opgelegde sanctie - Bevoegdheid van de rechter

Een administratieve sanctie, opgelegd aan een btw-belastingplichtige die de controle door de overheid op zijn 
verrichtingen en op die van zijn afnemers moeilijk maakt, berekend volgens het bedrag van de door hem 
verschuldigde en betaalde btw, is op zichzelf niet kennelijk onevenredig met enig door het Verdrag gesteld 
doel maar heeft integendeel het nodig afschrikkend effect en vereenvoudigt de controles door de E.G.-
overheid, zonder de interne markt nadelig te beïnvloeden.~

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sanctie - Berekening volgens het bedrag van de verschuldigde btw - 
Doelstellingen van het E.G.-Verdrag - Evenredigheid

Het evenredigheidsbeginsel vereist dat de sancties het kader van hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde 
doelstellingen niet mogen overschrijden en dat de controlemaatregelen niet zo onevenredig mogen zijn met 
de ernst van de overtreding dat zij een belemmering zouden vormen voor de vrijheden die door het Verdrag 
worden bekrachtigd; dit beginsel vereist niet dat alle sancties die de nationale wetgever neemt om inbreuken 
op de fiscale wetgeving te sanctioneren onderling volledig gelijklopend zouden zijn maar wel dat allen op hun 
evenredigheid met de doelstellingen van de Gemeenschap worden getoetst.

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Nationale sancties - Europese Unie - Evenredigheidsbeginsel - Doelstellingen van de 
Gemeenschap - Toetsing

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.~

 - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Onderzoek beëindigd

5 februari 1999C.98.0398.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, AC, 1998-99, nr ...~

 - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Onderzoek beëindigd
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 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder 
uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter

De rechter mag bij de toetsing van een administratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van 
artikel 6 EVRM, de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie 
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch 
strafrechtstelel eerder uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in 
zijn beoordeling betrekken.~

 - Inbreuken op de btw-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder 
uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.

 - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Onderzoek beëindigd

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 september 1998C.95.0192.N AC nr. ...

De geldigheid van een door de administratie uitgevaardigd dwangbevel komt niet in het gedrang door het 
enkele feit dat een proces-verbaal dat aangehecht is aan dit dwangbevel, niet zelf alle feitelijke gegevens bevat 
die het verschuldigd zijn van de belasting aantonen maar hiervoor verwijst naar een eerder proces-verbaal 
waaruit die gegevens blijken en dat niet mee werd betekend.

 - Vervolgingen en gedingen - Dwangbevel uitgevaardigd door de administratie - Geldigheid

- Art. 85, § 1, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

De processen-verbaal die de bevoegde fiscale ambtenaren opstellen met het oog op het bewijs van btw-
overtredingen, alsmede van de feiten die het verschuldigd zijn van de belasting of van een administratieve 
geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, zijn niet door nietigheid aangetast om de enkele 
reden dat bij de betekening ervan aan de belastingplichtige geen afschriften zijn gevoegd van stukken 
waarnaar in de processen-verbaal wordt verwezen.

 - Overtredingen en verschuldigd zijn der belasting - Bewijs - Fiscale ambtenaren - Proces-verbaal - Wettelijkheid

- Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

23 april 1998C.93.0072.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van cassatie een vraag rijst in verband met de uitlegging van een bepaling van een 
Richtlijn van de Raad, met name de vraag naar de draagwijdte van artikel  17.2 van de Zesde Richtlijn 77/388 
E.G. Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag), 
verzoekt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen daarover bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

 - Vraag om uitlegging - Aftrek van de belasting - Investeringen bestemd voor het bedrijf - Geen ingebruikneming door 
toedoen van derden - Artikel 17, § 2, Richtlijn 6, 77/388 E.G. Raad van 17 mei 1977 - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Artt. 1 en 2 KB nr 3 van 10 dec. 1969

- Art. 45, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

17 april 1998C.97.0061.F AC nr. ...

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die artikel  59, § 1, W.btw aan de processen-verbaal van de 
ambtenaren van het ministerie van Financiën toekent, geldt voor de persoonlijke materiële vaststellingen van 
die ambtenaren, maar niet voor de juridische gevolgtrekkingen die daaruit kunnen worden afgeleid.~

 - Bewijs - Bewijsmiddelen - Overtreding - Ambtenaren van het ministerie van Financiën - Processen-verbaal - Wettelijke 
bewijswaarde

- Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
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3 februari 1998P.96.1379.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik inzake btw is onder meer de vermelding 
vereist van de overtreding van het W.btw of van de uitvoeringsbesluiten hiervan die de beklaagde met het 
vereiste opzet zou hebben willen overtreden.~

 - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - Bestanddelen

- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

22 januari 1998C.94.0274.N AC nr. ...

De door artikel   84 W.btw  aan de minister van Financiën toegekende bevoegdheid om te beslissen over 
verzoeken om kwijtschelding van met toepassing van artikel   70 van hetzelfde wetboek opgelegde geldboeten, 
ontneemt aan de rechter niet de bevoegdheid om de rechtmatigheid van de boete te toetsen, maar sluit uit 
dat hij zijn beslissing op redenen van billijkheid laat berusten.

 - Strafbepalingen - Administratieve geldboete - Rechtmatigheid - Toetsing door de rechter - Redenen van billijkheid

- Artt. 70 en 84 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

9 januari 1998C.96.0486.F AC nr. ...

De belastingplichtige die voertuigen verhuurt in een gesloten kringloop zonder werkelijk zelfstandig op te 
treden oefent geen echte beroepswerkzaamheid uit, bestaande in de verhuur van automobielen, waarop de 
beperking van de aftrek van de belasting, bepaald in artikel  45, § 2, tweede lid, a, Btw-wetboek niet van 
toepassing is.~

 - Aftrek van de belasting - Verkoop of verhuur van automobielen - Beroepswerkzaamheid

- Art. 45, § 2, tweede lid, a W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

Een fiscaal ambtenaar kan de inlichtingen, stukken, processen-verbaal of akten die hij in verband met een 
belastingfraude ontdekt of bekomt, met de vereiste machtiging, aan de procureur des Konings toesturen, zelfs 
al heeft hij deze niet ontdekt of bekomen tijdens een bepaalde controle of onderzoek.

 - Fiscaal ambtenaar - Belastingfraude - Ontdekking - Geen bepaalde controle of onderzoek - Aangifte aan de procureur des 
Konings

- Art. 29, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 93bis, 2de lid, en 93 quaterdecies Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Het behoort tot de werkzaamheden van een fiscaal ambtenaar een door hem wel of niet toevallig ontdekte 
belastingfraude, ook deze die niet binnen zijn toegewezen gebied werd gepleegd, aan zijn administratie 
bekend te maken en ze eventueel aan de procureur des Konings aan te geven, na de daartoe vereiste 
machtiging te hebben gevraagd en bekomen.

 - Fiscaal ambtenaar - Handelingen - Ontdekking van belastingfraude - Aangifteverplichting

27 november 1997C.94.0150.N AC nr. ...

Wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid ook andere handelingen 
verricht dan handelingen waarvoor aanspraak op aftrek bestaat, mag in beginsel alleen in aftrek worden 
gebracht de belasting over de toegevoegde waarde geheven van de aan de betrokkene geleverde goederen en 
verleende diensten, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van handelingen 
onderworpen aan de belasting.~

 - Aftrekregeling - Beroepswerkzaamheid - Handeling waarvoor aanspraak op aftrek bestaat - Belasting geheven van 
geleverde goederen en verleende diensten - Aftrek

- Artt. 45 en 46, § 1 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

13 november 1997C.95.0361.N AC nr. ...

De verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wordt gestuit door 
de aangifte ervan in het faillissement van de schuldenaar en wordt geschorst zolang het faillissement niet 
gesloten is.~

 - Vordering - Faillissement - Aangifte - Stuiting - Schorsing

- Artt. 81 en 83 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Artt. 2244 en 2251 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 452 Wet 18 april 1851

13 mei 1997P.96.0539.N AC nr. ...

De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet in beginsel begroot worden naar het tijdstip dat 
dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert. Hieruit volgt dat wanneer een voertuig in een 
ongeval is vernield en de benadeelde die geen btw-plichtige is recht heeft op een schadevergoeding welke de 
btw op de aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig, omvat, voormelde btw berekend 
moet worden aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de uitspraak.

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Benadeelde niet btw-plichtig - Vervangingswaarde - Toepasselijk btw-tarief

- Art. 1, eerste lid, 3° KB nr 20 van 20 juli 1970

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de 
benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt 
voor de vervanging van de vernielde auto, ze gebruikt voor de vervanging ervan door een nieuwe auto of door 
een occasieauto waarvoor bij de aankoop geen btw of slechts een btw over het verschil tussen de verkoopprijs 
en de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is.

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

11 maart 1997P.96.0264.N AC nr. ...

De procureur des Konings kan slechts een vervolging instellen wegens fiscale misdrijven inzake B.T.W, welke 
hem niet werden bekendgemaakt ingevolge een klacht of een aangifte gedaan door daartoe behoorlijk 
gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van het ministerie van financiën, voor zover hij 
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde 
waarde, registratie en domeinen heeft gevraagd; door het woord "vervolging" wordt slechts bedoeld het 
aanhangig maken van de strafzaak bij de strafrechter, wat gebeurt hetzij door het vorderen van een 
gerechtelijk onderzoek, hetzij door het doen betekenen van een rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen 
voor de strafrechter, hetzij, sinds de invoering van artikel  216quater Sv., door een oproeping bij proces-
verbaal.

 - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde gewestelijke 
directeur - Vervolgingen

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verplicht de rechter het vervullen van de vereiste van aangifte van fiscale valsheid door de 
daartoe behoorlijk gemachtigde Directeur van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie bij het 
Ministerie van Financiën aan de procureur des Konings tot uitoefening van de strafvordering uitdrukkelijk te 
vermelden.

 - Fiscale valsheid - Aangifte door de gemachtigde directeur - Vermelding door de rechter

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1997P.95.1190.N AC nr. ...

De feitenrechter die op grond van de door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de procureur 
des Konings wegens fiscale misdrijven een vervolging heeft ingesteld zonder voorafgaande klacht of aangifte 
van een bevoegd en daartoe behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar, beslist wettig dat die strafvervolging 
niet ontvankelijk is.

 - Fiscale misdrijven - Instellen van de strafvervolging - Geen voorafgaande klacht of aangifte - Ontvankelijkheid van de 
strafvervolging

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 73, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...
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Wanneer de beklaagde de strafrechter heeft gewezen op het verband tussen de bij hem aanhangige strafzaak 
en een andere zaak, maar zonder te concluderen tot uitstel van de uitspraak bij toepassing van artikel  74, § 4, 
W.btw, schendt de rechter deze wetsbepaling niet wanneer hij de uitspraak over de tenlastelegging niet 
uitstelt totdat aan die andere zaak een einde is gemaakt bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.

 - Fiscaal misdrijf - Strafvervolging - Bij een andere gerechtelijke overheid aanhangig geschil - Uitstel van de uitspraak

Wanneer de procureur des Konings wegens fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt wordt de vraag 
of hij met die feiten bekend is geraakt door een klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale 
ambtenaren mede beoordeeld aan de hand van de bij de aangifte gevoegde stukken.

 - Fiscaal misdrijf - Aangifte door fiscale ambtenaar - Procureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Ontvankelijkheid - 
Aangegeven feiten - Beoordeling

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

14 november 1996C.96.0064.F AC nr. ...

De met invordering van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar kan een dwangbevel 
uitvaardigen, zodra uit een door een ambtenaar van het ministerie van Financiën opgemaakt proces-verbaal, 
dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, blijkt dat de bepalingen van het btw-wetboek zijn 
overtreden en dat het de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete kan aantonen, zonder dat 
het bestuur noodzakelijk toepassing behoeft te maken van de in artikel  66 van dat wetboek bepaalde 
procedure inzake ambtshalve aanslag.

 - Vervolgingen en gedingen - Recht van het bestuur om een dwangbevel uit te vaardigen

- Artt. 59 en 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Het arrest dat zijn beslissing luidens welke een btw-plichtige die belasting verschuldigd is, grondt op de 
gegevens die door het bestuur zijn aangebracht, namelijk vaststellingen van een proces-verbaal dat bewijs 
oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, en vermoedens die de ambtenaar zonder op dat punt te zijn 
bekritiseerd, uit die vaststellingen heeft afgeleid, ontslaat het bestuur niet van de verplichting de feiten die het 
aanvoert te bewijzen.

 - Verschuldigdheid van de belasting - Bewijsmiddelen en controlemaatregelen - Bewijsmiddelen - Processen-verbaal - 
Wettelijke bewijswaarde - Vermoeden

- Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

12 november 1996P.96.0642.N AC nr. ...

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw  op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig;  hierbij is onverschillig of de benadeelde, 
ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging 
van de vernielde auto door een nieuw voertuig dan wel door een tweedehands voertuig waarvoor bij de 
aankoop geen btw  of slechts een btw  over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de 
garagist verschuldigd is.

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

11 oktober 1996C.94.0082.N AC nr. ...

De met de invordering van de belasting, intresten, administratieve geldboeten en toebehoren belaste 
ambtenaar kan een dwangbevel uitvaardigen niet uitsluitend tegen de belastingplichtige maar ook tegen de 
personen die ingevolge hun veroordeling als dader van een fiscaal misdrijf hoofdelijk gehouden zijn tot 
betaling van de ontdoken belasting, zelfs al werd deze hoofdelijkheid niet uitdrukkelijk door de strafrechter 
vastgesteld.~

 - Invordering - Dwangbevel - Strafrechtelijke veroordeling - Ontdoken belasting - Daders of medeplichtigen

- Artt. 73sexies en 85, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
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Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis W.btw 
worden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting, zelfs al heeft de 
strafrechter deze hoofdelijkheid in hunnen hoofde niet uitdrukkelijk vastgesteld.~

 - Strafrechtelijke veroordeling - Daders of medeplichtigen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid

- Art. 73sexies Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

19 september 1996C.95.0383.F AC nr. ...

Om zijn recht op aftrek van de btw geheven van het aan hem geleverde goed of verleende dienst te kunnen 
uitoefenen, moet de belastingplichtige in het bezit zijn van een regelmatige factuur;  het arrest dat, enerzijds, 
vaststelt dat de litigieuze facturen verschillende onregelmatigheden vertonen t.a.v.  de vermeldingen die 
verplicht erop moeten voorkomen en waaruit, anderzijds, niet volgt dat die vermeldingen geen nut hadden 
voor de inning van de btw  en voor de controle erop door de administratie, beslist derhalve niet naar recht dat 
de belastingplichtige de btw  betreffende de voornoemde facturen mocht aftrekken.

 - Aftrek van de belasting - Factuur - Vorm - Vermeldingen - Onregelmatigheden

- Art. 4, § 2 KB nr 17 van 20 juli 1970

- Art. 2 KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 3, § 1, 1° KB nr 3 van 10 dec. 1969

17 september 1996P.95.0836.N AC nr. ...

De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke misdrijven is niet verplicht het 
voorafgaand advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wanneer de feiten waarvoor het 
onderzoek wordt ingesteld tezelfdertijd fiscale misdrijven uitmaken of hiermede gepaard gaan.

 - Strafvordering - Instellen van vervolgingen - Gemeenrechtelijke misdrijven - Fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde 
gewestelijke directeur

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 juni 1996C.95.0111.F AC nr. ...

Om zijn recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde, geheven van een aan hem geleverd 
goed of verleende dienst, te kunnen uitoefenen, moet de belastingplichtige in het bezit zijn van een factuur die 
inzonderheid de datum van de levering van het goed vermeldt.~

 - Aftrek van de belasting - Factuur - Vorm - Datum van levering

- Art. 2, 3° KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 3, § 1 KB nr 3 van 10 dec. 1969

28 mei 1996P.95.0909.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 28 mei 1996, AR P.95.0909.N, AC, 1996, nr.~

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen btw-plichtige is en dus, 
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de belasting niet kan 
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de btw  op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze een voertuig;  hierbij is onverschillig of de benadeelde, 
ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging 
van de vernielde auto door een nieuw voertuig dan wel door een tweedehands voertuig waarvoor bij de 
aankoop geen btw  of slechts een btw  over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de 
garagist verschuldigd is.~

 - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet btw-plichtig

- Artt. 2 en 26 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

1 maart 1996C.95.0257.F AC nr. ...

Wanneer iemand die schuldenaar is van btw-belasting één van de in artikel   66, eerste lid, btw-wetboek 
vermelde overtredingen heeft begaan, behoeft het belastingbestuur niet noodzakelijk een in voornoemd 
artikel bedoelde ambtshalve aanslag op te leggen;  het kan ook gebruik maken van de in artikel   59, § 1, van 
hetzelfde wetboek beoogde bewijsmiddelen.~
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 - Bewijsmiddelen - Overtreding van een belastingplichtige - Recht van het belastingbestuur

1 februari 1996C.93.0519.N AC nr. ...

De belastingplichtige die enkele automobielen verhuurt in besloten kring, oefent geen beroepswerkzaamheid 
uit bestaande in de verkoop of verhuur van automobielen, waarop de bij artikel  45, §2, tweede lid, a, W.btw, 
voorziene beperking van de aftrek van belasting niet van toepassing is.~

 - Aftrek van de belasting - Verkoop of verhuur van automobielen - Beroepswerkzaamheid

- Art. 45, § 2, tweede lid, a W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

20 juni 1995P.94.0580.N AC nr. ...

De processen-verbaal die de bevoegde fiscale ambtenaren opstellen met het oog op het bewijs van btw-
overtredingen, alsmede van de feiten die het verschuldigd zijn van de belasting of van een administratieve 
geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, zijn stukken van de fiscale procedure waarover de 
administratie meester blijft.~

 - Overtredingen en verschuldigd zijn der belasting - Fiscale ambtenaren - Bewijs - Proces-verbaal

- Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als medeplichtigen resp. van misdrijven 
bedoeld in de artikel  449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73 en 73bis Btw-wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk 
gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken belasting, gebeurt zonder verwijzing nu deze 
civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt.~

 - Daders en medeplichtigen - Cassatie - Overtredingen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 73sexies, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

6 juni 1995P.94.0167.N AC nr. ...

De vervolging die de procureur des Konings heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven waarmee hij niet bekend 
is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is 
niet ontvankelijk wanneer hij niet het advies heeft gevraagd van de bevoegde gewestelijke directeur;  de niet-
ontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de vervolging van de feiten die wel in een rechtsgeldige klacht of 
aangifte begrepen zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.~

 - Ontvankelijkheid - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Vervolging van niet aangegeven feiten - Vervolging van 
aangegeven feiten

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 december 1994P.93.1054.N AC nr. ...

Wanneer feiten, die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten 
strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het 
ministerie van financiën aan de procureur des Konings ter kennis worden gebracht, laat die aangifte de 
strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten 
waarop de gezegde machtiging en de daarop volgende aangifte betrekking hebben.~

 - Fiscale ambtenaar - Fiscale misdrijven - Instellen van vervolgingen - Daders en medeplichtigen - Aangifte - Bevoegdheid - 
Openbaar ministerie

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 december 1994C.93.0371.N AC nr. ...

Geen nietigheid van het door de met de invordering belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel kan 
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat bij de betekening ervan het aan de belastingplichtige 
overhandigde afschrift van het krachtens artikel 59 van het Btw-wetboek opgemaakte proces-verbaal niet door 
de opsteller van dat proces-verbaal is ondertekend.~

 - Invordering - Dwangbevel - Vormvereisten - Betekening aan de belastingplichtige - Afschrift - Ondertekening - Proces-
verbaal
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- Art. 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Noch de artt. 59 en 85 W.btw, noch artikel  32, 1° Ger.W., noch de rechten van verdediging van de 
belastingplichtige vereisen dat het door de gerechtsdeurwaarder aan de belastingplichtige overhandigde 
afschrift van het betekende dwangbevel de handtekeningen bevat van de ambtenaren die het origineel 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard hebben.~

 - Dwangbevel - Betekening aan de belastingplichtige - Gerechtsdeurwaarder - Afschrift van het dwangbevel - Handtekening 
van de opstellers

- Art. 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

8 september 1994C.94.0026.F AC nr. ...

De artt. 59, §2, Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, 8, 9, 10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel  59, §2 
van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter 
plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van artikel  1 van voornoemd K.B. nr. 15 van 3 juni 1970, 
haar uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens 
beslist dat het recht van de verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet 
heeft geantwoord op de brief die de raadsman van die partij hem later heeft gestuurd om te zeggen dat hij 
een dossier te zijner beschikking hield, en zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het 
gevraagde voorwerk en zonder enige bespreking.

 - Recht van verdediging - Artikel 59 W.btw - Schattingsprocedure

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)

22 juni 2004P.04.0397.N AC nr. 347

De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de 
algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen aangewezen 
ambtenaren heeft geen strafrechtelijk karakter, maar is van administratieve aard, zodat de artikelen 460 tot 
463 W.I.B. hierop niet toepasselijk zijn (1). (1) Zie HUYBRECHTS L., Fiscaal Strafrecht, nr 305, voor wat betreft 
artikel 59, § 1, W.btw

 - Artikel 14, K.B. 8 juli 1970 - Aangewezen ambtenaren - Opsporingsbevoegdheid - Aard

16 oktober 2003F.01.0029.N AC nr. 506

Art. 5, § 1, 8°, van het W.I.G.B., krachtens hetwelk de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot 
verhuring met bestuurder van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteld, vereist niet dat de 
verhuring gebeurt met het oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Voertuigen uitsluitend aangewend tot verhuring met bestuurder

- Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

De machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten vast te stellen van 
de in artikel 5, § 1, 8°, W.I.G.B. voorziene vrijstelling van verkeersbelasting voor de autovoertuigen die 
uitsluitend aangewend worden tot verhuring met bestuurder, houdt voor de Koning niet de macht in om de 
toepassing van deze vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer van personen ter 
gelegenheid van plechtigheden (1). (1) Zie Cass., 5 sept. 1996, AR nr F.96.0003.F, AC, 1996, nr 294.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Voertuigen uitsluitend aangewend tot verhuring met bestuurder - 
Artikel 159 Gw. (1994) - Verhuring met het oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 15, § 2, 2° KB 8 juli 1970

- Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

24 januari 2002F.00.0099.N AC nr. 53

P. 253/30476-9-2016



De rechter die moet oordelen over de administratieve geldboete opgelegd op grond van artikel  13 Wet 27 
dec. 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van de rechten voor het gebruik van bepaalde 
wegen door zware vrachtwagens en tot invoering van het Eurovignet overeenkomstig de richtlijn 93/89 EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 okt. 1993, mag de wettelijkheid van die sanctie 
onderzoeken, en mag in het bijzonder nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor die 
sanctie en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het 
interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen: op grond van de genoemde normen kan de 
rechter in voorkomend geval de opgelegde straf opheffen of verminderen (1). (1) Op andersluidende conclusie 
van het O.M. dat tot de niet-ontvankelijkheid van het middel besloot daar het middel louter schending 
aanvoerde van artikel  13 der Wet van 27 dec. 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van de 
rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en tot invoering van het Eurovignet, 
terwijl het arrest gesteund was op een schending van artikel  6 E.V.R.M. en van het eruit afgeleide 
evenredigheidsbeginsel.

 - Heffing van rechten voor gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens - Eurovignet - Administratieve 
geldboete - Toetsingsrecht van de rechter - Vermindering of oplegging van de opgelegde straf

- Art. 13 Wet 27 dec. 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van de rechten voor het gebruik van 
bepaalde wegen door zware vrachtwagens

18 januari 2002F.00.0086.F AC nr. ...

De beslissing van het hof van beroep dat het gebruik van een autovoertuig dat eigendom is van een gebrekkige 
niet verenigbaar is met de wettelijke bepalingen volgens welke de autovoertuigen die als persoonlijk 
vervoermiddel gebruikt worden door gebrekkigen, vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting op de 
autovoertuigen, aangezien die vrijstelling vereist dat genoemd voertuig enkel wordt gebruikt voor persoonlijke 
verplaatsingen van die gebrekkige, is naar recht verantwoordt wanneer het hof vaststelt dat die gebrekkige 
erkent de persoon die het gebruik van de auto heeft, op zijn eentje het vrijgestelde voertuig gebruikt  om op 
verzoek van de gebrekkige boodschappen te doen (1). (1) Zie Cass., 5 sept. 1996, A.R. F.96.0003.F, nr. 294.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig

- Art. 5, § 1, eerste lid, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

16 november 2001F.00.0038.F AC nr. ...

De voorwaarden die bepalen wie onderworpen is aan verkeersbelasting op de personenauto's, auto's voor 
dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, zoals die voertuigen zijn omschreven in de reglementering 
betreffende de inschrijving van motorvoertuigen, zijn niet van toepassing op opleggers (1). (1) Naast de 
vaststelling dat artikel  36bis W.I.G.B., luidens hetwelk de verkeersbelasting verschuldigd is door de natuurlijke 
of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld, in zijn limitatieve opsomming van voertuigen 
waarvoor aldus wordt afgeweken van de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel  6 W.I.G.B waarin wordt 
bepaald wie aan de verkeersbelasting is onderworpen, geen melding maakt van opleggers, volgt uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juni 1972 tot wijziging van het W.I.G.B, dat er een onderscheid 
is tussen de voertuigen die in voornoemd artikel  36bis worden opgesomd en de bedrijfsvoertuigen, zoals 
vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen en autocars die onder eigen regeling vallen (Gedr.St., 
Senaat, 1971-1972, Verslag, nr. 306, p. 2; Kamer, 1971-1972, Verslag, nr. 218/2, p. 2).

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Opleggers - Belastingplichtige - Voorwaarden - Toepassing

- Art. 6 en 36bis Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

11 september 2000F.99.0035.F AC nr. ...

De motorrijtuigenbelasting op ingeschreven motorrijtuigen is, in de regel verschuldigd door de natuurlijke of 
rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld, dus de eigenaar van het voertuig, en niet door de 
persoon die het voertuig gebruikt; in beginsel dienen de motorrijtuigen en de aanhangwagens die voorzien zijn 
van een buitenlandse nummerplaat en die gedurende korte tijd in België in omloop zijn zonder dat ze 
ingevoerd zijn door de personen die er wonen, niet in België ingeschreven te zijn (1). (1)  Artt. 36bis en 36ter 
vóór hun wijziging bij W. 25 jan. 1999.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Ingeschreven voertuig - Belastingschuldige - Begrip - Inschrijving in het buitenland

- Art. 3 KB 31 dec. 1953

- Artt. 36bis en 36ter Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

1 februari 1999F.98.0086.F AC nr. ...
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Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven is of moet zijn, 
bestaat het onweerlegbaar vermoeden dat het op de openbare weg in gebruik is genomen.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden - 
Onweerlegbaar vermoeden

- Artt. 3 en 36ter, § 1 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

De natuurlijke of rechtspersoon die is vermeld op het inschrijvingsbewijs van personenauto's, auto's voor 
dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen die voorzien zijn of moeten zijn van een andere nummerplaat dan 
een tijdelijke plaat of "handelaarsplaat", is motorrijtuigenbelasting verschuldigd ook al wordt het betrokken 
voertuig, dat bij een ongeval volledig is vernield, niet meer door die persoon aangewend of geëxploiteerd.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Ingeschreven voertuig - Personenauto - Auto voor dubbel gebruik - Minibus - 
Motorfiets - Vernietiging - Belastingschuldige

- Artt. 3, 4, 6, 36bis en 36ter, § 1 en § 2, 2° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen

21 november 1997F.96.0129.F AC nr. ...

Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer is of moet ingeschreven zijn, 
bestaat het onweerlegbaar vermoeden dat het op de openbare weg in gebruik is genomen.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden - 
Onweerlegbaar vermoeden

- Artt. 3 en 36ter, § 1 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

5 september 1996F.96.0003.F AC nr. ...

Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, van het W.I.G.B., krachtens hetwelk onder meer de voertuigen als persoonlijk 
vervoermiddel gebruikt door gebrekkigen, vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, 
vereist niet dat die voertuigen uitsluitend door de gebrekkigen mogen worden gebruikt, zodanig dat deze niet 
mogen worden vergezeld door een persoon die hen kunnen helpen, of door leden van hun gezin;  die bepaling 
maakt evenmin een onderscheid tussen personenauto's en minibussen.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig - Begrip

- Art. 5, § 1, eerste lid, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

De Koning heeft, bij het K.B. van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid artikel   15, § 1, 2°, b, de vrijstelling van de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen niet kunnen beperken tot de personenauto's, in de strikte betekenis 
van het woord, die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen;  hij heeft derhalve de 
voor hetzelfde doel gebruikte minibussen niet van die vrijstelling kunnen uitsluiten en aldus de draagwijdte 
beperken van artikel   5, § 1, eerste lid, 3°, van het W.I.G.B., welke bepaling kracht van wet heeft.

 - Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig - Artikel 159 Gw. (1994) - Autovoertuig - 
Minibus

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 15, § 1, 2°, b KB 8 juli 1970

- Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

BELEGGINGEN

4 maart 2003P.02.0978.N AC nr. 148

Concl. adv.-gen. De Swaef, Cass., 4 maart 2003, AR nr P.02.0978.N, AC, 2003, nr

 - Beleggingsonderneming - Uitoefenen van bedrijf - Beleggingsdienst

Het bedrijf uitoefenen van een beleggingsonderneming omvat niet alleen het verrichten van 
beleggingsdiensten zelf, maar ook het aanbieden ervan (1). (1)  Zie de concl. van het O.M.

 - Beleggingsonderneming - Uitoefenen van bedrijf - Beleggingsdienst

- Artt.  44, 46,1°, 47, §1 en 148, §4, 1° Wet 6 april 1995

BENELUX
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ALGEMEEN

5 april 2001C.98.0563.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass. 5 april 2001, AR C.98.0563.F, AC 2001, nr...

Algemeen - Fabrieks-en handelsmerken - Benelux Merkenwet - Overeenstemming

De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht slechts verzetten tegen het gebruik van een met 
zijn merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke 
waren indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van 
associatiegevaar met het oudere merk (1) (2). (1) Zie concl. O.M. (2) Art. 13, A, Benelux-Merkenwet vóór de 
wijziging ervan bij het Protocol van 2 dec. 1992, goedgekeurd bij W. 11 mei 1995.

Algemeen - Fabrieks-en handelsmerken - Benelux Merkenwet - Overeenstemming

- Art. 13, A Eenvormige Beneluxwet op de merken

PREJUDICIELE GESCHILLEN

28 oktober 2004C.01.0432.F AC nr. 514

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof 
van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of, m.b.t. de dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom 
betrekking heeft op de aanmaning die een rechtbank in kortgeding aan een partij richt om aan een 
wederpartij, in het kader van een voorlopige regeling van de contractuele verhouding tussen die partijen een 
gedeelte van de exploitatie-opbrengsten  opnieuw over te dragen, moet het Hof in de regel die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof voorleggen (1). (1) Cass., 16 juni 2000, AR C.99.0446.N, nr 376.

Prejudiciële geschillen - Artikel 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

28 oktober 2004C.02.0107.F AC nr. 139

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof 
van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of, m.b.t. de dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom 
betrekking heeft op de aanmaning die een rechtbank in kortgeding aan een partij richt, om in het kader van 
een voorlopige regeling van de contractuele verhouding tussen die partijen een geldsom ter beschikking van 
een wederpartij te stellen, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen (1). (1) 
Cass., 16 juni 2000, AR C.99.0446.N, nr 376 en 27 feb. 2003, AR C.01.0432.F, nr ... .

Prejudiciële geschillen - Artikel 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

13 mei 2004C.00.0472.N AC nr. 257

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de inoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en 
inzonderheid of de bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een 
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het Benelux-Merkenbureau, de 
deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en het Benelux-
Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, 
moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 
9454, nr. 48.

Prejudiciële geschillen - Depot - Teken - Benelux-Merkenbureau - Weigering - Rechterlijke toetsing - Bevel tot gedeeltelijke 
inschrijving - Geoorloofdheid - Vraag om uitlegging - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken
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- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een 
verzoek van een partij op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te 
bieden hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de bevoegdheid van 
de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof in de regel die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9454, nr. 48.

Prejudiciële geschillen - Depot - Teken - Rechterlijke toetsing - Bevoegdheid - Ambtshalve reden - Nationale procesregels - 
Toepasselijkheid - Vraag om uitlegging - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

26 april 2004C.03.0319.F AC nr. 220

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 april 2004, AR C.03.0319.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Verplichting - Uitzondering

Wanneer blijkt dat een beslissing in een zaak die aanhangig is bij een nationaal rechtscollege waarvan de 
beslissingen niet vatbaar zijn voor een beroep volgens het nationale recht, de oplossing impliceert van een 
interpretatiemoeilijkheid betreffende een voor de landen van de Benelux gemeenschappelijke rechtsregel, is 
dat nationale rechtscollege verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof,  indien het van 
oordeel is dat een beslissing over voormeld punt noodzakelijk is voor zijn beslissing; dat nationale 
rechtscollege is daartoe niettemin niet gehouden, indien het van oordeel is dat de betrokken vraag geen 
redelijke twijfel kan doen ontstaan (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 3 nov. 1994, AR C.93.0528.F, nr 471; zie ook 
concl. O.M., in Bull. 1994, nr     .

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Verplichting - Uitzondering

- Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
gerechtshof

28 maart 2003C.99.0400.N AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof 
van Cassatie is gerezen, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen (1).  (1) Zie 
Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-92, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 8875, AC, 1990-91, nr. 
486; Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824, AC, 1988-89, 
nr. 619).

Prejudiciële geschillen - Artikel 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting van 
het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

28 maart 2003C.99.0446.N AC nr. 214

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof 
van Cassatie is gerezen, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen (1). (1) Zie 
Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-92, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 8875, AC, 1990-91, nr. 
486; Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824, AC, 1988-89, 
nr. 619.

Prejudiciële geschillen - Artikel 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

9 februari 2001C.95.0148.N AC nr. ...
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Wanneer in een voor het Hof van Cassatie aanhangige zaak een vraag rijst om uitlegging van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel   1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent artikel   13, A, eerste lid, 1°, Benelux-Merkenwet, moet 
het Hof in de regel de vraag voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Prejudiciële geschillen - Artikel 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel - Vraag om uitlegging - Artikel 1, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag gerezen in een bij het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

4 mei 1999P.95.1323.N AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie is opgeworpen, moet het Hof, in de regel, die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.~

Prejudiciële geschillen - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag om uitlegging - Bij 
het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie een vraag is gerezen om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent de omvang van een rechtsvordering tot nakoming van 
arbeidsovereenkomsten bedoeld bij artikel  3 Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende 
de dwangsom, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.

Prejudiciële geschillen - Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag gerezen in een bij het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof 
van Cassatie

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

2 mei 1996C.93.0536.N AC nr. ...

Wanneer in een voor het Hof van cassatie aanhangige zaak een vraag wordt opgeworpen om uitlegging van 
een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen 
krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent artikel  4, eerste lid, van de 
Eenvormige wet betreffende de dwangsom en de bevoegdheid van de rechter die de dwangsom heeft 
opgelegd, moet het Hof in de regel die vraag voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Prejudiciële geschillen - Verdrag Benelux-Gerechtshof - Een voor de drie Benelux-landen gemeenschappelijke rechtsregel - 
Artikel 1, Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag gerezen in een bij het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie

3 november 1994C.93.0528.F AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen, krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof in een voor het 
Hof van Cassatie aanhangige zaak is opgeworpen, moet het Hof, in de regel, die vraag aan het Benelux-
Gerechtshof voorleggen; het Hof van Cassatie is evenwel van die verplichting vrijgesteld indien het van oordeel 
is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag van uitleg. 
(Impliciet)

Prejudiciële geschillen - Uitlegging - Regel die krachtens het Verdrag als gemeenschappelijk is aangewezen - Bij het Hof van 
Cassatie aanhangige zaak - Vraag gerezen in die zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Uitzondering - Verdrag 
Benelux-Gerechtshof - Een voor de drie Benelux-landen gemeenschappelijke rechtsregel

- Artt. 1 en 6, § 4, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
gerechtshof

VERDRAGSBEPALINGEN

16 december 2004C.03.0156.N AC nr. 615
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Wanneer de Staat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder of houder van een hem 
toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed die met dat voertuig was veroorzaakt door een 
grove fout van de bestuurder of van de houder ervan, kan hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de 
terugbetaling vorderen van de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten betalen; hiertoe is niet 
vereist dat de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove fout zou hebben voorbehouden.

Verdragbepalingen - Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - 
Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst - Staat - Verhaal - Grove fout - Vereiste

- Art. 14, § 1, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 11, § 2 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

Wanneer de Staat overeenkomstig artikel 2, § 1, onder 3, van de Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de verplichting tot verzekering is 
vrijgesteld, doch krachtens zijn nationale wet ertoe is gehouden zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de houders en bestuurders van de hem toebehorende rijtuigen te dekken, verzet artikel 11, § 2, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Benelux-Overeenkomst er zich niet tegen dat hij een recht 
van verhaal uitoefent, in zoverre een verzekeraar zich dat recht zou hebben kunnen voorbehouden (1). (1) 
Benelux Hof, 19 jan. 1981, nr 80/2, met concl. A.G. Rouff, R.W., 1981-1982, 801 en Cass., 14 mei 1981, AC, 
1980-81, nr 524.

Verdragbepalingen - Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - 
Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst - Staat - Verzekering - Vrijstelling - Verplichting tot dekking - Verhaal - 
Voorwaarde

- Art. 11, § 2 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 11, tweede lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

28 oktober 2004C.01.0432.F AC nr. 514

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger. W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg en worden als 
dusdanig aangeduid krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof (1). (1) Cass., 16 juni 2000, AR 
C.99.0446.N, nr 376.

Verdragbepalingen - Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom - Aard van de rechtsregel - Voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel

28 oktober 2004C.02.0107.F AC nr. 139

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger. W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg en worden als 
dusdanig aangeduid krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof (1). (1) Cass., 16 juni 2000, AR 
C.99.0446.N, nr 376 en 27 feb. 2003, AR C.01.0432.F, nr ... .

Verdragbepalingen - Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom - Aard van de rechtsregel - Voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel

24 augustus 2004P.04.1211.N AC nr. 374

Art. 5.1, Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken, luidens hetwelk de 
verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet toepasselijk op een door het 
Groothertogdom Luxemburg uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de 
wet van 19 dec. 2003 (1). (1) B. DejemeppeLa loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", 
J.T. 2004, (112), 113.

Verdragbepalingen - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Artikel 5.1 - Europees 
aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Betrokken persoon van Belgische nationaliteit - Toepasselijkheid
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Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 
juni 2002 hebben België en Luxemburg zich deels teruggetrokken uit het Benelux-verdrag aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken; de eenparige goedkeuring van het Kaderbesluit door de lidstaten 
houdt een raadpleging in in de zin van artikel  54, b, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 (1). (1) 
Hetzelfde geldt in de verhouding met Nederland. Luidens artikel  74 van de Nederlandse wet van 29 april 2004 
tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, in werking getreden op 12 mei 2004, 
komt deze wet in de plaats van onder meer "afdeling I, en voor zover van toepassing, afdeling III van het op 27 
juni 1962 te Brussel tot stand gekomen Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken 
tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden".

Verdragbepalingen - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Beëindiging - Grondslag

13 mei 2004C.00.0472.N AC nr. 257

Het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg mag 
slechts een bevel tot inschrijving van een depot geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in 
zoverre het Benelux-Merkenbureau, na onderzoek, ook een beslissing heeft genomen in verband met die 
bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing die dezelfde volledige klasse aanbelangde (1). (1) 
Benelux Hof, 15 dec. 2003, nr A 2002/2, met andersluidende conclusie van de Heer J. du Jardin, eerste adv.-
gen., hoofd van het parket van het Benelux Hof.

Verdragbepalingen - Benelux Merkenwet - Artikelen 6bis en 6ter - Depot - Inschrijving - Benelux-Merkenbureau - 
Onderzoek - Beslissing - Omvang - Hof van beroep - Bevel tot inschrijving - Perken

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

Het hof van beroep te Brussel, waartoe de deposant, na de weigering van het Benelux-Merkenbureau het 
depot in te schrijven, zich wendt teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen, kan alleen 
oordelen of die weigering al dan niet terecht is, wat inhoudt dat dit hof alleen maar die gegevens in 
aanmerking kan nemen op grond waarvan het bureau heeft beslist of had moeten beslissen en waaruit is af te 
leiden dat dit hof geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het bureau vallen of die 
niet aan het bureau zijn voorgelegd (1). (1) Benelux Hof, 15 dec. 2003, nr A 2002/2, met andersluidende 
conclusie van de Heer J. du Jardin, eerste adv.-gen., hoofd van het parket van het Benelux Hof.

Verdragbepalingen - Benelux Merkenwet - Artikelen 6bis en 6ter - Depot - Inschrijving - Benelux-Merkenbureau - 
Weigering - Hof van beroep - Toetsing

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

11 juni 2003P.02.1648.F AC nr. 343

De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorrijtuig aanleiding kan geven dat van de in de 
overeenkomst omschreven kentekenplaat, handelaarskentekenplaat genoemd, is voorzien, kan aan de 
benadeelde niet tegenwerpen dat het motorvoertuig een grotere cilinderinhoud had dan die welke als 
maximuminhoud in de overeenkomst was vermeld (1). (1) Cass., 12 okt. 1993, AR 6475, nr 405.

Verdragbepalingen - Verzekeringen - W.A.M.-verzekering - Uitzondering - Kentekenplaat, handelaarskentekenplaat 
genoemd - Motorrijtuig - Maximale cylinderinhoud - Tegenstelbaar karakter - Benadeelde

- Artt. 49 en 50, oud, thans 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 11, § 1 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

28 maart 2003C.99.0400.N AC nr. ...

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger.W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeen aan België, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig 
aangeduid krachtens artikel  1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-
Gerechtshof (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-1992, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 
8875, AC, 1990-91, nr. 486;  Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. 
nr. 6824, AC, 1988-1989, nr. 619).

Verdragbepalingen - Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom - Aard van de rechtsregel - Voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel

28 maart 2003C.99.0446.N AC nr. 214
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De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger.W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeen aan België, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig 
aangeduid krachtens artikel  1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-
Gerechtshof (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-92, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 
8875, AC, 1990-91, nr. 486; Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. 
nr. 6824, AC, 1988-89, nr. 619.

Verdragbepalingen - Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom - Aard van de rechtsregel - Voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel

9 februari 2001C.95.0148.N AC nr. ...

Op grond van artikel  13A, aanhef en onder 1, Benelux-Merkenwet, kan de merkhouder zich slechts verzetten 
tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken indien daardoor bij het publiek verwarring 
kan ontstaan; gevaar voor verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee merken 
wegens hun overeenstemmende inhoud zou kunnen anssociëren (1). (1) Ben.GH. 2 okt. 2000, nr A 98/3, met 
concl. van de H. du Jardin, adv.-gen. bij het Ben.GH. Wat de rechtspraak betreft voorafgaand aan de 
interpretatie van artikel  13A (oud) conform de Richtlijn 89/104/EEG en de vervanging van dit artikel  door het 
Protocol van 2 dec. 1992, zie ook cass., 29 sept. 1988, AR nr 7992, nr 60, en de verwijzingen in de voetnoot.

Verdragbepalingen - Overeenkomst inzake waren- en dienstmerken - Artikel 13A, aanhef en 1, Benelux Merkenwet - 
Overeenstemming - Associatie - Gevaar voor verwarring

- Art. 13, A, aanhef en onder 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken

Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake wanneer, mede gezien de bijzonderheden van 
het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk en het teken, elk in zijn geheel en in 
onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds 
daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken is geconfronteerd, associaties tussen het 
teken en het merk worden gewekt; van gevaar voor associatie is sprake zo dit gevaar aanwezig kan worden 
geacht bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken 
waren of diensten (1); het criterium betekenisvol deel van het publiek wijkt daarvan niet af (2). (1) Ben.GH. 2 
okt. 2000, nr A 98/3, met concl. van de H. du Jardin, adv.-gen. bij het Ben.GH. Dit arrest beslist tevens dat, ook 
bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring van het overeenstemmend teken met het merk (zie 
samenvatting sub 3° en 4°), moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en 
oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. (2) Art. 13A voordat het werd vervangen 
bij het Protocol van 2 dec. 1992, in werking getreden op 1 jan. 1996; volgens het in de bovenstaande voetnoot 
vermelde arrest moeten de bewoordingen van artikel  13A (oud) na 31 dec. 1992 worden uitgelegd conform 
artikel  5 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 dec. 1988 (89/104/EEG), zoals dit uitgelegd is 
o.m. door het arrest op 11 nov. 1997 gewezen door het H.v.J. (nr C-251/95, Jur. 1997, I-1691, inzake het merk 
Sabel).

Verdragbepalingen - Overeenkomst inzake waren- en dienstmerken - Artikel 13A (oud), Benelux Merkenwet - 
Overeenstemming - Gevaar voor associatie - In aanmerking te nemen publiek

- Art. 13.A.1° Eenvormige Beneluxwet op de merken

14 maart 2000P.00.0077.N AC nr. ...

Wanneer Nederlandse politieambtenaren bij een achtervolging het grondgebied van België betreden, regelt 
artikel 27 van het Benelux-uitleveringsverdrag de voorwaarden waaronder dergelijke achtervolging geschiedt, 
ook al gebeurt die achtervolging naar aanleiding van een verzoek tot uitlevering, dat Duitsland aan Nederland 
heeft gericht.

Verdragbepalingen - Artikel 27 - Benelux-uitleveringsverdrag - Achtervolging over de grens - Wettigheid

- Art. 27 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

1 juni 1999P.99.0630.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig de bepalingen van de artt. 11 Uitleveringswet en 20.2 Benelux-
Uitleveringsverdrag alleen gelast is om de overdracht van in beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het onderzoek of de rechten van derden worden benadeeld, deze 
overdracht alleen te weigeren wanneer derden-houders of andere rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's lands grenzen worden bewaard.

Verdragbepalingen - Benelux-uitleveringsverdrag, artikel 20 - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Rechten van 
derden - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Beperking
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- Art. 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Artt. 20.2 en 24.2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Als rechtsvordering tot nakoming van een arbeidsovereenkomst, in de zin van artikel 3 van de Benelux-
Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, wordt niet aangemerkt een vordering 
die na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt ingesteld, niet ter nakoming van de 
arbeidsovereenkomst als zodanig, doch van verplichtingen die weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst niet 
zouden zijn ontstaan maar geen betrekking hebben op verplichtingen die kenmerkend zijn voor een 
arbeidsovereenkomst.~

Verdragbepalingen - Benelux-Gerechtshof - Arrest-uitlegging - Dwangsom - Rechtsvordering tot nakoming 
arbeidsovereenkomsten

- Art. 3 Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Art. 26 van het Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken biedt de verzoekende 
Staat de mogelijkheid om, met het akkoord van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, agenten 
te sturen om de onderzoeksverrichtingen en de vaststelling van de misdrijven bij te wonen op het grondgebied 
van de aangezochte Staat; die agenten mogen in hun land de aldus verkregen inlichtingen gebruiken, zelfs 
indien ze betrekking hebben op in beslag genomen voorwerpen waarvoor het Verdrag achteraf een 
rechtspleging tot toezending van stukken vereist.~

Verdragbepalingen - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Onderzoeksverrichtingen 
en vaststelling van misdrijven - Grondgebied van de aangezochte Staat - Sturen van agenten door de verzoekende Staat - 
Bijstand bij de verrichtingen - Inbeslagneming van voorwerpen - Gebruik van de verkregen inlichtingen

- Art. 26 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

17 augustus 1998P.98.0974.N AC nr. ...

Wanneer, ingevolge een rogatoire commissie uitgaande van een Nederlandse rechterlijke autoriteit in België 
een voorwerp is in beslag genomen, is de overdracht ervan onderworpen aan de goedkeuring van de 
raadkamer van de plaats waar de huiszoeking en de inbeslagneming hebben plaatsgevonden; de raadkamer 
die onder meer moet oordelen over bezwaren van derden die houder waren van het voorwerp of van andere 
rechthebbenden, is niet verplicht ten gronde en definitief uitspraak te doen over de vraag of de derde al dan 
niet te goeder trouw is.

Verdragbepalingen - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Rogatoire commissie - 
Uitvoering in België - Inbeslagneming - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Goedkeuring door de raadkamer

- Artt. 20.2 en 24.2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

30 mei 1996C.94.0017.N AC nr. ...

De grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk wordt telkens in concreto 
bepaald door de rechter die, met toepassing van de daarvoor door het Benelux-Gerechtshof geformuleerde 
maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als een 
overeenstemmend teken en die aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het 
gegeven geval.~

Verdragbepalingen - Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet - Omvang van de bescherming van een merk - 
Beoordeling door de rechter

- Art. 13, A, eerste lid, 1° Eenvormige Beneluxwet op de merken

BEROEPSGEHEIM

9 juni 2004P.04.0424.F AC nr. 313
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Het beroepsgeheim waaraan artikel  458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de noodzaak 
volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling noch 
artikel  8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken die 
betrekking hebben op de verdachte activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de 
onderzoeksrechter voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks- en 
vonnisgerechten.

 - Advocaat - Verdachte activiteiten - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter - Inbeslagname van stukken

- Art. 458 Strafwetboek

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

7 maart 2002C.99.0220.N AC nr. 164

Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het leven van de 
geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van de testateur in een rust- en 
verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis 
waarvan de residenten worden ingedeeld in meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd 
in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2001 
A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Geneesheer - Doktersattest - Geesteszieke - Opname in een R.V.T. - Testament - Nietigverklaring - Overlegging van het 
attest

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen, zodat het niet tot 
gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de 
geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (1). (1) Cass., 19 jan. 
2001, A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg - Geesteszieke - Testateur

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

19 juni 2001P.01.0396.N AC nr. ...

De leden van de commissie ingesteld door de wet van 11 juli 1978 en de personen die hen eventueel terzijde 
staan zijn tot beroepsgeheim verplicht omtrent de inhoud van de zowel door de syndicale organisaties als door 
de rijkswachtoverheden verstrekte inlichtingen vermeld in artikel  11, § 1, derde en vierde lid van voornoemde 
wet; dat beroepsgeheim omvat niet gelijk welke briefwisseling en stukken.

 - Rijkswacht - Commissie tot regeling van betrekkingen tussen overheid en vakbonden - Briefwisseling en stukken - Omvang 
van het beroepsgeheim

- Art. 11, § 1, derde, vierde en vijfde lid Wet 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

In strafzaken is de gerechtsdeskundige niet gehouden tot beroepsgeheim t.a.v. de overheid die hem 
opgevorderd heeft.

 - Gerechtsdeskundige - Strafzaken

19 januari 2001C.97.0293.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, AR C.97.0293.N, AC, 2001, nr....

 - Geneesheer - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - 
Overlegging van het attest

 - Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg geesteszieke - Testateur

De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek verhinderen niet dat 
een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog op het instellen van een vordering tot 
onbekwaamverklaring van de testateur, wordt overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het 
testament van deze testateur.

 - Geneesheer - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - 
Overlegging van het attest
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- Art. 1240, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut (1); het heeft tot doel de patiënt te beschermen (2), zodat het 
niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan 
de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (3). (1) Zie concl. 
O.M. Cass., 29 okt. 1991, A.R. 3185, nr. 117. (2) Cass., 16 dec. 1992, A.R. 86, nr. 801. (3) Zie Cass.Fr., 26 mei 
1964, Dall., 1965, Jur., 109, met noot Le Bris, R.F., J.C.P., 1964, II, 13.751, met concl. A.G. Lindon.

 - Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg geesteszieke - Testateur

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

13 september 2000P.00.1007.F AC nr. ...

Alleen uit het feit dat het arrest, bij gebrek aan conclusie over dat punt, de verduidelijking niet bevat dat de 
documenten die aan de onderzoekers vrijwillig zijn overhandigd door een ambtenaar van de Europese 
Gemeenschappen, wiens verplichting tot beroepsgeheim was opgeheven, al dan niet archieven van de 
Europese Gemeenschappen vormden, kan geen schending worden afgeleid van het Protocol van 8 april 1965 
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, noch van de verordening nr. 
259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie 
van toepassing zijn.

 - Europese Unie - Ambtenaar - Archieven van de Gemeenschappen

- Artt. 2, 12, a, en 18 Protocol 8 april 1965

6 september 2000P.00.0887.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de syndicus om in de briefwisseling die hij, in naam van de raad van 
de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders, aan de gerechtelijke overheid toezendt in antwoord 
op de door die overheid bij hem aanhangig gemaakte vordering, te vermelden dat de bij artikel  547 Ger. W. 
voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld; het niet-vermelden in die briefwisseling dat de voormelde 
vormvereisten zijn vervuld, volstaat niet om daaruit af te leiden dat de syndicus niet in de uitoefening van zijn 
functies zou hebben gehandeld toen hij kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat 
de mededeling ervan het beroepsgeheim schendt.

 - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders - Raad - Syndicus - Briefwisseling met de 
gerechtelijke overheden - Schending van het geheim

- Artt. 542, 543 en 547 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

14 september 1999P.98.0266.N AC nr. ...

De geheimhoudingsplicht van artikel 236bis W.Reg. betreft alle zaken waarvan de betrokkene bij de uitvoering 
van zijn opdracht kennis heeft gekregen, ook diegene die geen inhoudelijk karakter hebben of slechts van 
statistische aard zijn.~

 - Ontvanger van registratie en Domeinen - Belastingambtenaar - Omvang

- Art. 236 Wetboek registratierechten

12 november 1997P.97.0682.F AC nr. ...

Art. 458 Sw. staat er niet aan in de weg dat de cliënt, persoon die door voornoemd artikel wordt beschermd, 
de met zijn raadsman gewisselde brieven met het oog op zijn verdediging overlegt.~

 - Advocaat - Briefwisseling tussen advocaat en cliënt - Overlegging voor het gerecht - Schending van het beroepsgeheim

- Art. 458 Strafwetboek

14 mei 1997P.97.0492.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een rechtspleging voor het hof van assisen een 
dossier heeft gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter kennis 
gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het geheim van het onderzoek.~

 - Geheimhouding van het onderzoek - Voeging van een ander dossier
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- Art. 458 Strafwetboek

15 december 1994D.94.0016.F AC nr. ...

Ook al moet de advocaat die, bij de uitoefening van zijn beroep, door zijn cliënt in vertrouwen wordt genomen, 
in de regel, het hem toevertrouwde geheim eerbiedigen, toch kan die verplichting niet bestaan ten opzichte 
van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk moet waarborgen en eerbiedigen.~

 - Tuchtvervolging - Advocaat

- Art. 458 Strafwetboek

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek

BEROEPSVERENIGINGEN

6 december 2001C.01.0553.N AC nr. ...

De bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek die verhinderen dat een rechter na zijn ambtstermijn 
nog verder zijn ambt zou vervullen gaan niet op voor personen die, ook al zijn ze magistraat of ere-magistraat, 
buiten de rechterlijke macht optreden in het kader van de organisatie van een beroep.

 - Organisatie - Rechter - Ambtstermijn - Einde - Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid

7 mei 1999D.98.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, AC 1999, nr...

 - Orde der apothekers

De Orde van apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten 
aansluiten.

 - Orde der apothekers

- Art. 2 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

BEROEPSZIEKTE

24 november 2003S.02.0066.F AC nr. 591

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 nov. 2003, AR S.02.0066.F, Bull. en Pas., I, nr ... .

 - Slachtoffer ouder dan 65 jaar - Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid - Verkregen rechten - Behoud

Art. 35bis, tweede lid, Beroepsziektenwet strekt ertoe aan de personen die voor 1 januari 1994 de leeftijd van 
vijfenzestig jaar hebben bereikt dezelfde graad van blijvende arbeidsongeschiktheid toe te kennen als die 
welke hun voor die datum was toegekend, tenzij hun lichamelijke ongeschiktheid verminderd is, en niet de 
graad te bevestigen die hun voor die datum was toegekend ter vergoeding van de socio-economische factoren 
(1). (1) Zie Cass., 14 april 2003, AR S.01.0187.N, nr ...; zie ook de verwijzingen, aangehaald in de 
andersluidende concl. O.M. in Bull. en Pas., I, nr.

 - Slachtoffer ouder dan 65 jaar - Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid - Verkregen rechten - Behoud

- Art. 35bis, tweede lid Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 
1970

10 februari 2003S.02.0002.F AC nr. 90

Uit de omstandigheid dat de datum waarop de sociale prestaties waarop de Wet van 11 april 1995 tot 
invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde van toepassing is, opeisbaar worden mogelijk een 
andere is dan die welke voortvloeit uit de toepassing van artikel 12 van die wet, namelijk wanneer tegen de 
administratieve beslissing waarbij die prestaties worden geweigerd of waarbij het recht erop wordt beperkt 
een rechtsvordering wordt ingesteld, volgt niet dat artikel 20, eerste lid, van die wet, in zoverre het bepaalt dat 
de prestaties van rechtswege interest opbrengen te rekenen van de datum van de opeisbaarheid ervan, in een 
dergelijk geval niet kan worden toegepast en wel artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie 
Cass., 18 juni 2001, AR S.99.0176.F, nr 371, met concl. O.M.

 - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Jaarlijkse tegemoetkoming - Opeisbaarheid - 
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Betwisting in rechte - Interest - Opeisbaarheid

- Art. 20, eerste lid Wet 11 april 1995

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...

De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van 
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan voor 1 augustus 1997 en waarover de 
rechter  geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de terugwerkende kracht die de 
wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was 
met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1). (1) Zie cass., 18 maart 1960 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, AR. 6516, nr. 394; 24 jan. 1997, AR. C.96.0068.N, nr. 47; Wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, Memorie van Toelichting, Gedr St, K., gew. zitt. 
1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; W. 20 mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; artikel  20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij artikel  7 van voormelde wet van 20 mei 
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.

 - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Verjaring - Termijn - Aanvang - 
Nieuwe wet - Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds verkregen verjaring - Ondubbelzinnige 
tegenovergestelde wil van de wetgever

- Artt. 7, 8 en 10 Wet 20 mei 1997

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

9 november 1998S.97.0168.F AC nr. ...

De reglementering betreffende de vergoeding voor schade ten gevolge van beroepsziekten in de 
overheidssector voert, behoudens tegenbewijs, ten voordele van de persoon die getroffen is door een als 
dusdanig erkende beroepsziekte het vermoeden in dat hij blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico; de 
beslissing dat de getroffene lijdt aan een beroepsziekte die aanleiding geeft tot vergoeding is naar recht 
verantwoord, wanneer het arrest erop wijst dat de rechtspersoon naar publiek recht die de getroffene 
tewerkstelde dat tegenbewijs niet levert.~

 - Overheidssector - Bijzondere regels - Vergoeding - Toekenning - Voorwaarden - Beroepsrisico - Blootstelling - Bewijs - 
Bewijslast

- Art. 4, tweede lid KB 5 jan. 1971

De vergoeding voor schade ten gevolge van beroepsziekten in de overheidssector wordt toegekend op 
voorwaarde dat, enerzijds, een als dusdanig ter uitvoering van de Beroepsziektenwet erkende beroepsziekte 
wordt vastgesteld, anderzijds de getroffene door die ziekte onder de reglementair voorgeschreven 
voorwaarden blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico van die ziekte.~

 - Overheidssector - Bijzondere regels - Vergoeding - Toekenning

- Artt. 3, 1° en 4 KB 5 jan. 1971

2 februari 1998S.97.0109.N AC nr. ...

In de regeling van de wetgeving op de beroepsziekte wordt met betrekking tot het rechtstreeks en 
determinerend causaliteitsverband tussen het professioneel risico en de ziekte niet vereist dat de uitoefening 
van het beroep de uitsluitende oorzaak van de ziekte moet zijn; de voorbeschiktheid wordt niet uitgesloten 
noch wordt aan de gerechtigde de bewijslast opgelegd aangaande de hoegrootheid van de invloed van de 
voorbeschiktheid.~

 - Lijstsysteem en open systeem - Open systeem - Schade - causaliteitsvereiste - Bewijslast

- Artt. 30bis en 32 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

12 januari 1998S.97.0079.F AC nr. ...

De vergoeding voor schade ten gevolge van beroepsziekten in de overheidssector wordt toegekend op 
voorwaarde dat, enerzijds, een als dusdanig ter uitvoering van de Beroepsziektenwet erkende beroepsziekte 
wordt vastgesteld, anderzijds de getroffene door die ziekte onder de reglementair voorgeschreven 
voorwaarden blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico van die ziekte.~

 - Overheidssector - Bijzondere regels - Vergoeding - Toekenning

- Artt. 3, 1° en 4 KB 5 jan. 1971
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8 september 1997S.96.0193.N AC nr. ...

De schadeloosstelling voor beroepsziekten die wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, heeft betrekking 
op een vermindering van het vermogen tot verdienen; zij dekt evenwel niet noodzakelijk het verlies van 
hetzelfde gedeelte van dit vermogen als wat door de verzekeringsprestaties wordt vergoed.~

 - Schade - Schadeloosstelling - Arbeidsongeschiktheid - Gedekte schade

- Art. 31 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

- Art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

17 maart 1997S.95.0144.F AC nr. ...

De geneeskundige dienst maakt zijn met redenen omklede beslissing omtrent de vaststelling van het 
percentage blijvende invaliditeit die het gevolg is van een beroepsziekte bekend aan de overheid;  de overheid 
is gebonden door die beslissing welke ertoe strekt de omvang van haar verplichtingen vast te stellen.

 - Overheidssector - Blijvende invaliditeit - Vaststelling - Geneeskundige dienst - Draagwijdte - Overheid

- Artt. 10 en 11 KB 5 jan. 1971

- Art. 3, eerste lid, 1°, b Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van een beroepsziekte en die krachtens de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel recht geeft op een rente, houdt de geneeskundige dienst o.m.  
rekening met de vermindering van de waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt.

 - Overheidssector - Blijvende invaliditeit - Vergoeding - Criterium

- Artt. 10 en 11 KB 5 jan. 1971

- Art. 3, eerste lid, 1°, b Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

22 januari 1996S.95.0080.F AC nr. ...

De geneeskundige dienst kan, vòòr de kennisgeving aan de overheid van zijn met redenen omklede beslissing 
omtrent de vaststelling van het invaliditeitspercentage ten gevolge van de beroepsziekte, aan de overheid en 
aan de getroffene zijn beslissing meedelen over de erkenning van de aangegeven ziekte als beroepsziekte;  die 
mededeling kan gebeuren door een brief waarin de vaststellingen van het Fonds voor de Beroepsziekten 
worden overgenomen.~

 - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Geneeskundige dienst - Aangegeven ziekte - Erkenning als beroepsziekte - 
Beslissing - Modaliteiten

- Artt. 10 en 11 KB 12 jan. 1973

Alleen de geneeskundige dienst is bevoegd om de aangegeven ziekte als beroepsziekte te erkennen, om het 
invaliditeitspercentage vast te stellen of te wijzigen en om de datum te bepalen waarop de ongeschiktheid een 
blijvend karakter vertoont;  de beslissingen van die dienst over die medische aspecten zijn bindend voor de 
overheid.~

 - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Geneeskundige dienst - Bevoegdheid

- Artt. 10, 11 en 16 KB 12 jan. 1973

4 september 1995S.95.0012.F AC nr. ...

Ingeval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid stijgt, is voor de toepassing van artikel  35bis, eerste lid, 
Beroepsziektenwet, vereist, enerzijds, dat die stijging is vastgesteld door een geneeskundig onderzoek dat is 
gedaan door de diensten van het Fonds voor Beroepsziekten of door een door de echter aangestelde 
deskundige terwijl de getroffene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en, anderzijds, dat die stijging is 
begonnen nadat de getroffene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.~

 - Getroffene meer dan 65 jaar oud - Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling of herziening - Tijdstip - 
Verergering - Tijdstip

- Art. 2 KB nr 529 van 31 maart 1987

- Art. 35bis Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

24 april 1995S.94.0119.F AC nr. ...
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De wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten is van toepassing op de werknemers die 
onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers; zij is, in de regel, niet 
toepasselijk op de werknemers die zijn tewerkgesteld in de landen door de Koning aangewezen, ter uitvoering 
van artikel 12 van de wet betreffende de overzeese sociale zekerheid.~

 - Toepassingssfeer - Begrip - Sociale zekerheid - Werknemers

- Artt. 12 en 13 Wet 17 juli 1963

- Art. 3 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Artt. 2, § 1, eerste lid, 1°, en 32 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 
3 juni 1970

 - Toepassingssfeer - Overzeese Sociale Zekerheid - Begrip - Sociale zekerheid

- Artt. 12 en 13 Wet 17 juli 1963

- Art. 3 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Artt. 2, § 1, eerste lid, 1°, en 32 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 
3 juni 1970

24 januari 1995P.93.0724.N AC nr. ...

De getroffene van een beroepsziekte of diens rechthebbenden kunnen van de werkgever of van diens 
werklieden of aangestelden, geen schadevergoeding vorderen, op de schade aan goederen na, tenzij de 
werkgever, diens werklieden of aangestelden de beroepsziekte opzettelijk hebben veroorzaakt.~

 - Recht op schadevergoeding

- Art. 51, § 1 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

BERUSTING

19 september 2002C.01.0302.F AC nr. 462

De berusting in een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling die de openbare orde raakt is nietig (1). (1) 
Cass., 6 dec. 1999, AR. S.98.0151.F, nr. 662. Het OM had geconcludeerd dat het middel (de exceptie) van niet-
ontvankelijkheid diende te worden aangenomen.

 - Burgerlijke zaken - Beslissing - Grondslag - Wet van openbare orde

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

25 april 2002C.00.0373.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass. 25 april 2002, A.R. C.00.0373.N, nr. ... .

 - Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing

De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat 
appellant in de gevoerde briefwisseling de tegen hem uitgesproken veroordeling op geen enkel punt aanvecht, 
enkel om gemak van betaling verzoekt en vervolgens zonder enig voorbehoud betalingen verricht tot het 
voldoen van de gehele schuld (1). (1) Zie ook: Cass. 29 okt. 1987, A.R. nr. 7918, AC 1987-88, nr. 128; Cass. 2 
juni 1994, A.R. nr. C.93.0240.F, AC 1994, nr 283; Cass. 8 januari 1998, A.R. nr. C.96.0230.N, AC 1998, nr. 14.

 - Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing

- Art. 1045, derde lid Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001C.98.0052.N AC nr. ...

Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
betekening ervan met het oog op de toepassing van artikel 1154 B.W. is gedaan (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1989, 
A.R. 8506, nr 126.

 - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting - Rechterlijke beslissing - Betekening - Interesten - Kapitalisatie - Aanmaning

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek
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Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
betekening ervan zonder voorbehoud is gedaan (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1989, A.R. 8506, nr 126.

 - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting - Rechterlijke beslissing - Betekening - Zonder voorbehoud

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

27 november 2000S.00.0065.N AC nr. ...

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare orde, zodat de partijen in een vonnis als 
bedoeld in artikel  24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van 
zulk vonnis slechts in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis van 
hoger beroep (1). (1) Zie cass., 17 oktober 1988, A.R. nr 8311, nr 91; 23 april 1990, A.R. nr 8759, nr 492; vgl. 
cass., 4 sept. 2000, A.R. nr S.00.0024.N, nr ... .

 - Sociale zaken - Gerechtelijke beslissing - Arbeidsongevallenwet - Vergoeding - Openbare orde

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een burgerlijke partij de door de rechter aangewezen deskundige gevraagd heeft de 
verrichtingen van het deskundigenonderzoek te starten om de schade t.g.v. het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf te bepalen, impliceert niet dat die partij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen had te 
berusten in de beslissing, waarbij de rechter zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de 
vordering die zij wegens een ander, niet bewezen verklaard misdrijf had ingesteld (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 
1976 (AC, 1976, 629); 24 juni 1982, A.R. 6626 (ibid., 1981-82, nr. 641); 10 juni 1991, A.R. 7289, nr. 518.

 - Strafzaken - Burgerlijke partij - Deskundigenonderzoek - Aanvang van de verrichtingen

- Art. 1045 Gerechtelijk Wetboek

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

Art. 1045 Ger. W. betreft de berusting in een beslissing en niet de berusting in een vordering.

 - Beslissing - Vordering

- Art. 1045 Gerechtelijk Wetboek

6 december 1999S.98.0151.F AC nr. ...

De berusting in een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling die de openbare orde raakt, is nietig.

 - Burgerlijke zaken - Beslissing - Grondslag - Wet - Openbare orde

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

28 januari 1999C.97.0332.F AC nr. ...

Berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt waarvan de last door bepalingen van openbare orde 
wordt geregeld, is nietig.~

 - Burgerlijke zaken - Beslissing - Bepalingen van openbare orde

- Artt. 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

15 september 1994C.93.0331.F AC nr. ...

De curator over een faillissement is niet bevoegd om afstand te doen van de rechtsvordering of af te zien van 
een geding, zonder de vormvereisten na te leven die hem zijn opgelegd bij artikel  492 van boek III Kh.; 
dezelfde vormvereisten moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te 
kunnen berusten.~

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Curator - Berusting in een gerechtelijke beslissing - Bevoegdheid

- Art. 492 Wet 18 april 1851

- Artt. 820, 821, 824, 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
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ALGEMEEN

17 oktober 1995P.95.1011.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een beklaagde door de burgerlijke rechter met toepassing van artikel  489 B.W. 
onbekwaam werd verklaard, doet geen afbreuk aan de vrije beoordeling door de strafrechter van de 
geestestoestand van die beklaagde.~

Algemeen - Beoordeling van de geestestoestand - Onbekwaamverklaring uitgesproken door een burgerlijke rechter - 
Autonomie van de strafrechter - Strafrechter

- Art. 489 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij

ALLERLEI

3 september 1997P.97.0963.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, dat door een geïnterneerde in een inrichting tot bescherming van de 
maatschappij tegen een beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij is gericht, 
wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan aan de bestuurder van die inrichting of aan zijn 
gemachtigde.

Allerlei - Cassatieberoep - Vormen - Voorziening in cassatie bij brief ingesteld - Ontvankelijkheid

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

21 januari 2003P.02.1600.N AC nr. 46

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw 
opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de Commissie en in hoger beroep de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij de wederopneming van de betrokkene slechts gelasten, als zij in haar 
beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn (1). (1) Cass., 29 aug. 1995, AR 
P.95.1027.F, nr. 359.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde 
geïnterneerde - Voorwaarde - Vaststelling door de bevoegde commissie

- Artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij

18 juni 2002P.02.0572.N AC nr. 368

De wegens een ander misdrijf uitgesproken veroordeling tegen een geïnterneerde staat eraan niet in de weg 
dat de commissie tot bescherming van de maatschappij, en in hoger beroep de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij, de wederopneming en het behoud van de betrokkene in een door haar 
aangewezen inrichting beveelt, wanneer ze vaststelt dat de wettelijk opgelegde voorwaarden voor de 
wederopneming zijn vervuld, nu deze wederopneming geen tweede bestraffing van dit ander misdrijf vormt 
maar de uitvoering van een voordien bevolen maatregel van internering is (1). (1) Cass., 8 aug. 1990, AR 4720, 
nr. 644.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Geïnterneerde vrij op proef - Wederopneming en behoud - 
Nieuwe vervolgingen - Veroordeling van geïnterneerde wegens ander misdrijf

- Art. 20, zevende lid Wet Bescherming Maatschappij

14 augustus 2001P.01.0998.N AC nr. ...

De Commissie tot Bescherming van de Maatschappij waarvan de beslissing tot afwijzing van een verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt bevestigd door de Hoge Commissie, kan het indienen van een 
nieuw verzoek niet afhankelijk stellen van bijkomende voorwaarden die de wet niet stelt.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Verzoek tot invrijheidstelling - Hernieuwing - Criteria

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

30 mei 2000P.00.0545.N AC nr. ...
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Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N, nr ...

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - 
Internering - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Toepassing

De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de geïnterneerde en van de procureur des 
Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep aan de geïnterneerde op wiens verzoek geen 
einde aan de tenuitvoerlegging van de internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op 
proef wordt aan de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld (1). (1) Zie referten in de 
andersluidende conclusie van het O.M.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - 
Internering - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Toepassing

4 januari 2000P.99.1618.N AC nr. ...

Nu tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij het verzoek om 
invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt afgewezen hoger beroep openstaat bij de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij is een voorziening in cassatie tegen voornoemde beslissing niet ontvankelijk 
omdat ze niet in laatste aanleg werd gewezen.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Algemeen - Beslissing niet in laatste aanleg gewezen - Cassatieberoep

- Artt. 407 en 413 Wetboek van Strafvordering

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

6 oktober 1998P.98.1196.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde uitgesteld wordt tot de eerstvolgende nuttige zitting, op verzoek van 
het openbaar ministerie wegens onvolledig maatschappelijk verslag, staat niet gelijk met een beslissing tot 
afwijzing van het verzoek om invrijheidstelling waartegen hoger beroep kan ingesteld worden bij de hoge 
commissie tot bescherming van de maatschappij.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing - Uitstel - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

30 juni 1998P.98.0728.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij waarbij zijn verzoek om invrijheidstelling wordt afgewezen, nu tegen 
deze beslissing hoger beroep kan worden ingesteld door de advocaat van de geïnterneerde : dit geldt ook 
wanneer deze raadsman geweigerd heeft dit rechtsmiddel aan de wenden.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Afwijzing - Hoger beroep 
door advocaat van de geïnterneerde - Weigering - Cassatieberoep door de geïnterneerde - Ontvankelijkheid

- Artt. 407 en 413 Wetboek van Strafvordering

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

10 juni 1998P.98.0549.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die een geïnterneerde heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij, waarbij geen uitspraak wordt gedaan over de individuele vrijheid van de 
geïnterneerde, maar alleen over de uitvoeringsmodaliteiten van de internering, zoals de beslissing op het 
verzoek om de instelling met en zonder begeleiding te verlaten, mits naleving van bepaalde ontzeggingen.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Allerlei - Uitvoeringsmodaliteiten van de internering - Verzoek om de 
instelling te verlaten - Beslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

De onmiddellijke toepassing van een nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt voorzien om ten gunste van 
de geïnterneerde hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, kan niet tot gevolg hebben dat die geïnterneerde onrechtstreeks het recht wordt ontzegd om 
cassatieberoep in te stellen, welk recht hij, krachtens de oude wet, genoot op het ogenblik dat de beslissing in 
laatste aanleg werd gewezen.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Allerlei - Verzoek tot invrijheidstelling - Verwerping - Cassatieberoep - 
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Rechtsmiddelen - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

- Art. 3 Wet 10 feb. 1998

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 3 Gerechtelijk Wetboek

31 maart 1998P.98.0279.N AC nr. ...

Niet voor cassatieberoep vatbaar is de voorlopige beslissing, die de voorzitter van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij krachtens artikel   18 Wet Bescherming Maatschappij in dringende gevallen 
neemt.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Voorzitter van de commissie - Voorlopige beslissing - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

3 maart 1998P.97.1683.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, bij toepassing van artikel 18 Wet 
Bescherming Maatschappij, de invrijheidstelling op proef of definitief van de geïnterneerde gelast, is vatbaar 
voor cassatieberoep.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - Invrijheidstelling op proef of definitief van 
geïnterneerde - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie, die de 
plaats van internering aanwijst of uitgangspermissies toestaat.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - Aanwijzing van de inrichting - Toestaan van 
uitgangspermissies - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie, die 
overeenkomstig artikel 15, derde lid, Wet Bescherming Maatschappij, voor de geïnterneerde een stelsel van 
beperkte vrijheid toelaat of weigert.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - Stelsel van beperkte vrijheid - Toekenning of 
weigering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 15 Wet Bescherming Maatschappij

16 september 1997P.97.1124.N AC nr. ...

Een tegenstrijdigheid tussen de motieven van een eerdere beslissing van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij met de bestreden beslissing van dezelfde commissie levert geen schending op van de wet en tast 
de wettigheid van deze bestreden beslissing niet aan.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Allerlei - Cassatiemiddelen - Tegenstrijdigheid - Vroegere beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 16 en 18 Wet Bescherming Maatschappij

9 september 1997P.97.1155.N AC nr. ...

Bij de uitspraak van een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij over verzoeken tot 
internering of invrijheidstelling is noch de aanwezigheid van de betrokkene of diens raadsman noch deze van 
het openbaar ministerie vereist.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Verzoeken tot internering of invrijheidstelling - 
Uitspraak - Aanwezigheid van de betrokkene of diens raadsman of van het openbaar ministerie

- Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij

De bij artikel  28 van de wet bescherming maatschappij voorgeschreven bijstand van de betrokkene door een 
advocaat heeft slechts betrekking op de behandeling zelf van de verzoeken tot internering of invrijheidstelling 
door de commissie tot bescherming van de maatschappij, maar niet op de uitspraken hierover.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Verzoeken tot internering of invrijheidstelling - 
Uitspraak - Bijstand van een advocaat

- Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij

7 mei 1997P.97.0444.F AC nr. ...
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Nietig is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij, wanneer zij enkel door de 
secretaris van de commissie is ondertekend maar niet door de commissieleden, door wie zij is gewezen, en 
niet is vastgesteld dat de leden in de onmogelijkheid verkeerden zulks te doen.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Door de commissieleden niet ondertekende beslissing - 
Nietige beslissing

- Artt. 782 en 786 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 12, 16 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

2 april 1996P.96.0233.N AC nr. ...

Cassatieberoep staat niet open tegen de op grond van artikel  20, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij 
genomen vordering van de procureur des Konings tot wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde 
geïnterneerde.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde - Vordering 
van de procureur des Konings tot wederopneming - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

29 augustus 1995P.95.1027.F AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die, enerzijds, volgt op de vordering van 
de procureur des Konings tot wederopneming van de geïnterneerde in een psychiatrische afdeling en op een 
vroegere beslissing waarbij de commissie zich ertoe beperkte een instelling aan te wijzen voor de voorlopige 
opneming van de geïnterneerde en die, anderzijds, een instelling aanwijst voor de verdere tenuitvoerlegging 
van de ingevolge de invrijheidstelling op proef opgeschorte internering staat gelijk met een beslissing waarbij 
de wederopneming in een door de commissie aangewezen instelling wordt gelast; aangezien die beslissing 
aldus uitspraak doet over de persoonlijke vrijheid, is zij vatbaar voor het cassatieberoep van de geïnterneerde.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Voorlopige beslissing - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde - Beslissing

- Artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde, op vordering van de procureur des Konings, 
opnieuw opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de commissie tot bescherming van de maatschappij 
de wederopneming van de betrokkene in een door haar aangewezen instelling slechts gelasten, als zij in haar 
beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Wettigheid - Wederopneming van een op proef in vrijheid 
gestelde geïnterneerde

- Artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 149 Grondwet 1994

22 augustus 1995P.95.0931.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt uitgesteld voor verscheidene maanden en die niet naar recht 
verantwoord is, staat gelijk met een afwijzing van het verzoek en is een eindbeslissing waartegen 
cassatieberoep openstaat.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Cassatieberoep - Wettigheid - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Uitstel - Gevolg - Beslissing

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

De commissie tot bescherming van de maatschappij treedt op als eigenlijk gerecht wanneer zij uitspraak doet 
over het verzoek tot invrijheidstelling en zij is verplicht haar beslissing desbetreffend naar recht te 
verantwoorden.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Wettigheid - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die de 
uitspraak over het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde voor verscheidene maanden uitstelt op 
de enkele grond dat de commissie tijdens de gerechtelijke vakantie niet in dezelfde samenstelling zitting 
neemt.~
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Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Wettigheid - Verzoek tot invrijheidstelling - Uitstel - 
Gerechtelijke vakantie - Begrip - Beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

13 juni 1995P.95.0628.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde zonder enige motivering wordt uitgesteld voor verscheidene maanden, 
staat gelijk met een afwijzing van het verzoek en is een eindbeslissing waartegen cassatieberoep openstaat.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Geen motivering - Verzoek tot invrijheidstelling - Uitstel - 
Beslissing

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

De commissie tot bescherming van de maatschappij treedt op als eigenlijk gerecht wanneer zij uitspraak doet 
over het verzoek tot invrijheidstelling en zij is verplicht haar beslissing desbetreffend regelmatig met redenen 
te omkleden.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Motiveringsverplichting - Verzoek tot invrijheidstelling - 
Beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 149 Grondwet 1994

2 mei 1995P.95.0328.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waarbij hem verlof wordt geweigerd.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Allerlei - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Weigering van verlof - 
Geïnterneerde

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

18 juli 1994P.94.0813.N AC nr. ...

De Commissie tot bescherming van de maatschappij is niet bevoegd te beslissen over een invrijheidstelling op 
proef van een met toepassing van artikel  21 Wet Bescherming Maatschappij geïnterneerde.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Bevoegdheid - Internering - Artikel 21 Wet Bescherming 
Maatschappij - Beslissing over de invrijheidstelling op proef

3 mei 1994P.94.0403.N AC nr. ...

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde, op vordering van de procureur des Konings, weder 
opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de commissie tot bescherming van de maatschappij de 
wederopneming van de betrokkene in een door haar aangewezen instelling slechts bevelenf, als zij in haar 
beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Wettigheid - Wederopneming van een op proef in vrijheid 
gestelde geïnterneerde

- Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij

26 april 1994P.94.0323.N AC nr. ...

Wanneer een commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over een geschil betreffende de 
individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat het beantwoorden van 
conclusies impliceert.~

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Algemeen - Uitspraak over geschil betreffende individuele vrijheid - 
Verplichting beslissing met redenen te omkleden

HOGE COMMISSIE

15 juni 2004P.04.0712.N AC nr. 326
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Ontvankelijk cassatieberoep tegen een beslissing van de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij 
kan worden ingesteld door de raadsman van de geïnterneerde bij wijze van een verklaring aan de 
afgevaardigde van de directeur van de inrichting (1). (Impliciete oplossing). (1) Overeenkomstig artikel 19bis 
van de wet van 9 april 1930, zoals ingevoegd bij wet van 10 feb. 1998 (B.S. 18 maart 1998) en gewijzigd bij wet 
van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003), kan de advocaat van de geïnterneerde hoger beroep instellen tegen de 
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij tot afwijzing van het verzoek om 
invrijheidstelling. Dit hoger beroep door de raadsman van de geïnterneerde wordt krachtens voornoemd 
artikel  19bis, ingesteld hetzij door een verklaring afgelegd op het secretariaat van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die de beslissing gewezen heeft, hetzij door een verklaring afgelegd ter 
griffie van de inrichting voor de bescherming van de maatschappij of van de ervan afhangende psychiatrische 
inrichting waarin de geïnterneerde is opgenomen. Die regeling houdt aldus een uitbreiding in van artikel 1 van 
de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in cassatie van de 
gedetineerde of geïnterneerde personen, in de centrale gevangenissen, de huizen van verzekering, de huizen 
van arrest en de inrichtingen voorzien bij de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij dat 
bepaalt dat de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken door de personen 
die er opgesloten of geïnterneerd zijn, aan de bestuurders van die inrichtingen of aan hun gemachtigde 
worden gedaan en dat die verklaringen dezelfde uitwerking hebben als die ter griffie of door de griffier 
ontvangen. Bij wet van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003) werd in de wet van 9 april 1930 een artikel 19ter 
ingevoegd dat luidt dat het cassatieberoep tegen een door de Hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij genomen beslissing die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt 
of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde 
gegrond verklaart, alleen door de advocaat van de geïnterneerde kan worden ingesteld. In tegenstelling tot 
hetgeen het geval is in artikel 19bis wordt in artikel  19ter niet gespecificeerd op welke wijze het 
cassatieberoep ingesteld wordt. Te dezen oordeelt het Hof dat het in artikel  19ter bedoelde cassatieberoep -
dat uiteraard net zoals het hoger beroep van artikel  19bis enkel door de advocaat kan worden ingesteld - ook 
ter griffie van de inrichting waar de geïnterneerde verblijft kan worden ingesteld.           MDS.

Hoge commissie - Cassatieberoep door raadsman van geïnterneerde - Verklaring van cassatieberoep aan gemachtigde in 
inrichting - Geldigheid

10 december 2002P.02.1403.N AC nr. 661

De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling 
wordt bevolen (1). (1) Zie Cass., 26 maart 1985, AR 9422, nr 455; 23 jan. 1990, AR 4056, nr 321; 19 jan. 1993, 
AR 7255, nr 37.

Hoge commissie - Beroep tegen beslissing tot definitieve invrijheidsstelling - EVRM - Artikel 6 - Toepasselijkheid

- Artt. 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 5.4 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Hoge commissie - Beroep tegen beslissing tot definitieve invrijheidsstelling - EVRM - Artikel 5 - Artikel 5.4 - Toepasselijkheid

- Artt. 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 5.4 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De beslissing, waarbij de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de beslissing tot definitieve 
invrijheidstelling hervormt en beslist dat de internering gehandhaafd blijft, wijzigt een door de geïnterneerde 
gunstige beslissing en kan slechts uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen.

Hoge commissie - Beroep tegen beslissing tot definitieve invrijheidsstelling - Beslissing tot handhaving van de internering - 
Wijziging van een voor de geïnterneerde gunstige beslissing - Eenparigheid - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

27 juni 2001P.01.0638.F AC nr. ...

Art. 14, derde lid, b, I.V.B.P.R. is niet van toepassing op de beslissingen van de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij (1). (1) Cass., 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37.

Hoge commissie - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14, derde lid, b - Toepassing

- Art. 14, derde lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
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op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

De brief die de geïnterneerde aan de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan hij een cassatieberoep 
instelt tegen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, die zijn 
invrijheidstelling geweigerd heeft, is geen cassatieberoep (1). (1) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
(zie vb. Cass., 24 feb. 1982, A.R. 2189 (AC, 1981-82, nr. 379) en 3 sept. 1997, A.R. P.97.0963.F, nr. 328), had het 
O.M. geconcludeerd dat de brief die de geïnterneerde aan de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan hij 
een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, 
die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, een cassatieberoep was. Aangezien de verklaring van cassatieberoep 
niet was gedaan aan de bestuurder van de inrichting tot bescherming van de maatschappij, zoals bepaald in de 
W. 25 juli 1983, leek het cassatieberoep niet ontvankelijk. Het tweede cassatieberoep dat daarna was 
ingesteld volgens de wettelijke vormen, leek evenmin ontvankelijk, wegens toepassing van de regel 
"cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten".

Hoge commissie - Cassatieberoep - Begrip - Brief ontvangen op de griffie van het Hof van cassatie

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen een beslissing van de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij, en het voordeel van het rechterlijk gewijsde aanvoert op grond van 
beslissingen van die commissie, waarin geen uitspraak kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot 
invrijheidstelling, aangezien zij gewezen zijn vóór het laatste verzoek waarover de bestreden beslissing 
uitspraak heeft gedaan.

Hoge commissie - Gezag van gewijsde

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

8 mei 2001P.01.0110.N AC nr. ...

De verklaring van beroep in cassatie tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij moet worden gedaan op het secretariaat van die instantie en niet op het secretariaat van een 
Commissie tot bescherming van de Maatschappij.

Hoge commissie - Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verklaring op 
secretariaat

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

15 november 2000P.00.1373.F AC nr. ...

Bij gebrek aan conclusie waarin aangevoerd wordt dat de voorwaarden voor de reclassering van de 
geïnterneerde vervuld zijn, motiveert de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij haar beslissing 
tot weigering van zijn invrijheidstelling door de onaantastbare vaststelling dat die voorwaarden niet vervuld 
zijn (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1980 (AC, 1979-80, nr. 277).

Hoge commissie - Invrijheidstelling - Voorwaarden - Geen conclusie - Motivering van de beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

Wanneer de hoge commissie voor de bescherming van de maatschappij de invrijheidstelling van een 
geïnterneerde geweigerd heeft op grond dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, is het 
middel, dat de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij verwijt daarenboven geen uitspraak te 
hebben gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de geïnterneerde, niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang, aangezien die twee voorwaarden cumulatief vervuld moeten worden (1). (1) Zie Cass., 28 juni 
2000, A.R. P.00.0793.F, nr. ... .

Hoge commissie - Invrijheidstelling - Criteria

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

28 juni 2000P.00.0793.F AC nr. ...

Een middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het alleen opkomt tegen de ongunstige 
beoordeling van de geestestoestand van de geïnterneerde door de hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij, en niet tegen de overweging volgens welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren 
vervuld, terwijl die overweging op zich zijn invrijheidstelling op proef belet (1). (1)  Zie Cass., 30 maart 1982, 
A.R. 7255 (AC, 1981-82, nr. 459); 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37 ; O. VANDEMEULEBROEKE, "Les commissions 
de défense sociale", Rev. dr. pén., 1986, blz. 194, nr. 122 en blz. 200, nr. 134.

Hoge commissie - Invrijheidstelling op proef - Criteria - Naar recht verantwoorde beslissing
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- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

14 juni 2000P.00.0636.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat na de in artikel  373 Sv. voorgeschreven termijn ingesteld wordt tegen een op 
tegenspraak gewezen eindbeslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, is laattijdig 
en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 16 okt. 1990, A.R. 4935, nr. 85.

Hoge commissie - Op tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

30 mei 2000P.00.0545.N AC nr. ...

Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N, nr ...

Hoge commissie - Rechtspleging - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling 
voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Toepassing

De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de geïnterneerde en van de procureur des 
Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep aan de geïnterneerde op wiens verzoek geen 
einde aan de tenuitvoerlegging van de internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op 
proef wordt aan de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld (1). (1) Zie referten in de 
andersluidende conclusie van het O.M.

Hoge commissie - Rechtspleging - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling 
voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Toepassing

INTERNERING

6 januari 2004P.03.0777.N AC nr. 1

De omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert dat hij op het 
ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht, staat niet eraan in de weg dat de 
rechter die over een vordering tot herroeping van die probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat 
de beklaagde op het ogenblik van de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van 
krankzinnigheid hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn daden.

Internering - Herroeping van de probatieopschorting - Geestestoestand van de beklaagde

- Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

18 juni 2003P.03.0719.F AC nr. 361

Art. 9, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij, machtigt de onderzoeksgerechten, die uitspraak moeten 
doen over een vordering of verzoek tot internering, de openbaarheid van het debat alleen te bevelen als de 
inverdenkinggestelde hierom verzoekt (1). (1) Zie Cass., 9 juli 2002, AR P.02.0857.F, nr 397.

Internering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Openbaarheid van het debat

- Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij

9 juli 2002P.02.0857.F AC nr. 397

De kamer van inbeschuldigingstelling die de internering van een abnormale beveelt, moet haar arrest in 
openbare rechtszitting uitspreken, maar het onderzoek van de zaak ter rechtszitting en het debat dat eraan 
voorafgaat, zijn slechts openbaar indien de verdachte zulks vraagt (1). (1) Cass., 11 dec. 1973 (AC, 1974, 417); 5 
nov. 1974 (ibid., 1975, 304); zie Cass., 15 feb. 1984, A.R. 3444, nr. 333. Het O.M. merkte tevens op dat het 
tweede middel niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending van artikel  96 Gw. aanvoerde, aangezien die 
bepaling immers geen verband met de grief hield. Het O.M. voegde hieraan toe dat het evenwel 
veronderstelde dat het tweede middel had bedoeld de schending van artikel  148, eerste lid, Gw. betreffende 
de openbaarheid van de rechtszittingen aan te voeren.

Internering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Openbaarheid vereist

- Artt. 7 en 9 Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 148 en 149 Grondwet 1994

31 oktober 2001P.01.0842.F AC nr. ...
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Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij, dat m.n. bepaalt dat de vonnisgerechten de internering van de 
beklaagde kunnen bevelen wanneer hij een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in 
een van de in artikel 1 van die wet bepaalde staten bevindt, verbiedt de internering van de beklaagde voor een 
feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, niet, wanneer de rechter vaststelt dat de vervolgde persoon 
daarenboven een als overtreding gekwalificeerd feit heeft gepleegd.

Internering - Beslissing tot internering - Misdaad, wanbedrijf en overtreding

- Artt. 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij

4 september 2001P.01.1123.N AC nr. ...

Artikel 6.3.c EVRM, dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, is niet 
toepasselijk in het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking 
van de Regering was gesteld.

Internering - Terbeschikkingstelling van de regering - Beslissing van de minister van Justitie - EVRM - Artikel 6, § 3.c - Recht 
op verdediging - Toepasselijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 augustus 2001P.01.0998.N AC nr. ...

De geïnterneerde of zijn advocaat kan een door de Commissie tot Bescherming van de Maarschappij 
afgewezen verzoek tot invrijheidstelling onvoorwaardelijk hernieuwen, na het verstrijken van een termijn van 
zes maanden met ingang van de definitieve afwijzing.

Internering - Invrijheidstelling - Verzoek - Afwijzing - Hernieuwing van aanvraag

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...

Het enige artikel, § XV, W. 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan 
een kamer met één rechter, inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of 
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.

Internering - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de 
openbare zedelijkheid - Beslissing tot internering - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

19 maart 1997P.97.0218.F AC nr. ...

Niet vatbaar voor cassatieberoep is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die 
vaststelt dat de geestestoestand van de veroordeelde, vóór het verstrijken van de straftijd, voldoende is 
verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is.~

Internering - Veroordeelde geïnterneerd bij beslissing van de minister van Justitie - Beslissing van de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij - Gunstig advies over de opheffing van de internering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van bepaalde misdrijven 
wanneer de internering naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen verklaarde misdrijven.~

Internering - Onderscheiden misdrijven - Cassatiemiddel betreffende sommige misdrijven - Wettelijk verantwoorde 
maatregel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

11 februari 1997P.96.1659.N AC nr. ...
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De kamer van inbeschuldigingstelling die haar beslissing tot internering van een verdachte steunt op een 
verslag van een door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek 
van de verdachte, miskent diens recht op een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling van zijn 
zaak niet doordat de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige, met als opdracht de 
geestestoestand van de verdachte te onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid 
niet tot gevolg had dat dit college dit onderzoek niet objectief kon uitvoeren.

Internering - Deskundigenonderzoek - College van deskundigen - Samenstelling - Objectiviteit - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Eerlijke, 
onafhankelijke en onpartijdige behandeling

28 maart 1995P.95.0198.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van één misdrijf 
wanneer de internering naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen verklaarde misdrijven.~

Internering - Onderscheiden misdrijven - Wettelijk verantwoorde maatregel - Cassatiemiddel betreffende één feit

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

6 december 1994P.94.1258.N AC nr. ...

De Commissie tot bescherming van de maatschappij is niet bevoegd om met betrekking tot de wegens 
misdaad of wanbedrijf veroordeelde personen die tijdens hun hechtenis krachtens een beslissing van de 
minister van Justitie werden geïnterneerd, over de opheffing van de internering vóór het verstrijken van de 
straftijd uitspraak te doen.~

Internering - Veroordeelde geïnterneerd bij beslissing van de minister van Justitie - Verzoek tot invrijheidstelling vóór het 
verstrijken van de straftijd - Beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid

- Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij

26 april 1994P.94.0358.N AC nr. ...

De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke 
voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de verdachte uitspraak doet, is 
niet van die aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de geschiktheid van 
dat gerecht om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen en doet evenmin afbreuk aan de regel luidens 
dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.

Internering - Wettigheid - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING

6 maart 2002P.02.0152.F AC nr. 160

Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer 
het geen betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde om kennis te 
nemen van de beroepen tegen de door de Minister van Justitie genomen beslissing tot internering van een ter 
beschikking van de regering gestelde veroordeelde, doch in werkelijkheid kritiek uitoefent op de toekenning, 
door die wet, aan de Minister van Justitie van de bevoegdheid om een dergelijke beslissing te nemen.

Terbeschikkingstelling van regering - Internering - Beslissing van de minister van Justitie - Bevoegdheid van de minister - 
Middel dat de toekenning van die bevoegdheid bekritiseert - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij

Om aan de motiveringsverplichting te voldoen, moet de beslissing van de Minister van Justitie om de 
internering van een ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde te bevelen, in de regel, naar gelang 
van het geval, hetzij de gegevens eigen aan de persoonlijkheid of de sociale situatie van de betrokkene 
vermelden die zijn wederopneming in de maatschappij verhinderen, hetzij de handelingen op grond waarvan 
hij een gevaar voor de maatschappij is gebleken en, met name, het niet-voldoen aan de hem opgelegde 
voorwaarden ; die beslissing kan niet volstaan met een loutere verwijzing naar een ander geschrift, tenzij zou 
blijken dat de veroordeelde de inhoud ervan kende op het ogenblik waarop de beslissing hem ter kennis werd 
gebracht (1). (1) Zie, wat een besluit van de bestendige deputatie betreft, Cass., 13 feb. 1980 (AC, 1979-80, 
nr.369).

Terbeschikkingstelling van regering - Internering - Beslissing van de minister van Justitie - Motiveringsplicht

- Art. 25bis, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij
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4 september 2001P.01.1123.N AC nr. ...

Artikel 6.3.c EVRM, dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, is niet 
toepasselijk in het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking 
van de Regering was gesteld.

Terbeschikkingstelling van regering - Internering - Beslissing van de minister van Justitie - EVRM - Artikel 6, § 3.c - Recht op 
verdediging - Toepasselijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

28 november 2000P.00.1383.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf verminderen en de bijkomende 
straf van terbeschikkingstelling van de regering toevoegen verzwaren zij de door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet en dienen ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen (1). (1) Vgl. cass., 21 
dec. 1976, AC, 1977, 455.

Terbeschikkingstelling van regering - Toevoeging in hoger beroep - Vermindering van hoofdstraf - Geen strafverzwaring

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

14 september 1999P.99.1219.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling verplicht de strafrechter bij de vermelding van de redenen waarom hij, behoudens 
een hoofdgevangenisstraf, tevens de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering uitspreekt, die straf 
en deze maatregel afzonderlijk en verschillend te motiveren.~

Terbeschikkingstelling van regering - Motiveringsverplichting

- Art. 24 Wet Bescherming Maatschappij

5 augustus 1997P.97.0924.N AC nr. ...

Onwettig is de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt bevolen van een beklaagde 
die zich in staat van herhaling bevindt, ingeval die maatregel niet voorgeschreven is door de wet, wanneer de 
procedures betreffende de misdrijven die ten grondslag liggen aan de herhaling, niet bij het dossier van de 
vervolging zijn gevoegd.~

Terbeschikkingstelling van regering - Procedures betreffende eerder gepleegde misdrijven - Voeging bij het dossier

- Art. 24 Wet Bescherming Maatschappij

3 december 1996P.96.1380.N AC nr. ...

De kennisgeving van de beslissing van de Minister van Justitie tot internering van een recidivist of een 
gewoontemisdadiger door de directeur van de inrichting waar de betrokkene zich in hechtenis bevindt, of, 
indien de betrokkene zich in vrijheid bevindt, door de directeur van de inrichting waar hij geïnterneerd wordt, 
is geen voorwaarde voor de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de beslissing tot internering, maar beoogt 
slechts de geinterneerde in de mogelijkheid te stellen voorziening te vragen bij de rechter en bepaalt het 
vertrekpunt van de hiertoe voorziene termijn.

Terbeschikkingstelling van regering - Recidivist of gewoontemisdadiger - Internering gelast door Minister van Justitie - 
Kennisgeving van de beslissing - Belang (Doel)

- Art. 25bis, laatste lid Wet Bescherming Maatschappij

BESLAG

ALGEMEEN

27 mei 2004C.03.0069.N AC nr. 290

Doet geen afbreuk aan artikel  1039 Ger.W. dat bepaalt dat beschikkingen in kort geding geen nadeel 
toebrengen aan de zaak zelf, de beslagrechter die, bij het beslechten van een executiegeschil, zich beroept op 
het gezag van gewijsde van een door de kort-gedingrechter ter zake van de uitvoerbaarheid van een 
uitvoerbare titel genomen beslissing (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1998, AR C.95.0106.N, nr 233; 9 mei 2003, AR 
C.00.0656.N, nr ...
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Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Uitvoerbaarheid van een uitvoerbare titel - Beslissing in kort geding - Gezag van 
gewijsde

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

20 november 2003C.01.0286.N AC nr. 582

De rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in kort geding en als voorlopige 
maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare goederen over te leggen met het oog op een beslag, 
schendt het materiële recht vervat in artikel  1395, Ger.W. niet (1). (1) Zie Cass., 31 jan. 1997, AR C.94.0151.N, 
nr 56, en de concl. van adv.-gen. DE RIEMAECKER; 25 juni 1999, AR C.97.0372.N, nr 400; 5 mei 2000, AR 
C.99.0013.N, en de concl. van het O.M.

Algemeen - Beslissing in kort geding - Bevel een lijst van voor beslag vatbare goederen over te leggen - Artikel 1395, Ger.W.

- Artt. 584 en 1395 Gerechtelijk Wetboek

21 mei 2003P.03.0439.F AC nr. 310

Art. 1, eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M., dat rechtstreeks van toepassing is in het Belgisch recht, 
waarborgt in substantie het eigendomsrecht, maar staat de Lid-Staten toe het gebruik van de goederen in 
overeenstemming met het algemeen belang te regelen; die inmenging moet een juist evenwicht 
bewerkstelligen tussen de vereisten van het algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de 
fundamentele rechten van het individu te beschermen; er moet bijgevolg een redelijke verhouding bestaan 
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (1). (1) Hof Mensenrechten, arrest Gasus Dosier-
und Fördertechnik GmbH, 23 feb. 1995, Public. Cour eur. D.H., reeks B, nr. 306 ; Hof Mensenrechten, arrest Air 
Canada, 5 mei 1995, Public. Cour eur. D.H., reeks A, nr. 316; VELU J. en ERGEC R., Convention européenne des 
droits de l'homme, R.P.D.B., aanv. VII, m.n. nrs. 827, 830, 838 en 839.

Algemeen - Rechten van de Mens - EVRM - Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag - Artikel 1 - Waarborg van 
eigendomsrecht - Inmenging van de Staat

- Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M. Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

9 mei 2003C.00.0656.N AC nr. 287

De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de uitvoerbare titel blijkt niet is 
tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn (1); 
wanneer hij in het raam van dit onderzoek de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel geheel of gedeeltelijk 
schorst in afwachting van de beslissing van de bodemrechter, raakt hij niet aan de materieelrechtelijke 
verhouding tussen de partijen, maar beslecht hij slechts het gerezen executiegeschil. (1) Cass., 15 jan. 1999, AR 
C.96.0478.F, nr 26.

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der partijen - Titel - Schorsing

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

De officier van gerechtelijke politie, die gelast is met de uitvoering van een door een onderzoeksrechter 
afgeleverd bevel tot huiszoeking, blijft binnen de perken van dit mandaat en gaat rechtsgeldig tot 
inbeslagname over, wanneer hij omwille van de materiële onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse 
grondig te onderzoeken, stukken in beslag neemt die op het eerste gezicht een verband kunnen hebben met 
de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later tijdstip nader te kunnen 
onderzoeken.

Algemeen - Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Huiszoeking - Materiële onmogelijkheid om de stukken onmiddellijk ter 
plaatse grondig te onderzoeken - Stukken die verband kunnen hebben met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is 
geadieerd - Inbeslagname met het oog op een later onderzoek van de stukken - Rechtsgeldigheid

4 oktober 2001C.99.0098.N AC nr. ...

De verklaring tot schuldenaar die kan worden uitgesproken ten laste van de derde beslagene die verzuimd 
heeft de in de artt. 1456 en 1542 Ger.W. opgelegde verplichting na te komen, strekt niet tot vergoeding van de 
schade die de beslagleggende schuldeiser lijdt ten gevolge van dat verzuim (1). (1) E. Dirix en K. Broeckx, 
Beslag, in A.P.R., Story-Scientia 2001, nr 778.

Algemeen - Derdenbeslag - Derde-beslagene - Verzuim verklaring te doen - Verklaring tot schuldenaar - Schade van de 
beslaglegger
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9 november 2000C.99.0252.F AC nr. ...

De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen 
dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat niet gaat over de rechtmatigheid of de 
regelmatigheid ervan; het geschil over de vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding 
heeft gegeven tot het beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is gaat niet over de rechtmatigheid of 
de regelmatigheid van het beslag (1). (1) Cass., 27 juni 1996, AR. C.93.0427.N, nr. 264.

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der partijen - Schuld m.b.t. achterstallig 
onderhoudsgeld

- Artt. 1395 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2000C.96.0198.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende en roekeloze 
uitvoeringsprocedure toe te kennen op grond dat het arrest de vastgestelde fout van de schuldeiser niet in 
aanmerking neemt, maar integendeel steunt op de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren (1). 
(1) Vgl. Cass. 3 feb. 1989, A.R. nr 5912, ( AC 1988-89, nr 326).

Algemeen - Beslagprocedure - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure - Fout

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

6 oktober 1999P.99.0842.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.0842.F, nr...~

Algemeen - Strafzaken - Strafvordering - In beslag genomen zaak - Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

Algemeen - Strafzaken - Strafvordering - In beslag genomen zaak - Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Het cassatieberoep dat op grond van artikel  5, K.B. nr. 260, 24 maart 1936, op de bewaring, ter griffie, en de 
procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, is ingesteld tegen de beslissing van het 
O.M. tot bevestiging van de schorsing van de teruggave van een in beslag genomen zaak, is niet ontvankelijk 
wegens de aard van de beslissing, die noch een vonnis noch een arrest is.~

Algemeen - Strafzaken - Strafvordering - In beslag genomen zaak - Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 5 KB nr 260 van 24 maart 1936

- Artt. 407, 408, 409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering

10 juni 1999C.98.0509.F AC nr. ...

De appèlrechter die uitspraak doet over een beslissing van de beslagrechter die het verzet van verweerder 
afwijst tegen het bevel dat betekend is om de invordering van een belasting te verzekeren, treedt zijn 
bevoegdheid te buiten wanneer hij het aanslagbiljet waarin de belasting wordt vastgesteld, nietig verklaartikel 
~

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Inkomstenbelastingen

28 januari 1999C.97.0333.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst belet als zodanig het beslag op de 
goederen van een publieke persoon slechts in zoverre hierdoor de continuïteit van de openbare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter kan zijn beslissing dat het beslag de continuïteit van de openbare 
dienst niet in het gedrang brengt, niet uitsluitend gronden op de bescheiden omvang van de schuld en op de 
redenen waarom die schuld niet vrijwillig is betaald door de publieke persoon.~

Algemeen - Goederen van een publieke persoon - Wettigheid - Criteria - Continuïteit van de openbare dienst - Verstoring

15 januari 1999C.96.0478.N AC nr. ...

De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering, die uit de uitvoerbare titel blijkt, is 
tenietgegaan na het ontstaan van de titel, geval waarin de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn.~

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der partijen

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek
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11 mei 1998C.95.0106.N AC nr. ...

De beslagrechter, geadieerd om kennis te nemen van de middelen tot tenuitvoerlegging op de goederen van 
de schuldenaar, mag geen uitspraak doen over de rechten van de partijen waarover reeds is beslist in de titel 
op grond waarvan het betwist uitvoerend beslag is gelegd.

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid

- Artt. 1395 en 1498 Gerechtelijk Wetboek

7 november 1997C.96.0390.F AC nr. ...

De rechten van een beslagleggende schuldeiser m.b.t. de grondslag van het beslag, zijn onherroepelijk 
vastgelegd op de dag van het regelmatig uitgevoerde beslag.

Algemeen - Grondslag van het beslag - Nieuwe wet - Wijziging - Werking in de tijd

- Art. 6 Wet 14 jan. 1993

- Vijfde deel, eerste titel, hfdst. V, inz. art. 1408, § 1 Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1997C.96.0238.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 1997, C.96.0238.F, Bull. en Pas. 1997, I, nr.~

Algemeen - Niet voor beslag vatbaar - Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging

Om het voor beslag vatbare gedeelte van een rustpensioen te bepalen, kan het bedrag ervan niet worden 
samengevoegd met het bedrag van een niet door de rechter toegewezen uitkering tot levensonderhoud.

Algemeen - Niet voor beslag vatbaar - Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging

- Art. 1410, § 1 Gerechtelijk Wetboek

11 april 1997C.95.0409.N AC nr. ...

De regel luidens dewelke de overhandiging of de verdeling van gelden waarop beslag is gelegd of die 
voortkomen van de verkoop van in beslag genomen roerende goederen niet kan geschieden dan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel  1627 Ger.W. betreffende de evenredige verdeling, geeft aan de 
collectieve aard van het roerend beslag een concrete uitdrukking.~

Algemeen - Roerend beslag - Aard

- Artt. 1390, zesde lid, en 1627 Gerechtelijk Wetboek

Algemeen - Evenredige verdeling - Draagwijdte - Toepassingsgebied

- Artt. 1390, zesde lid, en 1627 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1996C.95.0404.F AC nr. ...

De bepaling luidens welke geen enkele handeling van tenuitvoerlegging mag geschieden hetzij tussen negen 
uur 's avonds en zes uur 's morgens hetzij op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, behalve bij 
dringende noodzakelijkheid krachtens een verlof van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, beoogt de 
vrijwaring van de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke levenssfeer tegen ongepaste inmenging door een 
drager van de openbare macht.~

Algemeen - Handeling van tenuitvoerlegging - Artikel 1387, Ger.W. - Tenuitvoerlegging - Wettelijke voorwaarden - Doel

- Art. 1387 Gerechtelijk Wetboek

De handelingen van tenuitvoerlegging, die niet mogen geschieden hetzij tussen negen uur 's avonds en zes uur 
's morgens, hetzij op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, behalve bij dringende 
noodzakelijkheid krachtens een verlof van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, zijn de handelingen 
van tenuitvoerlegging die bij de beslagene worden betekend of gesteld.~

Algemeen - Handeling van tenuitvoerlegging - Artikel 1387, Ger.W.

- Art. 1387 Gerechtelijk Wetboek

27 juni 1996C.93.0427.N AC nr. ...

De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen 
dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging maar dat niet gaat over de rechtmatigheid of de 
regelmatigheid ervan, een geschil over de rechtsopvolging van de partij waartegen het vonnis is uitgesproken 
op grond waarvan beslag is gelegd betreft niet de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag.~

Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der partijen - Geschil over rechtsopvolging
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- Artt. 1395 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

3 november 1995C.95.0020.F AC nr. ...

Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing van de beslagrechter die het 
verzet van de belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak te doen over 
de geldigheid van de aanslag die de grondslag heeft gevormd van het te zijnen laste uitgevaardigde 
dwangbevel en van het hem betekende bevel tot betaling.~

Algemeen - Beslagrechter - Dwangbevel - Bevoegdheid - Bevel tot betaling - Beslissing over de geldigheid van de aanslag - 
Verzet - Inkomstenbelastingen

- Artt. 267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1395, 1396 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1995C.94.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 1995, RG C.94.0366.N, AC, 1995, I,...

Algemeen - Bevoegdheid van de rechter - Kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - 
Feitelijkheid - Strafzaken

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de rechter in kort geding zich niet in de plaats kan stellen van de 
procureur des Konings om te oordelen in het belang van de strafvordering of de tijdens een 
opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter plaatse verzegelde zaken gediend hebben of bestemd zijn om 
een misdrijf te plegen, dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn of kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te leggen, nu die verzegeling geen feitelijkheid betreft.~

Algemeen - Bevoegdheid van de rechter - Kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - 
Feitelijkheid - Strafzaken

27 februari 1995S.94.0134.N AC nr. ...

In sociale zaken is de beslagrechter bevoegd om uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid van de 
tenuitvoerlegging.~

Algemeen - Beslagrechter - Volstrekte bevoegdheid - Bevoegdheid

- Art. 1395 Gerechtelijk Wetboek

3 november 1994C.94.0149.F AC nr. ...

De beslagrechter is bevoegd om vast te stellen dat de rechterlijke beslissing, waarbij een echtgenoot wordt 
veroordeeld om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, wegens de overschrijving van 
de echtscheiding, vervallen is.~

Algemeen - Bijdrage in de lasten van het huwelijk - Veroordeling tot die bijdrage - Verval - Beslagrechter - Echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed - Gevolg - Uitvoerbare titel - Volstrekte bevoegdheid - Bevoegdheid - Rechterlijke beslissing

- Art. 1395, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 221 Burgerlijk Wetboek

ALLERLEI

15 oktober 2004C.02.0442.N AC nr. 486

Onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling heeft de beschikking van toelaatbaarheid 
tot gevolg dat, voor de duur van de procedure, de rente wordt geschorst, ook al wordt zij gewaarborgd door 
een hypotheek (1). (1) Cass., 23 april 2004, AR C.03.0017.F, nr ...

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Bevoorrechte schuldvordering - Interesten 
gewaarborgd door hypotheek - Beschikking van toelaatbaarheid

- Artt. 1675/2, § 1, eerste lid, en 1675/3, derde lid Gerechtelijk Wetboek

10 september 2004C.03.0136.N AC nr. 401
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De bepaling krachtens welke degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de 
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico vindt geen toepassing op de 
tenuitvoerlegging van een beslissing die werd ingetrokken op grond van de bepaling die de beslagene, in geval 
van veranderde omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij toelating tot 
beslag inzake namaak wordt verleend, te vragen (1). (1) Zie Cass., 7 april 1995, AR C.93.0182.N, nr 189 en R.W., 
1995-1996, 184, met noot BROECKX K., Risicoaansprakelijkheid bij voorlopige tenuitvoerlegging (186); DIRIX E. 
en BROECKX K., Beslag, A.P.R., Story Scientia, 2001, 157-160, nrs 252-253 en 162-164, nrs 256-259; VAN 
OEVELEN A. en LINDEMANS D., Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslissing van de 
bodemrechter, T.P.R., 1985, 1079-1080, nr 39; zie ook de conclusie van advocaat-generaal KRINGS voor 
Benelux-Gerechtshof, 14 april 1983, R.W., 1983-1984, 223-229.

Allerlei - Beslag inzake namaak - Beschikking - Voorlopige tenuitvoerlegging - Intrekking - Risico - Toepasselijkheid

- Artt. 1398, tweede lid, en 1419, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

23 april 2004C.03.0017.F AC nr. 217

De interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, worden louter door de uitwerking van de 
beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort en ze kunnen hun loop slechts hervatten, behalve 
in de gevallen die op beperkende wijze worden opgesomd in artikel  1675/7, §4, Ger.W., indien de 
aanzuiveringsregeling zulks bepaalt (1). (1) Zie Cass., 31 mei 2001, voltallige zitting, AR C.00.0301.F, nr 327 en 
concl. O.M.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Bevoorrechte schuldvordering - Hypothecaire 
interest - Beschikking van toelaatbaarheid - Gevolgen betreffende de interest

- Art. 1675/7 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 2004C.01.0605.N AC nr. 62

De appèlrechter die oordeelt dat de eerste rechter ten onrechte het bestaan van een minnelijke 
aanzuiveringsregeling heeft aangenomen wegens het gebrek aan overeenstemming van alle 
belanghebbenden, kan deze regeling niet als een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen zonder dat aan 
de schuldenaar de mogelijkheid wordt geboden om de in artikel 1675/12 van het Ger. W. bedoelde 
maatregelen te vragen.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Minnelijke aanzuiveringsregeling - Gebrek aan goedkeuring door alle 
belanghebbenden - Ten onrechte aangenomen door de rechter - Omzetting in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling - 
Modaliteiten

- Artt. 1675/10, 1675/11, 1675/12 en 1675/13 Gerechtelijk Wetboek

28 november 2003C.01.0208.F AC nr. 604

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 28 nov. 2003, AR C.01.0208.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Voorwerp

De gerechtelijke aanzuiveringsregeling hoeft niet noodzakelijk te leiden tot de algehele voldoening van de 
schuldeisers (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Voorwerp

- Art. 1675/13, § 1 Gerechtelijk Wetboek

4 september 2003C.01.0194.N AC nr. 414

Wanneer bij een collectieve schuldenregeling hoger beroep wordt ingesteld door de schuldenaar die opkomt 
tegen de beslissing waarbij de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, moet 
de schuldbemiddelaar worden betrokken in de rechtspleging in hoger beroep (1). (1) E. DirixOverzicht van 
rechtspraak Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001" T.P.R. 2002, (1187) nr 197; zie F. De PatoulLa 
rétractation et la révocation du jugement d'admissibilité" D.C.C.R. 1999, (285) 294-295.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Verzoek - Beschikking van toelaatbaarheid - Herroeping - Hoger beroep van de 
schuldenaar - Schuldbemiddelaar niet betrokken in de zaak in hoger beroep

- Art. 1675/15 Gerechtelijk Wetboek

10 april 2003C.02.0120.F AC nr. 241
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Voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel in het Franse taalgebied hebben, wordt de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd; die taal moet bijgevolg gebruikt worden om zowel 
de conclusie als de aangifte van schuldvordering op te stellen, die bedoeld is in artikel  1675/9, § 2, Ger.W. en 
betrekking heeft op de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een onderdeel is.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Taal - In eerste aanleg - Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied gevestigd 
is - Conclusies - Aangifte van schuldvordering

- Art. 1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

20 februari 2003C.02.0418.F AC nr. 121

De beslissing die de termijn van de aanzuiveringsregeling verlengt van vijf naar negen jaar te rekenen van de 
uitspraak ervan, terwijl de wettelijke termijn van vijf jaar, die niet op straffe van verval is bepaald, 
overeenkomstig artikel  51 Ger.W. voor zijn vervaltijd slechts tijdens zijn verloop mag worden verlengd en niet 
vanaf het tijdstip waarop de rechter de duur van de aanzuiveringsregeling vastlegt, is niet naar recht 
verantwoord.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Duur

- Artt.  1675, 12, § 2 en 13, § 1 en 2 Gerechtelijk Wetboek

17 september 2002P.01.0890.N AC nr. 453

Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en verbeurdverklaring van de sterke dranken, die 
het voorwerp zijn van de overtreding bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze 
geen eigendom zijn van de overtreder.

Allerlei - Geestrijke dranken - Drankgelegenheid - Verstrekken van sterke dranken - Vergunning - Inbeslagneming

- Artt. 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

19 oktober 2001C.01.0057.F AC nr. ...

De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schuldenregeling heeft de 
onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar tot gevolg zodat een boedel ontstaat waartoe alle 
goederen van de schuldenaar op het ogenblik van de beschikking behoren, alsook de goederen die hij tijdens 
de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt; zij houdt voor de schuldenaar daarenboven 
het verbod in om enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat (1). (1) Zie Cass., 
(voltallige rechtszitting) 31 mei 2001, A.R. C.00.0301.F, nr.... en concl. O.M.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Toelaatbaarheid van de vordering

- Art. 1675/7, §§ 1 en 3 Gerechtelijk Wetboek

De rechter beoordeelt in feite of de aanzuivering van de gedeelten die de bedrijfsvoorheffingen overschrijden, 
van de aanslagen in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting die tijdens de uitvoering 
van de aanzuiveringsregeling zullen worden ingekohierd, al dan niet deel uitmaakt van het normaal 
vermogensbeheer.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Uitvoering van de aanzuiveringsregeling - Belastingaanslag 
ingekohierd tijdens de uitvoering van de regeling - Daad die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat - Beoordeling 
door de rechter

- Art. 1675/7, § 3 Gerechtelijk Wetboek

22 juni 2001C.00.0662.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 22 juni 2001, A.R. nr C.00.0662.N, AC, 2001, nr...

Allerlei - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding van schulden - Saldo nog verschuldigd na uitwinning - Wijze 
van aanzuivering

De gerechtelijke aanzuiveringsregeling waarin artikel  1675, 13, § 1, tweede gedachtenstreep, van het Ger.W. 
voorziet voor het saldo nog verschuldigd na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen, betreft 
een pondspondsgewijze aanzuivering op voet van gelijkheid tussen alle schuldeisers waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de wettige redenen van voorrang, waarvan een schuldeiser met een algemeen voorrecht 
geniet.

Allerlei - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding van schulden - Saldo nog verschuldigd na uitwinning - Wijze 
van aanzuivering

- Art. 1675, 13, § 1, tweede gedachtenstreep Gerechtelijk Wetboek
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31 mei 2001C.00.0301.F AC nr. ...

Wanneer er geen minnelijke aanzuiveringsregeling wordt getroffen, kan de beslagrechter, overeenkomstig 
artikel  1675/12, § 1, Ger.W., met inachtneming van de gelijkheid tussen de schuldeisers, een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling opleggen die met name uitstel of herschikking van betaling van de schulden in 
hoofdsom, interesten en kosten kan bevatten, alsook de opschorting, voor de duur van de 
aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, zonder dat die maatregel de grondslag 
ervan in het gedrang kan brengen; dat voorbehoud strekt enkel ertoe het gemeenschappelijk pand van de 
schuldeisers onaangeroerd te laten (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Grondslag van de zakelijke rechten - 
Opschorting van het gevolg van die zekerheden

- Art. 1675/12, § 1 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 7 en 8 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0301.F, AC 2001, nr ....

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Grondslag van de zakelijke rechten - 
Opschorting van het gevolg van die zekerheden

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0301.F, AC 2001, nr ....

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Evenredige verdeling van de beschikbare 
inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen

De beslagrechter mag, wanneer een voorrecht aanwezig is, zoals een algemeen voorrecht op de inkomsten en 
de roerende goederen van allerlei aard van de schuldenaar, een aanzuiveringsregeling opleggen die voorziet in 
de evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten van die schuldenaar, aangezien het erop aankomt de 
betaling van de schulden te verzekeren zonder dat het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers te gelde 
wordt gemaakt (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Evenredige verdeling van de beschikbare 
inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen

- Artt. 1675/11 en 1675/12 Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2001P.01.0168.F AC nr. ...

De bij artikel  35 Sv. voorgeschreven vormvereisten zijn noch substantieel noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1966 (AC, 1967, 95); 18 sept. 1967 (ibid., 1968, 74); 25 sept. 1996, 
A.R. P.96.0594.F, nr. 330.

Allerlei - Strafzaken - Onderzoek - Vormvereisten - Nietigheid

- Art. 35 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2000P.00.0296.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter, aan wie, krachtens artikel 61 quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, door een 
persoon die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, gevraagd wordt 
om de opheffing ervan, heeft geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door 
hem of onder zijn leiding gelegd beslag.

Allerlei - Onderzoeksrechter - Verzoek tot opheffing - Artikel 61quater Sv. - Regelmatigheid van het beslag - Bevoegdheid - 
Toepassing

- Art. 61quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

16 maart 2000C.99.0325.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 maart 2000, RG C.99.0325.N, AC, 2000, nr.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Verzoek - Toelaatbaarheid

De wet stelt, als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van het verzoek tot collectieve schuldenregeling, niet de 
eis dat de betalingsmoeilijkheden zouden bestaan ten aanzien van een veelvoud van schuldeisers; het aantal 
schulden is evenmin relevant.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Verzoek - Toelaatbaarheid

- Art. 1675/2 Gerechtelijk Wetboek

15 februari 2000P.99.1664.N AC nr. ...
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De procureur des Konings en de onderzoeksrechter kunnen de goederen en waarden die in de plaats zijn 
gesteld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit deze belegde voordelen in beslag nemen zonder dat is 
vereist dat het bewijs wordt geleverd dat deze beantwoorden aan de in artikel  42, 3 Sw. bepaalde 
voorwaarden, nu voldoende is dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan.

Allerlei - Secundaire vermogensvoordelen - Vermogensvoordelen - Bewijs - Wettelijke voorwaarden - Aanwijzingen - 
Strafvordering - Strafzaken

- Artt. 35, 35bis, en 89 Wetboek van Strafvordering

- Art. 42, 3° Strafwetboek

2 februari 1999P.96.1601.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het bedrieglijk opzet in de zin van artikel 507, eerste lid, Sw., waarvan de rechter het 
bestaan in feite vaststelt, is vereist dat de goederen onttrokken worden aan de schuldeisers die beslag hebben 
laten leggen en dat de ontdraging is gebeurd in het belang van de beslagene: hiertoe is niet vereist dat de 
beslagene eigenaar is van de ontdragen goederen, of een revindicatieprocedure heeft ingesteld.~

Allerlei - In beslaggenomen goederen - Strafzaken - Vernietiging of wegmaking - Bestanddelen - Bedrieglijk opzet

- Art. 507, eerste lid Strafwetboek

Voor het vernietigen of wegmaken van in beslag genomen goederen in de zin van artikel 507, eerste lid, Sw. 
volstaat het dat de goederen worden verplaatst met het oogmerk de uitoefening van de uit het beslag 
voortvloeiende rechten van de schuldeisers onmogelijk te maken.~

Allerlei - In beslaggenomen goederen - Strafzaken - Vernietiging of wegmaking - Bestanddelen

- Art. 507, eerste lid Strafwetboek

5 september 1996C.95.0366.F AC nr. ...

Wanneer een uitvoerbaar vonnis waartegen verzet of hoger beroep is ingesteld de schuldenaar heeft 
veroordeeld tot betaling van het bedrag van de schuldvordering in hoofdsom, doch de uitspraak over de 
interest heeft aangehouden, moet het kantonnement, om te gelden als betaling en de loop der interest te 
stuiten, betrekking hebben op de hoofdsom maar niet op de op de dag van het kantonnement vervallen 
interest.

Allerlei - Kantonnement - Uitvoerbare rechterlijke beslissing - Veroordeelde schuldenaar - Schuldvordering in hoofdsom - 
Uitspraak over de interest aangehouden - Te storten som - Bedrag

- Art. 1404 Gerechtelijk Wetboek

BEWAREND BESLAG

28 mei 2004C.02.0033.F AC nr. 291

De notaris die benoemd is om het proces-verbaal van rangregeling op te maken kan niet slechts rekening 
houden met de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door de vermelding bepaald in artikel 
1584 Ger. W., met de schuldeisers die een bewarend beslag op onroerend goed hebben laten overschrijven en 
met de schuldeisers die verzet hebben gedaan tegen de prijs ingevolge artikel 1642 van dat wetboek (1). (1) G. 
de Leval, "L'ordre", in Rev.Not., 1981, p. 62 en 78.

Bewarend beslag - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzing - Rangregeling - Notaris - Proces-verbaal - In 
aanmerking te nemen schuldeisers

- Artt. 1642 en 1643 Gerechtelijk Wetboek

21 mei 2004C.03.0558.F AC nr. 275

Het exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar van een bewarend beslag onder derden, waarbij een 
afschrift is gevoegd van het vonnis dat tot titel voor het bewarend beslag heeft gediend, geldt niet als 
betekening van dat vonnis aan de beslagen schuldenaar en doet de appèltermijn niet ingaan.

Bewarend beslag - Exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar - Vonnis dat tot titel heeft gediend bij exploot 
gevoegd - Betekening

23 mei 2003C.01.0163.N AC nr. 317
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De artt. 1468 en 1469 Ger.W. brengen mee dat er altijd bewarend beslag kan worden gelegd op het zeeschip 
waarop de vordering betrekking heeft, ook ingeval een andere persoon dan de eigenaar van het schip instaat 
voor de zeeschuld (1). (1) Cass., 1 okt. 1993, AR 8050, nr 391, met de conclusie van eerste adv.-gen. D'Hoore.

Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar - Andere persoon dan de eigenaar

27 maart 2003C.02.0100.N AC nr. 213

Krachtens de artikelen 3, 1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952, het daarmee overeenstemmende artikel 
1469, § 1, Ger.W. en artikel 1468 Ger.W. kan er bewarend beslag gelegd worden op het schip waarop de 
zeevordering betrekking heeft, ongeacht of de eigenaar ervan dan wel een ander persoon instaat voor de 
zeeschuld (1) (2). (1) Cass., 1 okt. 1993, AR 8050, nr 391. (2) DIRIX E.Bewarend beslag op zeeschepen en op 
scheepsdocumenten, Actuele ontwikkelingen", in X. (ed.), De bank en de zee, Brussel, Bruylant, 1998, p. 211.

Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar - Ander persoon dan de eigenaar

- Artt. 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961

Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat deze 
schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag leggen wanneer hij als 
hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een volgrecht op dat schip.

Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Eigendomsoverdracht na ontstaan zeevordering - Volgrecht - Hypothecaire of 
bevoorrechte schuldeiser

- Artt. 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961

14 februari 2003C.01.0007.N AC nr. 108

Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus bevoegd is te treffen.

Bewarend beslag - Medeëigendom - Syndicus - Bevoegdheid

- Art. 577-8, §4, 4° Burgerlijk Wetboek

26 april 2002C.01.0253.F AC nr. 255

Uit de artt. 1451 en 1456 Ger.W. kan niet worden afgeleid dat de daarin vastgelegde sancties niet 
uitgesproken kunnen worden indien de beslagleggende schuldeiser, op het ogenblik dat de rechter uitspraak 
doet over hun toepassing, geen enkele maatregel van tenuitvoerlegging jegens de derde-beslagene heeft 
genomen of indien de geldigheidsduur van het bewarend beslag onder derden is verstreken (1). (1) Cass., 18 
juni 1987, A.R. C.97.0085.N, nr. 374; 11 april 1997, A.R. C.94.0178.N, nr. 182; 3 dec. 1990, A.R. 8820, nr. 174.

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Toepassing sanctie

- Artt. 1451 en 1456 Gerechtelijk Wetboek

De beslissing die enkel vermeldt dat de artt. 1451 en 1456 Ger.W. de beslagrechter niet dwingend verplichten 
de derde-beslagene schuldenaar te verklaren voor de oorzaken van het beslag is niet naar recht verantwoord; 
het is de beslagrechter immers niet toegestaan dat hij, enkel indien de omstandigheden van de zaak zulks 
verantwoorden, de in de voornoemde bepalingen bedoelde sancties niet toepast (1). (1) Over de regeling van 
de artt. 1451 en 1456 in 't algemeen, raadpleeg noot de Leval, Traité des saisies, nr. 155 e.v., p. 232  e.v., en La 
saisie-arrêt, nr. 123 e.v., p. 189 e.v.; Ledoux, Les dossier du J.T., nr. 190; E. Dirix, "De aard van de 
schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag" R.W., 1989-1990, p. 1020 e.v.

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Toepassing sanctie

- Artt. 1451 en 1456 Gerechtelijk Wetboek

3 januari 2002C.00.0012.N AC nr. 5

De beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen tot het leggen van een beslag inzake namaak, is bevoegd 
en verplicht na te gaan of, op het eerste gezicht, het intellectueel recht, de feiten en zo nodig de stukken, 
waarop de verzoeker zich beroept, van die aard zijn dat zij het gevraagde beslag tot bewaring van het 
aangevoerde recht verantwoorden.

Bewarend beslag - Beslag inzake namaak - Beslagrechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek
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De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de rechten van de 
octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de beslagrechter niet verboden bij die 
beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering te betrekken.

Bewarend beslag - Beslag inzake namaak - Beslagrechter - Beoordelingsbevoegdheid - Uitvindingsoctrooi - Geneesmiddel

- Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek

13 december 2001C.99.0322.N AC nr. ...

Een betwisting over de geldigheid van het kantonnement met het oog op de opheffing van het beslag is geen 
betwisting over de regelmatigheid van het beslag in de zin van artikel  1491, derde lid, Ger. W. (1). (1) Zie E. 
Dirix en K. Broeckx, Beslag, A.P.R., Story-Scientia 1992, 232; G. De Leval, Traité des saisies, Fac. de Droit de 
Liège, 1988, 597-598.

Bewarend beslag - Omzetting in uitvoerend beslag - Regelmatigheid van het beslag - Betwisting

26 oktober 2000C.99.0060.F AC nr. ...

T.a.v. de derde-beslagene heeft het bewarend beslag onder derden tot gevolg dat hij niet meer kan beschikken 
over het geheel van de sommen die hij aan de beslagene verschuldigd is en dat hij geen enkele betaling meer 
mag verrichten (1). (1) Vgl. cass., 14 mei 1999, AR. C.95.0456.N, nr. 284.

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Derde-beslagene - Inbeslaggenomen sommen of zaken - Verbod tot 
afgifte

- Art. 1451 Gerechtelijk Wetboek

De beslagrechter die de vordering tot opheffing wil toewijzen, moet die opheffing uitdrukkelijk uitspreken; er 
bestaat in beginsel geen impliciete opheffing die de derde-beslagene het recht zou geven om opnieuw te 
beschikken over de schuldvordering waarop derden-beslag is gelegd.

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Derde-beslagene - Inbeslaggenomen sommen of zaken - Verbod tot 
afgifte - Impliciete opheffing van het beslag

- Art. 1445, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Vordering tot opheffing - Beslagrechter - Verplichting

- Art. 1445, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 maart 2000C.98.0433.N AC nr. ...

Met een daad van namaking in de zin van artikel  1481 Ger.W. wordt gelijkgesteld de invoer of het in voorraad 
hebben in België met het oog op het vervaardigen, het aanbieden, het in het verkeer bregen of het gebruik van 
geoctrooieerde producten zonder de toestemming van de octrooihouder.

Bewarend beslag - Beslag inzake namaak - Daad van namaking

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek

3 september 1999C.96.0097.N AC nr. ...

De tekst van artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek sluit niet uit dat het octrooi waarvan sprake in dit 
artikel een buitenlandse octrooi zou zijn.

Bewarend beslag - Beslag inzake namaak - Beschrijving - Houders van octrooien - Octrooi - Buitenlandse octrooi

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek

18 juni 1999C.98.0002.N AC nr. ...

De schuldeiser die bewijst dat er gegronde redenen zijn om het bewarend beslag te handhaven, kan 
gemachtigd worden om het te vernieuwen zo aan de vereiste van de urgentie is voldaan.

Bewarend beslag - Vernieuwing van het beslag - Voorwaarde - Urgentie

- Art. 1437, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 mei 1999C.95.0456.N AC nr. ...

De derde beslagene kan slechts schuldenaar worden verklaard van de oorzaken van het beslag indien hij de 
sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag uit handen geeft nadat hij reeds kennis had of diende te 
hebben van de akte van beslag onder derden.

Bewarend beslag - Beslag onder derden - Uit handen geven van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag - 
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Sanctie - Vereiste

- Art. 1451 Gerechtelijk Wetboek

5 september 1997C.96.0327.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, cass. 5 september 1997, C.96.0327.F, Bull. en Pas. 1997, nr...

Bewarend beslag - Voorwaarden - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Gerechtelijke verdeling - 
Notariële staat van vereffening - Geen homologatie

De tijdens een gerechtelijke verdeling bij notariële akte opgemaakte staat van vereffening kan niet aan een 
bewarend beslag ten grondslag liggen zolang hij niet door de deelgenoten is aanvaard of door de rechtbank 
gehomologeerd, nu de erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.

Bewarend beslag - Voorwaarden - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Gerechtelijke verdeling - 
Notariële staat van vereffening - Geen homologatie

- Artt. 1223 en 1415 Gerechtelijk Wetboek

11 april 1997C.94.0178.N AC nr. ...

De beslagrechter oordeelt in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, of de sanctie bepaald in artikel   1456 
Ger.W.  dient te worden toegepast.

Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Derde-beslagene - Verklaring van derde-beslagene - Toepassing 
sanctie - Onaantastbare beoordeling door de beslagrechter

11 mei 1995C.93.0315.F AC nr. ...

Hoewel uitvoerend beslag onder derden, in de regel, alleen ten laste van de schuldenaar en niet van een derde 
kan worden gelegd, is zulks bij simulatie niet het geval;  daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont 
dat de werkelijke houder van een ten name van een andere rechtspersoon geopende rekening zijn 
schuldenaar is, bewarend beslag op die rekening kan leggen ten laste van zijn schuldenaar;  in dat geval staat 
het aan de beslagrechter om, binnen de bij artikel   1489, tweede lid, Ger.W.  opgelegde grenzen, na te gaan of 
de voorwaarden betreffende de toestemming tot of de handhaving van een bewarend beslag onder derden 
vervuld zijn.~

Bewarend beslag - Beslagrechter - Bewarend beslag onder derden - Rekening geopend op naam van een derde - Simulatie - 
Bevoegdheid

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1995C.94.0251.N AC nr. ...

De derde-beslagene kan het bewijs leveren dat hij zich van zijn schuld heeft bevrijd, zonder dat hij verplicht is 
een akte met vaste datum over te leggen in de zin van artikel  1328 B.W.~

Bewarend beslag - Beslag onder derden - Derde-beslagene - Schuldenaar - Bewijs van bevrijding van schuld - Bewijslevering

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

24 september 2004C.03.0133.N AC nr. 433

Wanneer de derde-beslagene de sommen waarvoor het derden-beslag werd gelegd betaalt aan de derde-
beslaglegger betaalt hij onverschuldigd; het feit dat de wet voor dit geval nog een mogelijke bijkomende 
sanctie te zijnen laste bepaalt sluit zulks niet uit.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Derde-beslagene - Betaling aan de derde-beslaglegger

- Artt. 1540 en 1543 Gerechtelijk Wetboek

19 februari 2004C.02.0256.N AC nr. 91

In geval van uitvoerend beslag op onroerend goed mag de beslagrechter, krachtens artikel 1580bis, eerste en 
derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de verkoop uit de hand van het in beslag genomen onroerend goed in 
het belang van de partijen slechts bevelen, na de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een 
bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde 
houder te hebben gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk te hebben opgeroepen.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevel tot verkoop uit de hand in het belang van partijen - Voorafgaande 
voorwaarden
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- Art. 1580bis Gerechtelijk Wetboek

19 december 2003C.02.0147.F AC nr. 662

Het arrest dat vaststelt dat de bevelen en het beslag die volgen uit een betwiste toepassing van de dwangsom 
virtueel bedoeld zijn in het oorspronkelijke exploot van verzet, verantwoordt zijn beslissing naar recht om een 
nieuwe vordering tot verzet tegen bevelen tot gedwongen tenuitvoerlegging aan te nemen.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Verzet tegen een bevel dat aan een gedwongen tenuitvoerlegging voorafgaat - Latere 
bevelen - Nieuwe vordering - Geldigheid

26 september 2003C.02.0346.F AC nr. 458

Wanneer de beslagrechter ambtshalve de verkoop uit de hand bevolen heeft in het belang van de partijen of 
die verkoop toegestaan heeft op verzoek van de beslagleggende schuldeiser, kan hij uitspraak doen over elke 
hem door één der partijen voorgelegde moeilijkheid en zulks tot het verlijden van de notariële akte; die 
moeilijkheid kan onder meer erin bestaan dat die akte niet is verleden binnen de door hem vastgestelde 
termijn omdat de vermoedelijke koper niet is komen opdagen; in dat geval kan de beslagrechter de verkoop 
uit de hand bevelen of toestaan onder andere voorwaarden.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Gedwongen tenuitvoerlegging op onroerend goed - Beschikking - Verkoop uit de hand, 
ambtshalve bevolen in het belang van de partijen of op verzoek van de beslagleggende schuldeiser - Moeilijkheden - 
Beslagrechter - Omvang van zijn bevoegdheid

- Art. 1580quater Gerechtelijk Wetboek

Met de woorden "niet plaatsvinden van (de verkoop uit de hand)" doelt artikel 1580quater, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek op het geval waarin dat soort van verkoop niet kan doorgaan (1). (1)Zie ENGELS "De 
verkoop uit de hand van de in uitvoerend beslag genomen onroerende goederen", R.W., 1998-1999, 1499; E. 
DIRICX, "Overzicht van rechtspraak beslag en collectieve schuldenregeling, T.P.R., 2000, p. 1274.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Gedwongen tenuitvoerlegging op onroerend goed - Beschikking - Verkoop uit de hand, 
ambtshalve bevolen in het belang van de partijen of op verzoek van de beslagleggende schuldeiser - Niet plaatsvinden van 
de verkoop uit de hand

- Art. 1580quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2003C.01.0381.F AC nr. 363

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 19 juni 2003, AR C.01.0381.F, AC, 2003, nr ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Vervreemding - Huurcontract zonder vaste dagtekening - Koper - Uitzetting - Artikel 12, 
Handelshuurwet - Weerslag

Uit de opzet van artikel  1575 Ger.W. volgt dat de koper op gedwongen tenuitvoerlegging niet kan aangemerkt 
worden als "verkrijger" in de zin van artikel  12 Handelshuurwet (1). (1) Zie concl. O.M.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Vervreemding - Huurcontract zonder vaste dagtekening - Koper - Uitzetting - Artikel 12, 
Handelshuurwet - Weerslag

- Art. 1575 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 12 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

3 januari 2003C.00.0244.N AC nr. 5

De procesregel neergelegd in artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek omtrent de wijze waarop de partijen en 
hun advocaten bij gerechtsbrief worden verwittigd indien de heropening van het debat wordt bevolen, welke 
regel de rechterlijke organisatie aangelangt, is toepaselijk in het kader van een voor de beslagrechter gevoerde 
procedure van berechting van geschillen als bedoeld in artikel 1582 van dat wetboek.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Procedure van berechting van geschillen - Heropening van het debat voor de beslagrechter - 
Oproeping van partijen - Vorm

- Artt. 775 en 1582 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.00.0724.F AC nr. 566

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.00.0724.F, AC, 2002, nr ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie - Vervolgende 
schuldeiser - Schuldverplichting

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Vervolgende schuldeiser - Verzoekende partij
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Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie gevraagd aan de 
vervolgende schuldeiser - Geen betaling - Weigering zijn dienst te verlenen - Wettigheid

De notaris is een openbare ambtenaar die verplicht is zijn dienst te verlenen wanneer hij daartoe wordt 
verzocht; noch artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van 
de honoraria der notarissen noch enige andere bepaling machtigt hem om zijn medewerking te weigeren als 
hem geen provisie wordt betaald (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie gevraagd aan de 
vervolgende schuldeiser - Geen betaling - Weigering zijn dienst te verlenen - Wettigheid

- Art. 1, eerste en derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

10 oktober 2002C.01.0067.F AC nr. 526

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass., 10 okt. 2002, AR C.01.0067.F, AC 2002, nr ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Bevel - Verjaring - Stuiting

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat het bevel de burgerlijke verjaring alleen dan stuit 
wanneer degene die betekent in de akte vermeldt dat het bevel wordt betekend met het oogmerk de verjaring 
te stuiten.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Bevel - Verjaring - Stuiting

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

25 januari 2002C.01.0025.F AC nr. 55

De beslissing van de beslagrechter die, na de aanwijzing van de met de verkoop belaste notaris, uitspraak doet 
over de vordering van de notaris die ertoe strekt degene die de betaling van een provisie vordert te laten 
veroordelen, is geen vonnis dat uitspraak doet over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging inzake 
uitvoerend beslag op onroerend goed, en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep (1). (1) Zie cass., 8 okt. 1992, 
A.R. 9415, nr 657 en concl. adv.-gen. Piret.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Beslissing van de beslagrechter - Hoger beroep - 
Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1624, 2° Gerechtelijk Wetboek

9 november 2001C.99.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 9 nov. 2001, AR C.99.0479.F-C.99.0481.F, AC, 2001, nr ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige 
tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van 
notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris die de verkoopvoorwaarden 
heeft opgemaakt in het raam van een veiling op een uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft 
om in de zaak tussen te komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de 
verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld, dat diens 
aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over het geschil heeft geuit in het proces-
verbaal waarin die tegenspraak wordt vastgesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige 
tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Art. 2, 9° van het besluit van 2 nivôse van het jaar XII, dat herzien is bij K.B. van 18 maart 1987 betreffende de 
instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak 
heeft de gezamenlijke notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun 
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang om tussen te komen in 
een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in verkoopvoorwaarden  waarvan zij de 
invoeging in de akten wil veralgemenen (1). (1) Zie concl. O.M.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van 
notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

27 april 2001C.98.0544.N AC nr. ...
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Als een vonnis een schuldenaar veroordeelt tot betaling van een geldsom en de schuldeiser nadien in een 
dading met de schuldenaar afstand doet van het recht tot tenuitvoerlegging van die veroordeling, kan de 
schuldeiser, vanaf de datum met ingang waarvan de dading gerechtelijk werd ontbonden, het veroordelend 
vonnis opnieuw voor het geheel uitvoeren.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Veroordeling tot het betalen van een geldsom - Dading - Afstand van het recht tot 
tenuitvoerlegging - Ontbinding van de dading

- Art. 1494 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 2001C.99.0408.F AC nr. ...

De invereffeningstelling van een handelsvennootschap impliceert niet dat een schuldeiser, die een algemeen 
voorrecht heeft, geen individueel middel van tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar mag 
hanteren (1). (1) Over het feit dat het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers dat is vervat in artikel  
184 Handelsvennootschappenwet, eraan in de weg staat dat schuldeisers die geen bijzonder voorrecht noch 
een zakelijke zekerheid hebben, individueel daden van tenuitvoerlegging stellen waardoor de rechten van de 
andere schuldeisers worden geschaad, zie cass. 23 jan. 1992, A.R. 9044, nr 268, met concl. adv.-gen. Janssens 
de Bisthoven in Bull. en Pas. 1992.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Handelsvennootschap - Vereffening - R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende goederen - 
Beslag - Hinderpaal

- Art. 19, 4°ter Hypotheekwet van 16 dec. 1851

20 oktober 2000C.99.0557.N AC nr. ...

De bepaling dat de beslagleggende schuldeiser aan de beslagrechter de machtiging kan vragen om het in 
beslag genomen onroerend goed uit de hand te verkopen staat er niet aan in de weg dat de beschikking de 
persoon van de verkrijger aanduidt wanneer zulks in het belang is van de schuldeisers en van de schuldenaar.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Onroerend goed - Machtiging tot verkoop uit de hand - Aanduiding van de verkrijger

- Art. 1580ter Gerechtelijk Wetboek

4 mei 2000C.97.0344.N AC nr. ...

De kennisgeving bedoeld in artikel  434 W.I.B. (1992) geldt als beslag onder derden in handen van de notaris 
op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de  
belastingschuldige : die maatregel heeft echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derden beslag is 
gelegd, uit het vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist zijn 
toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere schuldeisers van de 
belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag aan de ontvanger niet heeft betaald voor het 
faillietverklarend vonnis, hij in beginsel op grond van de bedoelde kennisgeving alleen, hiertoe niet meer kan 
overgaan nadat dit vonnis is gewezen (1). (1) Zie Cass. 23 jan. 1992, AR nr 9044, Nr. 268.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Kennisgeving door de ontvanger aan de notaris - Geen betaling 
voor het faillietverklarend vonnis

- Art. 434 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 december 1999C.97.0435.N AC nr. ...

Uitvoerend beslag kan niet worden gelegd voor periodieke inkomsten die op het ogenblik van het beslag nog 
niet vervallen zijn.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Te vervallen periodieke inkomsten

- Art. 1186 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1494 Gerechtelijk Wetboek

3 september 1999C.97.0262.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat uitspraak doet over bezwaren tegen het ontwerp van verdeling dat door de 
gerechtsdeurwaarder is opgesteld dient ook de tabel van de verdeling van de gelden vast te stellen.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Ontwerp van verdeling - Bezwaren - Hoger beroep - Tabel van de verdeling van de gelden - 
Vaststelling

- Art. 1636 Gerechtelijk Wetboek

18 juni 1999C.97.0085.N AC nr. ...
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Uit de bewoordingen van artikel  1540, eerste lid, Ger.W., luidens dewelke de derde-beslagene, vanaf de 
ontvangst van de akte houdende derden-beslag, de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet 
meer uit handen mag geven, op straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van 
het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat, volgt niet 
dat de beslagrechter geen beoordelingsbevoegdheid heeft om de derde-beslagene al of niet tot gewoon 
schuldenaar te verklaren voor de oorzaken van het beslag.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend derden-beslag - Derde-beslagene - Verbod tot afgifte - Miskenning - Gevolgen - 
Beslagrechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 1540, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1999C.97.0020.N AC nr. ...

Uit de feitelijke omstandigheden die hij vaststelt mag de rechter beslissen dat de notaris die met de verkoop 
van een beslagen goed is belast, de verkoop verder mag zetten wanneer de schuldeiser die van de 
beslagrechter een beschikking heeft verkregen die de verkoop schorst, de uitvoering van die beschikking 
verzaakt.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Beslagrechter - Beschikking tot schorsing van 
verkoop - Verzaking aan beschikking door schuldeiser

- Art. 1586 Gerechtelijk Wetboek

11 februari 1999C.97.0288.F AC nr. ...

Bij uitvoerend beslag op onroerend goed, is de aan de hypotheekbewaarder opgelegde verplichting om op de 
kant van de overschrijving van het beslag te vermelden dat het in beslag genomen pand toegewezen is, niet 
onderworpen aan de termijn van drie jaar, te rekenen van de overschrijving, waarbinnen het onroerend goed 
moet worden verkocht.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Onroerend goed - Toewijzing - Vermelding op de kant van de overschrijving van het beslag

- Artt. 1569, tweede lid, en 1598, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

11 april 1997C.95.0409.N AC nr. ...

Nu de derde beslagene wiens schuld vaststaande en eisbaar is, ertoe gehouden is, overeenkomstig zijn 
verklaring, afgifte te doen in handen van de gerechtsdeurwaarder, van het bedrag van het beslag, is de 
verplichting tot afgifte uitvoerbaar op het voorwerp van de schuldvordering van de schuldenaar op de derde 
beslagene.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag onder derden - Derde-beslagene - Afgifte - Verplichting - Uitvoering - 
Voorwerp

- Artt. 1543, eerste lid, en 1627 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een uitvoerend beslag onder derden wordt gelegd op het saldo van een bankrekening van de 
beslagene, is de gerechtsdeurwaarder ertoe verplicht zich te gedragen naar het bepaalde in artikel  1627 
Ger.W.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag onder derden - Voorwerp - Bankrekening - Saldo - 
Gerechtsdeurwaarder - Verplichtingen

- Artt. 1543, eerste lid, en 1627 Gerechtelijk Wetboek

6 december 1996C.95.0260.N AC nr. ...

Tenzij er sprake is van simulatie, kan uitvoerend beslag onder derden in de regel alleen ten laste van de 
schuldenaar en niet van een derde worden gelegd; de omstandigheid dat een derde die rechtspersoonlijkheid 
heeft vermogensrechtelijke banden heeft met een schuldenaar, heeft niet tot gevolg dat tegen die derde 
zonder een uitvoerbare titel beslag kan worden gelegd.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag onder derden - Uitvoerbare titel - Derde niet als schuldenaar vermeld

- Art. 1539 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1996C.95.0404.F AC nr. ...
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De bepaling luidens welke geen enkele handeling van tenuitvoerlegging mag geschieden hetzij tussen negen 
uur 's avonds en zes uur 's morgens hetzij op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, behalve bij 
dringende noodzakelijkheid krachtens een verlof van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, is niet van 
toepassing op de verkoop van het meubilair waarop uitvoerend beslag op roerend goed is gelegd;  die verkoop 
heeft plaats in een veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders of op een openbare markt.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Gedwongen tenuitvoerlegging op roerend goed - Verkoop - Modaliteiten

- Artt. 1387 en 1522 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1996S.95.0062.F AC nr. ...

De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is uitgesproken door de rechter 
die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond dat hij oordeelt dat aan de veroordeling ten 
principale genoegzaam is voldaan vòòr de betekening van de beslissing die de dwangsom heeft uitgesproken, 
is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom oplegt, in de 
zin van artikel  1498 Ger.W.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - 
Dwangsom - Tenuitvoerlegging - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek

Een beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging, in de zin van artikel 1498 Ger.W., is een beslissing 
over een zwarigheid betreffende een gedwongen tenuitvoerlegging.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - 
Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek

17 november 1995C.94.0425.F AC nr. ...

Het staat aan de gerechtsdeurwaarder, die door een schuldeiser met de tenuitvoerlegging van een vonnis is 
belast, en die daardoor verantwoordelijk is voor de gehele procedure van tenuitvoerlegging, om het in artikel  
1629 Ger.W. bedoelde ontwerp van verdeling op te stellen, ook al heeft hij zich, om redenen van territoriale 
bevoegdheid, door een confrater doen vervangen om het exploot van het uitvoerend beslag onder derden te 
betekenen.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid - Uitvoerend beslag onder derden - Evenredige 
verdeling - Ontwerp van verdeling

21 oktober 1994C.92.8237.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de vereiste gegevens beschikt om zijn bezwaarschrift 
tegen bepaalde aanslagen te motiveren, kan niet tot gevolg hebben dat het beslag gelegd door de 
administratie op grond van niet betwiste aanslagen, nietig is en dat een regelmatig betekend dwangbevel niet 
mag worden ten uitvoer gelegd.~

Gedwongen tenuitvoerlegging - Bezwaar - Onmogelijkheid voor de belastingplichtige om het bezwaarschrift te motiveren - 
Geldigheid van het door de Staat gelegd beslag - Inkomstenbelastingen

- thans art. 409 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 300 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

BESTAANSMINIMUM

18 juni 2001S.99.0170.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank oefent een toezicht van volle rechtsmacht uit op de beslissing van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn waarbij aan de betrokkene die het bestaanminimum vraagt de verplichting wordt 
opgelegd zijn rechten te doen gelden op de personen die in de wet worden genoemd en hem onderhoudsgeld 
verschuldigd zijn (1). (1) Zie P. SENAEVE, D. SIMOENS en H. FUNCK, "Le droit au minimex et à l'aide sociale 
accordés par les C.P.A.S.", nrs. 145 tot 151, en de aangehaalde verwijzingen.

 - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Onderhoudsgeld - Verwijzing van eiser naar de personen die hem 
onderhoudsgeld verschuldigd zijn - Betwisting - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht

- Art. 6, § 1, tweede lid Bestaansminimumwet
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- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, 
wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de 
controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing 
op haar wettigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen 
over het recht op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een 
te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn 
beoordelingsvrijheid niet ontnemen en mag hij niet in zijn plaats treden (1). (1) Cass., 27 sept. 1999, AR. 
S.98.0138.N, nr. 486.

 - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Betwisting - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

28 mei 2001S.00.0030.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 28 mei 2001, AR S.00.0030.F, AC, 2001, nr...

 - Toekenning - Behoud - Voorwaarden - Samenwonende echtgenoten - Bereidheid tot tewerkstelling - Bewijs - Vrijstelling - 
Gezondheidsredenen - Billijkheidsredenen - Toepassingsgebied

Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet ieder van de samenwonende echtgenoten 
blijk hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen 
onmogelijk is; die regel geldt zelfs in het geval dat die echtgenoten samenwonen met een kind (1). (1) Zie 
concl. O.M.

 - Toekenning - Behoud - Voorwaarden - Samenwonende echtgenoten - Bereidheid tot tewerkstelling - Bewijs - Vrijstelling - 
Gezondheidsredenen - Billijkheidsredenen - Toepassingsgebied

- Art. 6, § 1, eerste lid, 1 Bestaansminimumwet

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode 
waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald, treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van rechtswege en tot beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die 
inkomsten kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening van het 
uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden genomen indien de betrokkene er op 
dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.

 - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Terugvordering - Indeplaatsstelling

- Art. 12 Bestaansminimumwet

26 februari 2001S.99.0112.F AC nr. ...

Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet de betrokkene blijk hebben gegeven van 
zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is; teneinde die 
vrijstelling om billijkheidsredenen te kunnen genieten, moet de betrokkene bewijzen dat de bijstand van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn nodig is om hem in staat te stellen een leven te leiden dat aan 
de menselijke waardigheid beantwoordt (1). (1) Zie cass. 28 feb. 2000, AR. S.99.0160.F, nr. 146.

 - Toekenning - Behoud - Voorwaarden - Betrokkene - Bereidheid tot tewerkstelling - Bewijs - Vrijstelling - Billijkheidsredenen

- Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 6, § 1 Bestaansminimumwet

27 september 1999S.98.0138.N AC nr. ...
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De arbeidsrechtbank oefent een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissing van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn genomen in toepassing van artikel   13, § 2 K.B. 30 oktober 1974;  mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, wordt 
alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met 
betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het 
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen;  het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing op haar 
wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over 
het recht op het bestaansminimum;  slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegheid toekent omtrent een te 
nemen beslissing, de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden.

 - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - 
Toetsing

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13, § 2 KB 30 okt. 1974

14 september 1998S.97.0074.F AC nr. ...

Om het recht op het bestaansminimum te bepalen moet rekening worden gehouden met alle inkomsten, van 
welke aard en oorsprong ook, en dat vóór elk beslag dat gelegd is wegens verplichtingen tot levensonderhoud.

 - Bestaansmiddelen - Berekening - Inkomen - Beslag wegens verplichtingen tot levensonderhoud

- Art. 1412 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 12 e.v. KB 30 okt. 1974

- Art. 5, §§ 1 en 2 Bestaansminimumwet

13 mei 1996S.95.0119.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

 - Gewaarborgd bestaansminimum - Gerechtigde - Vreemdeling - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - 
Voorwaarden - Vluchteling - Hoedanigheid - Categorieën - Onderscheid

- Art. 49 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 1, 3° KB 27 maart 1987

- Art. 1, §§ 1 en 2 Bestaansminimumwet

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

27 februari 1995S.94.0132.N AC nr. ...

De aangifteverplichting bedoeld in artikel  7, §2 Bestaansminimumwet is geen voorwaarde voor toekenning of 
behoud van het bestaansminimum, maar een verplichting die de betrokkene wordt opgelegd opdat het 
centrum voor maatschappelijk welzijn kan nagaan of er al dan niet grond is tot herziening of intrekking van het 
bestaansminimum.~

 - Aard - Terugvordering - Herziening - Toekenning - Intrekking - Aangifteverplichting

BESTENDIGE DEPUTATIE

14 september 1998F.98.0007.F AC nr. ...

Nietig is de door een bestendige deputatie gewezen beslissing inzake verhaal tegen een aanslag in de directe 
gemeentebelastingen, wanneer uit de rechtsplegingstukken niet blijkt dat de provinciegriffier de datum van de 
rechtszitting waarop de zaken zouden berecht worden ter kennis van de partijen of van een onder hen heeft 
gebracht.

 - Eigenlijke rechtspraak - Rechtspleging - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen - 
Provinciegriffier - Partijen - Inlichtingen - Openbare rechtszitting - Datum - Kennisgeving - Verzuim
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- Art. 5, derde lid KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin 
deze een rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, en derde lid Provinciewet

20 november 1997F.95.0025.N AC nr. ...

De bestendige deputatie die uitspraak doet over een bezwaar tegen een heffing door een gemeente, is geen 
bestuur waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
toepassing vindt.

 - Gemeentebelastingen - Bezwaar - Motiveringsverplichting

- Artt. 1 en 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

10 april 1997F.96.0112.F AC nr. ...

De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe gemeentebelasting 
aanhangig is gemaakt, oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft, in die hoedanigheid, het recht en de plicht na 
te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet overeenstemmen.

 - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid - Gemeentebelastingen - Bezwaar

- Art. 159 Grondwet 1994

De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege 
uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is 
bevoegd om kennis te nemen van de grieven tegen het principe van een belastingsverordening inzake de 
huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting.

 - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid - Gemeentebelasting - Huisvuilophaling - Principe - Bedrag - 
Bezwaar

- Art. 159 Grondwet 1994

BETALING

18 maart 2004C.01.0560.N AC nr. 153

De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van de hem 
verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de overeenkomst geen aanleiding geeft 
tot betwisting, wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve 
betaling en niet tot de dag waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post- en girodienst 
overmaakt (1). (1) Zie (algemeen) VAN GERVEN, W., en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 
380; STIJNS, S.Chronique de Jurisprudence, Les obligations : Le régime général de l'obligation", J.T., 1999, 836, 
nr 46; (bijzonder) FLAMME, M.-A, de GRANDRY, A. en MATHEÏ, Ph., Praktische Kommentaar bij de 
reglementering van de Overheidsovereenkomsten, derde uitgave, 428; zie ook de zesde uitgave, deel 2, 283. 
e.v.

 - Interesten - Moratoire interesten - Overheidsopdrachten - Werken - Termijn - Overschrijding - Einddatum

- Artt. 15.A, 3° en 15.D MB 14 okt. 1964

25 januari 1996C.93.0424.N AC nr. ...

Wanneer een gestolen postcheque met de bijhorende waarborgkaart ter betaling wordt aangeboden in de 
door artikel  142ter, § 1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post bij 
uitbetaling na verzet specifiek geregeld en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
~

 - Postcheque met waarborgkaart - Diefstal - Verzet - Aansprakelijkheid van de Post

- Art. 126, eerste lid KB 12 jan. 1970

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...
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De in artikel  1254 B.W. vervatte regels m.b.t. de toerekening van de betalingen zijn niet van toepassing 
wanneer de gedane betaling wegens haar aard zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer de 
curator, ter vereffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers verdeeld heeft door de 
hoofdsom van de schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en 
de schuldeiser na de beëindiging van het faillissement van de schuldenaar de betaling van die interesten 
vordert.

 - Interesten - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Toerekening - Faillissement

- Artt. 451 en 452 Wetboek van Koophandel

- Art. 1254 Burgerlijk Wetboek

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

ALGEMEEN

8 oktober 2004C.03.0619.N AC nr. 468

Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende voor rekening van de Staat, 
wordt vereist dat de dagvaarding betekend wordt binnen de wettelijke termijn, hetzij aan de Staat, hetzij aan 
het Wegenfonds, maar wordt niet vereist dat de dagvaarding zou betekend worden binnen dezelfde termijn 
aan het Wegenfonds.

Algemeen - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Werken voor rekening van de Staat - Dagvaarding - 
Betekening - Vereiste

- Artt. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds

- Art. 18, § 2 MB 10 aug. 1977

6 oktober 2004P.04.0719.F AC nr. 459

Onder betekening van een bij verstek gewezen beslissing moet worden verstaan de afgifte, bij 
deurwaardersexploot, van een eensluidend verklaard (1) en bijgevolg integraal afschrift van de betekende 
beslissing. (1) Zie Cass., 26 okt. 2000, AR C.98.0538.F, nr 578.

Algemeen - Beslissing bij verstek gewezen - Betekening

19 april 2002C.01.0218.F AC nr. 241

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 19 april 2002, AR C.01.0097.F, AC 2002, nr ...

Algemeen - Woonplaats - Begrip - Referentieadres

De betekening van het cassatieberoep aan de procureur des Konings is van generlei waarde als de partij op 
wier verzoek zij is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van de betekende 
kende; een dergelijke betekening kan evenwel, ook al is zij naar de vorm onregelmatig, geen nietigheid tot 
gevolg hebben, aangezien zij het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan de verwerende 
partij een afschrift bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid geven haar 
verweermiddelen uiteen te zetten (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Cassatieberoep - Vormen - Betekening aan de procureur des Konings - Kennis van de woonplaats, verblijfplaats 
of gekozen woonplaats

- Artt. 40, vierde lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

Het referentieadres bedoeld in artikel  1, § 2, W. 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters in de zin van artikel  36 Ger.W. (1). (1) Zie 
concl. O.M.

Algemeen - Woonplaats - Begrip - Referentieadres

- Art. 1, § 2 Wet 19 juli 1991

- Art. 36 Gerechtelijk Wetboek

8 maart 2002C.01.0113.F AC nr. 171

De betekening aan de gekozen woonplaats is van generlei waarde als ze verricht is met miskenning van het 
eerlijkheidsbeginsel en van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1997, AR C.96.0080.F, nr. 22; 10 
dec. 1971, AC 1972, 361.
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Algemeen - Betekening aan de gekozen woonplaats - Geldigheid

- Artt. 39 en 40 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 2002P.00.0763.N AC nr. 85

Nu 11 juli een decretale maar geen wettelijke feestdag is slaat het Hof geen acht op stukken van betekening 
van het cassatieberoep in strafzaken die door de burgerlijke partij ter griffie van het Hof zijn neergelegd op 12 
juli, d.i. na het verstrijken van de bij artikel  420bis, tweede alinea, Sv. bepaalde termijn.

Algemeen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep - Betekening - Neerlegging van stukken van 
betekening ter griffie - Termijn - Verlenging - Wettelijke feestdag - Decretale feestdag

- Art. 6 Decr. Vl. Gemeenschap 7 nov. 1990

- Art. 1 KB 18 april 1974

- Art. 644, eerste lid Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1110.F AC nr. ...

De beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de dagvaarding in strafzaken niet 
ongedaan is, is wettig, wanneer de rechter op grond van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur des 
Konings wegens de eigen nalatigheid van de verdachte diens woon- of verblijfplaats niet kende op het ogenblik 
van de betekening van de dagvaarding (1). (1) Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1511.N, nr. 2 en de noot MDS.

Algemeen - Strafzaken - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 2000C.98.0538.F AC nr. ...

Onder betekening, in de zin van het Ger.W. moet worden verstaan de afgifte, bij deurwaardersexploot, van 
een eensluidend afschrift van de akte die de gerechtsdeurwaarder moet betekenen.

Algemeen - Betekening

- Art. 32, 1° Gerechtelijk Wetboek

12 september 2000P.98.0944.N AC nr. ...

De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan indien de partij op wier verzoek 
ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend 
wordt, in België of, in voorkomend geval, in het buitenland, kende (1). (1) Cass., 15 sept. 1993, nr. 349; contra 
Cass. 7 juni 1994, nr. 291; zie de kritische noot get. A. De Nauw in Recente Cassatie, 1994, nr. 10, p. 345.

Algemeen - Betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings - Kennis van de woonplaats, verblijfplaats of 
gekozen woonplaats

- Artt. 39 en 40 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2000C.97.0120.N AC nr. ...

De betekening van een vonnis op verzoek van een niet bestaande natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft 
geen rechtsgevolg, ook al is de betekening naar de vorm niet nietig.

Algemeen - Betekening - Vonnis - Niet bestaande verzoeker

- Artt. 32, 1° en 860, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De betekening van een vonnis ten verzoeke van een partij in een rechtspleging in eerste aanleg, die na de 
uitspraak van het beroepen vonnis door een andere vennootschap is opgeslorpt kan geen rechtsgevolg 
hebben; door die opslorping heeft ze de mogelijkheid verloren zelf in rechte op te treden.

Algemeen - Betekening - Vonnis - Vennootschap - Opslorping - Vordering in rechte

- Artt. 32, 1° en 860, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 mei 2000C.99.0523.N AC nr. ...

De rechter oordeelt in feite waar de verblijfplaats is van een partij, zonder dat hij het begrip verblijfplaats mag 
miskennen.

Algemeen - Verblijfplaats - Beoordeling door de rechter - Perken

- Art. 36 Gerechtelijk Wetboek

Miskent het begrip verblijfplaats niet, de rechter die, in feite, vaststelt dat de wisselende adressen van eiser 
stroken met de informatie van het consulaat-generaal dat eiser normaal in België verblijft.
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Algemeen - Verblijfplaats - Beoordeling door de rechter - Miskenning

- Art. 36 Gerechtelijk Wetboek

11 april 2000P.99.1117.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde voor betekeningen keuze van woonplaats heeft gedaan, wordt de betekening gedaan 
om hem voor de strafrechter te dagvaarden, geldig op die gekozen plaats gedaan, zolang hij niet bij ter post 
aangetekende brief een wijzigingsbericht aan het openbaar ministerie doet geworden.

Algemeen - Keuze van woonplaats

- Art. 39 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 2000C.97.0349.N AC nr. ...

Wanneer het Vlaams Gewest gedagvaard wordt, verplicht geen wettelijke bepaling tot het vermelden in de 
dagvaarding van de bevoegde procesvertegenwoordiger of van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te 
treden.

Algemeen - Betekening van een dagvaarding aan het Vlaams Gewest - Niet-vermelding van de bevoegde 
procesvertegenwoordiger

- Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 702 en 703 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 2000P.99.0457.N AC nr. ...

Het bewijs van ontvangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf niet werd neergelegd levert geen 
bewijs van betekening op.

Algemeen - Cassatieberoep - Bewijs van de betekening - Bewijs van ontvangst onder gesloten omslag - Toepassing

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

27 april 1999P.97.0214.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie moet ambtshalve onderzoeken of de voorziening van een partij, die tot betekening ervan 
gehouden is, deze betekening heeft verricht en of ze regelmatig is.

Algemeen - Strafzaken - Cassatieberoep - Betekening - Regelmatigheid - Ambtshalve onderzoek door het Hof van Cassatie

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

17 december 1998C.96.0112.N AC nr. ...

Het verzenden van een aangetekende brief, voorzien bij artikel 38, § 1 Gerechtelijk Wetboek, waarbij de 
datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor een 
schriftelijk gevolmachtigde, een eensluidend afschrift van het exploot af te halen op het kantoor van de 
gerechtsdeurwaarder, is een loutere voorzorgsmaatregel die de gevolgen niet heeft van een betekening.

Algemeen - Exploot - Betekening in andere dan in strafzaken - Betekening niet aan de persoon of de woonplaats - 
Aangetekende brief - Verzending

- Art. 38, § 1 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 1997C.96.0080.F AC nr. ...

De betekening in het buitenland is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze verricht is de in België 
gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, kende.~

Algemeen - Keuze van woonplaats in België - Betekening in het buitenland

- Art. 40, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de partij op wier verzoek een betekening verricht wordt, de gekozen woonplaats kent van degene 
aan wie betekend wordt, dient die partij het exploot op die plaats te doen betekenen; het betreft hier geen 
mogelijkheid maar een verplichting die bovendien van openbare orde is.~

Algemeen - Keuze van woonplaats - Betekening aan de gekozen woonplaats - Aard van die regel

- Art. 40, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...
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De betekening aan de procureur des Konings, omdat de verweerder "afgevoerd is van ambtswege", hoewel 
blijkt dat zijn verblijfplaats in het buitenland gekend is of dat hij woonstkeuze gedaan heeft bij zijn raadsman, 
is ongedaan.~

Algemeen - Betekening aan de procureur des Konings - Afvoering van ambtswege - Gekende verblijfplaats in het 
buitenland - Woonstkeuze - Betekening ongedaan - Strafzaken

- Art. 40, laatste lid Gerechtelijk Wetboek

12 september 1996C.95.0308.F AC nr. ...

Om de termijn van hoger beroep tegen een vonnis te doen ingaan t.a.v. het Waalse Gewest, moet dat vonnis 
worden betekend aan het Gewest zelf, dat door zijn executieve wordt vertegenwoordigd, en niet aan haar 
minister-voorzitter.~

Algemeen - Betekening van een vonnis aan de minister-voorzitter van het Waalse Gewest - Gevolgen

- Artt. 3 en 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

26 maart 1996P.96.0359.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet nagaan, vermag verschrijvingen 
met betrekking tot het verlenen of het betekenen van dit bevel vast te stellen.~

Algemeen - Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Betekening - Datum - Verschrijving

- Art. 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Noot G.B., cass., 26 maart 1996, P.96.0359.N, AC 1996, nr.~

Algemeen - Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Betekening - Datum - Verschrijving

3 januari 1995P.93.1511.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de dagvaarding in 
strafzaken niet ongedaan is, wanneer de rechter op grond van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur 
des Konings wegens het eigen toedoen van de verdachte op het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding diens woon- of verblijfplaats niet kende.~

Algemeen - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid - Strafzaken

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

30 november 2004P.04.1271.N AC nr. 579

Is geen regelmatige kennisgeving in de zin van artikel 135, § 3, derde lid, Wetboek van Strafvordering, de 
kennisgeving gedaan aan het adres van de vermoedelijke feitelijke verblijfplaats van de inverdenkinggestelde 
dat een element is van het hem ten laste gelegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen (1). (1) Cass., 19 feb. 
2002, AR P.01.1715.N, nr 121.

Allerlei - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Voorgeschreven kennisgevingen - Adres bestanddeel van het ten laste gelegd misdrijf

- Art. 135, § 3, derde lid Wetboek van Strafvordering

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

De directeur van de strafinrichting geeft aan de vreemdeling kennis van de administratieve beslissingen die 
met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen worden, wanneer de betrokkene zich in staat van 
aanhouding bevindt, ongeacht of de vrijheidsberoving is bevolen door een bestuurlijke overheid dan wel door 
een magistraat van de rechterlijke orde (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.1283.F, nr. 471.

Allerlei - Vreemdelingen - Administratieve beslissingen - Kennisgeving - Staat van aanhouding

- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen
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Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is gesteld van een nieuwe titel van 
hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het grondgebied te verlaten met de beslissing om hem 
naar de grens terug te leiden en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de 
strafinrichting, die de vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem 
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan.

Allerlei - Vreemdelingen - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - 
Kennisgeving - Directeur van de strafinrichting - Nieuwe titel van hechtenis - Administratieve beslissing - Kennisgeving - 
Verplichting

- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

24 april 2001P.99.0383.N AC nr. ...

De vermelding op het betekeningsexploot dat het afschrift van de betekeningsakte door de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van de plaats van betekening werd afgegeven, houdt in dat 
de gerechtsdeurwaarder in de woonplaats van de geadresseerde onder gesloten omslag een bericht heeft 
achtergelaten, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en waarin de plaats 
wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; de geadresseerde had aldus de mogelijkheid om het afschrift van 
de betekenisakte waar het werd afgegeven af te halen en de betekening is regelmatig geschied, zodat het feit 
dat hij er geen kennis heeft van genomen geen overmacht oplevert (1). (1) Zie cass., 2 mei 1995, A.R. 
P.93.0126.N, nr 217.

Allerlei - Strafzaken - Onmogelijkheid van betekening aan de persoon - Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat - 
Achterlating van een bericht onder gesloten omslag in de woonplaats van de geadresseerde - Regelmatige betekening - 
Geen of laattijdige kennisname door de geadresseerde - Overmacht - Toepassing

- Artt. 35 en 37, § 1 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 1999P.99.0536.F AC nr. ...

De aan de beklaagde gedane toezending per faxpost of bij aangetekende brief van het bericht om voor de 
raadkamer te verschijnen voor de regeling van de rechtspleging is een mededeling die op verzoek van de 
griffier via de post geschiedt en moet bijgevolg worden beschouwd als de kennisgeving van een akte van 
rechtspleging in de zin van artikel  38, Taalwet Gerechtszaken; dat bericht moet derhalve, op straffe van 
nietigheid, vergezeld gaan van een vertaling, wanneer het gesteld is in de taal van een ander taalgebied dan 
dat waar het ter kennis moet worden gebracht.~

Allerlei - Strafzaken - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Bericht om te verschijnen - Kennisgeving aan de 
verdachte - Vertaling

- Art. 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 127, zesde lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 38 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 mei 1999P.99.0012.F AC nr. ...

Het verzet tegen het vonnis dat strekt tot veroordeling wegens overtredingen, fraudes of misdrijven m.b.t. 
geestrijke dranken en het vergunningsrecht, moet betekend worden aan het bestuur van Financiën, aangezien 
de betekening aan het O.M. geen uitwerking heeft.~

Allerlei - Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken - Veroordeling bij verstek - Verzet - Betekening aan de vervolgende partij - 
Vervolgende partij

6 januari 1999P.98.1510.F AC nr. ...

De beklaagde kan verzet doen tegen het veroordelend arrest door een deurwaardersexploot aan de 
tegenpartij te doen betekenen binnen vijftien dagen na de aan hem in persoon gedane betekening van dat 
arrest; alleen degene die in het Koninkrijk opgesloten is en niet over het vereiste bedrag beschikt om de kosten 
van de deurwaardersakte te dekken, kan verzet doen tegen zijn strafrechterlijke veroordeling door binnen 
dezelfde termijn een verklaring af te leggen voor de bestuurder van de strafinrichting of diens gemachtigde.~

Allerlei - Verzet - Strafzaken - Beklaagde in hechtenis - Akte van verzet - Kennisgeving - Vormen - Opsluiting in het buitenland

- Artt. 187 en 208 Wetboek van Strafvordering

- Art. 2 KB nr 236 van 20 jan. 1936
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27 mei 1998P.98.0260.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen 
woonplaats heeft, dan wordt het vonnis, dat hem bij verstek veroordeelt, hem op regelmatige wijze betekend, 
als de betekening gedaan wordt aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de 
vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting houdt; aangezien die betekening geldt als een 
betekening aan de woonplaats, is het hoger beroep dat meer dan vijftien dagen na de dag van die betekening 
ingesteld wordt, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.

Allerlei - Strafzaken - Verstekvonnis - Betekening aan de procureur des Konings - Wettigheid - Hoger beroep - Termijn - 
Vertrekpunt

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

17 januari 1997D.95.0021.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang, wat de 
advocaat betreft, vanaf de kennisgeving per aangetekende brief.~

Allerlei - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Kennisgeving van de beslissing

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

3 december 1996P.96.1380.N AC nr. ...

De kennisgeving van de beslissing van de Minister van Justitie tot internering van een recidivist of een 
gewoontemisdadiger door de directeur van de inrichting waar de betrokkene zich in hechtenis bevindt, of, 
indien de betrokkene zich in vrijheid bevindt, door de directeur van de inrichting waar hij geïnterneerd wordt, 
is geen voorwaarde voor de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de beslissing tot internering, maar beoogt 
slechts de geinterneerde in de mogelijkheid te stellen voorziening te vragen bij de rechter en bepaalt het 
vertrekpunt van de hiertoe voorziene termijn.

Allerlei - Bescherming van de maatschappij - Terbeschikkingstelling van de regering - Recidivist of gewoontemisdadiger - 
Internering gelast door Minister van Justitie - Kennisgeving van de beslissing - Belang

- Art. 25bis, laatste lid Wet Bescherming Maatschappij

11 oktober 1996D.95.0016.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang vanaf de 
kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt op de datum van de toezending van de 
beslissing bij ter post aangetekende brief.~

Allerlei - Kennisgeving - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Kennisgeving van de beslissing

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

23 september 1996C.95.0431.N AC nr. ...

De vorderingen die gegrond zijn op artt. 221 en 223 B.W. worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak 
en vallen derhalve niet onder de regeling inzake inleiding en behandeling van de vordering op éénzijdig 
verzoekschrift, bedoeld bij de artt. 1025 en 1034 Ger.W.~

Allerlei - Vrederechter - Levensonderhoud - Huwelijk - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Dringende en voorlopige 
maatregelen - Procedure - Inleiding - Verzoekschrift op tegenspraak - Beschikking ten gronde - Kennisgeving - Regeling

- Artt. 1034bis tot 1034sexies Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 221 en 223 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1253ter, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

EXPLOOT

21 mei 2004C.03.0558.F AC nr. 275

Luidens artikel  32,1° Ger. W. wordt onder betekening verstaan de afgifte van een afschrift van de akte bij 
deurwaardersexploot;  de betekening strekt ertoe een akte van rechtspleging officieel ter kennis van de 
geadresseerde te brengen (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 2000, AR 98.0538.F, nr 578.
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Exploot - Betekening

- Art. 32, 1° Gerechtelijk Wetboek

Het exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar van een bewarend beslag onder derden, waarbij een 
afschrift is gevoegd van het vonnis dat tot titel voor het bewarend beslag heeft gediend, geldt niet als 
betekening van dat vonnis aan de beslagen schuldenaar en doet de appèltermijn niet ingaan.

Exploot - Exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar - Vonnis dat tot titel heeft gediend bij exploot gevoegd - 
Betekening

18 december 2003C.01.0150.N AC nr. 657

De onregelmatigheid van de betekening van de dagvaarding aan de gedaagde kan niet tot nietigheid leiden als 
het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten aan de gedaagde de dagvaarding te bezorgen en 
hem te mogelijkheid te bieden zijn verweermiddelen uiteen te zetten (1). (1) Zie Cass., 7 juni 2001, AR 
C.99.0496.F, nr 345, J.L.M.B., 2001, 1728 (betreffende de onregelmatige betekening van een cassatieberoep). 
Het O.M. concludeerde, met verwijzing naar Cass., 24 juni 1982, AC 1981-82, nr 642 en 20 dec. 1996, AR 
C.94.0443.N, nr 521, dat het middel niet kon worden aangenomen op grond dat de appèlrechters terecht 
artikel 861 toepasten en daarbij onaantastbaar oordeelden dat de ingeroepen belangenschade door eiser niet 
werd aangetoond en dit oordeel volgde uit de vaststelling dat eiser in zijn dagvaarding in verzet enkel 
vermeldde dat hij door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil onmogelijk kon aanwezig zijn op de zitting 
waarop de zaak werd ingeleid (wat impliceerde dat hij overigens zijn belangen naar behoren kon vrijwaren). 
Dit arrest, dat terecht onnodig formalisme wil tegengaan, houdt nochtans een wel zeer ruime interpretatie in 
van het artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm (of de 
vermelding ervan) verschoont.

Exploot - Dagvaarding - Burgerlijke zaken - Onregelmatigheid - Nietigheid

- Artt. 35, eerste en tweede lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

3 december 2003P.03.1191.F AC nr. 616

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de gerechtsdeurwaarder, aangezien het exploot in 
strafzaken niet kon worden betekend op de wijze die is voorgeschreven in de artt. 33 tot 35 Ger. W., een 
afschrift van het exploot op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel  37 van dat 
wetboek, moet de verklaring van hoger beroep, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden 
gedaan binnen de vijftien dagen na die afgifte (1). (1) Cass. 2 mei 1995, AR P.93.0126.N, nr 217.

Exploot - Strafzaken - Verstekvonnis - Betekening - Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat - Hoger beroep van de 
beklaagde - Termijn - Beginpunt - Overmacht - Onoverkomelijke dwaling

- Artt. 33 tot 35, en 37 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203 Wetboek van Strafvordering

29 november 2002C.00.0342.N AC nr. 644

De loutere verkeerde aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift van het 
verzoekschrift in cassatie werd ter hand gesteld, die uitsluitend te wijten is aan de verklaring van deze 
persoon, leidt niet tot nietigheid wanneer blijkt dat de betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. 7982, nr 429; 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr 564.

Exploot - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Verzoekschrift - Betekening aan de woonplaats - Hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift werd ter hand gesteld - Verkeerde aanduiding

- Artt. 35, tweede lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

24 april 2001P.99.0383.N AC nr. ...

De vermelding op het betekeningsexploot dat het afschrift van de betekeningsakte door de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van de plaats van betekening werd afgegeven, houdt in dat 
de gerechtsdeurwaarder in de woonplaats van de geadresseerde onder gesloten omslag een bericht heeft 
achtergelaten, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en waarin de plaats 
wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; de geadresseerde had aldus de mogelijkheid om het afschrift van 
de betekenisakte waar het werd afgegeven af te halen en de betekening is regelmatig geschied, zodat het feit 
dat hij er geen kennis heeft van genomen geen overmacht oplevert (1). (1) Zie cass., 2 mei 1995, A.R. 
P.93.0126.N, nr 217.

Exploot - Strafzaken - Onmogelijkheid van betekening aan de persoon - Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat - 
Vermelding van deze afgifte op het exploot - Draagwijdte
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- Artt. 35 en 37, § 1 Gerechtelijk Wetboek

27 maart 2001P.99.0956.N AC nr. ...

De betekening van de voorziening in cassatie door de burgerlijke partij aan de verweerder die in het 
buitenland verblijft, kan niet gebeuren overeenkomstig het Verdrag van 15 nov. 1965 inzake de betekening en 
de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in 
handelszaken; zij dient overeenkomstig artikel  40, Ger. W. te gebeuren(1). (1) Cass. 6 december 1989, 
A.R.7452, nr. 223 en 30 juni 1992, A.R.5388, nr. 574.

Exploot - Strafzaken - Voorziening in cassatie van de burgerlijke partij - Betekening in het buitenland - Wijze van betekenen

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

14 februari 2001P.00.1606.F AC nr. ...

De W. 11 juli 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op het afschrift van het 
deurwaardersexploot waarmee een rechterlijke beslissing betekend moet worden.

Exploot - Strafzaken - Beklaagde niet aanwezig op zijn woonplaats - Afgifte van een afschrift van het exploot op het 
politiecommissariaat - Wet betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing

- Art. 2, 4° Wet 11 april 1994

- Art. 37 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een exploot niet aan de beklaagde zelf kon worden betekend en een afschrift ervan aan het 
politiecommissariaat is afgegeven, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat dit afschrift aan de commissaris 
zelf moet worden overhandigd (1). (1) Zie Cass., 29 sept. 1998, A.R. P.98.0484.F, nr. 419.

Exploot - Strafzaken - Beklaagde niet aanwezig op zijn woonplaats - Afgifte van een afschrift van het exploot op het 
politiecommissariaat

- Art. 37 Gerechtelijk Wetboek

28 november 2000P.99.0064.N AC nr. ...

Nu de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst wordt door de regels van 
het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij 
tegen wie het is gericht wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de 
betekeningen in andere dan in strafzaken betreft (1). (1) Cass., 3 dec. 1996, AR nr. P.95.1337.N, nr. 475.

Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Vorm - Regelmatigheid der 
betekening

- Art. 38 Gerechtelijk Wetboek

15 november 2000P.00.1357.F AC nr. ...

Dwaling betreffende de identiteit van de beklaagde leidt tot nietigheid van het exploot van betekening dat 
erdoor is aangetast, wanneer de gedaagde t.g.v. die dwaling niet op de hoogte is gebracht van de tegen hem 
ingestelde vervolgingen.

Exploot - Strafzaken - Identiteit van de beklaagde - Dwaling

- Art. 43, 3° Gerechtelijk Wetboek

27 september 2000P.00.0287.F AC nr. ...

Hoewel een dagvaarding met name de datum van de betekening moet vermelden, verplicht geen enkele 
wettelijke bepaling de gerechtsdeurwaarder melding te maken van het uur waarop hij die betekening heeft 
gedaan.

Exploot - Strafzaken - Dagvaarding - Vereiste vermeldingen

- Art. 43, 1° Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2000C.96.0389.N AC nr. ...

De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een onbevoegd minister, gebeurt niet 
rechtsgeldig (1). (1) Vgl. Cass. 9 maart 1995, R.G. C.94.0361.N (AC 1995, nr 152).

Exploot - Burgerlijke zaken - Algemeen - Betekening van vonnis aan Belgische Staat - Rechtsgeldigheid

- Artt. 42, eerste lid, 1° en 705 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2000P.99.1697.F AC nr. ...
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De betekening, bij een ter post aangetekende brief, van een dagvaarding om voor de politierechtbank te 
verschijnen, is een daad van vervolging die de verjaring van de strafvordering stuit.

Exploot - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Stuiting - Politierechtbank - Dagvaarding om te verschijnen - 
Aangetekende brief

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 maart 2000P.98.0493.N AC nr. ...

In het geval van betekening op het politiecommissariaat, geschiedt de betekening niet op de dag van de 
ontvangst van de betekeningsakte door de veroordeelde, maar op de dag waarop het exploot op het 
politiecommissariaat is afgegeven.

Exploot - Betekening op het politiecommissariaat - Tijdstip van de betekening - Afgifte van het exploot

- Artt. 35 en 37, § 1 Gerechtelijk Wetboek

18 januari 2000P.99.1436.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. du JARDIN, Cass., 18 jan. 2000, P.99.1436.N, AC, 2000, nr.

Exploot - Keuze van woonplaats - Voorwaarde voor betekening aan de persoon

Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, wordt enkel de afgifte van het 
afschrift van het exploot van betekening aan de lasthebber persoonlijk als betekening aan de persoon geacht.

Exploot - Keuze van woonplaats - Voorwaarde voor betekening aan de persoon

- Art. 39 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 2000P.99.1490.F AC nr. ...

De betekening, aan een woon- of verblijfplaats in het buitenland, door verzending door de 
gerechtsdeurwaarder bij ter post aangetekende brief van een afschrift van de akte is onregelmatig, wanneer 
degene aan wie de betekening wordt gedaan, ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische 
gemeente.

Exploot - Betekening bij ter post aangetekende brief - Geldigheid

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

24 november 1999P.99.0985.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel  38, § 1, Ger. W., dat andere materies dan 
strafzaken regelt.

Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Betekening - Modaliteiten

- Artt. 37 en 38 Gerechtelijk Wetboek

20 september 1999F.99.0031.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen wordt een voorziening voor het hof van beroep ingesteld bij wege van een 
verzoekschrift dat bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de bevoegde directeur van de belastingen wordt 
betekend; onder betekening in de zin van die bepaling wordt verstaan de afgifte van een afschrift van het 
verzoekschrift.~

Exploot - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Verzoekschrift - Betekening

- Artt. 2 en 32, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

14 januari 1999F.98.0003.F AC nr. ...
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Het ontbreken van de handtekening van de gerechtsdeurwaarder op het afschrift van het exploot waarmee 
inzake inkomstenbelastingen de voorziening voor het hof van beroep wordt betekend, leidt niet tot nietigheid 
van die voorziening van de belastingschuldige het doel bereikt heeft dat de wet ermee beoogt, namelijk de 
wettigheid van de aanslag verzekeren en ervoor zorgen dat de Belgische Staat, Minister van Financien, het 
afschrift ontvangt van het verzoekschrift waarmee de voorziening is ingesteld, dit door toedoen van een 
gerechtsdeurwaarder die de datum en de overeenstemming met het origineel waarmerkt;  zulks is het beval 
wanneer het origineel van het exploot van de betekening aan de in het W.I.B.  (1992) bedoelde directeur van 
de belastingen de handtekening van de optredende gerechtsdeurwaarder draagt.

Exploot - Afschrift - Gerechtsdeurwaarder - Handtekening - Ontbreken - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - 
Voorziening voor het hof van beroep - Verzoekschrift - Betekening

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 867 Gerechtelijk Wetboek

29 september 1998P.98.0484.F AC nr. ...

Wanneer een exploot niet aan de beklaagde in persoon kon worden betekend en deze zijn woonplaats heeft 
verlaten zonder zijn nieuwe verblijfplaats te hebben bekendgemaakt, kan het afschrift van het exploot 
afgegeven worden aan de gemeentebeambte of de politieagent die door het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente van de woonplaats van de beklaagde daartoe opdracht heeft.

Exploot - Strafzaken - Beklaagde niet aanwezig op zijn woonplaats - Afgifte van een afschrift van het exploot aan de politie

- Art. 37 Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1998P.96.1345.N AC nr. ...

Art. 867 Ger.W., dat voorziet dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of 
van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat 
de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat de niet-vermelde vorm werkelijk in 
acht is genomen, is niet van toepassing op de betekening van een dagvaarding in strafzaken.~

Exploot - Strafzaken - Nietigheid - Artikel 867 Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 867 Gerechtelijk Wetboek

12 mei 1997S.96.0191.N AC nr. ...

De miskenning van de bepalingen van artikel  43, 1° en 3° Ger.W., krachtens welke het exploot van betekening 
op straffe van nietigheid moet vermelden, de plaats van de betekening en de naam, de voornaam en de 
woonplaats van de geadresseerde, valt niet onder de toepassing van artikel  862, § 1, 9°, Ger.W., luidens welke 
de regel van artikel  861 Ger.W. niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende de 
vermelding dat de exploten en akten van tenuitvoerlegging betekend zijn aan de persoon of op de plaats die 
de wet bepaalt.~

Exploot - Exceptie van nietigheid - Betekening aan de persoon - Op de plaats die de wet bepaalt

- Artt. 43, 1° en 3°, 862, § 1, 9° Gerechtelijk Wetboek

Exploot - Betekening - Vermeldingen - Nietigheid - Plaats van betekening - Naam - Voornaam - Woonplaats van 
geadresseerde

- Artt. 43, 1° en 3°, 862, § 1, 9° Gerechtelijk Wetboek

Exploot - Betekening aan de woonplaats van geadresseerde - Onjuiste aanwijzing van adres en benaming - Onregelmatige 
betekening

- Artt. 43, 1° en 3°, 862, § 1, 9° Gerechtelijk Wetboek

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van het openbaar ministerie wanneer door de gerechtsdeurwaarder de 
overhandiging van een kopie van de akte van voorziening niet op authentieke wijze wordt vastgesteld en de 
overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig afschrift van deze akte aan de verweerder werd 
betekend.~

Exploot - Betekening van een akte van voorziening in cassatie - Voorziening van het openbaar ministerie - Vaststellingen - 
Afschrift - Controle door het Hof - Ontvankelijkheid

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

21 januari 1997P.95.1476.N AC nr. ...
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De grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening wegens een onjuiste vermelding van de woonplaats van 
eiser in de akte van betekening van de voorziening kan niet aangenomen worden indien geen belangenschade 
wordt aangevoerd.~

Exploot - Strafzaken - Cassatieberoep - Betekening van de voorziening - Vermeldingen - Onregelmatigheid - Verzuim - 
Belang - Ontvankelijkheid

- Artt. 43, 2°, 861 en 862 Gerechtelijk Wetboek

De grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening wegens ontstentenis van vermelding van de inschrijving 
van eiser in het handelsregister in de akte van betekening van de voorziening kan niet aangenomen worden 
indien geen belangenschade wordt aangevoerd.~

Exploot - Strafzaken - Cassatieberoep - Betekening van de voorziening - Vermeldingen - Onregelmatigheid - Verzuim - 
Belang - Ontvankelijkheid

- Artt. 43, 2°, 861 en 862 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 1997P.96.1040.F AC nr. ...

Nietig is de betekening van een arrest dat bij verstek tegen een gefailleerde vennootschap wordt uitgesproken, 
wanneer zij niet aan de curator, maar aan de zetel van de vennootschap betekend werd.~

Exploot - Gefailleerde geadresseerde

- Artt. 444 en 452 Wetboek van Koophandel

3 december 1996P.95.1337.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partij tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen in 
andere dan in strafzaken betreft.~

Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Betekening - Vorm

- Art. 38 Gerechtelijk Wetboek

11 september 1996P.96.0277.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel  38, § 1, Ger.W., dat andere materies dan 
strafzaken regelt.~

Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Betekening - Modaliteiten

- Artt. 37 en 38 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1995C.94.0484.F AC nr. ...

Wanneer het afschrift van het exploot van betekening van het cassatieberoep door de gerechtsdeurwaarder 
niet is ondertekend, kan zulks niet leiden tot nietigheid van de akte, als uit de gedingstukken blijkt dat de 
betekening van het cassatieberoep het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten het afschrift van 
het verzoekschrift te doen toekomen door de ambtelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, die de 
dagtekening ervan voor echt verklaart en het eensluidend verklaart met het origineel.  Dat is het geval 
wanneer het origineel van het exploot van betekening en de overeenkomstig artikel  38, § 1, derde lid, Ger.W., 
door de gerechtsdeurwaarder gezonden aangetekende brief door laatstgenoemde zijn ondertekend.

Exploot - Cassatieberoep - Afschrift - Verzoekschrift - Betekening - Exploot - Burgerlijke zaken - Handtekening van de 
gerechtsdeurwaarder - Verzuim

- Art. 867 Gerechtelijk Wetboek

15 mei 1995C.94.0398.F AC nr. ...

Er zijn geen termen aanwezig om tegen een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid 
op te werpen dat overeenkomstig artikel   1097 Ger.W.  ter kennis werd gebracht en hieruit is afgeleid dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verweerder, wiens woonplaats in het 
buitenland is gevestigd, woonplaats heeft gekozen in België waar het cassatieverzoekschrift is betekend. 
(Impliciet).~

Exploot - Cassatieberoep - Verweerder - Cassatieverzoekschrift - Woonplaats - Woonplaats in het buitenland - Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in België - Betekening aan de in België gekozen woonplaats - Ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Burgerlijke zaken - Bewijs - Vormen

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek
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2 mei 1995P.93.0126.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep, ingeval de 
betekening is gebeurd door afgifte van het afschrift van het exploot op het politiecommissariaat ingevolge 
artikel  37 Ger.W., behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen 
na die afgifte.~

Exploot - Hoger beroep - Betekening - Termijn - Aanvangstijdstip - Verstekvonnis - Afgifte op politiecommissariaat - 
Strafzaken

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

29 maart 1995P.94.1400.F AC nr. ...

De vermelding van de naam, voornaam en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie het 
afschrift van het betekeningsexploot ter hand gesteld is overeenkomstig artikel  43, 3° Ger.W. wordt door 
artikel  862, § 1, 6° niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; krachtens dat artikel  is er alleen volstrekte 
nietigheid in geval van verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de exploten zijn betekend 
aan de persoon of op een andere wijze die de wet bepaalt (1). Volgens artikel  861 van hetzelfde wetboek kan 
de rechter het betekeningsexploot alleen dan nietig verklaren, indien het verzuim of de onregelmatigheid 
betreffende de bovengenoemde vermelding de belangen schaadt van de partij die zich op de exceptie beroept.

Exploot - betekening van exploot - Persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is - Naam, voornaam en hoedanigheid - 
Geen vermelding - Strafzaken - Nietigheid

14 februari 1995P.93.1431.N AC nr. ...

De betekening van een dagvaarding ten verzoeke van het Openbaar Ministerie wordt regelmatig aan de 
procureur des Konings gedaan wanneer degene aan wie betekend wordt ambtshalve van de 
bevolkingsregisters is geschrapt; de mogelijkheid dat betrokkene op een bepaald adres in den vreemde zou 
kunnen worden aangetroffen verplicht het Openbaar Ministerie niet desomtrent opsporingen te doen.~

Exploot - Betekening aan de procureur des Konings

- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

27 januari 1995C.94.0137.N AC nr. ...

Rechtsgeldig is de betekening die de gerechtsdeurwaarder aan de maatschappelijke of administratieve zetel 
van een rechtspersoon doet door het ter hand stellen van een afschrift aan diens aangestelde, nu de 
overgelegde stukken betreffende de hoedanigheid van deze laatste die vaststelling van de 
gerechtsdeurwaarder niet tegenspreken.~

Exploot - Rechtspersoon - Maatschappelijke of administratieve zetel - Aangestelde

- Art. 35 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSBRIEF

26 november 2004C.03.0498.N AC nr. 571

De termijn van verschijning van twee dagen die in acht dient genomen te worden wanneer betreffende een 
vordering in kort geding het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift dat door de griffier aan de 
gedaagde partij en aan haar advocaat bij gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, wordt gerekend vanaf de 
dag na de afgifte van de gerechtsbrief aan de postdienst, en niet vanaf de dag na de ontvangst ervan (1). (1) 
Zie Cass., 9 dec. 1996 (voltallige rechtszitting), AR S.96.0098.N, nr 494; 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, nr 103, en 
de conclusie van advocaat-generaal J.F. Leclercq in Bull. en Pas., I.

Gerechtsbrief - Vordering in kort geding - Hoger beroep - Verzoekschrift - Griffier - Kennisgeving bij gerechtsbrief - 
Verschijningstermijn - Begin

- Artt. 32,2°, 1056,2°, 1040 en 1035 tweede lid Gerechtelijk Wetboek

15 september 2003S.03.0005.F AC nr. 436

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing 
en niet op de datum van de ontvangst ervan (1), en de in maanden bepaalde termijn voor de rechtsmiddelen 
wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. (1) Cass., 17 maart 1997, AR S.96.0056.F, nr 
147; 17 maart 1997, AR S.96.0133.F, nr 150.
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Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - Toezending - Termijn - Berekening

- Artt. 32, 54 en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

3 januari 2003C.00.0244.N AC nr. 5

De procesregel neergelegd in artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek omtrent de wijze waarop de partijen en 
hun advocaten bij gerechtsbrief worden verwittigd indien de heropening van het debat wordt bevolen, welke 
regel de rechterlijke organisatie aangelangt, is toepaselijk in het kader van een voor de beslagrechter gevoerde 
procedure van berechting van geschillen als bedoeld in artikel 1582 van dat wetboek.

Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Beslag - Gedwongen tenuitvoerlegging - Procedure van berechting van geschillen - 
Heropening van de debatten - Kennisgeving van rechtsdag

- Artt. 775 en 1582 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0037.F AC nr. ...

De door de griffier gedane mededeling op het enige adres van de partij dat in het dossier van de rechtspleging 
wordt vermeld maar waar zij niet meer woonde, is regelmatig wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat het hof van beroep van die woonplaatswijziging op de hoogte was gebracht.

Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Vonnis geacht op tegenspraak te zijn gewezen - Mededeling - Gerechtsbrief - Woonplaats 
van geadresseerde - Wijziging - Hof van beroep niet op de hoogte

- Art. 751 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 2000C.99.0018.F AC nr. ...

Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd zonder de griffie en de 
tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan 
het adres dat in de processtukken is opgegeven regelmatig (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A.R. nr. 6480 (AC, 
1981-82, nr. 328).

Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Kennisgeving - Verzoekschrift in hoger beroep - Artikel 46, Ger.W. - Woonplaats van 
geadresseerde

- Art. 46, § 2 Gerechtelijk Wetboek

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel  751, § 1, Ger.W., is in hoger beroep vereist dat de verwittiging van 
de plaats, het uur en de dag waarop het vonnis of arrest, dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, zal 
worden gevorderd, door de griffier bij gerechtsbrief wordt afgegeven aan de woonplaats van de 
geadresseerde zoals zij in de processtukken is opgegeven (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1998, A.R. nr. C.0063.N, nr. 

Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Oproeping - Artikel 751 Ger.W. - Verwittiging - Woonplaats van geadresseerde

- Art. 751, § 1, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Gerechtsbrief - Niet verplichte gerechtsbrief - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en 
betekening - Duur, begin en einde - Begin

De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil betreffende een in artikel  580, 1, Ger.W. genoemde 
zaak, begint te lopen bij de betekening van de bestreden beslissing en niet vanaf de kennisgeving van die 
beslissing per gerechtsbrief aan de partijen (1). (1) Zie concl. O.M.

Gerechtsbrief - Niet verplichte gerechtsbrief - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en 
betekening - Duur, begin en einde - Begin

- Artt. 580, 1°, 704,eerste lid,792,2e en 3e lid, 1073, 1e lid Gerechtelijk Wetboek

16 december 1999C.98.0375.N AC nr. ...

Ook al beslist de appelrechter dat een rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd overeenkomstig de 
bepalingen betreffende het eenzijdig verzoekschrift en heeft de griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis 
gebracht aan de partijen, die vrijblijvende kennisgeving kan niet de aanvangsdatum zijn van de termijn om van 
dat vonnis in hoger beroep te komen; deze termijn kan slechts beginnen lopen vanaf de betekening van de 
beslissing.

Gerechtsbrief - Verzoekschrift op tegenspraak - Vonnis - Hoger beroep - Termijn

- Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek
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14 mei 1998C.95.0063.N AC nr. ...

Voor de geldigheid van artikel  753 Ger.W. waarbij artikel  751, § 1, 2e lid, wordt toegepast, is in hoger beroep 
vereist dat de kennisgeving van plaats, dag en uur waarop het vonnis of arrest zal worden gevorderd dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, bij gerechtsbrief aan de woonplaats van de geadresseerde is 
afgegeven, zoals deze in de gedingstukken is opgegeven.

Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Artikel 753 Ger.W. - Kennisgeving - Woonplaats van geadresseerde

- Artt. 751, § 1, tweede lid, en 753 Gerechtelijk Wetboek

23 februari 1998F.97.0110.F AC nr. ...

De kennisgeving van een arrest van het hof van beroep waardoor, inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen, de termijn om cassatieberoep in te stellen begint te lopen, geschiedt op de datum 
waarop de griffie van dat hof een afschrift van het arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats 
van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden.~

Gerechtsbrief - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - 
Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 februari 1998F.96.0127.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ... .

Gerechtsbrief - Inkomstenbelastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te 
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de kennisgeving 
moet geschieden.

Gerechtsbrief - Inkomstenbelastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

30 juni 1997S.96.0177.N AC nr. ...

De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil tussen een verzekeringsinstelling en een 
zorgenverstrekker tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van de bestreden beslissing 
bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze beslissing.~

Gerechtsbrief - Voorziening in cassatie - Termijn - Aanvang

17 maart 1997S.96.0056.F AC nr. ...

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing 
en niet op de datum van de ontvangst ervan;  die regel is toepasselijk op de kennisgevingen van vonnissen en 
arresten bepaald bij de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - Toezending

- Artt. 10 en 11 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

17 maart 1997S.96.0133.F AC nr. ...

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van de toezending ervan en niet op de datum 
van ontvangst.~

Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - Toezending
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- Artt. 32, 2°, en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

9 december 1996S.96.0098.N AC nr. ...

De kennisgeving van de rechterlijke beslissing geschiedt op de datum van de toezending ervan en niet op de 
datum van de aanbieding en ontvangst.~

Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - Kennisgeving door toezending van de beslissing

- Artt. 32, 2°, en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1996S.95.0087.F AC nr. ...

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing 
en niet op de datum van ontvangst.~

Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - Kennisgeving door toezending van de beslissing

- Artt. 32, 2°, en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

IN HET BUITENLAND

22 april 2003P.02.1622.N AC nr. 259

Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer eiser de betekening van zijn cassatieberoep aan verweerder in 
het buitenland heeft neergelegd zonder dat daarbij het bewijs van de aangetekende zending is gevoegd (1). (1) 
Cass., 31 mei 2000, AR P.99.0746.F, nr 333.

In het buitenland - Strafzaken - Cassatieberoep - Aangetekende zending - Bewijs van de regelmatigheid van de betekening

- Artt. 40, eerste lid en 43, 4° Gerechtelijk Wetboek

2 mei 2002C.99.0518.N AC nr. 265

De in België in burgerlijke zaken of in handelszaken opgemaakte dagvaardingen bestemd voor personen die in 
Duitsland verblijven, worden door de procureurs-generaal of door de procureurs des Konings rechtstreeks 
gezonden aan de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie 
het stuk bestemd is, zich bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter het aan de 
geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt (1). (1) Cass. 27 april 1999, A.R. P.97.0214.N, nr. 240; 9 dec. 
1996, A.R. S.96.0078.N, nr. 493; C. Lebon, Dagvaarding en bevrijdende verjaring: omvang van de stuiting, R. 
Cass. 2001, (233), nr. 11 en voetnoot 22. Thans is, sedert 31 mei 2001, de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van 
de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken van toepassing (PB. L. 160 van 30 juni 
2000, 37).

In het buitenland - Burgerlijke zaken - Betekening - Duitsland - Tijdstip van de betekening

- Art. 1, eerste lid, 1° Overeenkomst van 25 april 1959 tussen België en de Duitse Bondsrepubliek betreffende de 
toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 maart 1953 in zake burgerlijke rechtsvordering

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

16 mei 2001P.01.0269.F AC nr. ...

De gerechtsdeurwaarder die, in strafzaken, hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats of 
gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te betekenen akte bij een ter post aangetekend schrijven 
stuurt aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus niet aan de persoon (1). 
(1) Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.92.6402.N-.P.92.6784.N, nr. 436.

In het buitenland - Strafzaken - Verstekbeslissing - Betekening bij ter post aangetekende brief - Betekening aan de persoon

- Artt. 33 en 40 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2001P.00.1303.N AC nr. ...

De betekening, bestemd voor de personen die in Duitsland verblijven, wordt door de procureurs-generaal of 
door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
(Landgericht of Amtsgericht) in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk is bestemd, zich bevindt; 
de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht het aan de 
geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt (1). (1) Zie cass., 27 april 1999, A.R. nr P. 97.0214.N (AC 1999, nr 
240); cass., 8 juni 1988, A.R. nr 6644 (AC 1987-1988, nr 615).

In het buitenland - Strafzaken - Gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in België opgemaakt uitsluitend met betrekking 
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tot de burgerlijke rechtsvordering - Stukken bestemd voor personen die op het grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland verblijven - Wijze van toezending - Tijdstip

- Art. 1, 1° Overeenkomst van 25 april 1959 tussen België en de Duitse Bondsrepubliek betreffende de toepassing 
van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 maart 1953 in zake burgerlijke rechtsvordering

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2000P.99.0746.F AC nr. ...

De betekening, aan een in Frankrijk wonende verweerder, van het cassatieberoep dat de burgerlijke partij 
heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin beslist wordt om de 
verdachte buiten vervolging te stellen, moet worden verricht op de wijze bepaald in artikel  40, eerste lid, Ger. 
W.; het bewijs van de regelmatigheid van die betekening volgt uit de neerlegging, op de griffie van het Hof, van 
het postontvangstbewijs dat bij het exploot van betekening gevoegd werd (1). (1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. 
7452, nr. 223; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, L'introduction de la demande, d. II, 
Brussel, 1975, blz. 299, nr. 361; D. LEONARD, "La signification de la déclaration de pourvoi en cassation en 
matière répressive", J.T., 1989, blz. 194, nr. 24.

In het buitenland - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Betekening aan de in 
Frankrijk wonende verdachte - Modaliteiten - Bewijs

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

25 januari 2000P.97.0156.N AC nr. ...

Een betekening aan de procureur des Konings van het hoger beroep van het O.M. bij het gerecht dat van het 
beroep kennis moet nemen in het geval van een beklaagde met woonplaats in Polen is noch met toepassing 
van artikel  40, eerste lid, Ger.W., noch met toepassing van het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag, rechtsgeldig.

In het buitenland - Betekening van hoger beroep van O.M. - Beklaagde met woonplaats in Polen - Betekening aan de 
procureur des Konings - Geldigheid

- Artt. 16 en 23 Verdr. van 13 mei 1931 van uitlevering en van gerechtelijken bijstand in strafrechtelijke zaken 
gesloten tusschen het Koninkrijk België en de Poolsche republiek

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

27 april 1999P.97.0214.N AC nr. ...

Als de strafrechter onherroepelijk in de strafzaak heeft beslist en het cassatieberoep uitsluitend gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering, kan de betekening van de voorziening van de 
gedwongen tussengekomen partij niet geschieden op de wijze bepaald bij artikel 52.1 van de Overeenkomst 
van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, d.i.  door rechtstreekse 
toezending van de gerechtelijke stukken over de post.

In het buitenland - Strafzaken - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Toepasselijkheid - 
Onherroepelijke beslissing op strafgebied - Burgerlijke rechtsvordering - Gedwongen tussengekomen partij - 
Cassatieberoep - Betekening - Wijze

- Art. 49, aanhef en d) Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985

De in België opgemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, die enkel betrekking hebben op de 
rechtsvordering van de gedwongen tussengekomen partij en die bestemd zijn voor personen die op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven, worden, om ze te laten betekenen, door de 
procureurs-generaal of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het 
stuk is bestemd, zich bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter het aan de 
geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt.

In het buitenland - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Gedwongen tussengekomen partij - Betekening - 
Bondsrepubliek Duitsland - Wijze - Tijdstip

- Art. 1, 1° Overeenkomst van 25 april 1959 tussen België en de Duitse Bondsrepubliek betreffende de toepassing 
van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 maart 1953 in zake burgerlijke rechtsvordering

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 december 1997P.97.1144.F AC nr. ...

P. 315/30476-9-2016



Regelmatig is de in het buitenland gedane betekening van een verstekvonnis, wanneer wordt vastgesteld dat 
de bestemmeling daarin opmerkingen heeft gemaakt waaruit blijkt dat hij van de betekening kennisgenomen 
heeft, ook al heeft hij geweigerd de inhoud ervan na te gaan.~

In het buitenland - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, artikel 7 - Overmaken van een 
verstekvonnis - Toezending aan de bestemmeling - Vaststelling

- Art. 7 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

15 mei 1995C.94.0398.F AC nr. ...

Er zijn geen termen aanwezig om tegen een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid 
op te werpen dat overeenkomstig artikel   1097 Ger.W.  ter kennis werd gebracht en hieruit is afgeleid dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verweerder, wiens woonplaats in het 
buitenland is gevestigd, woonplaats heeft gekozen in België waar het cassatieverzoekschrift is betekend. 
(Impliciet).~

In het buitenland - Cassatieberoep - Verweerder - Cassatieverzoekschrift - Exploot - Woonplaats - Woonplaats in het 
buitenland - Keuze van woonplaats - Keuze van woonplaats in België - Betekening aan de in België gekozen woonplaats - 
Ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Burgerlijke 
zaken - Bewijs - Vormen

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1994C.93.0143.F AC nr. ...

De betekening in het buitenland, overeenkomstig artikel  3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 
november 1965, die in de vorm van een aanvraag bij aangetekende brief door de gerechtsdeurwaarder tot de 
centrale autoriteit van de aangezochte Staat is gericht en overeenstemt met het als bijlage aan dit Verdrag 
toegevoegde modelformulier, is verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs 
van de aangetekende brief.

In het buitenland - Tijdstip - Burgerlijke zaken - Betekening van exploten - Verdrag van 's Gravenhage, artikel 3 - 
Aangetekende zending

- Art. 3 Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke 
zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 jan. 1970

Niet-overlegging van de in artikel  6 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 1965 bedoelde 
verklaring kan niet tot nietigheid van de betekening leiden.~

In het buitenland - Burgerlijke zaken - Betekening van exploten - Verdrag van 's Gravenhage, artikel 6 - Verklaring  - Niet-
overlegging

- Artt. 3 en 6 Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in 
burgerlijke zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 jan. 1970

18 oktober 1994P.92.6402.N AC nr. ...

De gerechtsdeurwaarder die in strafzaken ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, 
verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te betekenen akte bij een ter post 
aangetekend schrijven stuurt aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus 
niet aan de persoon.

In het buitenland - Beslissing bij verstek - Strafzaken - Betekening bij ter post aangetekende brief - Betekening aan de 
persoon

- Artt. 33 en 40 Gerechtelijk Wetboek

BETICHTING VAN VALSHEID

21 december 2004P.04.1612.N AC nr. 623

De valsheidsvordering die alleen gericht is tegen een beschikking van de raadkamer die voor de oplossing van 
het cassatieberoep geen belang vertoont, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 2003, AR P.03.1248.F, nr 
567.

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

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613
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Krachtens artikel  907, tweede lid, Ger.W., dat van toepassing is in strafzaken, kunnen in het cassatiegeding 
alleen die stukken van valsheid worden beticht waartegen zulke betichting niet mogelijk is geweest vóór het 
gerecht in hoogste feitelijke aanleg (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1986, AR 5112-5218, nr 116; 22 sept. 1993, AR 
P.93.1121.F - P.93.1122.F - P.93.1123.F, nr 368-368bis-368ter; 9 sept. 1997, AR P.97.1155 - P.97.1201.N, nr 
342.

 - Strafzaken - Cassatiegeding - Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een cassatieberoep - Stuk dat van valsheid 
kon worden beticht voor het gerecht in feitelijke aanleg - Ontvankelijkheid

- Art. 907, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

7 april 2004P.04.0061.F AC nr. ...

De vordering tot betichting van valsheid, die n.a.v. een cassatieberoep in strafzaken wordt ingesteld, bestaat 
erin het bewijs uit een voorgelegd stuk te betwisten, dat een bewijs oplevert zolang het niet van valsheid 
wordt beticht (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 2003, AR P.03.1248.F, nr ... .

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

19 november 2003P.03.1472.F AC nr. 581

De n.a.v. een cassatieberoep ingestelde tussenvordering tot betichting van valsheid, die niet waarschijnlijk 
genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte in het gedrang te brengen, is niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass., 12 nov. 2003, AR P.03.1248.F, nr ...

 - Strafzaken - Authentieke akte - Waarschijnlijkheid - Ontvankelijkheid

- Art. 907 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering

12 november 2003P.03.1248.F AC nr. 567

In de regel is een verzoekschrift dat een n.a.v. een cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering bevat, 
ontvankelijk en de valsheidsvordering toegelaten, wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte 
stuk niet van valsheid kon worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft op een 
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en de in dat verzoekschrift gestelde 
bewering waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten (1). (1) Cass., 9 
sept. 1997, AR P.97.1155.N - P.97.1201.N, nr 342; 21 mei 2002, AR P.01.1016.N, nr 311; SWENNEN Fr., De 
incidentele valsheidsvordering in strafzaken voor het Hof van Cassatie, Tijdschrift voor Strafrecht, Kluwer, feb. 
2003, blz. 13 e.v., nrs 17, 18 en 22.

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

10 september 2002P.01.0341.N AC nr. 429

Een authentieke akte zoals een akte van verklaring van hoger beroep in strafzaken levert volledig bewijs op 
van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt 
geleverd na een valsheidsvordering; geen valsheidsvordering is vereist wanneer een vermelding wordt 
tegengesproken door een andere vermelding van dezelfde authentieke akte of door een andere authentieke 
akte of wanneer de valsheid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een onderzoeksmaatregel 
hoeft te worden getroffen (1). (1) Zie Cass., 31 okt. 1968, AC, 1968-69, 237.

 - Strafzaken - Bewijs door geschriften - Bewijskracht - Authentieke akte - Akte van verklaring van hoger beroep - 
Tegenbewijs - Valsheidsvordering - Toepassingsgevallen

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 1319 Burgerlijk Wetboek

26 juni 2002P.02.0505.F AC nr. 384

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, AC, 2002, nr. ... .

 - Strafzaken - Verzoek tot betichting van valsheid tot staving van een cassatieberoep - Vernietiging van de beslissing - 
Ontvankelijkheid van het verzoek

De vordering tot betichting van valsheid, die ingesteld wordt tot staving van een cassatieberoep, is niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de bestreden beslissing vernietigd wordt door het Hof (1). (1) Zie 
concl. O.M.

 - Strafzaken - Verzoek tot betichting van valsheid tot staving van een cassatieberoep - Vernietiging van de beslissing - 
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Ontvankelijkheid van het verzoek

12 juni 2002P.02.0341.F AC nr. 352

De vordering tot burgerlijk valsheidsincident, die voor het hof wordt ingesteld door een partij in het 
cassatiegeding, is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang, wanneer de daarin vervatte bewering geen 
weerslag heeft op de oplossing van het cassatieberoep (1). (1) Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1004.N, nr. 
473.

 - Strafzaken - Valsheidincident - Vordering - Cassatiegeding - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2002F.01.0041.F AC nr. 335

De valsheidsvordering die bij tussenvordering bij het Hof wordt ingediend is niet ontvankelijk wanneer blijkt uit 
het antwoord dat op de middelen moet worden gegeven dat de betichting tot staving van de middelen ten 
betoge dat de eisers in de valsheidprocedure geen dagvaarding van de griffie van het hof van beroep hebben 
ontvangen zonder te betwisten dat de griffie ze heeft gestuurd, geen weerslag heeft op de oplossing van de 
voorziening (1). (1) Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1004.N, nr. 473.

 - Belastingzaken - Valsheidsvordering bij tussenvordering - Bewering zonder weerslag op de voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

21 mei 2002P.01.1016.N AC nr. 311

In de regel is een verzoekschrift dat een valsheidsvordering bevat, ingesteld naar aanleiding van 
cassatieberoep, ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten, wanneer het tijdens het cassatiegeding 
van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift 
betrekking heeft op een wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en het in het 
verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten 
(1). (1) Cass. 9 sept. 1997, A.R. nrs. P.97.1155.N en P.97.1201.N, nr. 342; 1 dec. 1993, A.R. nrs. P.93.1416.F en 
P.93.1546.F, nr. 497.

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

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

In strafzaken moet de betichting van valsheid alleen worden aangenomen indien de omstandigheden dit 
vereisen (1); die rechtspleging, die ertoe strekt het bewijs te weerleggen dat voortvloeit uit het voorleggen van 
een stuk in een strafrechtspleging, is alleen noodzakelijk wanneer dat stuk bewijs oplevert zolang het niet van 
valsheid wordt beticht (2). (1) BELTJENS A., Encyclopédie du Droit criminel belge, Seconde partie, dl. II, Brussel, 
1903, blz. 308, nr. 9. (2) BELTJENS A., op. cit., blz. 308, nr. 4.

 - Valsheidincident in strafzaken - Ontvankelijkheid

Wanneer eiser in cassatie, tijdens het cassatiegeding, een stuk van valsheid beticht, is die betichting niet 
ontvankelijk, indien het voorwerp van dat verzoekschrift geen verband houdt met de oplossing van het 
cassatieberoep en deel uitmaakt van een geschil dat het Hof, zelfs niet gedeeltelijk, aan het onderzoek van de 
bodemrechters kan onttrekken.

 - Valsheidincident in strafzaken - Valsheid in het cassatiegeding - Voorwerp dat geen verband houdt met de oplossing van 
de cassatieberoepen - Ontvankelijkheid

- Art. 458 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een voorgelegd stuk tijdens een onderzoek of een rechtspleging van valsheid wordt beticht door een 
van de partijen, die de andere partij aangemaand heeft te verklaren of zij zich van dat stuk wil bedienen, hoeft 
de rechter dat stuk niet te verwerpen in geval van stilzwijgen van de partij die de aanmaning heeft gekregen, 
wanneer hij vaststelt dat de eiser die het stuk van valsheid heeft beticht, geen enkele reden heeft opgegeven 
die deze valsheid kan staven (1). (1) BELTJENS A., Encyclopédie du Droit criminel belge, Seconde partie, dl. II, 
Brussel, 1903, blz. 308, nr. 13.

 - Valsheidincident in strafzaken - Stuk door een van de partijen van valsheid beticht - Aanmaning aan de andere partij om 
te verklaren of zij zich van het stuk wil bedienen - Geen verklaring van de andere partij

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering
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Art. 6.1 E.V.R.M. wordt niet geschonden door de rechter die de hem door de wet toegekende discretionaire 
bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van de aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van 
valsheid moet worden aangenomen (1). (1) Zie Cass., 30 mei 1892 (Bull. en Pas., 1892, I, 279); BELTJENS A., 
Encyclopédie du Droit criminel belge, Seconde partie, dl. II, Brussel, 1903, blz. 308, nrs. 9 en 13; HÉLIE F., Traité 
de l'instruction criminelle ou Théorie du Code d'instruction criminelle, dl. III, Brussel, 1869, blz. 757, nr. 5337.

 - Valsheidincident in strafzaken - Toestemming om een stuk van valsheid te betichten - Discretionaire bevoegdheid van de 
rechter - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Miskenning

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering

Noch de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, noch de procureur-generaal bij het hof van beroep zijn 
partijen in het cassatiegeding; de artt. 458 en 459 Sv. zijn niet van toepassing op een aanmaning die tijdens dat 
geding tot hen gericht wordt (1). (1) Zie Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.F, nr. 607; PIRET J.-M., Het parket 
van Cassatie, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1994, 
Brussel, Bruylant, 1994, blz. 18.

 - Valsheidincident in strafzaken - Valsheidincident voor het Hof van cassatie - Aanmaning aan het openbaar ministerie - 
Partijen

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1660.F AC nr. ...

De rechter kan het herstel van een valse akte beperken tot de van valsheid betichte vermeldingen.

 - Valse akte - Herstel

- Art. 463 Wetboek van Strafvordering

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de valsheidsvordering die bij tussenvordering voor het Hof wordt ingediend, wanneer de 
bewering die zij bevat geen invloed heeft op de oplossing van de door die partij ingestelde voorziening.

 - Strafzaken - Valsheidsvordering bij tussenvordering - Bewering zonder invloed op de oplossing van de voorziening - 
Ontvankelijkheid

- Art. 907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 april 1999P.99.0444.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift, dat zo onduidelijk is gesteld dat niet kan worden uitgemaakt wat het 
werkelijk voorwerp ervan is.

 - Strafzaken - Vordering tot betichting van valsheid - Onduidelijke vordering - Ontvankelijkheid

10 december 1998C.95.0373.N AC nr. ...

Wanneer de verweerder in de valsheidsprocedure voor het Hof verklaard heeft zich niet van het van valsheid 
betichte stuk te willen bedienen, geeft het Hof hem daarvan akte, beveelt het dat dit stuk uit het geding wordt 
gehouden en veroordeelt het de verweerder in de kosten van de tussenvordering (en van de memorie van 
wederantwoord).~

 - Kosten - Voor het Hof van Cassatie - Verklaring van de verweerder - Niet-bediening - Bevel van het Hof

- Artt. 909 en 910 Gerechtelijk Wetboek

9 september 1997P.97.1155.N AC nr. ...

In de regel is een verzoekschrift dat een naar aanleiding van een cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering 
bevat, ontvankelijk en de valsheidsvordering toegelaten wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid 
betichte stuk niet van valsheid kon worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft 
op een wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en het in het verzoekschrift 
gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten.

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

10 november 1995C.94.0377.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de valsheidsvordering bij tussengeschil betreffende een tot staving van het cassatieberoep 
aangevoerd middel, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op grond van een ander middel.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiegeding - Burgerlijke zaken - Valsheidsvordering als tussengeschil
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- Art. 895 Gerechtelijk Wetboek

10 november 1995C.95.0014.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de valsheidsvordering bij tussengeschil betreffende een tot staving van het cassatieberoep 
aangevoerd middel, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op grond van een ander middel.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiegeding - Burgerlijke zaken - Valsheidsvordering als tussengeschil

- Art. 895 Gerechtelijk Wetboek

28 september 1994P.94.1104.F AC nr. ...

De betichting van valsheid voor het Hof van Cassatie, die niet incidenteel in een voorziening gedaan wordt, is 
niet ontvankelijk.~

 - Ontvankelijkheid - Voor het Hof van Cassatie

- Art. 907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 juni 1994P.94.0210.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot betichting van valsheid m.b.t. een conclusie die ter zitting is ingediend en 
door de griffier voor gezien is getekend, als die conclusie niet de vaststelling van de feiten tot doel en de 
toekenning van een bijzondere bewijswaarde eraan tot gevolg heeft.~

 - Vervalsing van conclusies

- Art. 459 Wetboek van Strafvordering

BEURS

16 april 2004C.03.0198.F AC nr. 200

Het arrest dat oordeelt dat de Beurscommissie geen houder van een domeinconcessie is en dat de verhouding 
tussen de gemeente en de Beurscommissie betreffende het ter beschikking stellen aan laatstgenoemde van 
een pand door de gemeente geen contractuele verhouding is, maar dat zij slechts door het publiek recht wordt 
beheerst en georganiseerd is volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, verantwoordt naar 
recht zijn beslissing dat de artt. 1302 en 1733 B.W. niet van toepassing zijn (1). (1) Over de 
terbeschikkingstelling van een  openbaar domein louter door de uitwerking van de wet, zie M.A. FLAMME, 
Droit Administratif, Dl. II, nr. 423.

 - Gemeente - Terbeschikkingstelling van een pand aan de Beurscommissie - Rechtsverhouding

- Art. 106 van titel V van Boek I Wetboek van Koophandel

- Artt. 1302 en 1733 Burgerlijk Wetboek

BEVOEGDHEID EN AANLEG

ALGEMEEN

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Algemeen - Bevoegdheid - Wet - Uitlegging - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd worden in de regel door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof uitgelegd. (Impliciet) (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Bevoegdheid - Wet - Uitlegging - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 november 1997C.97.0049.N AC nr. ...
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De bevoegdheid van de voorzitter van de Raad voor de mede- dinging om voorlopige maatregelen te nemen, 
bestemd om restrictieve mededingingspraktijken die het voorwerp van een onderzoek uitmaken te schorsen, 
is beperkt tot hetgeen strikt vereist is om de doelstelling van de wet van 5 augustus 1991 te bereiken en staat 
niet toe gelijk welke handeling van enige rechterlijke of administratieve overheid te verbieden om reden dat zij 
potentieel nadelig zou kunnen zijn voor de mededinging.~

Algemeen - Raad voor de mededinging - Voorzitter - Restrictieve mededingingspraktijken - Schorsing - Beperking

- Art. 35 Wet 5 aug. 1991

De uitoefening ten gronde van het tuchtrecht jegens de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de 
Orde, is uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van architecten; de voorzitter van de 
Raad voor de mededinging heeft geen rechtsmacht om aan die organen enig verbod op te leggen de hun 
wettelijk toevertrouwde opdracht uit te oefenen of te bepalen op welke wijze zij uitspraak moeten doen.~

Algemeen - Raad voor de mededinging - Voorzitter - Rechtsmacht - Orde van architecten - Tuchtorgaan

- Artt. 20 en 31 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 35 Wet 5 aug. 1991

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd, worden in de regel uitgelegd door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof; aldus staat het aan het Hof van Cassatie en niet aan het Grondwettelijk Hof te beslissen of 
de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987 een organieke wet is die o.a. hun financiering regelt.~

Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 februari 1995C.92.8392.N AC nr. ...

De rechtbank van koophandel is bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de curatoren op grond van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht, daar dit 
geschil rechtstreeks uit het faillissement ontstaat en de gegevens voor de oplossing ervan zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.~

Algemeen - Beheersfout - Faillissement - Curator

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

BELASTINGZAKEN

30 november 2001F.00.0085.F AC nr. ...

De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn bevoegdheid en de zaak 
verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst (1). (1) De voorziening in belastingzaken die ter griffie van 
het hof van beroep is neergelegd na de inwerkingtreding van de wetsbepalingen die de mogelijkheid een 
dergelijke voorziening bij dat hof in te stellen ophief, werd door de appèlrechters ontvankelijk verklaard en 
naar de bevoegde rechter verwezen. Het is immers niet omdat de appèlrechter niet langer bevoegd is om 
kennis te nemen van een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt, dat hij de voorziening niet ontvankelijk zou 
moeten verklaren; hij is immers verplicht de zaak te verwijzen naar de rechter die hij bevoegd acht (zie Cass., 
21 juni 1999, A.R F.99.0049.N, nr. 381). (Art. 660, eerste lid, Ger.W.; artikel  97, negende lid, W. 15 maart 
1999; art 11, eerste lid, W. 23 maart 1999).

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Opheffing van de voorziening - Hof van 
beroep niet bevoegd - Ontvankelijkheid van de voorziening - Verwijzing naar de bevoegde rechter

- Art. 660, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 november 2000C.98.0152.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. nr. C.98.0152.N, Nr...

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte 
ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij - Gevorderd bedrag dat 
75.000 Fr niet te boven gaat - Bevoegdheid
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De hoofdvordering vanwege de verzekerde, die ertoe strekt de verzekeringsmaatschappij te horen 
veroordelen tot het betalen van het bedrag dat zij ten onrechte als bedrijfsvoorheffing op de uitgekeerde 
verzekeringsvergoeding heeft ingehouden, en vervolgens aan de fiscus heeft overgemaakt, heeft tot voorwerp 
de betaling van hetgeen de verzekeringsmaatschappij op grond van de polis verschuldigd is en betreft geen 
fiscaal geschil zodat de Vrederechter bevoegd is om er kennis van te nemen en zich dienvolgens uit te spreken 
over de al of niet belastbaarheid van de kwestieuze vergoeding.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte 
ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij - Gevorderd bedrag dat 
75.000 Fr niet te boven gaat - Bevoegdheid

- Artt. 2, 590 en 603, 1° Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

13 december 2004S.03.0071.F AC nr. 608

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking hebben op de toepassing van de 
bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van de voormelde ongevallen regelt (1). (1) Zie Cass., 13 
maart 1978 (AC,1978,816), met concl. adv.-gen. Lenaerts p. 816.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - 
Grenzen - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Slachtoffer - Bepalingen die het statuut regelen - 
Toepassing

- Artt. 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidsrechtbank - Grenzen - 
Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Slachtoffer - Bepalingen die het statuut regelen - Toepassing

- Artt. 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

14 juni 2004S.03.0136.F AC nr. 320

Artikel 583, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing, wanneer, enerzijds, de 
administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van 
genoemd wetboek, krachtens de voormelde wetgeving door de rechtbank worden opgelegd (1), en wanneer, 
anderzijds, een administratieve geldboete wordt opgelegd op grond van de wet van 30 juni 1971 betreffende 
de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. (1) Cass., 19 dec. 
1973 (AC, 1974, 455), motivering met noot H.L.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - 
Administratieve sanctie - Draagwijdte - Administratieve geldboete toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale 
wetten

- Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidsgerechten - Administratieve 
sanctie - Draagwijdte - Administratieve geldboete toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

- Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

8 maart 2004S.02.0051.F AC nr. 129

Hoger beroep is mogelijk tegen het vonnis dat door de arbeidsrechtbank is gewezen op een beroep, dat buiten 
de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 vastgestelde verkiezingsprocedure is ingesteld en dat ertoe strekt 
de rechter te doen nagaan of twee of meer juridische entiteiten tezamen een technische bedrijfseenheid 
vormen (1). (1) Zie Cass., 25 nov. 1996, AR S.96.0006.N, nr 453; 12 feb. 2001, AR S.00.112.F, nr 84 en de noot 
1, p. 261; 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F - S.00.0131.F, nr 564; 27 okt. 2003, AR S.02.0101.F, nr ...; Wetsontwerp 
houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen, Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, gew. 
zitt. 1998-1999, nr 1857/1, pp. 1 tot 3; artikel  24 Bedrijfsorganisatiewet en artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na 
de wijziging ervan bij Wet van 28 feb. 1999; zie ook artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij 
Wet van 17 juni 2002; artt., 8 en 9, K.B. van 15 mei 2003.

Burgerlijke zaken - Aanleg - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Oprichting - Beroep buiten de verkiezingsprocedure - 
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Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid - Vonnis - Hoger beroep

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

19 februari 2004C.02.0208.N AC nr. 89

Indien de vordering, waarvan de waarde moet worden bepaald met uitsluiting van de gerechtelijke interesten 
en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen, in de loop van het geding is gewijzigd, wordt de 
aanleg bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd.

Burgerlijke zaken - Aanleg - Bepaling van de aanleg - Vordering - Waarde van de vordering - Begroting - Wijziging van de 
vordering in de loop van het geding

- Artt. 557 en 618 Gerechtelijk Wetboek

13 februari 2004C.03.0428.F AC nr. 81

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., Ver. K., 13 feb. 2004, AR C03.0428.F-C.03.0455.F, AC, 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Akte van een administratieve overheid - 
Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het werkelijke en directe doel de 
nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de 
administratieve stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van 
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
Raad van State (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Akte van een administratieve overheid - 
Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

- Artt. 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

12 januari 2004S.03.0066.F AC nr. 15

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR S.03.0066.F, Pas. 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - 
Rechten en verplichtingen - Betwisting

De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met de rechten en 
plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en administratieve betrekkingen tussen de 
verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en 
de zorgverleners die tot die overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis 
nemen van die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het arbeidshof 
en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (1). (1) Zie concl., O.M., in Pas., 2003, nr.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - 
Rechten en verplichtingen - Betwisting

- Artt. 42, 49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 januari 2004C.01.0453.N AC nr. 6

Wanneer, ingevolge de samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het bedrag van de 
tegenvordering wegens roekeloze en tergende vordering, de appèlrechter uitspraak moet doen op het hoger 
beroep van de partij die de tegenvordering had ingesteld, mag hij oordelen dat de tegenvordering uitsluitend 
was ingegeven door de wil de regels van de aanleg te omzeilen en kan hij, op grond van het aldus 
onrechtmatig vervolgd belang, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren (1). (1) Zie M. StormeOver het 
tergend geding voor een roekeloze vriendschap" in Liber amicorum J. Ronse, Kluwer 1986, 84, nr 37.

Burgerlijke zaken - Aanleg - Hoofdvordering die in laatste aanleg wordt berecht - Tegenvordering om de regels inzake de 
aanleg te omzeilen - Hoger beroep van de partij die de tegenvordering heeft ingesteld - Ontvankelijkheid

- Artt. 617 en 620 Gerechtelijk Wetboek

13 november 2003C.01.0223.N AC nr. 570
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De aanleg dient niet enkel te worden bepaald op grond van het in de laatste conclusie gevorderd provisioneel 
bedrag maar tevens door het hoger bedrag van de schuldvordering waarvan eerst vermeld bedrag deel 
uitmaakt (1). (1) Zie Cass., 22 juni 2000, AR C.98.0224.N, nr 394.

Burgerlijke zaken - Aanleg - Waarde van het geschil - Grondslag

- Artt. 559 en 618 Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 2003S.01.0147.F AC nr. 530

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 27 okt. 2003, AR S.01.0147.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Dagvaarding - Geschil - 
Arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid - Bijdragen - Arbeidsgerechten

De arbeidsrechtbank is gehouden uitspraak te doen over het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij 
dagvaarding aan haar voorgelegde geschil betreffende het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst 
en betreffende de betaling van de daaruit voortvloeiende sociale-zekerheidsbijdragen (1). (1) Zie concl. O.M. in 
Bull. en Pas., nr ... .

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Dagvaarding - Geschil - 
Arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid - Bijdragen - Arbeidsgerechten

- Art. 40 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 580, § 1 Gerechtelijk Wetboek

8 september 2003S.03.0019.N AC nr. 422

Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van mindervaliden kunnen de 
arbeidsrechtbanken kennis nemen van aanspraken gegrond zowel op feiten die zich na de ministeriële 
beslissing hebben voorgedaan als op de feiten die de minister bij het nemen van een herzieningsbeslissing 
buiten beschouwing laat, zoals een wijziging van de gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (1) Cass., 30 
okt. 2000, AR S.00.0026.N, nr 588.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidsgerechten - Geschillen - 
Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Zuivere administratieve herzieningsbeslissing - Geen medische beslissing

- Artt. 8, 10 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2003C.03.0177.F AC nr. 366

De voorziening die de procureur-generaal bij het hof van beroep krachtens artikel  642 Ger.W. instelt, valt 
onder dezelfde regels als de voorziening in burgerlijke zaken (Impliciete oplossing) (1). (1) In de rechtsleer 
bestaat onenigheid over de aard van de voorziening die artikel  642 Ger.W. aan de proc.-gen. bij het hof van 
beroep voorbehoudt. Volgens A. Fettweis (précis de droit judiciaire, dl. II, La compétence, Brussel, Larcier, 
1971, nr 55) is die voorziening geen cassatieberoep in de welomschreven betekenis van artikel  608. Volgens 
mevr. Closset-Marchal ("Le tribunal d'arrondissement: saisie, pouvoir et décision" J.T., 1985, p. 22 en 23) zou 
de voorziening van de proc.-gen., wanneer zij opkomt tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank 
die met schending van een bevoegdheidsregel is gewezen, als hoger beroep zijn. Proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt daarentegen ("Considérations sur le projet de Code judiciaire", plechtige openingsrede 1 sept. 
1966, Bruylant, p. 36 tot 39) omschreef die voorziening als een "pourvoi". In het bovenstaande arrest heeft het 
Hof de stelling gevolgd die is afgeleid uit een arrest van 6 maart 1987 (AR 5671, nr 404) dat een voorziening 
heeft verworpen die de proc.-gen. op grond van artikel  642 Ger.W. had ingesteld, en het middel niet-
ontvankelijk verklaard in zoverre het geen melding maakte van de wettelijke bepalingen die geschonden 
zouden zijn. X.D.R.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Arrondissementsrechtbank - Beslissing over de bevoegdheid - Voorziening 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Aard van de voorziening

- Art. 642 Gerechtelijk Wetboek

Noot adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 19 juni 2003, AR C.03.0177.F, AC, 2003, nr ...

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Arrondissementsrechtbank - Beslissing over de bevoegdheid - Voorziening 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Aard van de voorziening

13 juni 2003C.01.0320.N AC nr. 348
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Art. 660, eerste lid, Ger.W. is toepasselijk op het Hof van Cassatie wanneer het een vonnis van de 
arrondissementsrechtbank vernietigt wegens miskenning van een regel inzake bevoegdheid (1). (1) Cass., 4 
febr. 1983, AR 3889, nr 320.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Artikel 660, eerste lid, Ger.W. - Hof van Cassatie - Vernietiging van een 
vonnis van de arrondissementsrechtbank - Toepasselijkheid

De arrondissementsrechtbank dient de bevoegdheid van de rechter die van de vordering kennis moet nemen, 
te bepalen naar het onderwerp van de vordering zoals dit in de dagvaarding is omschreven (1). (1) Cass., 6 
maart 1987, AR 5671, nr 404.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Arrondissementsrechtbank - Onderwerp van de vordering

- Artt. 8 en 9 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de vrederechter een regelmatig bij hem aanhangig gemaakte zaak naar de 
arrondissementsrechtbank heeft verwezen, die rechtbank de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg heeft 
verwezen en de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de beslissing van de 
arrondissementsrechtbank cassatieberoep heeft ingesteld, vernietigt het Hof van Cassatie, wanneer het 
vaststelt dat de vordering tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort, de bestreden beslissing en 
verwijst de zaak naar de bevoegde vrederechter (Impliciet) (1). (1) Cass., 27 maart 1981, nr 433, en de noot 
get. E.L., op p. 843.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Bij de vrederechter aanhangige zaak - Verwijzing naar de 
arrondissementsrechtbank - Beslissing van de arrondissementsrechtbank - Verwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg - 
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Vaststelling dat de vordering tot de bevoegdheid van de 
vrederechter behoort - Verwijzing

- Artt. 642 en 660, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 mei 2003C.00.0656.N AC nr. 287

De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de uitvoerbare titel blijkt niet is 
tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn (1); 
wanneer hij in het raam van dit onderzoek de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel geheel of gedeeltelijk 
schorst in afwachting van de beslissing van de bodemrechter, raakt hij niet aan de materieelrechtelijke 
verhouding tussen de partijen, maar beslecht hij slechts het gerezen executiegeschil. (1) Cass., 15 jan. 1999, AR 
C.96.0478.F, nr 26.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Beslissing over de 
rechten der partijen - Titel - Schorsing

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

10 april 2003C.02.0229.F AC nr. 244

Wanneer de rechter in kort geding het spoedeisend karakter van de vordering niet erkent, verklaart hij ze niet-
gegrond; het middel dat uit het ontbreken van het spoedeisend karakter afleidt dat de rechter in kort geding 
niet bevoegd is, faalt bijgevolg naar recht (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1990, AR 6524, nr 535; 11 mei 1990, AR 
7089, nr 537.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Kort geding - Geen spoedeisend 
karakter

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de gedinginleidende akte als 
spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis te nemen (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1990, AR 
6524, nr 535; 11 mei 1990, AR 7089, nr 537.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Kort geding - Als spoedeisend 
voorgestelde vordering

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

27 maart 2003C.02.0428.F AC nr. 212
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Het geschil tussen een koopman met rechtspersoonlijkheid en een intercommunale coöperatieve 
elektriciteitsleverancier die onderworpen is aan Decr.W.Gew. 5 dec. 1996 betreffende de Waalse 
intercommunales volgens hetwelk de intercommunales ongeacht hun doel, geen handelskarakter hebben, valt 
onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg in haar hoedanigheid van appèlgerecht (1). (1) 
Onder vigeur van artikel  12 van het voormalige Wetboek van burgerlijke rechtspleging, heeft het Hof beslist 
(17 feb. 1938, AC, 1938) dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat een vereniging van twee 
gemeenten en van twee elektriciteitsondernemingen, ook als zij een openbare dienst van elektriciteitslevering 
betreft, daden van koophandel kan stellen. Thans kan die oplossing niet meer in aanmerking worden genomen 
aangezien de artt. 573, 1° en 577, tweede lid, Ger.W. voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel 
twee vereisten stelt: het moet niet alleen gaan om geschillen betreffende handelingen die de wet als daden 
van koophandel aanmerkt, maar ook om geschillen tussen kooplieden. De Waalse decreetgever stelt evenwel 
dat de handeldrijvende intercommunales niet de hoedanigheid van kooplieden hebben.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Rechtbank van eerste aanleg - Geschil - 
Waalse intercommunale - Hoedanigheid van koopman

- Art. 5, § 1 Decr. Waalse Gewestraad 5 dec. 1996 betreffende de Waalse intercommunales

- Art. 577 Gerechtelijk Wetboek

9 december 2002S.01.0104.F AC nr. 658

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 dec. 2002, A.R. S.01.0104.F, AC, 2002, nr ...

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidshoven en -
rechtbanken - Fonds voor Arbeidsongevallen - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - 
Arbeidsongeval - Getroffene - Schade - Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - 
Hoofdvordering

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidshoven en -rechtbanken - Fonds 
voor Arbeidsongevallen - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Arbeidsongeval - Getroffene - 
Schade - Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - Hoofdvordering

De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een  op de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt tot vergoeding, door het Fonds voor 
arbeidsongevallen, van de schade die de getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten 
gevolge van het niet ontvangen van de aanpassingsbijslagen (1). (1) Zie concl. O.M.; Cass., 25 nov. 2002, AR. 
S.00.0036.F, nr..., met concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidshoven en -
rechtbanken - Fonds voor Arbeidsongevallen - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - 
Arbeidsongeval - Getroffene - Schade - Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - 
Hoofdvordering

- Artt. 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidshoven en -rechtbanken - Fonds 
voor Arbeidsongevallen - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Arbeidsongeval - Getroffene - 
Schade - Aanpassingsbijslagen - Niet ontvangen van die bijslagen - Vordering in rechte - Hoofdvordering

- Artt. 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek

4 november 2002S.01.0088.F AC nr. 579

De rechter moet ambtshalve zijn bevoegdheid ratione materiae nagaan (1). (1) Cass., 13 okt. 1997, AR 
S.96.0157.F, nr. 401.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Openbare orde - Rechtbanken - 
Ambtshalve onderzoek

- Art. 556 Gerechtelijk Wetboek

6 september 2002C.02.0177.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.02.0177.N, nr. ...

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Vlaamse Gemeenschap - Universiteiten - Gesubsidieerde vrije 
universiteit - Personeel - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen

De personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichten macht aangesteld of benoemd 
zijn op de wijze gepreciseerd in het decreet Vlaamse Parlement 12 juli 1991, zijn aangesteld of benoemd bij 
middel van een arbeidsovereenkomst waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken 
behoort (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Vlaamse Gemeenschap - Universiteiten - Gesubsidieerde vrije 
universiteit - Personeel - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen

- Art. 478, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

27 augustus 2002C.02.0386.N AC nr. 414

Art. 601bis Ger. W. dat bepaalt dat de politierechtbank ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle 
vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft 
voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek, strekt ertoe de bevoegdheid van de 
politierechter te verruimen tot alle ongevallen in het wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers 
of de in het Wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn; die bepaling doelt niet op vorderingen 
ingesteld in verband met schade ontstaan bij verkeer in de lucht of op het water (1). (1) Het bovenstaand 
arrest sluit met de omschrijving van het begrip verkeersongeval in artikel  601bis Ger. W. nagenoeg aan bij de 
omschrijving die het Hof van datzelfde begrip in artikel  138,6 bis, Sv heeft gegeven (Cass. 20 oktober 1998, P. 
97.0851.F, nr 447 en de noot; 3 november 1998, P. 96.0916.N, nr 473; 24 maart 1999, P.97.1357.F, nr 174 en 
16 juni 1999, P. 98.1528.F, nr 364). Art. 601bis Ger W. noch enige andere wetsbepaling geven een definitie van 
wat onder verkeersongeval moet worden verstaan. De rechtspraak van de feitenrechters, alsmede de 
rechtsleer vormen een caleidoscoop van uiteenlopende meningen (zie o.m. E. BREWAEYS "De nieuwe wet 
betreffende de politierechtbanken", Verkeersrecht 1994, (255) 256; E. BREWAEYSDe nieuwe wet betreffende 
de politierechtbanken. Enkele kritische bedenkingen" P. & B 1996, 47. In dezelfde zin: B. CATTOIRBijzondere 
procesrechtelijke aspecten van procedures in verband met vergoeding van schade naar aanleiding van 
verkeersongevallen", T.A.V.W.. 1997,3. L. SOETEMANSBevoegdheid en werking van de politierechtbank" R.W., 
1999-2000 (1209 - 1223). Wat de rechtspraak betreft: zie onder meer Vredegerecht Asse, 17 juli 1995 -
Verkeersrecht 1996,75 - (schade als gevolg van het berijden van een vermeend gebrekkig wegdek) en 
Arrondissementsrechtbank Brussel, 16 oktober 1995 - Verkeersrecht 1996, 76, noot E. BREWAEYS - in dezelfde 
zaak (schade veroorzaakt aan een voertuig ingevolge losliggende kasseistenen en een wegdek in slechte 
toestand); Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 12 maart 1996 - Verkeersrecht 1997, 188 (val van een 
voetganger over een wegspringende hond die aan de leiband was gehouden door een andere voetganger op 
de dijk van Duinbergen); Vredegerecht Zelzate, 20 juni 1996 - Verkeersrecht 1996, 290 - (schade aan de verf en 
laklaag van een voertuig als gevolg van kleine steentjes op het wegdek door werken); 
Arrondissementsrechtbank Brussel, 7 oktober 1996 - Verkeersrecht 1997, 22 (val van een voetganger in een 
park als gevolg van een opgejaagde hond); Politierechtbank Brugge, 23 december 1996 - T.A.V.W. 1997,71 -
(schade veroorzaakt door een minderjarige die door een val een geparkeerde motorfiets doet omvallen); 
Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 15 mei 1997 - Verkeersrecht 1997, 277, noot E. BREWAEYS - (verlies 
van de controle over een jetski op het kanaal); Arrondissementsrechtbank Ieper 25, september 1998 -
Verkeersrecht 1999, 102 - (ongeval als gevolg van het onoordeelkundig plaatsen van remschijven door de 
garagist); Arrondissementsrechtbank Namen, 15 juni 1998 - Verkeersrecht 1998, 328 - (schade als gevolg van 
clarck die in beweging is om paletten te laden of te lossen); Arrondissementsrechtbank Aarlen, 13 oktober 
1998 - Verkeersrecht 1999,170 - (val op een oprit van een warenhuis die bedekt was met ijs); Vredegerecht 
Beringen, 17 september 1999 - A.J.T. 1999-00, 924; Vredegerecht Westerlo, 14 februari 1997, A.J.T. 1997-98, 
283, noot L. SOETEMANS; Arrondissementsrechtbank Brugge, 24 september 1999 - Verkeersrecht 2000, 16 
(overvaren van een surfplank door een motorjacht in de Belgische territoriale wateren); Politierechtbank Halle, 
20 april 1995 - Verkeersrecht 1996,74 - (schade als gevolg van  losliggende stenen is geen verkeersongeval), 
Politierechtbank Charleroi, 10 september 1996 - R.G.A.R. 1999 nr 13143 - en Arrondissementsrechtbank Luik, 
13 januari 2000 - Verkeersrecht 2000, 1378, noot E. BREWAEYS; Politierechtbank Dinant, 10 juni 1996 -
Verkeersrecht 1997,129 - Zie ook : Pol. Nijvel, 20 april 1998, Verkeersrecht 1999, 13; 
Arrondissementsrechtbank Nijvel 1 september 1998, Verkeersrecht 1999, 14; Arrondissementsrechtbank Gent, 
20 april 1998, T.A.V.W. 2000,86; Arrondissementsrechtbank Gent, 22 februari 1999, T.A.V.W. 2000,82; 
Arrondissementsrechtbank Gent, 21 februari 2000, Verkeersrecht 2000, 207; Arrondissementsrechtbank 
Brugge, 6 februari 1998, Verkeersrecht 1998, 166; Arrondissementsrechtbank Brugge, 26 september 1997, 
Verkeersrecht 1998, 89. Het ging om een ongeval tussen een werktuig en een toevallig stilstaand voertuig. 
Aldus ook: Pol. Brugge 26, mei 1997, Verkeersrecht 1998, 90; Pol. Mechelen, 12 mei 2000, A.J.T. 2000-01, 729 
Pol Mechelen, 12 mei 2000, A.J.T. 2000-01, 728. Zij die voorstander zijn van een extensieve uitlegging van het 
begrip verkeer, omsluiten daarin niet alleen het wegverkeer, maar ook het luchtverkeer en het verkeer te 
water. Die uitbreiding vindt evenwel geen steun in de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli 1994 
die zowel artikel  601bis Ger. W. als artikel  138,6° bis, Sv heeft ingevoegd.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Bevoegdheid van de politierechtbank - 
Vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit verkeersongeval - Begrip
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- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

19 april 2002C.00.0267.F AC nr. 238

De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te doen op een vordering 
die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die ertoe strekt voor de kinderen een 
onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na die ontbinding.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Voorlopige maatregelen - Vordering 
ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en voor een periode na die ontbinding

- Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek

19 april 2002C.01.0014.F AC nr. 242

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 april 2002, A.R. C.01.0014.F, AC, 2002, nr. ... .

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Appèlrechter - Ambtshalve onderzoek 
van zijn volstrekte bevoegdheid - Betrekkelijke en devolutieve werking van het hoger beroep - Draagwijdte

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Appèlrechter - Ambtshalve onderzoek 
van zijn volstrekte bevoegdheid - Betrekkelijke en devolutieve werking van het hoger beroep - Draagwijdte

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing om zich onbevoegd te verklaren en de zaak naar de bevoegde 
appèlrechter te verwijzen, naar recht, wanneer het zegt dat het hof van beroep, ingeval de eerste rechter zich, 
ten onrechte, niet onbevoegd heeft verklaard, het middel van de onbevoegdheid van de eerste rechter 
ambtshalve moet opwerpen; het ingestelde hoger beroep kan voorts geen devolutieve werking hebben (1). (1) 
Zie de gedeeltelijk andersluidende concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Appèlrechter - Ambtshalve onderzoek 
van zijn volstrekte bevoegdheid - Betrekkelijke en devolutieve werking van het hoger beroep - Draagwijdte

- Art. 643 Gerechtelijk Wetboek

De appèlrechter moet, zelfs ambtshalve, zijn volstrekte bevoegdheid nagaan zoals die is vastgelegd in de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, ook al is het hoger beroep beperkt tot de grondslag van de 
vorderingen die bij de eerste rechter aanhangig waren gemaakt en houdt het verder geen verband met de 
volstrekte bevoegdheid van laatstgenoemde (1). (1) Zie de gedeeltelijk andersluidende concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Appèlrechter - Ambtshalve onderzoek 
van zijn volstrekte bevoegdheid - Betrekkelijke en devolutieve werking van het hoger beroep - Draagwijdte

- Art. 643 Gerechtelijk Wetboek

6 december 2001C.01.0094.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 6 dec. 2001, RG C.01.0094.N, nr...

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Auteursrecht - Inbreuk op het 
auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

Krachtens artikel 87, § 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of 
op een naburig recht en beveelt hij dat daaraan een einde wordt gemaakt. Door de terugname te bevelen van 
de inbreukmakende voorwerpen die reeds gedistribueerd zijn, overschrijdt de voorzitter de grenzen van zijn 
bevoegdheden terzake niet nu hij aldus concreet oordeelt hoe een einde moet worden gesteld aan de 
verboden gedraging (1). (1) Vgl. Met Cass., 26 januari 1984, AC, 1983-84, A.R. nr. 6978, nr. 283, inzake de 
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding in het kader van 
de stakingsvordering op grond van artikel 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Auteursrecht - Inbreuk op het 
auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

- Art. 87, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

5 november 2001S.00.0035.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 5 nov. 2001, AR S.00.0035.F, AC, 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beroepsopleiding - Arbeidsongeval

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 5 nov. 2001, AR S.00.0035.F, AC, 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsongeval - Beroepsopleiding

P. 328/30476-9-2016



De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade, gegrond op een 
verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de R.V.A. wordt gesloten ten einde aan de stagiairs in 
beroepsopleiding dezelfde voordelen te waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten 
laste van de verzekeraar worden gelegd, is geen geschil betreffende de overeenkomst voor versnelde 
beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte 
schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan kennis te nemen (1). (1)  Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsongeval - Beroepsopleiding

- Art. 17 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

- Artt. 578, 5°, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beroepsopleiding - Arbeidsongeval

- Art. 17 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

- Artt. 578, 5°, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

2 november 2001C.99.0275.F AC nr. ...

De in de artt. 564 en 634 Ger.W. vastgestelde regels inzake uitbreiding van bevoegdheid kunnen pas worden 
toegepast nadat de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken is nagegaan.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Internationale bevoegdheid - Belgische rechtbank waarbij een 
oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot tussenkomst - Rechtsmachtclausule ten voordele van de 
rechtbanken van een vreemde Staat - Uitbreiding van bevoegdheid

- Artt. 564 en 634 Gerechtelijk Wetboek

Behoudens in het geval van een exclusieve internationale bevoegdheid, belet artikel  635, 9°, Ger.W. niet dat, 
op de exceptie van onbevoegdheid, die regelmatig door de tot tussenkomst opgeroepen partij is 
voorgedragen, een door die partij en de eiser tot tussenkomst overeengekomen beding waarbij de 
rechtbanken van een vreemde Staat bij uitsluiting bevoegd worden verklaard, uitwerking krijgt.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Internationale bevoegdheid - Rechtsmachtclausule ten 
voordele van de rechtbanken van een vreemde Staat - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering 
aanhangig is gemaakt - Vordering tot tussenkomst - Exceptie van onbevoegdheid van de Belgische rechtbank

- Art. 635, 9° Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.99.0398.F AC nr. ...

De rechter die beslist dat het beding van keuze van een vreemd rechtscollege geldig is en daarbij uitsluit dat 
het element van vreemdelingenschap, op grond waarvan dat rechtscollege kan worden gekozen, geveinsd is, 
verantwoordt die beslissing naar recht wanneer hij oordeelt dat de maatschappelijke en exploitatiezetel, de 
algemene, commerciële en financiële directie van de  partij die door de keuze van dat rechtscollege begunstigd 
wordt, zich in het land van dat aangewezen rechtscollege bevinden waar de, in België gedistribueerde, 
producten gefabrikeerd worden (1). (1) Over het feit dat een bedrieglijke toepassing van de wet, in 
internationaal privaatrecht, slechts kan voortvloeien uit de veinzing van een element van vreemdelingenschap, 
zie J. Sace, Chr. Storck en A. Paternoster, "la loi nationale face aux structures patrimoniales étrangères", 
Rev.not. b., 2000, 234, inz. p. 238-239 en de in de noten (18) tot (23) vermelde verwijzingen.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Beding van keuze van een vreemd rechtscollege - Bedrieglijke 
toepassing van de wet - Element van vreemdelingenschap - Veinzing - Geldigheid

- Art. 17 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

31 mei 2001C.98.0446.N AC nr. ...

De rechtbank van koophandel die zitting houdt in hoger beroep kan, wanneer haar bevoegdheid betwist wordt 
en de eiser vordert dat de zaak naar de arrondissementsrechtbank wordt verwezen voor beslissing over het 
middel, daarover zelf niet beslissen, daar alleen de arrondissementsrechtbank daarover kan oordelen.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Appèlrechter

- Art. 639, eerste en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

11 mei 2001C.97.0465.N AC nr. ...
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De Belgische rechtbanken zijn niet bevoegd om te oordelen over een betalingsverbintenis van een schuldenaar 
die woonplaats heeft op het grondgebied van een andere bij het Europees Executieverdrag aangesloten Staat, 
wanneer volgens het toepasselijk Belgisch recht de plaats van uitvoering van die verbintenis die woonplaats is. 
(Impliciet).

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - 
Verbintenis - Uitvoering - Woonplaats

- Art. 5, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

- Art. 1247, tweede lid Burgerlijk Wetboek

De rechtbanken kunnen zich niet op grond van artikel 91 Zeewet plaatselijk bevoegd verklaren om kennis te 
nemen van een vordering die vreemd is aan de averijvordering (Impliciet).

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Zeevervoer - Cognossement - Geen averijvordering

- Art. 91 Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

24 november 2000C.99.0382.N AC nr. ...

De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 2° Ger.W. 
wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een vordering tot het afleveren van een medisch attest met 
betrekking tot de graad van invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale 
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio-en T.V.-taks en vrijstelling van taksen op autovoertuigen (btw., 
verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de 
beslechting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort (1). (1) Zie cass., 31 mai 1999, A.R. S.98.0100.N, 
nr 319.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Mindervalide - Sociale en fiscale voordelen - Afleveren van een 
medisch attest - Geschil over subjectief recht - Kosten

- Artt. 1017, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 144 Grondwet 1994

10 november 2000C.98.0152.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. nr. C.98.0152.N, Nr...

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Verzekeringsvergoeding wegens 
tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de 
verzekeringsmaatschappij - Gevorderd bedrag dat 75.000 Fr niet te boven gaat - Bevoegdheid

De hoofdvordering vanwege de verzekerde, die ertoe strekt de verzekeringsmaatschappij te horen 
veroordelen tot het betalen van het bedrag dat zij ten onrechte als bedrijfsvoorheffing op de uitgekeerde 
verzekeringsvergoeding heeft ingehouden, en vervolgens aan de fiscus heeft overgemaakt, heeft tot voorwerp 
de betaling van hetgeen de verzekeringsmaatschappij op grond van de polis verschuldigd is en betreft geen 
fiscaal geschil zodat de Vrederechter bevoegd is om er kennis van te nemen en zich dienvolgens uit te spreken 
over de al of niet belastbaarheid van de kwestieuze vergoeding.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Verzekeringsvergoeding wegens 
tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de 
verzekeringsmaatschappij - Gevorderd bedrag dat 75.000 Fr niet te boven gaat - Bevoegdheid

- Artt. 2, 590 en 603, 1° Gerechtelijk Wetboek

9 november 2000C.99.0252.F AC nr. ...

De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen 
dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat niet gaat over de rechtmatigheid of de 
regelmatigheid ervan; het geschil over de vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding 
heeft gegeven tot het beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is gaat niet over de rechtmatigheid of 
de regelmatigheid van het beslag (1). (1) Cass., 27 juni 1996, AR. C.93.0427.N, nr. 264.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing 
over de rechten der partijen - Schuld m.b.t. achterstallig onderhoudsgeld

- Artt. 1395 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 2000S.00.0026.N AC nr. ...
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Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die 
toegekend worden op aanvraag bij en beslissing van de minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen 
van aanspraken gegrond op feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de 
gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (1) Het huidig geschil dat geleid heeft tot het geannoteerde 
arrest stelt de vraag of de wetswijziging van 19 april 1999, tot wijziging van artikel  582.1° Ger.W. tot gevolg 
heeft dat de arbeidsrechtbanken een ruimere bevoegdheid krijgen om geschillen te beoordelen die 
aanvankelijk niet werden voorgelegd aan het bestuur. De nieuwe versie van artikel  582.1° Ger.W. bepaalt: "De 
arbeidsrechtbank neemt kennis van 1° geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen van 
mindervaliden". De oude versie van artikel  582.1° Ger.W. luidde als volgt: "De arbeidsrechtbank neemt kennis 
van de beroepen tegen de beslissingen van de minister ten aanzien van de tegemoetkomingen voor 
mindervalide". De rechtspraak van het Hof, voor de wet van 19 april 1999 waarbij artikel  582.1° Ger.W. is 
gewijzigd heeft sedert 1995, bij herhaling als beginsel gesteld dat "de rechter alleen kan oordelen of de 
minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist; dat hij 
ook alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de minister heeft beslist of had 
moeten beslissen; dat hieruit volgt dat de gehandicapte zijn vordering niet kan uitbreiden tot aanspraken die 
buiten de ministeriële beslissing vallen of zijn vordering wijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd". (Cass., 9 okt. 1995, A.R. nr. S.95.0025.N, AC 1995, nr. 421; 28 okt. 1996, A.R. nr. S.96.0007.N, nr. 
404, AC 1996; 21 april 1997, A.R. nr. S.96.0045.F, nr. 191; 20 april 1998, A.R. nr. S.97.0085.N, nr. 201; 2 nov. 
1998, A.R. nr. S.98.0003.N, nr. 470; 22 maart 1999, A.R. nr. S.98.0059.N, nr. 169; 18 oktober 1999, A.R. nr. 
S.98.0098.F, nr. 540 en conclusie advocaat-generaal Leclercq, in het bijzonder nrs 2 tot en met 5 van de 
conclusie). Het Hof nam in de beweegredenen van voornoemde arresten  volledig de redenering over van 
procureur-generaal Lenaerts geformuleerd in zijn conclusie bij het arrest dd. 14 dec. 1992. (A.R. nr. 8017, AC 
1992, nr. 790) waar hij het heeft over artikel  582.1° Ger.W., en er onder meer van uitgaat dat "over de 
toekenning van de tegemoetkoming in elk geval moet beslist worden door het bestuur, zowel na een aanvraag 
als ingevolge een ambtshalve herziening. Het recht ontstaat door de administratieve beslissing. Betwisting 
over het recht kan na de beslissing ontstaan en betrekking hebben op de wettigheid van de beslissing". Uit 
deze gegevens leidt de procureur-generaal af dat: "Daarom bepaalt artikel  582.1° Ger.W. dat de 
Arbeidsrechtbank kennis neemt, niet van geschillen over het recht op tegemoetkoming, maar "van de 
beroepen tegen beslissingen van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden". De 
toenmalige tekst van artikel  582.1° Ger.W. was dus duidelijk de rechtsgrond waarop het Hof zich steunde. 
Deze rechtspraak van het Hof schonk echter geen voldoening en werd grotendeels niet gevolgd door de 
arbeidsgerechten. Dientengevolge werd een wetsvoorstel ingediend ingegeven door de bekommernis om aan 
de arbeidsgerechten een ruimere appreciatie te geven dan alleen de al of niet conforme toepassing van de 
administratieve beslissing waartegen beroep werd aangetekend. (Zie: Gedr. Senaat 1996-97, 1-478/1 en Parl. 
Hand Senaat 26 nov. 1998, p. 6481-6482). Het geannoteerde arrest wijzigt dan ook de strakke rechtspraak. 
Verwijzend naar de nieuwe versie van artikel  582.1° Ger.W. en artikel  19, Wet 27 febr. 1987, beslist het Hof 
thans dat de geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden voorgelegd, niet 
beperkt blijven tot de aanspraken op tegemoetkomingen, bedoeld in artikel  8, waarvoor de minister heeft 
beslist of had moeten beslissen met toepassing van artikel  10, Wet 27 febr. 1987. Het Hof benadrukt evenwel 
dat nu de band tussen bestuurlijke en gerechtelijke behandeling van de aanvragen om tegemoetkomingen 
door de wetswijziging verbroken is, dit niets afdoet aan de bestuurlijke behandeling van de aanvragen 
overeenkomstig de artikel  8 en 10 van Wet van 27 febr. 1987.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidsgerechten - Geschillen - 
Mindervaliden - Tegemoetkomingen

- Artt. 8, 1° en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

25 september 2000C.99.0201.F AC nr. ...

Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn moet weliswaar worden geleverd door de 
partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert, maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor 
dat de beslagrechter, als hij de door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde 
partij rustende bewijslast omkeert (1). (1) Zie cass., 26 juni 1987, A.R. 5372, nr 653; Ben. GH., zaak A82/8, n.v. 
v/h Edgard Vanschoonbeek-Limbuterm t/ b.v.b.a. Gebroeders Vanschoonbeek, 14 april 1983, Ben. Jur. 1983, p. 
83, concl. adv.-gen. Krings; Rép. Not., dl. XIII, boek IV/6, "Astreinte", door J. VAN COMPERNOLLE, nrs. 89, 90, 
96, 97 en 101.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Dwangsom - 
Tenuitvoerlegging - Voorwaarden - Bewijslast - Onderzoeksmaatregel
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- Artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

18 september 2000S.00.0004.N AC nr. ...

De wetgever heeft in artikel 10, achtste lid, Wet 25 april 1963 de zinsnede "voor de administratieve 
rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre het de delegatiebevoegdheid regelt in 
geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de 
administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in 
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het 
bijzonder.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Werkloosheidsgeschil - Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening - Vordering in rechte - Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege

- Artt. 579, 580, 581, 582 en 583 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 10, achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en sociale voorzorg

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

7 september 2000C.99.0514.F AC nr. ...

Buiten het geval waarin het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
behoort, verwijst elke beslissing inzake bevoegdheid in voorkomend geval de zaak naar de bevoegde rechter 
die zij aanwijst; die bepaling is evenwel niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het, wegens 
schending van een bevoegdheidsregel, een beslissing van een ander rechtscollege dan de 
arrondissementsrechtbank vernietigt (1) (Impliciet). (1) Cass., 15 feb. 1999, AR C.98.0055.F, nr. 85.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Hof van Cassatie - Verwijzing na cassatie - Rechter op verwijzing - 
Vaststelling

- Artt. 660, eerste lid, en 1110 Gerechtelijk Wetboek

Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit hun handelshuurovereenkomst, 
behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als appelrechter (1). (1) Cass., 15 feb. 1999, AR 
C.98.0055.F, nr. 85.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vonnis van de vrederechters - Partijen - 
Kooplieden - Geschil - Handelshuur - Verplichtingen - Appèlrechter - Vaststelling

- Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 11° Gerechtelijk Wetboek

22 juni 2000C.98.0224.N AC nr. ...

Wanneer een provisioneel bedrag als schadevergoeding wordt gevorderd, en tevens een onderzoeksmaatregel 
om het bedrag van de schade te bepalen, ontbreekt de grondslag om de waarde van de vordering te bepalen; 
het vonnis dat over een dergelijke eis uitspraak doet is vatbaar voor hoger beroep.

Burgerlijke zaken - Aanleg - Waarde van het geschil - Gebrek aan grondslagen

- Art. 619 Gerechtelijk Wetboek

17 april 2000C.97.0466.N AC nr. ...

De vrederechter dient, zonder de grenzen van artikel  31 van de loonbeschermingswet te overschrijden, in 
laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de 
grond van de overdracht en van de schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, 
gecedeerde schuldenaar, niet in de zaak betrokken.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vrederechter - Bescherming van het 
loon van werknemer - Overdracht van loon - Bekrachtiging - Verzet - Gecedeerde schuldenaar - Werkgever niet in geding

- Art. 31 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

16 maart 2000C.99.0258.N AC nr. ...

De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van de rechter in kort geding 
wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep 
doet, enig gevaar loopt voor zijn leven, fysieke integriteit of vrijheid.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Voorzitter van de rechtbank - Kort 
geding - Vreemdeling - Vluchteling - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 13
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- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen berust, is niet één rechter bevoegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer 
volgens de collisieregels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in 
een andere verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Europese Unie - Executieverdrag - Gelijkwaardige 
verbintenissen - Zelfde overeenkomst

- Art. 5, 1° Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

25 juni 1999C.96.0364.N AC nr. ...

De rechter bij wie de aangifte wordt gedaan van het faillissement en die vaststelt dat de koopman in zijn 
rechtsgebied zijn woonplaats heeft en op het tijdstip van de aangifte opgehouden heeft te betalen, is in de 
regel bevoegd om de faillietverklaring uit te spreken;  om over zijn bevoegdheid te beslissen is hij niet verplicht 
na te gaan of de koopman in de periode voor de aangifte elders een woonplaats had en opgehouden had te 
betalen op een aan tijdstip dan uit de aangifte blijkt.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillietverklaring na aangifte - Woonplaats van de koopman - 
Tijdstip van de aangifte

- Art. 442 Wet 18 april 1851

- Art. 631 (oud) Gerechtelijk Wetboek

25 juni 1999C.99.0227.N AC nr. ...

Geschillen in verband met de verplichting tot volstorting van de aandelen behoren tot de geschillen terzake 
van een handelsvennootschap tussen vennoten waarvan, krachtens artikel   574, 1°, Ger.W., de rechtbank van 
koophandel kennis neemt.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Geschillen inzake de verplichting tot 
volstorting van aandelen

- Art. 123, 5° Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Art. 574, 1° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van 
een regel inzake bevoegdheid verwijst het de zaak naar de bevoegde rechter die het aanwijst.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Vonnis van de arrondissementsrechtbank - Schending van een regel inzake 
bevoegdheid - Vernietiging - Toepasselijkheid van artikel 660 Ger.W

- Art. 660 Gerechtelijk Wetboek

10 juni 1999C.98.0509.F AC nr. ...

De beslagrechter die kennisneemt van een vordering inzake de middelen tot tenuitvoerlegging, oordeelt of het 
beslag wettig en regelmatig is, maar mag geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die vastgelegd 
zijn in de titel waarvan de uitvoering wordt gevraagd.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Inkomstenbelastingen

- Artt. 1395, eerste lid en 1498 Gerechtelijk Wetboek

7 juni 1999C.98.0168.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten nemen kennis van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de 
zelfstandigen die bij een mutualiteitsvereniging een vrije verzekering "kleine risico's" inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering hebben aangegaan.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Zelfstandigen - Mutualiteitsvereniging - 
Vrije verzekering - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Kleine risico's - Geschillen

- Art. 580, 6°, a Gerechtelijk Wetboek
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Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte bevoegdheid - Zelfstandigen - 
Mutualiteitsvereniging - Vrije verzekering - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Kleine risico's - Geschillen

- Art. 580, 6°, a Gerechtelijk Wetboek

22 maart 1999S.98.0020.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht is noch op grond van artikel 21, § 8, van de wet van 13 juni 1966, noch op grond van artikel 
580, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch op grond van artikel 66 van het koninklijk besluit van 24 
oktober 1967, bevoegd om een beslissing tot niet-verzaking aan terugvordering van onverschuldigd betaalde 
pensioenen te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Allerlei - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Onverschuldigde betaling - 
Administratieve beslissing - Motivering - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank

- Art. 66 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21, § 8 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

22 februari 1999S.97.0123.N AC nr. ...

Het geschil tussen de bediende en zijn werkgever over het recht op vakantiegeld is een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten, waarvan de arbeidsrechtbank kennis neemt met toepassing van artikel 578, 1° en 
niet van artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsrechtbank - Geschil - Vakantiegeld - Bediende - Grondslag

- Artt. 578, 1° en 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

18 februari 1999C.97.0392.F AC nr. ...

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is om een vennootschap onder firma failliet te verklaren, is tevens 
bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot faillietverklaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Vennootschap onder firma - Faillissement van een vennoot

- Art. 440, tweede lid Wet 18 april 1851

15 februari 1999C.98.0055.F AC nr. ...

Buiten het geval waarin het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
behoort, verwijst elke beslissing inzake bevoegdheid in voorkomend geval de zaak naar de bevoegde rechter 
die zij aanwijst; die bepaling is evenwel niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het, wegens 
schending van een bevoegdheidsregel, een beslissing van een ander rechtscollege dan van de 
arrondissementsrechtbank vernietigt (Impliciet).~@@                                             CCCCCCCCC

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Hof van Cassatie - Verwijzing na cassatie - Rechter naar wie de zaak is 
verwezen - Vaststelling

- Artt. 660, eerste lid, en 1110 Gerechtelijk Wetboek

Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten 
handelshuurovereenkomst, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als appèlrechter.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vonnissen van de vrederechters - 
Partijen - Kooplieden - Geschil - Handelshuurovereenkomst - Verplichtingen - Appèlrechter - Bepaling

- Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 1° Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1999C.96.0478.N AC nr. ...

De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering, die uit de uitvoerbare titel blijkt, is 
tenietgegaan na het ontstaan van de titel, geval waarin de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Beslissing over de 
rechten der partijen

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

26 november 1998C.95.0303.N AC nr. ...
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Krachtens artikel  1068 Ger.W. maakt het hoger beroep het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger 
beroep; hieruit volgt echter niet dat de appelrechter voor wie het geschil in kort geding wordt gebracht en die 
oordeelt dat de eerste rechter in kort geding terecht beslist heeft dat de vordering de grenzen van het 
voorlopige overschrijdt, uitspraak moet doen over aanspraken die niet tot de bevoegdheid van de rechter in 
kort geding behoren.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Kort geding - Beslissing dat de 
vordering de grenzen van het voorlopige overschrijdt - Hoger beroep - Bevestiging van de beroepen beslissing - Gevolg - 
Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1998C.97.0163.F AC nr. ...

Alleen de arbeidsrechtbank is bevoegd om het geschil te beslechten over de beslissingen van de adviserend 
geneesheer of van de geneeskundige raad voor de invaliditeit die de graad van de primaire 
arbeidsongeschiktheid vastleggen of de invaliditeit aannemen, en niet het gerecht dat volgens het gemeen 
recht kennisneemt van de vordering tot indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling tegen de derde 
aansprakelijke. (Impliciet).

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vordering tot 
indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling - Graad van primaire arbeidsongeschiktheid of van invaliditeit - Betwisting - 
Gemeenrechtelijke jurisdictie - Arbeidsrechtbank

- thans art. 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 100 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

19 juni 1998C.97.0156.F AC nr. ...

De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de 
vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn;  het woord "titel" moet in zijn ruime betekenis van 
"rechtsbron" worden uitgelegd;  de vrederechters waarbij een rechtsvordering tot afpaling aanhangig is 
gemaakt, zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen als de vraag naar de eigendom van de af te palen erven 
rijst als een tussengeschil van de rechtsvordering zelf.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vrederechter - Incidentele geschillen - 
Geschillen over de titel - Titel

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met een 
rechtsvordering tot afpaling.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Rechtsvordering tot afpaling - 
Bevoegdheid van de vrederechter

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.96.0167.N AC nr. ...

De op grond van artikel 1382 B.W. ingestelde vordering tot terugbetaling van langs het stelsel van de 
betalende derde ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging houdt 
een betwisting in in verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering 
betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
uitspraak te doen over dergelijke vordering.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Materiële bevoegdheid - Arbeidsgerechten - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stelsel betalende derde - Terugvordering - Aquiliaanse 
vordering

- thans art. 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 100 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

15 mei 1998C.97.0263.F AC nr. ...
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Wanneer de rechter in hoger beroep een veroordeling bevestigt waaraan een dwangsom verbonden is, kan hij 
zelf de opheffing niet bevelen van de in het beroepen vonnis opgelegde dwangsom.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Dwangsom - Opheffing

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

20 april 1998S.97.0085.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en kan derhalve 
geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Mindervalidenwet - Integratietegemoetkoming - Ministeriële 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 8 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1998C.97.0244.F AC nr. ...

Wanneer een vordering tot vrijwillige tussenkomst betrekking heeft op een hoger bedrag dan het bedrag in 
laatste aanleg, is het regelmatig ingestelde hoger beroep tegen de beslissing over die vordering ontvankelijk, 
zelfs als de beslissing over de hoofdvordering in laatste aanleg is gewezen.~

Burgerlijke zaken - Aanleg - Beslissing over een vordering tot tussenkomst - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 621 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 1998C.97.0242.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij in hoger beroep uitspraak 
wordt gedaan over een vonnis van een vrederechter, wanneer het in hoger beroep gewezen vonnis niet 
duidelijk maakt of het een geschil tussen kooplieden betreft.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vonnis van een vrederechter - Hoger 
beroep - Geschil tussen kooplieden - Vaststelling

- Art. 577 Gerechtelijk Wetboek

18 december 1997C.97.0248.N AC nr. ...

Als een dienstbetrekking ontstaat ingevolge een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een door de Vlaamse 
Gemeenschap gesubsidieerde vrije hogeschool, privaatrechtelijke instelling, en een onderwijzend 
personeelslid, zijn in beginsel de arbeidsgerechten en niet de Raad van State, afdeling administratie, bevoegd 
om kennis te nemen van de geschillen in verband met die arbeidsovereenkomst.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Onderwijzend personeel - Vlaamse Gemeenschap - Geschillen - 
Arbeidsovereenkomst - Hogescholen - Gesubsidieerde vrije hogeschool - Dienstbetrekking

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 578, 1° Gerechtelijk Wetboek

7 november 1997C.96.0352.F AC nr. ...

Het geschil tussen een curator over een faillissement en een koopman omtrent, enerzijds, de vordering van de 
curator om de koopman te doen veroordelen tot schadevergoeding wegens fouten die laatstgenoemde zou 
hebben begaan tijdens onderhandelingen over de overdracht van een handelshuurovereenkomst, anderzijds, 
de tegenvordering van die koopman die ertoe strekt de huurovereenkomst ten nadele van de curator qualitate 
qua ontbonden te verklaren, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg als appelrechter.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vonnissen van de vrederechters - 
Partijen - Curator over het faillissement - Koopman - Geschil - Handelshuurovereenkomst - Overdracht - Ontbinding - 
Schadevergoeding - Appèlrechter - Vaststelling

- Art. 577 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1997S.96.0157.F AC nr. ...

De volstrekte bevoegdheid wordt bepaald naar het onderwerp van de vordering en moet worden beoordeeld 
naar de vordering zoals zij door de eiser is voorgedragen.~
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Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vordering in rechte - Onderwerp - 
Rechtbanken - Beoordeling

- Art. 9 Gerechtelijk Wetboek

De rechter moet ambtshalve zijn bevoegdheid ratione materiae nagaan; de openbare orde wordt aangetast 
door de rechter die uitspraak doet over een zaak die volgens de regels van de bevoegdheid ratione materiae 
buiten zijn bevoegdheid valt.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Openbare orde - Rechtbanken - 
Ambtshalve onderzoek

- Art. 556 Gerechtelijk Wetboek

De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een door een statutaire beambte 
van een gemeente tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout van een 
lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - 
Arbeidshoven en -rechtbanken - Gemeente - Gemeentebestuur - Lid - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - 
Herstelplicht - Statutair beambte - Schade - Vordering in rechte

- Artt. 9, 556, 578 tot 583, 607 en 643 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Arbeidshoven en -rechtbanken - 
Gemeente - Gemeentebestuur - Lid - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Statutair beambte - 
Schade - Vordering in rechte

- Artt. 9, 556, 578 tot 583, 607 en 643 Gerechtelijk Wetboek

4 september 1997C.94.0113.N AC nr. ...

De beslissing van de rechter dat hij ondanks het arbitragebeding rechtsmacht heeft wordt niet naar recht 
verantwoord door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de 
kennisneming niet aan zijn rechtsmacht onttrekt.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Geschil door de wet niet aan de rechter 
onttrokken - Overeenkomst tot arbitrage - Rechtsmacht van de rechter

- Art. 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 juni 1997S.95.0029.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die kennis neemt zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de 
individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op 
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan of hij al dan niet recht heeft 
op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald bij artikel  15 van de CAO van 9 nov. 1987, gesloten in het 
paritair comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en 5 van 
deze CAO bepaalde procedures zijn vervuld.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair comité voor 
verzekeringswezen - Individueel geschil - Uitoefening van recht door werknemer - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 15 CAO 9 nov. 1987, na de wijziging bij art. 6 CAO 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij KB 5 okt. 1989

- Artt. 4 en 5 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de vastheid van 
betrekking

- Art. 578, 1° en 3° Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1997S.96.0117.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en kan derhalve 
geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Mindervalidenwet - Integratietegemoetkoming - Ministeriële 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

27 februari 1997C.96.0328.F AC nr. ...
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De politierechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van 
schade ontstaan uit een verkeersongeval.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Verkeersongeval - Schade - Vergoeding

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

6 januari 1997S.95.0131.F AC nr. ...

Voor de toepassing van artikel  78, 6°, K.B. 12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk 
voorwerp van het geschil. (Impliciet)~

Burgerlijke zaken - Aanleg - Bepaling - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Beroep

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 78, 6° KB 12 aug. 1994

2 december 1996C.96.0054.F AC nr. ...

Inzake faillietverklaring van een vennootschap is de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel die in 
wier rechtsgebied de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd op het tijdstip van de staking 
van betaling, tenzij is aangetoond dat die maatschappelijke zetel fictief is.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - 
Faillissement - Rechtbank van koophandel - Vennootschap - Maatschappelijke zetel - Uitzondering - Fictieve zetel

- Art. 631 Gerechtelijk Wetboek

De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring van een vennootschap uit te 
spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland is gevestigd op het tijdstip van de staking van betaling, 
maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fictief is, is die van de werkelijke zetel van vennootschap 
op het tijdstip van de staking van betaling.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - 
Faillissement - Eenheid van faillissement - Geschil inzake rechtscolleges - Belgische rechtbanken van koophandel - 
Vennootschap - Statutaire zetel in het buitenland gevestigd - Fictieve zetel - Gevolg - Werkelijke zetel

- Art. 631, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

25 november 1996S.96.0006.N AC nr. ...

Het vonnis gewezen in het kader van een geschil in verband met het instellen van overlegorganen en het 
houden van sociale verkiezingen, is vatbaar voor hoger beroep wanneer de werkgever de aan de 
verkiezingsprocedure voorafgaande handelingen van informatie- en consultatieplicht niet heeft verricht.~

Burgerlijke zaken - Aanleg - Sociaal procesrecht - Sociale verkiezingen - Organisatie - Handelingen die aan de 
verkiezingsprocedure voorafgaan - Werkgever - Geen informatie noch consultatie - Hoger beroep

- Art. 1, § 4, i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24, § 2 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 78, 6° KB 12 aug. 1994

21 oktober 1996S.96.0034.N AC nr. ...

De verwijzingsbeslissing wegens samenhang bindt de rechter, naar wie de zaak is verwezen niet betreffende 
de bevoegdheid;  de geadieerde rechter kan bevoegdheidsincidenten regelen.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Materiële bevoegdheid - Geschil - Geen 
verwijzing naar arrondissementsrechtbank - Bevoegdheid van geadieerde rechter

- Artt. 644 en 660 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 1996C.95.0454.F AC nr. ...

Alleen de hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waarbij een 
publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is, zelfs als die rechtspersoon de rechthebbende is van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon die een overeenkomst tot arbitrage betreffende de overgedragen zaak heeft 
gesloten.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Overeenkomst tot arbitrage - 
Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor een privaatrechtelijke rechtspersoon

- Art. 1676, 2. Gerechtelijk Wetboek
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26 september 1996C.95.0375.F AC nr. ...

Wanneer een hof van beroep zich ratione loci niet bevoegd verklaart om@@                                 IIIIIIIIIIII                           
uitspraak te doen over het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel die een 
faillietverklaring heeft uitgesproken zonder zelf ratione loci bevoegd te zijn, en de zaak verwijst naar het@@             
IIIIIIIIIIII                                               bevoegde hof van beroep, doet laatstgenoemd hof wettig uitspraak over de 
omstandigheden van het faillissement, het tijdstip waarop werd opgehouden te betalen en het vervullen van 
de wettelijke formaliteiten.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vonnis van faillietverklaring - 
Rechtbank van koophandel ratione loci niet bevoegd - Hoger beroep - Verwijzing naar een ander hof van beroep - 
Devolutieve kracht van het hoger beroep

- Artt. 643 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

27 juni 1996C.93.0427.N AC nr. ...

De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen 
dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging maar dat niet gaat over de rechtmatigheid of de 
regelmatigheid ervan, een geschil over de rechtsopvolging van de partij waartegen het vonnis is uitgesproken 
op grond waarvan beslag is gelegd betreft niet de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Beslissing over de 
rechten der partijen - Geschil over rechtsopvolging

- Artt. 1395 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

17 juni 1996S.96.0015.N AC nr. ...

Het Arbeidshof oordeelt wettig dat het niet dient te worden samengesteld als bepaald in artikel  104, derde 
lid, Ger.W. nu het vaststelt dat het beroepen vonnis niet met vier rechters in sociale zaken werd uitgesproken.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsgerechten - Samenstelling - Betwisting hoedanigheid 
werknemer - Exceptie van onbevoegdheid - Verruimde samenstelling - Arbeidsrechtbank - Beperkte kamer - Arbeidshof - 
Beperkte kamer

- Art. 104, derde lid Gerechtelijk Wetboek

30 mei 1996C.94.0024.N AC nr. ...

De aard van het verweer tegen een vordering die stoelt op het verbod om een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad te stellen determineert noch wijzigt de aard van die vordering.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daad - Vordering tot staking - Verweer - Invloed op de bevoegdheid

- Art. 55 Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken

- Art. 95 Wet 14 juli 1991

- thans art. 589, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 9 en 589 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 1996S.95.0071.N AC nr. ...

Art. 7, § 11 Besluitwet 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel   580 
Ger.W.  bepalen respectievelijk dat geschillen over rechten ontstaan uit de werkloosheidsregeling tot de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren;  die rechtbank is bevoegd om de wettigheid van de beslissing 
tot schorsing van de directeur, ten aanzien van de wetten en de verordeningen inzake werkloosheid te toetsen 
en uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Werkloosheid - Langdurige werkloosheid - Procedure - Beslissing 
tot schorsing - Betwisting - Beroepsprocedure - Beroepsgronden - Omvang - Arbeidsrechtbank

- Art. 580 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

22 januari 1996S.95.0062.F AC nr. ...

P. 339/30476-9-2016



De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is uitgesproken door de rechter 
die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond dat hij oordeelt dat aan de veroordeling ten 
principale genoegzaam is voldaan vòòr de betekening van de beslissing die de dwangsom heeft uitgesproken, 
is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom oplegt, in de 
zin van artikel  1498 Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Dwangsom - 
Tenuitvoerlegging - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek

Een beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging, in de zin van artikel 1498 Ger.W., is een beslissing 
over een zwarigheid betreffende een gedwongen tenuitvoerlegging.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Zwarigheid bij de 
tenuitvoerlegging

- Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek

5 januari 1996C.95.0394.F AC nr. ...

De politierechtbank is bevoegd om uitspraak te doen over de regresvordering van de verzekeraar tegen zijn 
verzekerde, die aansprakelijk is voor een verkeersongeval.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Verkeersongeval - Vordering van de 
verzekeraar tegen de aansprakelijke verzekerde

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

8 december 1995C.94.0432.F AC nr. ...

Hoewel de krachtens het gemene recht materieel bevoegde rechtbank kennis neemt van het bestaan en het 
bedrag van de tegen een gefailleerde schuldenaar aangevoerde schuldvordering, kan alleen de rechtbank van 
koophandel kennis nemen van de opname van de schuldvordering in het passief van het faillissement en 
bepalen of de met die schuldvordering verbonden schuld, een schuld van of in de boedel is.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Aard - Schuldvordering - Opname in het 
passief - Faillissement

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

27 november 1995S.95.0069.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank van de plaats van het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de 
erkenning van technische bedrijfseenheden en over de instelling van ondernemingsraden en 
veiligheidscomités.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Erkenning - 
Bevoegdheid - Verkiezingen - Technische bedrijfseenheden - Oprichting - Instelling - Bevoegde arbeidsrechtbank - 
Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 8 en 9 KB 12 aug. 1994

- Art. 1, § 4, h en i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 582, 3° en 4°, en 627, 9° Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Erkenning - 
Verkiezingen - Technische bedrijfseenheden - Oprichting - Instelling - Bevoegde arbeidsrechtbank

- Artt. 8 en 9 KB 12 aug. 1994

- Art. 1, § 4, h en i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 582, 3° en 4°, en 627, 9° Gerechtelijk Wetboek

9 november 1995C.93.0235.N AC nr. ...

De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering 
tot tussenkomst;  hieraan staat niet in de weg dat tussen de partij die tot tussenkomst oproept en de partij die 
tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Gedwongen tussenkomst - 
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Hoofdvordering - Aan arbitrage onderworpen geschil

- Artt. 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Samenhang kan niet verhinderen dat een aan arbitrage onderworpen geschil dat door middel van een 
vordering tot vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de rechter die van de hoofdvordering kennis neemt, aan de 
rechtsmacht van die rechter onttrokken is.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Hoofdvordering - Vordering in 
vrijwaring - Rechtsmacht - Aan arbitrage onderworpen geschil - Samenhang

- Artt. 30, 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

3 november 1995C.95.0020.F AC nr. ...

Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing van de beslagrechter die het 
verzet van de belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak te doen over 
de geldigheid van de aanslag die de grondslag heeft gevormd van het te zijnen laste uitgevaardigde 
dwangbevel en van het hem betekende bevel tot betaling.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Dwangbevel - Bevel tot 
betaling - Beslissing over de geldigheid van de aanslag - Verzet - Inkomstenbelastingen

- Artt. 267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1395, 1396 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1995C.94.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 1995, RG C.94.0366.N, AC, 1995, I,...

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Algemeen - Rechter in kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van 
zaken - Feitelijkheid - Strafzaken

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de rechter in kort geding zich niet in de plaats kan stellen van de 
procureur des Konings om te oordelen in het belang van de strafvordering of de tijdens een 
opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter plaatse verzegelde zaken gediend hebben of bestemd zijn om 
een misdrijf te plegen, dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn of kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te leggen, nu die verzegeling geen feitelijkheid betreft.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Algemeen - Rechter in kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van 
zaken - Feitelijkheid - Strafzaken

2 oktober 1995C.94.0475.F AC nr. ...

Onder gerechtelijke interest, in de zin van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel de compensatoire interest als 
de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.~

Burgerlijke zaken - Aanleg - Compensatoire interesten - Waarde van de vordering

- Artt. 557 en 618 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 1995C.94.0458.F AC nr. ...

Dringende noodzaak wordt vermoed en de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te 
onderzoeken in alle gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te nemen van 
problemen die zich tijdens bepaalde procedures kunnen voordoen, met name i.v.m. de voorlopige 
maatregelen in een echtscheidingsgeding.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Voorlopige maatregelen - Kort geding - 
Echtscheidingsgeding

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1995C.93.0315.F AC nr. ...

Hoewel uitvoerend beslag onder derden, in de regel, alleen ten laste van de schuldenaar en niet van een derde 
kan worden gelegd, is zulks bij simulatie niet het geval;  daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont 
dat de werkelijke houder van een ten name van een andere rechtspersoon geopende rekening zijn 
schuldenaar is, bewarend beslag op die rekening kan leggen ten laste van zijn schuldenaar;  in dat geval staat 
het aan de beslagrechter om, binnen de bij artikel   1489, tweede lid, Ger.W.  opgelegde grenzen, na te gaan of 
de voorwaarden betreffende de toestemming tot of de handhaving van een bewarend beslag onder derden 
vervuld zijn.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Beslagrechter - Bewarend beslag onder 
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derden - Rekening geopend op naam van een derde - Simulatie

- Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1995S.94.0134.N AC nr. ...

In sociale zaken is de beslagrechter bevoegd om uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid van de 
tenuitvoerlegging.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Beslagrechter - Uitvoerbare titel - Volstrekte bevoegdheid - 
Kosten van tenuitvoerlegging ten laste van eisende partij - Rechtmatigheid

- Art. 1395 Gerechtelijk Wetboek

3 november 1994C.94.0149.F AC nr. ...

De beslagrechter is bevoegd om vast te stellen dat de rechterlijke beslissing, waarbij een echtgenoot wordt 
veroordeeld om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, wegens de overschrijving van 
de echtscheiding, vervallen is.~

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Bijdrage in de lasten van het huwelijk - 
Veroordeling tot die bijdrage - Verval - Beslagrechter - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Gevolg - Uitvoerbare 
titel - Rechterlijke beslissing

- Art. 1395, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 221 Burgerlijk Wetboek

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

14 november 2002C.00.0452.F AC nr. 604

De artt. 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe dat de rechter van een 
verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden 
betreffende het aanhangig geding of de samenhang.

Internationale bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Europese Unie - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering 
aanhangig is gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Aanhangig geding - Samenhang

- Artt. 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

Het arrest dat, om de toepassing van een clausule waarbij rechtsmacht wordt toegekend aan de rechtbanken 
te Bonn uit te sluiten, oordeelt dat (eiseres) "bij wege van een dagvaarding tot gedwongen tenuitvoerlegging 
en vrijwaring voor de Belgische gerechten is gebracht, wat toegestaan is bij de artt. 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, 
Ger.W.", schendt de artt. 2, eerste lid, en 3, eerste lid, Executieverdrag.

Internationale bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegdheid - Clausule tot toekenning van rechtsmacht aan de 
gerechten van een Lidstaat van de Europese Unie - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig is 
gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Toepasselijke bepalingen

- Artt. 2, eerste lid, en 3, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971

28 februari 2002C.98.0065.N AC nr. 145

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing van artikel  5, 3° 
Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is ingetreden, is dit de plaats waar de 
veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is 
gelaedeerd, en niet de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders 
daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar hij de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt 
van in een andere lidstaat toegebrachte schade (1). (1) H.v.J. 30 nov. 1976, C-21/76, Jur. H.v.J., 1976, 1735; 19 
sept. 1995, C-364/93, Jur. H.v.J., 1995, I, 2719; 27 okt. 1998, C-51/97, Jur. H.v.J., 1998, I, 6511.

Internationale bevoegdheid - Executieverdrag - Verbintenis uit onrechtmatige daad - Plaats van het schadebrengende feit

2 november 2001C.99.0275.F AC nr. ...

De in de artt. 564 en 634 Ger.W. vastgestelde regels inzake uitbreiding van bevoegdheid kunnen pas worden 
toegepast nadat de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken is nagegaan.
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Internationale bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering 
aanhangig is gemaakt - Vordering tot tussenkomst - Rechtsmachtclausule ten voordele van de rechtbanken van een 
vreemde Staat - Uitbreiding van bevoegdheid

- Artt. 564 en 634 Gerechtelijk Wetboek

Behoudens in het geval van een exclusieve internationale bevoegdheid, belet artikel  635, 9°, Ger.W. niet dat, 
op de exceptie van onbevoegdheid, die regelmatig door de tot tussenkomst opgeroepen partij is 
voorgedragen, een door die partij en de eiser tot tussenkomst overeengekomen beding waarbij de 
rechtbanken van een vreemde Staat bij uitsluiting bevoegd worden verklaard, uitwerking krijgt.

Internationale bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Rechtsmachtclausule ten voordele van de rechtbanken van een 
vreemde Staat - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot 
tussenkomst - Exceptie van onbevoegdheid van de Belgische rechtbank

- Art. 635, 9° Gerechtelijk Wetboek

2 december 1996C.96.0054.F AC nr. ...

De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring van een vennootschap uit te 
spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland is gevestigd op het tijdstip van de staking van betaling, 
maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fictief is, is die van de werkelijke zetel van vennootschap 
op het tijdstip van de staking van betaling.~

Internationale bevoegdheid - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Faillissement - Eenheid van 
faillissement - Geschil inzake rechtscolleges - Belgische rechtbanken van koophandel - Plaatselijke bevoegdheid - 
Vennootschap - Statutaire zetel in het buitenland gevestigd - Fictieve zetel - Gevolg - Werkelijke zetel

- Art. 631, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

7 december 2004P.04.1006.N AC nr. 594

Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door middel van gedrukte en 
ruchtbaar gemaakte geschriften, vereist geen beoordeling van een mening en is derhalve geen 
drukpersmisdrijf, zodat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan de correctionele rechtbank.

Strafzaken - Bevoegdheid - Materiële bevoegdheid - Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen - 
Aard van het misdrijf

- Art. 460ter Strafwetboek

- Art. 150 Grondwet 1994

7 december 2004P.04.1154.N AC nr. 595

De omstandigheid dat het misdrijf van niet-aanzuivering of wederoverlegging van douane- of 
accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, § 1, A.W.D.A., volgens de tekst zelf, plaatsvindt op het kantoor van 
uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking 
aan de doorvoer is gepleegd, om kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit 
douanevervoer (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2002, AR P.00.1281.N, nr 118; 29 april 2003, AR P.02.1459.N en 
P.02.1578.N, nr 268.

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Douane en accijnzenwet - Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet - 
Niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van douane- of accijnsdocumenten - Communautair douanevervoer - 
Onttrekking aan de doorvoer in andere lidstaat deze van het kantoor van uitreiking - Samenhangende misdrijven

- Art. 257, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 36.1 EEG-Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het bestaan van dat 
wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse dagvaarding zodat de 
correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren, ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem 
niet wordt vervolgd.

Strafzaken - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Wanbedrijf - Bestanddeel - Misdaad

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492
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Wanneer de inverdenkinggestelde is overleden vooraleer de zaak bij de bodemrechter is aanhangig gemaakt, 
kan de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn rechtverkrijgenden niet meer worden voortgezet voor de 
strafrechter (1). (1) Zie Cass., 22 feb. 1984, AR 3311, nr 352 en 24 nov. 1992, AR 5584, nr 749.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Strafvordering - Overlijden van de inverdenkinggestelde 
vooraleer de zaak bij de bodemrechter is aanhangig gemaakt - Rechtverkrijgenden

22 september 2004P.04.0931.F AC nr. 427

Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de correctionele rechtbank aanhangig 
worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 
1965, terwijl de beklaagde ten tijde van één van die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had 
bereikt en dat misdrijf niet behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, blijft de 
correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, ook al hangen die samen met het feit waarvoor zij 
niet bevoegd is (1). (1) Cass., 7 feb. 1989, AR 3064, nr 331.

Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele rechtbank belast met de kennisneming van verscheidene, aan beklaagde ten laste 
gelegde misdrijven - Met andere misdrijven samenhangend misdrijf, gepleegd toen de beklaagde nog geen volle achttien 
jaar oud was

25 mei 2004P.04.0193.N AC nr. 282

Een ongeval waarbij middelen van vervoer te land, zoals een motorfiets, betrokken zijn en dat zich heeft 
voorgedaan op een niet-openbaar terrein, dat evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een 
gesloten omloop voor een motorcrosswedstrijd die toegankelijk is voor het publiek is een verkeersongeval in 
de zin van artikel 138, 6°bis, Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994 waarvan de 
politierechtbank kennis neemt (1). (1) Zie Cass., 16 juni 1999, AR P.98.1528.F, nr 364; 26 sept. 2001, AR 
P.01.0883.F, nr 498 en 27 aug. 2002, AR C.02.0386.N, nr 414.

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Verkeersongeval

11 mei 2004P.04.0660.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC, 2004, nr ... .

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Artikel 7, § 2 
V.T.Sv. - Voorafgaand officieel bericht

Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het 
misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, aan geen 
vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze 
het aangegeven misdrijf zou kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om 
vervolging in te stellen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Artikel 7, § 2 
V.T.Sv. - Voorafgaand officieel bericht

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

De correctionalisering van een misdaad door het onderzoeksgerecht geldt voor alle kwalificaties van het feit, 
op voorwaarde dat dit feit naar recht vatbaar blijft voor correctionalisering en dat de eventuele 
strafverzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt uit een omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kende 
of die het niet in aanmerking heeft laten komen (1). (1) Cass., 4 juli 1986, AR 5162, nr 683.

Strafzaken - Bevoegdheid - Onderzoeksgerecht - Misdaad - Correctionalisering - Gevolgen - Zelfde feit - Andere kwalificaties

14 januari 2004P.03.1310.F AC nr. 19

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1310.F, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève 
van 12 aug. 1949 - Universele bevoegdheid - "Standstill"-verplichting - Toepassing

De gemeenschappelijke bepaling van de artt. 49, 50, 129 en 146, Verdragen van Genève van 12 aug. 1949, 
verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in gebreke blijven een universele bevoegdheid toe 
te kennen en verbiedt hem evenmin om, wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening 
ervan vervolgens te beperken of zelfs afstand ervan te doen (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève 
van 12 aug. 1949 - Universele bevoegdheid - "Standstill"-verplichting - Toepassing
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17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

De in artikel  10, 1°bis, V.T.Sv., bedoelde voorwaarde van verblijfplaats moet niet zijn vervuld uit hoofde van de 
klager, maar uit hoofde van de persoon zelf tegen wie een ernstige schending van het internationaal 
humanitair recht is gepleegd.

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - 
Passieve persoonlijke bevoegdheid - Artikel 10, 1°bis, V.T.Sv. - Voorwaarde van verblijfplaats

- Art. 10, 1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

Het in artikel  12bis V.T.Sv. bedoelde criterium van extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische gerechten is 
niet vervuld, wanneer er geen enkele internationale rechtsregel bestaat die België verplicht ambtshalve een 
universele bevoegdheid uit te oefenen (1). (1) Zie concl. O.M. vóór Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, nr ..., 
J.T., blz 640 tot 642, nrs 4 tot 9. De klacht had betrekking op schendingen van de Verdragen van Genève van 12 
aug. 1949 en hun aanvullende protocollen, alsook van het Verdrag van 10 dec. 1984 tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - 
Extraterritoriale bevoegdheid - Artikel 12bis, V.T.Sv.

- Art. 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

23 september 2003P.03.1165.N AC nr. 450

Behoudens andersluidende bepalingen is een wijziging van de bevoegdheidsregels in strafzaken van toepassing 
op hangende procedures waarin over de zaak zelf nog geen beslissing is gewezen waarbij de bevoegdheid 
werd vastgesteld (1). (1) Cass., 16 okt. 1985, AC, 1985-86, nr 100.

Strafzaken - Bevoegdheid - Wijziging van de bevoegdheidsregels - Hangende procedures - Toepasselijkheid

Wanneer feiten ten tijde van de beschikking van de raadkamer strafbaar waren met opsluiting en zonder 
aanneming van verzachtende omstandigheden werden verwezen naar de correctionele rechtbank, blijft de 
correctionele rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de zaak wanneer inmiddels, vooraleer over de zaak 
zelf een beslissing is gewezen waarbij de bevoegdheid is vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de feiten 
enkel nog kunnen gestraft worden met correctionele straffen (1). (1) In casu werden de beklaagden vervolgd 
wegens inbreuk op artikel 489, eerste lid, Sw. (bedrieglijke bankbreuk), misdrijf dat op het ogenblik van de 
verwijzingsbeschikking strafbaar was met een criminele straf. In de loop van het geding en meer bepaald per 1 
januari 1998, dag van de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van de 
faillissementswet, kon dit misdrijf alleen nog gestraft worden met correctionele straffen.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Wijziging van de bevoegdheidsregels - Hangende procedures - Toepasselijkheid

21 mei 2003P.03.0493.F AC nr. 311

Wanneer verschillende misdrijven, die door een beklaagde tijdens een welbepaalde periode zijn gepleegd, 
zonder voorafgaande toepassing van artikel  38, Jeugdbeschermingswet, bij de correctionele rechtbank 
aanhangig worden gemaakt, terwijl hij op de datum van sommige misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar 
niet had bereikt, en die misdrijven geen deel uitmaken van de in artikel  36bis van de voormelde wet vermelde 
misdrijven, blijft de correctionele rechtbank bevoegd om uitspraak te doen over de andere feiten die aan de 
beklaagde ten laste zijn gelegd toen hij de leeftijd van de strafrechtelijke meerderjarigheid had bereikt (1). (1) 
Zie Cass., 28 sept. 1976 (AC, 1977, blz. 116); 7 april 1987, A.R. 1275, nr. 474; 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331

Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele rechtbank waarbij in een bepaalde periode gepleegde misdrijven aanhangig zijn 
gemaakt - Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens een gedeelte van die periode

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

De aan artikel 283, Douane en accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over 
een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen veronderstelt enkel, enerzijds, dat hij 
regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 
282 van die wet, en, anderzijds, dat de belastingschuldige bij het proces betrokken is; deze bevoegdheid is niet 
beperkt tot de persoon die wordt vervolgd wegens overtreding van de artikelen 281 en 282, Douane en 
accijnzenwet (1). (1) R.P.D.B., v° Douanes et accises, nr 361.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering in betaling 
van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter - Voorwaarden - Artikelen 281, 282 en 283, Douane en 
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accijnzenwet

- Artt. 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

18 februari 2003P.02.0900.N AC nr. 114

De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998 houdende de 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het wegdek toebrengen door een 
overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 
32 en 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, 
bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg, verplichten tot de betaling van een 
bijdrage tot financiering van het Vlaams infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en 
vallen aldus onder de misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te 
land.

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering - Politierechtbank - Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding - 
Artikelen 56, 57 en 58 decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 dec. 1998

- Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering

- Artt. 32 en 32bis KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

- Artt. 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

9 oktober 2002P.02.0850.F AC nr. 520

Het cassatieberoep tegen het niet-definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het 
geval, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, 
de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement m.n. uitspraak doet 
over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement om van 
de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het enige  gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste 
arrondissement ratione loci bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (1). (1) Zie Cass., 26 sept.  2001, A.R. 
P.01.1040.F, nr. ... .

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Begrip - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - 
Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 september 2002P.02.0853.N AC nr. 476

De beslissing van het onderzoeksgerecht om al of niet een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof behoort uitsluitend tot de rechtsmacht van de geädieerde rechter en zijn weigering terzake is geen 
beslissing inzake bevoegdheid (1). (1) Zie cass., 13 okt. 1998, AR P.97.0368.N, nr 442.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Beslissing om al of niet een prejudiciële vraag te stellen - 
Weigering

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

18 september 2002P.02.0874.F AC nr. 459

Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., bestaat wanneer betoogd wordt dat 
een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-eigent, zodat daaruit een geschil over 
rechtsmacht kan ontstaan waaraan alleen een einde kan worden gemaakt door regeling van rechtsgebied (1). 
(1) Cass., 23 juli 1991, A.R. 5757, nr. 567.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Politierechtbank - Correctionele rechtbank

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn natuurlijke rechter en 
zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de onderzoekshandelingen die verricht worden door een 
ratione loci niet-bevoegde onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor 
latere vervolgingen (1). (1) De bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter raakt evenwel de openbare 
orde. Zie Cass., 27 juni 1949, Bull. en Pas., 1949, I, 478, en contra J. HOEFFLER, Traité de l'instruction 
préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 tot 56.

Strafzaken - Bevoegdheid - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Onbevoegde onderzoeksrechter - Verrichte 
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onderzoekshandelingen - Geldigheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

Behoudens andersluidende bepaling, is een wijziging van de bevoegdheidsregels in strafzaken van toepassing 
op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is gewezen m.b.t. de vaststelling van de 
bevoegdheid (1), wanneer de nieuwe wet niet ertoe strekt een toegekende bevoegdheid te ontnemen aan de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doch die bevoegdheid integendeel uit te breiden. (1) Cass., 16 
okt. 1985, A.R. 4380, A.R. 4380, nr. 100, en de noot E.L.

Strafzaken - Bevoegdheid - Wijziging van de bevoegdheidsregels - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

29 mei 2002P.02.0323.F AC nr. 326

De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op artikel  29bis W.A.M.-wet gegronde 
rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan bijgevolg t.a.v. het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen volgens de gemeenrechtelijke regels van de 
aansprakelijkheid (1). (1) Cass. 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.- gen. Du Jardin; 30 
mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Strafrechter - Vordering tot schadeloosstelling gegrond op 
artikel 29bis W.A.M.-Wet 1989 - Bevoegdheid - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

12 december 2001P.01.1236.F AC nr. ...

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
getroffenen en rechthebbenden gesteund op artikel  29bis W.A.M.-Wet 1989 (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.-gen. du Jardin; 30 mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ... .

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-
Wet - Bevoegdheid

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die 
partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (1) Zie 
Cass., 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 december 2001P.00.0627.N AC nr. ...

Krachtens artikel 15 V.T.Sv. behoort het, in de regel, aan de rechter om te beslissen over een administratief 
geschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt opgeroepen (1). (1) Cass., 16 juni 1998, AR P.95.1094.N, nr. 
314.

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafrechter - Incidenteel geschil - Administratief geschil

- Art. 15 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 oktober 2001P.01.1259.N AC nr. ...

Een vonnis of arrest inzake bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid, Strafvordering is een beslissing 
over de opwerping dat de rechter zich de bevoegdheid van een ander rechter toe-eigent derwijze dat daaruit 
een conflict van rechtsmacht kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr 65; 13 okt. 1998, AR P.97.0368.N, nr 442; 9 juni 
1999, AR P.99.0510.F, nr 343.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onpartijdigheid - Rechter - Objectiviteit - Bewijs - Magistraat

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.0883.F AC nr. ...
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Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een dergelijk 
ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet openbare terreinen die 
evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen (1); dat is het geval van een verkeersongeval waarin 
middelen van vervoer te land, m.n. een auto, en een voetganger, betrokken zijn, en dat zich heeft voorgedaan 
op een niet openbaar terrein dat evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten 
omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek. (1) Cass., 16 juni 1999, A.R. 
P.98.1528.F, nr. 364 ; zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1655.F, nr 76.

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval - Begrip - Omloop voor automobielwedstrijden

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en beoordeelt de 
feitenrechter in feite het bestaan daarvan (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1977 (AC, 1978, 53) ; 19 dec. 1984, A.R. 
3815, nr. 248, 12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75, 31° ; 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.

Strafzaken - Bevoegdheid - Uitbreiding - Samenhang - Beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk (1); dat is het 
geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met toepassing van artikel  136 Sv. aan het toezicht op de 
kamer van inbeschuldigingstelling onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter 
ratione loci onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen van de 
procureur des Konings steunen, op grond dat er geen enkele samenhang bestaat tussen die feiten en die 
waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk kennisgenomen heeft (2). (Impliciet). (1) Cass., 4 maart 1998, 
A.R. P.98.0018.F, nr. 120.(2) Zie Cass., 21 juni 1988, A.R. 2006, nr. 648 ; 1 juni 1994, A.R. P.94.0577.F, nr. 278 ; 
7 juni 1994, A.R. P.94.0628.N, nr. 293.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Begrip - Kamer van inbeschuldigingstelling - Controle van het onderzoek - 
Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Samenhang - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 136 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grond van een van de bij artikel 62bis, eerste lid, Sv., 
bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die 
samenhang met voldoende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld 
op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het onderzoeksgerecht de zaak daarna 
vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken, als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de 
aangevoerde samenhang niet bestaat (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1974 (AC, 1974, 1025), J. HOEFFLER, Traité de 
l'instruction préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 349, en J. DE CODT, "Les nullités de l'instruction préparatoire et le 
droit de la preuve. Tendances récentes", Rev. dr. pén., 2000, blz. 6 en 7.

Strafzaken - Bevoegdheid - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Samenhang

- Artt. 62bis, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

Strafzaken - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van een misdaad door aanneming van 
verzachtende omstandigheden

Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, als gewijzigd bij de W. 11 juli 1994, richt een algemene 
regel in, krachtens welke de correctionalisering van misdaden door aanneming van verzachtende 
omstandigheden alleen verplicht wordt toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking 
van de zaak bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van de telastleggingen impliceert (1). (1) Zie 
Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1518.F, nr. ... .

Strafzaken - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van een misdaad door aanneming van 
verzachtende omstandigheden

- Art. 2 Wet 4 okt. 1867
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30 mei 2001P.01.0344.F AC nr. ...

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
slachtoffers en rechthebbenden die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, met concl. proc.-gen. du Jardin, en 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nrs. 206 en 388.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-
Wet - Bevoegdheid

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van verdediging 
eerbiedigt ; de miskenning ervan valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde 
alleen in hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie (1). (1) Zie Cass., 
25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500 ; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21 ; 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, 
nr. 389.

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering - Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden - Recht van verdediging

21 februari 2001P.00.1726.F AC nr. ...

Het vonnisgerecht waarnaar de verdachte verwezen wordt, kan zich niet onbevoegd verklaren t.a.v. de 
verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond die zijn aangenomen door het onderzoeksgerecht dat 
de rechtspleging geregeld heeft.

Strafzaken - Bevoegdheid - Onderzoeksgerecht - Beschikking tot verwijzing - Aanneming van verzachtende omstandigheden 
of van een verschoningsgrond - Vonnisgerecht - Beoordeling van de verzachtende omstandigheden of van de 
verschoningsgrond

- Art. 3 Wet 4 okt. 1867

7 februari 2001P.00.1518.F AC nr. ...

Wanneer de rechtstreekse dagvaarding wegens misdaden en wanbedrijven die op vordering van het O.M. aan 
de beklaagde wordt betekend, geen verzachtende omstandigheden m.b.t. de misdaden vermeldt en de 
wanbedrijven ermee samenhangen, zijn de correctionele rechtbank en in hoger beroep het hof van beroep 
onbevoegd om van die feiten kennis te nemen, ook al diende dat hof alleen uitspraak te doen over de 
burgerlijke belangen (1). (1) Zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0596.F, nr. 367. Uit de parlementaire 
voorbereiding van de W. 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen 
betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, waarbij artikel  47 een nieuw 
tweede lid bij artikel  2 Wet Verzachtende Omstandigheden invoegt, blijkt dat de verzachtende 
omstandigheden door het parket in de dagvaarding of in de oproeping moeten worden gepreciseerd. "Le 
parquet devra faire ce que fait actuellement la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi" (Verslag 
namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door de h. VAN BELLE, Gedr. St. Senaat, 1993-94, nr. 209/2, 
Pasin., 1994, blz. 2564).

Strafzaken - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Samenhangende 
wanbedrijven - Correctioneel rechtscollege

- Art. 2, tweede lid Wet 4 okt. 1867

7 februari 2001P.00.1655.F AC nr. ...

Het ongeval waarbij een landbouwtractor betrokken is en dat zich heeft voorgedaan in een veld dat voor 
verschillende personen openstaat, is geen wegverkeersongeval (1). (1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, 
nr. 364.

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

24 januari 2001P.00.1627.F AC nr. ...
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De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan een van de 
constitutieve bestanddelen in België is gelokaliseerd (1); hun bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in 
België en de in het buitenland gepleegde feiten een ondeelbaar geheel vormen (2). (1) Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr. 534. (2) Zie Cass., 20 juni 1977 (AC, 1977, 1084).

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

17 januari 2001P.00.1697.F AC nr. ...

Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste gelegd misdrijf alleen 
berechten, als het van dat misdrijf heeft kennisgenomen t.g.v. een door het Hof van Cassatie gewezen arrest 
tot verwijzing (1). (1) Zie de concl. O.M.

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof 
van beroep - Voorwaarde - Hof van Cassatie - Verwijzing

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. ... .

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof 
van beroep - Voorwaarde - Hof van Cassatie - Verwijzing

Strafzaken - Bevoegdheid - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van 
het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de 
eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding - Hof van 
beroep

Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 479 e.v. Sv. gevolgd wordt en de 
zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare 
misdaden kunnen opleveren, naar de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hof van beroep dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na het aldus over de 
voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hof van Cassatie te verwijzen, maar is het bevoegd om, op de 
dagvaarding van de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe 
voorafgaande verwijzing over die feiten uitspraak te doen (1). (Impliciet).(1)  Zie de concl. O.M., inz. de nrs. 4 
en 5.

Strafzaken - Bevoegdheid - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van 
het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de 
eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding - Hof van 
beroep

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1514.F AC nr. ...

Wanneer de correctionele rechtbank, volgens de bewoordingen van de voorlopige omschrijving in de 
beschikking tot verwijzing, kennis moet nemen van een misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd, 
dient ze zich onbevoegd te verklaren zonder de juiste omschrijving van de feiten te kunnen onderzoeken (1). 
(1) Zie Cass., 22 aug. 1995, A.R. P.95.0916.N, nr. 356 ; 8 sept. 1998, A.R. P.98.1078.N, nr. 394.

Strafzaken - Bevoegdheid - Beschikking tot verwijzing - Niet correctionaliseerbare misdaad - Omschrijving - Onderzoek

- Artt. 159 en 191 Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1520.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de verdachte naar het hof van assisen verwijst en aan de feiten een omschrijving 
geeft die laatstgenoemde betwistte, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv. (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. 
P.96.0656.N, nr. 257.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Jeugdrechtbanken

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1231.N AC nr. ...
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De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan één van de constitutieve 
bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, 
nr 534.

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de bedrieglijke handelingen of van de 
materiële buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegdheid van de Belgische strafrechter (1). (1) Zie 
Cass., 14 juni 1988, AR 2436, nr 625, R.W. 1989-90, p. 385, met noot van SPRIET, B. "De lokalisatie van het 
misdrijf van oplichting".

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Oplichting - Bestanddeel gelokaliseerd in 
België

- Artt. 3 en 496 Strafwetboek

14 november 2000P.00.1411.N AC nr. ...

Waneer de raadkamer bij afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen verschillende verdachten naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds wegens als misdaad omschreven feiten waarvan er één niet 
regelmatig gecorrectionaliseerd werd en, anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd was, en 
de rechter zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de door de onregelmatige correctionalisering aangetaste 
beschikking van de raadkamer, alsook de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard ten 
aanzien van de misdrijven waarvan hij regelmatig kennis kon nemen (1). (1) Cass., 17 jan. 1996, AR 
P.95.1396.F, nr 38.

Strafzaken - Bevoegdheid - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen - Onregelmatige 
correctionalisering - Gerecht bevoegd voor bepaalde feiten en niet voor de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor 
de gehele zaak

Waneer een vonnisgerecht zelf vaststelt dat door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten zijn aanhangig 
gemaakt waarvan sommige wel en andere niet wettig werden vorgelegd, kan het zelf niet voor de eerste maal 
wijzen op het bestaan van samenhang tussen deze feiten en kan het zich niet wettig onbevoegd verklaren voor 
de gehele zaak  (1). (1) Cass., 17 jan. 1996, AR P.95.1396.F, nr 38.

Strafzaken - Bevoegdheid - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen - Gerecht bevoegd 
voor bepaalde feiten en niet voor de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Wettigheid

28 maart 2000P.99.0274.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, Cass. 28 maart 2000, P.99.0274.N, AC 2000, nr...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-
Wet - Bevoegdheid

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen die op een 
strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en 
rechthebbenden gesteund op artikel 29bis W.A.M.-wet.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-
Wet - Bevoegdheid

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, ingeval een militair of een persoon die deel uitmaakt van een 
gedeelte van het leger dat zich op het grondgebied van een vreemde Staat bevindt, de wetgeving van die Staat 
heeft overtreden, inz. wanneer deze betrekking heeft op de douane of de import- of exportreglementering.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Douane - Militair

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de personen die in welke 
hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het leger dat zich op buitenlands grondgebied 
bevindt, of die gemachtigd zijn om een troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig 
misdrijf hebben gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in België kunnen worden vervolgd; ook 
artikel  19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de artikel  10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de voormelde 
personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in 
het buitenlands gebied gepleegde misdrijven.

Strafzaken - Bevoegdheid - Belgische militaire rechtscolleges - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - 
Personen gemachtigd om een troepenkorps te volgen - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

1 december 1999P.99.0930.F AC nr. ...

De strafrechter oefent zijn rechtsmacht volledig uit, wanneer hij definitief uitspraak doet over de 
strafvordering en over de rechtsvordering van de burgerlijke partij, ook al heeft hij aan die partij akte verleend 
van haar voorbehoud voor de toekomst.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Eindbeslissing - Voorbehoud voor de toekomst - Strafrechter - 
Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 augustus 1999P.99.1024.F AC nr. ...

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte verwezen heeft naar een correctionele 
rechtbank die plaatselijk niet bevoegd is, vernietigt het Hof, op een voorziening, het bestreden arrest en 
verwijst het de zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele rechtbank - Plaatselijke bevoegdheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzing

- Art. 23 Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.98.1528.F AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een ongeval dat 
zich heeft voorgedaan op niet-openbare terreinen die evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

9 juni 1999P.99.0510.F AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artt. 416, tweede lid, en 539 Sv., bestaat alleen wanneer wordt 
aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft toegeëigend, zodat daaruit een 
geschil over rechtsmacht kan ontstaan dat alleen door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; het 
antwoord op de vraag of de minderjarige voor de jeugdrechter in hoger beroep een exceptie van 
onbevoegdheid in die zin heeft aangevoerd, hangt niet af van de benaming die hij aan zijn verweermiddel 
heeft gegeven maar van het werkelijk voorwerp van de betwisting.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Jeugdrechtbanken

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

20 april 1999P.98.0935.N AC nr. ...

Geen beslissing inzake bevoegdheid is de uitspraak van de kamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
die kennis neemt van de zaken in het Nederlands, dat zij onbevoegd is om kennis te nemen van de 
strafvordering wanneer volgens de Taalwet Gerechtszaken de rechtspleging in die zaak in het Frans dient te 
gebeuren.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid
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- Art. 539 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.97.1357.F AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een dergelijk 
ongeval dat zich heeft voorgedaan op niet-openbare terreinen die evenwel openstaan voor een bepaald aantal 
personen.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.99.0234.F AC nr. ...

Een geschil betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter en de ontvankelijkheid van 
het aan voornoemde rechter gerichte verzoek om een bijkomende daad van onderzoek is geen geschil inzake 
bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Begrip - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Stellen van een bijkomende 
daad van onderzoek - Verzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 maart 1999P.98.1245.F AC nr. ...

De strafrechter bij wie tegelijkertijd de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn, is niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, wanneer hij beslist dat de telastlegging niet 
bewezen is.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Strafrechter waarbij de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig zijn - Telastlegging niet bewezen verklaard

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 januari 1999P.98.1630.F AC nr. ...

Vanaf het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de internering van 
een voorlopig gehechte verdachte bevolen wordt, tot het arrest dat over dat beroep uitspraak doet, kan de 
voorlopige invrijheidstelling op verzoek worden toegestaan door de kamer van inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Internering van de voorlopig gehechte verdachte - 
Cassatieberoep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid

- Art. 27, § 1, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 december 1998P.98.1276.F AC nr. ...

Art. 479 Sv., luidens hetwelk alleen het hof van beroep bevoegd is om kennis te nemen van misdrijven die door 
bepaalde magistraten en ambtenaren buiten hun ambt zijn gepleegd, geeft een limitatieve opsomming van 
degenen die onder de toepassing vallen van de bij dat artikel ingevoerde bijzondere rechtspleging; die 
bepaling is niet van toepassing op de rechters in handelszaken.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf door een rechter in handelszaken gepleegd buiten zijn ambt - Voorrecht van 
rechtsmacht - Toepasselijkheid

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

3 november 1998P.96.0916.N AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" betreft zowel een ongeval bij het wegverkeer waarbij voetgangers, middelen van 
vervoer te land, dieren of middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken, betrokken zijn, als 
dergelijk ongeval dat plaatsgrijpt op een terrein toegankelijk voor het publiek of op een niet openbaar terrein 
dat voor een zeker aantal personen toegankelijk is.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Slagen of verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering
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20 oktober 1998P.97.0851.F AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een ongeval dat 
zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet-openbare terreinen die evenwel 
openstaan voor een bepaald aantal personen.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1998P.97.0368.N AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid bestaat wanneer wordt aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van 
een andere rechter heeft toegeëigend, zodat daaruit een geschil over rechtsmacht kan ontstaan dat alleen 
door de regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Beslissing om al of niet een prejudiciële vraag te stellen - 
Weigering

- Art. 416, tweede lid (oud) Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een beslissing nopens de 
toepasselijkheid van een arbitragebeding, omdat ze geen geschil inzake bevoegdheid beslecht.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416 (oud) Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer partijen overeenkomen dat elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde 
rechtsbetrekking en waarover een dading mag worden aangegaan, aan arbitrage wordt onderworpen, volgt 
hieruit weliswaar dat, naar de woorden van de wet zelf en in de door haar bepaalde voorwaarden, de rechter 
zich, op verzoek van een partij, "onbevoegd" moet verklaren om kennis te nemen van het aan arbitrage 
onderworpen geschil, doch zijn beslissing dienaangaande betreft de toepasselijkheid van een arbitrage-
clausule begrepen in de overeenkomst en niet een bevoegdheidsaanwijzing die een geschil van rechtsmacht 
kan doen ontstaan waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Aard

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Samenhang waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak te doen over een misdrijf dat samenhangt met een 
ander misdrijf waarvoor hij bevoegd is, moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de rechter wordt 
geadieerd; die samenhang wordt niet verbroken door het feit dat de rechter vrijspreekt uit hoofde van het 
misdrijf waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft hij bevoegd om uitspraak te doen over het samenhangend 
misdrijf.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Bevoegdheid van de rechter - Samenhangende misdrijven - Tijdstip waarop de samenhang moet 
worden beoordeeld

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Bevoegdheid - Samenhangende misdrijven - Vrijspraak uit hoofde van een misdrijf

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan één van de 
bestanddelen in België is gelokaliseerd.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

8 september 1998P.98.1078.N AC nr. ...
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Als een misdrijf zoals het werd omschreven in de akte van aanhangigmaking niet tot de bevoegdheid van de 
rechtbank behoort, moet deze zich "de plano" en zonder onderzoek van de overeenstemming tussen feit en 
kwalificatie onbevoegd verklaren.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Akte van aanhangigmaking - Misdrijf - Kwalificatie - Onderzoek

- Artt. 159 en 191 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

Geen arrest inzake bevoegdheid is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart dat de verdachte heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij 
zijn verzet tegen de beschikking van de raadkamer, die, na de onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter, het dossier naar de procureur des Konings verwijst om te handelen als naar recht, niet 
ontvankelijk is verklaard.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Beschikking van de raadkamer - Onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter - Verwijzing van het dossier naar de procureur des Konings - Verzet tegen die beschikking - Niet-
ontvankelijk verklaard verzet - Hoger beroep tegen die beschikking - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet 
ontvankelijk verklaard hoger beroep - Arrest inzake bevoegdheid - Geschil inzake bevoegdheid

16 juni 1998P.96.1094.N AC nr. ...

De strafrechter is in de regel bevoegd om te beslissen over een administratief geschil dat ten titel van verweer 
incidenteel voor hem is opgeworpen, nu dergelijk geschil niet behoort tot de bij de wet bepaalde 
uitzonderingen op het in artikel   15 V.T.Sv.  vastgestelde beginsel.

Strafzaken - Bevoegdheid - Strafrechter - Incidenteel geschil - Administratief geschil

- Artt. 15 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 mei 1998P.98.0562.N AC nr. ...

Nu voor de misdrijven omschreven in het Bosdecreet de regelen van strafvordering gelden die toepasselijk 
waren op het vroegere Boswetboek, neemt de politierechtbank kennis van de in het Boswetboek omschreven 
misdrijven.

Strafzaken - Bevoegdheid - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek

- Artt. 137, 138, 2° en 179 Wetboek van Strafvordering

- Art. 143 Boswetboek

- Artt. 95, eerste lid en 143 Bosdecreet 13 juni 1990

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Politierechtbank - Correctionele rechtbank

- Artt. 137, 138, 2° en 179 Wetboek van Strafvordering

- Art. 143 Boswetboek

- Artt. 95, eerste lid en 143 Bosdecreet 13 juni 1990

12 mei 1998P.96.1448.N AC nr. ...

Het staat aan de rechter in strafzaken om aan het feit dat hij moet beoordelen de juiste kwalificatie te geven;  
de omstandigheid dat een partij verzoekt dit feit als een niet gecorrectionaliseerde misdaad te heromschrijven 
brengt geen onbevoegdheid met zich.

Strafzaken - Bevoegdheid - Materiële bevoegdheid - Verzoek van een partij tot wijziging van de kwalificatie - Niet 
gecorrectionaliseerde misdaad - Gevolg t.a.v. de bevoegdheid

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

4 maart 1998P.98.0018.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv; dat is het 
geval wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, ontvankelijk verklaart en de exceptie van 
onbevoegdheid van de raadkamer, die door de verdachte voor de eerste maal voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling was opgeworpen, verwerpt.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerecht

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering
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4 februari 1998P.98.0017.F AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., bestaat wanneer wordt aangevoerd 
dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft toegeëigend, zodat daaruit een geschil over 
rechtsmacht kan ontstaan dat alleen door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - 
Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - 
Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - 
Rechtstreekse dagvaarding - Hof van beroep

Geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is het middel waarbij, voor de 
onderzoeksgerechten, wordt aangevoerd dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn, de procedure nietig is en 
er geen telastleggingen zijn.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - 
Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - 
Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - 
Rechtstreekse dagvaarding - Hof van beroep

6 januari 1998P.96.0145.N AC nr. ...

Het vonnisgerecht waarbij met één akte onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel 
en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren dient zich voor het geheel van de zaak onbevoegd te verklaren 
behoudens wanneer het de onderlinge samenhang tussen deze feiten verwerpt.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Vonnisgerecht - Onderscheiden feiten - Feiten waarvoor het vonnisgerecht bevoegd is en feiten 
waarvoor het niet bevoegd is - Aanhangigmaking met één akte - Onbevoegdheid voor het geheel - Beperking

- Art. 179 Wetboek van Strafvordering

Wanneer meerdere beklaagden met één akte zijn vervolgd wegens onderscheiden feiten en de rechter die 
onbevoegd is om van één dezer feiten kennis te nemen, de onderlinge samenhang tussen deze feiten niet 
verwerpt, dient de materiële bevoegdheid van de rechter om van het geheel van de zaak kennis te nemen voor 
elke beklaagde afzonderlijk te worden onderzocht, uitsluitend met inachtneming van de ten laste van deze 
beklaagde gelegde feiten.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Vonnisgerecht - Meerdere beklaagden vervolgd met één akte - Onderscheiden feiten - Feiten 
waarvoor het vonnisgerecht bevoegd is en feiten waarvoor het niet bevoegd is - Onderzoek materiële bevoegdheid - 
Onderzoek voor elke beklaagde

- Art. 179 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het voorschrift van artikel  480 Sv. moet worden nageleefd vanaf het ogenblik dat het gerechtelijk onderzoek 
rechtstreeks tot voorwerp heeft een feit dat de verdachte zou hebben gepleegd in de periode waarin hij, 
wegens het vervullen van een ambt bedoeld in artikel  479 Sv., "voorrecht van rechtsmacht" genoot; de tot 
dan verrichte daden van vervolging of onderzoek zijn regelmatig en blijven geldig.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf door rechter gepleegd - Voorrecht van rechtsmacht - Procedure - Daden van onderzoek - 
Daden van vervolging

- Artt. 479 en 480 Wetboek van Strafvordering

26 november 1997P.97.1078.F AC nr. ...

De strafrechter die over de gehele vordering van de burgerlijke partij uitspraak doet, heeft zijn rechtsmacht 
met betrekking tot de rechtsvordering van voornoemde partij volledig uitgeput en kan, bijgevolg, zijn beslissing 
over het overige van die vordering, over de interest en over de kosten niet aanhouden.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Definitieve vergoeding - Rechtsmacht van de strafrechter 
volledig uitgeoefend

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 oktober 1997P.96.0287.N AC nr. ...

P. 356/30476-9-2016



De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen een Belgisch militair op 
grond van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze bepaling, inzoverre deze het intercommunautair 
verkeer van goederen en het innen van de ter zake van vervoer verschuldigde belasting en het onderzoek van 
de toepassing ervan betreft, een douane-aangelegenheid is in de zin van artikel 57bis, § 1, Militair 
Strafwetboek.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Belgische rechter - Militair Strafwetboek, artikel 57bis, § 1 - Abgabeordnung, § 370 - Douane-
aangelegenheid

- Art. 57bis, § 1 Militair Strafwetboek

29 juli 1997P.97.0905.N AC nr. ...

Door de regelmatige betekening van het verzet aan het openbaar ministerie is het verzet aanhangig bij de 
correctionele rechtbank, die gehouden is over de ontvankelijkheid en in voorkomend geval over de 
gegrondheid ervan te beslissen;  het incident omtrent de dagstelling van de zaak op een dag waarop, volgens 
het bijzonder reglement van de rechtbank, een andere kamer van de correctionele rechtbank dan deze die bij 
verstek uitspraak deed, zitting houdt, heeft geen betrekking op de bevoegdheid.

Strafzaken - Bevoegdheid - Verzet - Regelmatige betekening aan het O.M. - Incident omtrent de dagstelling

11 juni 1997P.97.0736.F AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416 Sv. bestaat, wanneer wordt aangevoerd dat een 
rechter zich de bevoegdheid van een ander rechtscollege heeft toegeëigend, waardoor een geschil over 
rechtsmacht kan ontstaan dat alleen door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten

Geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is de bewering, voor de 
onderzoeksgerechten, dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren, daar het dossier onvolledig was en de 
procedure ernstige onregelmatigheden vertoonde.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten

4 februari 1997P.95.1267.N AC nr. ...

Doordat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafrechter van openbare orde is, staat het de beklaagde 
niet te kiezen of zijn handelen door beroepsmagistraten of door gezworenen zal worden beoordeeld.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Ratione materiae - Openbare orde - Gevolg - Beklaagde - Rechtspleging

20 november 1996P.96.1307.F AC nr. ...

De correctionele rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van de aan een beklaagde ten laste gelegde 
onvrijwillige doodslag, die het gevolg blijkt te zijn van een verkeersongeval.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Slagen en verwondingen - Onopzettelijk doden - Wegverkeer

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

17 september 1996P.96.1068.N AC nr. ...

Geen geschil inzake bevoegdheid is de betwisting waarbij het gebrek aan rechtsmacht van de raadkamer wordt 
aangevoerd op grond dat dit onderzoeksgerecht reeds voordien de verdachte wegens dezelfde feiten naar het 
vonnisgerecht heeft verwezen.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerecht

- Artt. 416 en 539 Wetboek van Strafvordering

3 september 1996P.96.0557.N AC nr. ...

De aanvaarding van samenhang vereist de gelijktijdige behandeling en beoordeling van de regelmatig 
aanhangig gemaakte strafvorderingen; deze voorwaarde staat er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij 
samenhang vaststelt tussen de feiten die het voorwerp uitmaken van de voor haar aangebrachte vorderingen 
en misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van één van die vorderingen naar de rechtbank zou 
verwijzen zonder gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Raadkamer - Samenhang - Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en beoordeling

De raadkamer vermag formeel niet-samengevoegde rechtsplegingen te regelen en hierbij rekening te houden 
met de eventuele samenhang.~

P. 357/30476-9-2016



Strafzaken - Bevoegdheid - Raadkamer - Samenhang

De raadkamer vermag, zonder dat een voorafgaande adiëring van het vonnisgerecht van de strafvordering 
waarvoor dit gerecht territoriaal bevoegd is vereist is, tot samenhang te besluiten en op grond hiervan haar 
bevoegdheid uit te breiden, op voorwaarde dat ze beide voor haar aangebrachte vorderingen gelijktijdig 
behandelt en beoordeelt.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Raadkamer - Samenhang - Uitbreiding van bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid van een 
vonnisgerecht - Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en beoordeling

6 augustus 1996P.96.0877.N AC nr. ...

De correctionele rechtbanken zijn niet bevoegd om, kosteloos of onder bezwarende titel, de afgifte, van 
afschriften van processtukken, aan de beklaagde te bevelen, nu krachtens artikel   125 K.B.  van 28 dec. 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken alleen de procureur-generaal bij het hof 
van beroep en de auditeur-generaal daartoe bevoegd zijn.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Verzoek tot afgifte van afschriften van processtukken

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

De bevoegdheid om de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen te berechten, die door de 
respectieve Gemeenschaps- of Gewestraad in beschuldiging worden gesteld, wordt niet aan het Hof van 
cassatie toegekend door artikel 95 (oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht van het Hof omschrijft, maar wel 
door artikel 59sexies (oud), dat bij de@@                                             CCCCCC                   wijziging van 5 mei 1993 
in de Grondwet is ingevoegd.~ x

Strafzaken - Bevoegdheid - Gemeenschap en Gewest - Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven - Vonnis - Wettelijke 
grondslag

- Art. III KB 17 feb. 1994

- Artt. 125 en 147, tweede lid Grondwet 1994

- Artt. 59sexies en 95, tweede lid Grondwet 1831

25 juni 1996P.96.0656.N AC nr. ...

Wanneer als onbevoegdheid van het hof van assisen wordt aangevoerd dat ten laste van de verdachte niet 
voldoende bezwaren bestaan om hem naar dit hof te verwijzen, maakt die aanvoering geen geschil inzake 
bevoegdheid uit, in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten

28 mei 1996P.96.0562.N AC nr. ...

Is niet wettig verantwoord, de beschikking van het onderzoeksgerecht, die na 31 december 1994 de beklaagde 
niet naar de politierechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als 
gevolg van een verkeersongeval.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Onopzettelijke doding als gevolg van een verkeersongeval - Onderzoeksgerecht - Verwijzing van 
de beklaagde na 31 dec. 1994 - Wettigheid

- Art. 138, eerste lid en 6°bis Wetboek van Strafvordering

7 mei 1996P.96.0356.N AC nr. ...

Geen beslissing inzake bevoegdheid is de uitspraak van de correctionele rechtbank die zich, wegens het 
ontbreken van rechtskennis, onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over buiten het grondgebied van het 
Rijk gepleegde feiten.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Aard

17 januari 1996P.95.1396.F AC nr. ...

ÿWanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt 
waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig 
onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, terwijl het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend 
zijn.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Feiten - Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de andere - Onbevoegdverklaring voor de 
gehele zaak - Vonnisgerecht - Onwettigheid - Aanhangigmaking - Afzonderlijke beschikkingen - Samenhang

P. 358/30476-9-2016



11 oktober 1995P.95.0397.F AC nr. ...

Wanneer verschillende afzonderlijke zaken regelmatig aanhangig gemaakt zijn bij het vonnisgerecht, kan dat 
gerecht de beslissing dat het voor één van die zaken onbevoegd is niet gronden op een omstandigheid 
waarvan de raadkamer die de verwijzingsbeschikking in die zaak gewezen heeft, geen weet had en die door 
het vonnisgerecht zelf gehaald was uit een afzonderlijk dossier.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Wettigheid - Regelmatigheid - Afzonderlijke zaken - Onbevoegdheid voor één van de zaken - 
Bestanddelen van de andere zaken - Verscheidene zaken - Grondslag - Vonnisgerecht - Vonnis of arrest - Aanhangigmaking - 
Beslissing

- Artt. 130, 182 en 226 Wetboek van Strafvordering

22 augustus 1995P.95.0916.N AC nr. ...

Nu volgens de bewoordingen van de dagvaarding een misdaad zonder correctionalisatie voor de correctionele 
rechtbank wordt gebracht, moet de feitenrechter zich onbevoegd verklaren zonder dat hij de juiste kwalifikatie 
van de feiten vermag na te gaan.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Misdaad zonder correctionalisatie - Correctionele rechtbank

31 mei 1995P.95.0678.F AC nr. ...

Art. 7 Wet van 16 juni 1993 waarbij aan de Belgische gerechten de bevoegdheid wordt toegekend om kennis 
te nemen van de ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht, ongeacht de plaats waar die 
inbreuken zijn gepleegd, wijkt niet af van de overige regels inzake de territoriale bevoegdheid van de 
strafgerechten en van de onderzoeksrechter, wanneer die bepaald wordt door de plaats waar de verdachte 
blijft of door de plaats waar de verdachte kan worden gevonden. (Impliciet)

Strafzaken - Bevoegdheid - Onderzoeksrechter - Internationaal humanitair recht - Ernstige inbreuken - Universele 
bevoegdheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 7 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van 
Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid bestaat wanneer wordt aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van 
een ander rechtscollege heeft toegeëigend.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Nieuwe termijn - Nieuwe wet van toepassing

2 maart 1995C.94.0280.F AC nr. ...

De toepassing van de bij de gemeenteverordeningen bepaalde geldboeten met het oog op invordering van de 
gemeentebelastingen behoort tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank of de politierechtbank, naar 
gelang die geldboeten al dan niet meer bedragen dan 25 frank.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Toepassing van de bij de gemeenteverordeningen bepaalde straffen

- Artt. 8 en 15 Wet 29 april 1819

7 februari 1995P.93.1260.N AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, waarvan de bewoordingen in het ongewisse laten of de ten laste van de 
beklaagde gelegde feiten een gemeenrechtelijk dan wel een drukpersmisdrijf zijn, laat het Hof niet toe de 
bevoegdheid van de appelrechters na te gaan.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Hof van beroep rechtdoende over een als gemeenrechtelijk misdrijf omschreven feit - 
Bewoordingen die in het ongewisse laten of dat misdrijf een drukpersmisdrijf is - Arrest dat toetsing van de wettelijkheid 
ervan onmogelijk maakt

- Artt. 179 en 211 Wetboek van Strafvordering

2 november 1994P.94.0143.F AC nr. ...

De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken de openbare orde, zodat de 
rechtbanken, waaronder de correctionele rechtbank, verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te 
onderzoeken.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Aard - Wetsbepalingen
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13 september 1994P.94.1022.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet bevoegd verklaart om uitspraak te doen 
over de vordering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een arrest inzake bevoegdheid in de 
zin van artikel  416, 2e lid, Sv.; het tegen deze beslissing ingestelde cassatieberoep is onmiddellijk ontvankelijk.
~

Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionalisatie van een misdaad

11 juli 1994P.94.0794.N AC nr. ...

Een geschil inzake bevoegdheid, in de zin van artikel  416 Sv., bestaat wanneer wordt aangevoerd dat een 
rechter zich de bevoegdheid van een ander rechtscollege heeft toegeëigend.~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Artikel 416 Sv. - Onderzoeksgerechten

15 juni 1994P.94.0668.F AC nr. ...

De correctionele rechtbank is niet bevoegd t.a.v. een beklaagde die door het onderzoeksgerecht naar haar is 
verwezen wegens een misdaad, tenzij de misdaad is gecorrectionaliseerd na aanneming van verzachtende 
omstandigheden overeenkomstig de wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende omstandigheden; de opgave van 
de verzachtende omstandigheden is eerst regelmatig wanneer het onderzoeksgerecht niet alleen het bestaan 
ervan vaststelt, doch ze ook preciseert.~

Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele rechtbank - Gecorrectionaliseerde misdaad - Correctionalisering door het 
onderzoeksgerecht - Verzachtende omstandigheden - Aanneming - Opgave

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 4 okt. 1867

7 juni 1994P.94.0628.N AC nr. ...

Onder arresten of vonnissen inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416 Sv., moeten worden verstaan de 
beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een door partijen opgeworpen geschil inzake bevoegdheid 
van het met de kennisneming belaste rechtscollege, alsook de arresten of vonnissen waarbij de rechter zich 
ambtshalve onbevoegd verklaartikel ~

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Artikel 416 Sv. - Beslissing inzake bevoegdheid

1 juni 1994P.94.0577.F AC nr. ...

De verdachte werpt een geschil op inzake bevoegdheid in de zin van artikel   539 Sv., wanneer hij bij de 
regeling van de rechtspleging voor de raadkamer aanvoert dat de correctionele rechtbank ratione loci 
onbevoegd is om kennis te nemen van de hem ten laste gelegde misdrijven wegens het niet bestaan van 
samenhang tussen die misdrijven en die welke aan de kennisneming van die rechtbank onderworpen zijn en 
waarvoor zij bevoegd is.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Samenhang

De verdachte werpt geen geschil op inzake bevoegdheid in de zin van artikel   539 Sv., wanneer hij verzet doet 
tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, in 
zoverre die beschikking niet ingaat op zijn verzoek om opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling

30 maart 1994P.94.0321.F AC nr. ...

Wanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig gemaakt zijn 
waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig 
onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend zijn.

Strafzaken - Bevoegdheid - Grondslag - Vonnisgerecht - Vonnis of arrest - Verschillende feiten - Aanhangigmaking - 
Afzonderlijke beschikkingen - Vonnisgerecht bevoegd voor bepaalde feiten - Onbevoegd voor andere feiten - Beslissing - 
Onbevoegdheid voor het geheel - Samenhang

TUCHTZAKEN

5 november 1999C.99.0299.N AC nr. ...
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Uitspraak over een vordering tot wraking van leden van een raad van de arrondissementskamer van 
gerechtsdeurwaarders in een tuchtrechtspleging wordt gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders.

Tuchtzaken - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking - Beoordeling door Raad van Beroep 
voor Gerechtsdeurwaarders

- Artt. 531bis en 838 Gerechtelijk Wetboek

3 juni 1999C.98.0559.F AC nr. ...

Niet het Hof van Cassatie maar de Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over de beroepen tegen de 
tuchtmaatregelen, die de minister van Justitie als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een magistraat.~

Tuchtzaken - Bevoegdheid - Rechterlijke tucht - Minister van Justitie - Beroep - Raad van State

- Artt. 608 tot 610 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

27 november 1997C.97.0049.N AC nr. ...

De uitoefening ten gronde van het tuchtrecht jegens de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de 
Orde, is uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van architecten; de voorzitter van de 
Raad voor de mededinging heeft geen rechtsmacht om aan die organen enig verbod op te leggen de hun 
wettelijk toevertrouwde opdracht uit te oefenen of te bepalen op welke wijze zij uitspraak moeten doen.~

Tuchtzaken - Architect - Orde van architecten - Organen

- Artt. 20 en 31 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 35 Wet 5 aug. 1991

5 februari 1997D.97.0001.F AC nr. ...

Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het Hof van cassatie bevoegd om 
hem het bevel te geven zich tijdens de vervolging van iedere dienstuitoefening te onthouden.~

Tuchtzaken - Staatsraad - Vervolging - Voorlopige schorsing - Bevoegdheid - Hof van Cassatie

- Art. 406 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 1996D.95.0020.F AC nr. ...

De provinciale raad van de Orde van geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op 
zijn lijst is ingeschreven, is bevoegd om de klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de 
geneesheer vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van een andere provinciale raad.~

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 5 en 6 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

BEWAARGEVING

20 maart 2003C.01.0572.F AC nr. 180

Bewaargeving uit noodzaak impliceert dat de bewaargever de vrijheid om niet in bewaring te geven en om een 
andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat ontnemen van de vrijheid wordt door de bodemrechter in 
feite beoordeeld.

 - Bewaargeving uit noodzaak - Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 1949 Burgerlijk Wetboek

29 februari 1996C.93.0448.N AC nr. ...

De bewaarnemer is van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst dat hij door een vreemde 
oorzaak in de onmogelijkheid verkeert de in bewaring gegeven zaak terug te geven en geen fout in de 
bewaring heeft begaan.~

 - Bewaarnemer - Verplichting - Teruggave - Grenzen

- Artt. 1915, 1927 en 1929 Burgerlijk Wetboek
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BEWIJS

ALLERLEI

28 oktober 2004C.02.0109.F AC nr. 515

De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar toebehoort, 
tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut diende, moet dat feit 
bewijzen.

Allerlei - Bewijslast - Wegen - Buurtwegen - Onmogelijkheid tot verjaren - Openbaar nut - Ontstentenis - Recht van uitweg - 
Verjaring

- Art. 12 Wet 10 april 1841

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

BELASTINGZAKEN

22 oktober 2004F.03.0028.N AC nr. 502

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 22 okt. 2004, AR F.03.0028.N, AC, 2004, nr ...

Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Onaantastbare 
beoordeling door de bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt; de gevolgen 
die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het Hof gaat slechts na of de rechter het 
rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde 
feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen worden 
verantwoord (1). (1) Cass., 28 jan. 1999, AR F.98.0097.F, nr 52; Cass., 22 maart 2001, AR F.99.0132.F, nr 156.

Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Onaantastbare 
beoordeling door de bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

22 maart 2001F.99.0132.F AC nr. ...

De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt; de gevolgen 
die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit kunnen volgen (1). 
(1)  Cass., 23 jan. 1987, A.R. F.1336.N, nr. 303; zie Cass., 6 nov. 1992, A.R. 7637, nr. 720; 28 jan. 1999, A.R. 
F.98.0097.F, nr. 52; 5 maart 1999, A.R. C.96.0067.N, nr. 133.

Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Feit - Onaantastbare 
beoordeling door de bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

12 oktober 2000C.99.0179.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde lening niet geleverd is, keert 
hij de bewijslast niet om ten voordele van de administratie die aanvoert dat er waarschijnlijk een schenking is 
gebeurd binnen drie jaar voor het overlijden.

Belastingzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Schenking binnen drie jaar voor het overlijden 
waarschijnlijk - Verweerder voert het bestaan van een lening aan - Bewijs niet geleverd

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover partijen geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren.
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Belastingzaken - Algemeen - Feitelijke gegevens - Partijen - Geen tegenspraak - Rechter - Beslissing - Grondslag - Recht van 
verdediging

21 juni 1999F.99.0006.F AC nr. ...

De wettelijke bewijswaarde van een akte is de mate waarin een akte volgens de wet bewijs oplevert en 
waardoor de rechter gebonden is. (Impliciet).~

Belastingzaken - Geschriften - Algemeen - Wettelijke bewijswaarde

- Artt. 1319, 1320, 1321 en 1322 Burgerlijk Wetboek

5 maart 1999C.96.0067.N AC nr. ...

De rechter kan in de regel het bestaan van een feit niet afleiden uit de loutere aanvoering van een feit door 
een partij die in het geding is.~

Belastingzaken - Vermoedens - Loutere aanvoering van een feit

- Art. 1349 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 59 en 64 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Hoewel de rechter onaantastbaar het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en de 
gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij 
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet miskennen door 
uit de door hem vastgestelde feiten gevolgtrekkingen af te leiden die, op grond van die feiten, voor geen 
enkele verantwoording vatbaar zijn.~

Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijk vermoeden

- Art. 1349 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 59 en 64 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1999F.98.0097.F AC nr. ...

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de 
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zich baseert; het Hof gaat slechts na of de rechter het begrip 
feitelijk vermoeden niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen 
gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen worden verantwoord.~

Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing door het Hof

- Art. 1353 Burgerlijk Wetboek

17 april 1998C.97.0061.F AC nr. ...

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die artikel  59, § 1, W.btw aan de processen-verbaal van de 
ambtenaren van het ministerie van Financiën toekent, geldt voor de persoonlijke materiële vaststellingen van 
die ambtenaren, maar niet voor de juridische gevolgtrekkingen die daaruit kunnen worden afgeleid.~

Belastingzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Grenzen - Processen-verbaal - Ambtenaren van het ministerie van Financiën - 
Belasting over de toegevoegde waarde - Overtreding

- Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

17 april 1998F.97.0030.F AC nr. ...

Hoewel de rechter de feiten die hij als feitelijke vermoedens beschouwt op onaantastbare wijze vaststelt en de 
wet aan het oordeel en het beleid van de rechter overlaat welke gevolgtrekking hij als feitelijk vermoeden 
daaruit maakt, toetst het Hof niettemin of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" niet heeft 
miskend, met name of hij uit de aldus gedane vaststellingen geen gevolg heeft getrokken dat daarmee geen 
verband houdt dan wel op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is.

Belastingzaken - Vermoedens - Toetsing van het Hof - Feitelijke vermoedens

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

21 november 1997F.97.0048.F AC nr. ...

De verklaring, afgelegd in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen, is geen 
gerechtelijke bekentenis, te dezen het hof van beroep dat uitspraak moet doen inzake inkomstenbelastingen.

Belastingzaken - Bekentenis - Inkomstenbelastingen - Gerechtelijke bekentenis - Andere zaak - Verklaring
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- Artt. 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek

23 juni 1997F.97.0029.F AC nr. ...

Het arrest waarin wordt vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in de door de belastingplichtige 
overgelegde boekhoudkundige stukken, kan naar recht beslissen dat de verwerping van die stukken als 
gegevens van een bewijskrachtige boekhouding, wegens die onregelmatigheden, verantwoord is.

Belastingzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Bewijskrachtige boekhouding

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 december 1996F.94.0091.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel gegrond op de miskenning van de bewijskracht van de stukken waaruit de 
bekendmaking van het gemeentereglement blijkt wanneer die stukken niet aan het Hof zijn overgelegd en de 
bestreden beslissing de inhoud ervan niet weergeeft.~

Belastingzaken - Geschriften - Bewijskracht - Stukken waarvan de bestreden beslissing de inhoud niet weergeeft - Te voegen 
stukken

10 februari 1995F.93.0117.N AC nr. ...

Noch de bewijskracht van de aangevoerde feitelijke gegevens en overgelegde stukken, noch de artt. 248 en 
257 W.I.B. worden miskend door de rechter die aan deze gegevens en stukken een andere bewijswaarde 
toekent dan die welke in conclusie wordt voorgestaan.~

Belastingzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Feitelijke gegevens en overgelegde stukken - Miskenning van bewijskracht

- thans artt. 342 en 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 248 en 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1994C.93.0371.N AC nr. ...

Het cassatiemiddel ten betoge dat uit een bepaald feitelijk gegeven van een akte een ander feitelijk gegeven 
niet kan worden afgeleid, voert geen miskenning van de bewijskracht van die akte aan.~

Belastingzaken - Geschriften - Bewijskracht - Grove fout van de verzekerde - Omvang van de dekking - Aangestelde tevens 
verzekerde

BURGERLIJKE ZAKEN

16 december 2004C.03.0407.N AC nr. 616

Bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de bewijslast van de fout, de schade en 
het oorzakelijk verband aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden (1); hieraan 
wordt geen afbreuk gedaan door de bepaling volgens welke hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet 
leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. (1) Cass., 23 sept. 1997, AR 
P.96.0526.N, nr 364 (strafzaak).

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Schade

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

De patiënt die aanvoert dat de arts niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, en dat hij daardoor schade 
heeft geleden, dient het bewijs daarvan te leveren (1). (1) Zie de conclusie O.M. voor Cass., 28 feb. 2002, AR 
C.98.0395.N, T. Gez., 2002-2003, 12 (15).

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Schade - Patiënt - Arts - Informatieplicht - Verzuim

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

De rechter vermag weliswaar te oordelen dat het bewijs van een negatief feit niet met dezelfde striktheid als 
het bewijs van een bevestigend feit behoeft te worden geleverd, maar vermag niet de eisende partij van dit 
bewijs te ontslaan en de tegenpartij het bewijs van het tegengestelde positief feit op te leggen (1). (1) Cass., 27 
feb. 1958, Arr. Verbr., 1958, 460.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Negatief feit

5 november 2004C.03.0438.N AC nr. 534
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Voor de beoordeling van de regelmatigheid van het bespieden of het nemen van beelden van personen die 
zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, is niet determinerend de plaats waar, op dat 
ogenblik, de privé-detective zich bevindt, maar wel de plaats waar die personen zich bevinden (1). (1) Het O.M. 
was van mening dat het middel feitelijke grondslag miste, daar het berustte op een onvolledige lezing van het 
bestreden arrest, dat namelijk niet alleen op grond van de door de detectives ingenomen plaats besliste dat 
het bewijs toelaatbaar was: de appèlrechters oordeelden ook dat "de detectives (...) hun opdracht 
uit(oefenden) binnen de perken van de wet van 19 juli 1991" en dat "het rechtmatig bewijsmateriaal betreft 
dat tevens op rechtmatige wijze werd verkregen".

Burgerlijke zaken - Allerlei - Privé-detective - Bespieden - Beelden - Personen - Voor het publiek niet toegankelijke plaatsen - 
Beoordeling - Regelmatigheid - Plaats

- Art. 5 Wet 19 juli 1991

5 november 2004C.03.0503.N AC nr. 535

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de feiten waarvan een partij het bewijs aanbiedt, op zichzelf 
voldoende bepaald en ter zake dienend zijn (1). (1) Cass., 7 jan. 1983, AR 3598, AC, 1982-83, nr 268.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

4 november 2004C.02.0533.F AC nr. 530

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat beweert van dekking jegens de houder van het voertuig 
bevrijd te zijn, moet bewijzen dat laatstgenoemde wist dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het 
voertuig aanleiding kan geven, niet regelmatig gedekt was (1). (1) Zie Cass., 7 juni 2001, AR C.98.0478.F -
C.98.0492.F, nr 344; 18 jan. 2002, AR C.00.0260.F, nr 42; 2 april 2004, AR C.02.0030.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Verzekering - W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Houder van het motorrijtuig - Geen verzekering - Kennis

- Art. 17, § 1, 3° KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

30 september 2004C.03.0527.F AC nr. 445

Wanneer een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een overtreding van de strafwet, moet 
degene die de rechtsvordering instelt, bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en, 
indien verweerder een rechtvaardigingsgrond aanvoert die niet alle geloofwaardigheid mist, moet hij bewijzen 
dat die rechtvaardigingsgrond niet bestaat (1). (1) Cass., 22 dec. 1995, AR C.94.0484.F, nr 564; 14 dec. 2001, 
AR C.98.0469.F, nr 705 en concl. proc.-gen. du Jardin.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vordering gegrond op een misdrijf - Bestanddelen - 
Rechtvaardigingsgrond

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

28 juni 2004S.03.0120.F AC nr. 365

De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij oordeelt dat het tegendeel van de 
feiten waarop het aanbod van bewijs betrekking heeft reeds door vermoedens vaststaat (1). (1) Cass., 18 mei 
1981, AR 3180 (AC, 1980-81, nr. 530); 18 jan. 2001, AR C.99.0234.F, nr 36.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Aanbod van bewijs door getuigen - Afwijzing - Wettigheid - Vermoedens

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

25 juni 2004C.03.0326.F AC nr. 361

Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de partijen bij een wederkerige 
overeenkomst moet de partij bij zo'n overeenkomst die de uitvoering vordert van de op de tegenpartij 
rustende verbintenissen nadat eerstgenoemde haar eigen verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die 
verbintenissen heeft uitgevoerd, of aangeboden heeft ze uit te voeren.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Wederkerige overeenkomst - Verbintenissen - Vordering 
tot uitvoering - Uitvoering door eiser van zijn eigen verbintenissen - Bewijs - Bewijslast
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- Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek

17 juni 2004C.02.0503.N AC nr. 337

De rechter heeft de mogelijkheid maar niet de verplichting de overlegging van een stuk te bevelen (1). (1) 
Cass., 14 dec. 1995, AR C.93.0383.N, nr 551.

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Overlegging van een stuk - Taak van de rechter

- Artt. 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek

15 april 2004C.01.0547.N AC nr. 198

De bewijskracht van een akte wordt niet geschonden door de rechter die van die akte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, ook al is van die akte een andersluidende uitlegging 
mogelijk (1). (1) Zie Cass., 12 dec. 1994, AR nr S.94.0067.F, AC, 1994, nr 550; Cass., 20 dec. 2000, AR nr 
P.00.0606.F, AC, 2000, nr 710.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Uitlegging - Uitlegging niet onverenigbaar met de bewoordingen - 
Andersluidende uitlegging mogelijk

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

1 april 2004C.01.0211.F AC nr. 174

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., Ver. K., 1 april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC, 2004, nr ... .

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - 
Oorzakelijk verband

Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; genoemd verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade 
niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - 
Oorzakelijk verband

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

26 maart 2004C.02.0038.F AC nr. 170

Vermoedens zijn een manier om een feit te bewijzen zodat het middel dat de schending aanvoert van de artt. 
1349 en 1353 B.W. en opkomt tegen de beslissing van de rechter om een fout bij een partij in aanmerking te 
nemen op grond van de feiten die hij heeft vastgesteld, een grief is die geen verband houdt met die 
bepalingen (1). (1) In de zienswijze van het O.M verwijt het eerste middel de bestreden beslissing dat zij het 
schuldig verzuim van eiser m.b.t. zijn contractuele verbintenis om het elektriciteitsnet te onderhouden en in 
goede staat van werking te behouden bewezen acht, enkel op grond van de vaststelling dat de connector niet 
naar behoren had gefunctioneerd, zonder bovendien concreet te vermelden in hoeverre eiseres haar 
verplichting tot onderhoud niet was nagekomen. Het O.M. concludeerde bijgevolg tot vernietiging omdat de 
rechter, louter op grond van het door hem vastgestelde defect, dat overigens niets bijzonders was, zijn 
beslissing niet naar recht kan verantwoorden.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Draagwijdte - Cassatiemiddel

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

23 januari 2004F.02.0056.F AC nr. 40

Het feit dat een rekening in vrij beheer in het buitenland een vrij aanzienlijk deposito vereist, is geen algemeen 
bekend feit noch een op de algemene ervaring berustend feit, maar wel een feit dat, aangezien het uit geen 
enkel stuk blijkt waarop het Hof vermag acht te slaan, de appèlrechters uit hun eigen wetenschap bekend was 
(1). (1) Cass., 17 okt. 2003, AR C.03.0067.F, www.cass.be, op die datum; 19 juni 2003, AR C.01.0383.F, 
www.cass.be, op die datum.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen bekend feit - Op de algemene 
ervaring berustend feit

13 november 2003C.00.0459.N AC nr. 568
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Doordat een onregelmatigheid van het getuigenverhoor geen nietigheid van de getuigenis zelf tot gevolg heeft 
belet ze niet dat de getuigenis, die niet aangetast is door een eigen gebrek, als bewijs in aanmerking kan 
worden genomen (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1988, AR 5913, nr 550. Het O.M. had, in de zin van dit precedent, 
geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van het middel, op grond dat het niet tot cassatie kon leiden omdat 
de op dit bewijs gesteunde eindbeslissing dus onaangetast bleef.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor - Onregelmatigheid

- Art. 956, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 november 2003C.01.0600.N AC nr. 561

De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van facturen, 
voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die facturen, moet bewijzen op welke datum de 
facturen bij de geadresseerde toekwamen; in zoverre die datum wordt betwist, kan de rechter zijn beslissing 
dat de facturen werden ontvangen rond de factuurdatum niet steunen, zonder de wettelijke regels inzake de 
bewijslast te schenden, op de enkele grond dat geen bewijs voorligt dat de facturen niet op datum zouden 
verzonden zijn aan de koper (1). (1) Cass., 8 nov. 1991, AR nr 7319, AC, 1991-92, nr 135, en de verwijzingen 
onder voetnoot (1).

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Koop - Factuur - Aanvaarding - Stilzwijgende aanvaarding

- Art. 25, tweede lid Wetboek van Koophandel

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

17 oktober 2003C.03.0067.F AC nr. 510

Wegenwerken die lang hebben aangesleept en algemeen gekend waren, inzonderheid door een vrederechter 
die zijn kanton kent en op de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen die er zich afspelen, vormen geen 
algemeen bekend feit of een algemene ervaringsregel, maar een feit dat, aangezien het niet blijkt uit enig stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, de appèlrechters uit eigen wetenschap bekend was (1). (1) Zie Cass., 11 
jan. 2001, AR C.00.0192.F, nr 19.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen bekend feit - Algemene ervaringsregel

19 september 2003C.02.0632.F AC nr. 445

De partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze links heeft gereden, moet het bestaan van een 
dergelijke fout aantonen (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, nr 705.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Artikel 9.3 - 
Verkeer op de linkerrijstrook - Fout - Bewijs

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

5 september 2003C.01.0523.F AC nr. 415
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Het arrest dat op de rechtsleer steunt om te oordelen dat de doorhalingen, zolang het tegendeel niet bewezen 
is, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het testament en het werk zijn van de erflater zelf, 
voert geen wettelijk vermoeden in en grondt zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden (1). (1) De 
rechtsleer waarnaar het bestreden arrest verwijst en die stelt dat de doorhalingen worden vermoed samen 
met het testament te zijn aangebracht, houdt met name verband met de moeilijkheden betreffende de 
bewijslast in de bijzondere context van het handgeschreven testament (R. PIRET, "La destruction, lacération, 
ou cancellation d'un testament et l'application de l'article 1348 du Code civil", RCJB, 1954, p. 287; H. JACOBS, 
"Les testaments - Forme", Rép. Not., dl. III, Boek 8, Brussel, Larcier, 1985, p. 81; R.P.D.B., trefwoord Donations 
et testaments, nr. 820; A. KLUYSKENS, "Beginselen van burgerlijk recht", dl III, Gent, Standaard, 1947, p. 273). 
Bepaalde auteurs zijn trouwens van oordeel dat naast de door de wet ingestelde vermoedens, die slechts 
bestaan in aanwezigheid van een wettekst, tevens "quasi wettelijke" vermoedens bestaan die door de 
rechtspraak zijn ingesteld, zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat de beroepsverkoper op de hoogte is van 
verborgen gebreken (D. MOUGENOT, Rép. Not., 2002, dl. IV 'les obligations", boek II, "la preuve" dat 
dienaangaande verwijst naar de leer van H. DE PAGE) Henri DE PAGE (traité, dl. III, nr. 925) meent dat de 
rechter, hoewel hij feitelijke vermoedens niet tot de rang van wettelijke vermoedens mag verheffen, als er 
moeilijkheden zijn om het bewijs te leveren, in bepaalde gevallen wel het mechanisme van het vermoeden 
mag hanteren. Zo zou de schuldenaar aan wie de titel is overhandigd normaal op grond van artikel  1315 B.W., 
moeten bewijzen dat de voorwaarden voor toepassing het vermoeden van bevrijding vervuld zijn en meer 
bepaald het vrijwillig karakter van de overhandiging van de titel. Die auteur neemt daartoe aan dat de 
rechtspraak terecht van oordeel is dat het bewijs van de overhandiging van de titel volstaat daar het vrijwillig 
karakter ervan eruit zou voortvloeien. In dat geval zou er slechts sprake zijn van een vermoeden juris tantum 
dat het bewijs van het tegendeel openlaat. Die zienswijze wordt gedeeld door N. VERHEYDEN-JEANMART (le 
droit de la preuve, 1991, p. 103) die van mening is dat de rechter weliswaar feitelijke vermoedens niet tot de 
rang van wettelijke vermoedens mag verheffen, maar dat die benadering meer te maken heeft met een 
probleem betreffende de bewijslast, dat opgelost moet worden door met name acht te slaan op de vereisten 
van de geschiktheid van het bewijs. X.D.R.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Eigenhandig testament - Doorhalingen - Bewijslast - Moeilijkheden - Feitelijke 
vermoedens - Geen wettelijk vermoeden

- Artt. 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek

Noot ondertekend X.D.R., onder Cass., 5 sept. 2003. - AR C.01.0523.F, AC 2003, nr ...

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Eigenhandig testament - Doorhalingen - Bewijslast - Moeilijkheden - Feitelijke 
vermoedens - Geen wettelijk vermoeden

19 juni 2003C.01.0383.F AC nr. 364

De raming van de netto-inkomsten uit een aandelenportefeuille is geen algemeen bekend feit noch een op de 
algemene ervaring berustend feit.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen bekend feit - Op de algemene 
ervaring berustend feit

Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend is en niet aan de 
tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artt. 1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging (1). (1) Cass., 11 jan. 2001, AR C.00.0192.F, nr 19.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen 
wetenschap bekend zijn - Gevolg - Artikelen 1349 en 1353, B.W. - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

16 juni 2003S.02.0037.F AC nr. 354

De rechter kan feitelijke vermoedens slechts aannemen wanneer zij hem zekerheid geven omtrent het bestaan 
van het vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit afleidt (1). (1) Cass., 22 dec. 1986, AR 5388, AC, 1986-87, 
nr 249.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Zekerheid omtrent het vast te stellen feit

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

6 juni 2003C.01.0503.N AC nr. 340
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Wanneer de merkhouder zich, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 13.A.1 Benelux Merkenwet, 
op grond van zijn uitsluitend recht verzet tegen het gebruik van het merk, draagt diegene die door de 
merkhouder wordt aangesproken en zich op uitputting beroept daarvan de bewijslast (1). (1) Wet 19 maart 
1962, artikel 13.A.9 (oud A.8) zoals hernummerd bij artikel  I, I, Prot. 7 augustus 1996, goedgekeurd bij Wet 
van 3 juni 1999, B.S. 26 oktober 1999.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Benelux Merkenwet - Uitsluitend recht van de merkhouder - Verzet 
tegen gebruik - Uitputtingsbeginsel

- Artt. 13.A.1 en 13.A.9 Eenvormige Beneluxwet op de merken

22 mei 2003C.01.0440.F AC nr. 313

Het arrest dat oordeelt dat de opdrachtgever die zich heeft beroepen op het voordeel van artikel  43 M.B. 10 
aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten, moet bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld 
zijn, miskent de aard van de aangevoerde verplichting niet en verlegt evenmin de bewijslast.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Overheidsopdrachten - Werken - Bestek of regels van 
vakmanschap - Niet-overeenstemming - Bewijslast

- Art. 1315, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 43 MB 10 aug. 1977

10 april 2003C.02.0213.F AC nr. 239

De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen,  het bewijs te leveren van de diefstal waarvan hij 
beweert het slachtoffer te zijn (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1991, nr 236.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Landverzekering - Oorzaak van het schadegeval - Diefstal - 
Bewijslast van de diefstal - Verzekerde

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

28 maart 2003C.99.0400.N AC nr. ...

De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt 
tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen de twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak onder 
verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, 
geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grond van rechtsregels dat het bevel tot betalen slechts 
werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest (1).  (1) Cass., 9 juni 1998, A.R. nr. P.96.0655.N, AC, 
1998, nr. 294; Cass.,  4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, AC, 1990, nr. 176.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van bewijskracht - Interpretatie door de beslagrechter van een 
arrest dat de beklaagde veroordeelt onder verbeurte van een dwangsom - Geen uitlegging die miskenning van de 
bewijskracht kan opleveren

- Artt. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

28 maart 2003C.99.0446.N AC nr. 214

De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt 
tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen het jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de 
betekening van dat arrest, geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grond van rechtsregels dat het 
bevel tot betalen slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest (1). (1) Cass., 9 juni 1998, 
A.R. nr. P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294; Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, AC, 1990, nr. 176.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van bewijskracht - Interpretatie door de beslagrechter van een 
arrest dat de beklaagde veroordeelt onder verbeurte van een dwangsom - Geen uitlegging die miskenning van de 
bewijskracht kan opleveren

- Artt. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

24 maart 2003S.02.0089.F AC nr. 194
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Het bestreden arrest schendt geen wettelijke bepaling die geen verband houdt met de bepalingen betreffende 
de bewijslast door de beslissing dat eiser, die de bewijslast draagt, het bewijs niet levert van het bestaan van 
de door hem aangevoerde arbeidsovereenkomst, te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter 
beoordeling onderworpen feiten niet wijzen op het bestaan van een dergelijke overeenkomst, ook al hebben 
die feiten geen betrekking op de bestaansvereisten van de arbeidsovereenkomst of volstaan ze niet om het 
bestaan ervan uit te sluiten.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Arbeidsovereenkomst

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 2003C.01.0062.N AC nr. 136

Een schuldbekentenis die ondertekend is door twee personen waarvan één koopman is, en die niet 
beantwoordt aan de vereisten van artikel  1326, eerste lid, B.W., is tegenover de ondertekenaar die koopman 
is een volwaardig schriftelijk bewijs van de aangegane verbintenis (1). (1) F. Laurent, Principes de droit civil, 
XIX, 1876, nr. 264.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Onderhands biljet - Koopman

- Art. 1326 Burgerlijk Wetboek

20 februari 2003C.01.0504.F AC nr. 120

Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de bestreden beschikking een verklaring bevat 
die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat, maar het arrest alleen verwijt dat het aan 
de bestreden beschikking een uitlegging geeft die verschilt van de uitleg die het voorstelt, voert het niet de 
miskenning aan van de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Cass. 26 okt. 
2000, AR C.99.0060.F, nr 577.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip - Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

3 februari 2003S.02.0088.N AC nr. 77

Het bij artikel  9, Arbeidsongevallenwet gevestigd vermoeden volgens hetwelk er een causaal verband is tussen 
de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter de zekerheid heeft of ervan overtuigd 
is dat het letsel niet het gevolg is van het ongeval (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1997, A.R. nr S.96.0184.F, nr 267.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Arbeidsongeval - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk 
verband - Vermoeden - Tegenbewijs - Rechtbanken - Beoordeling

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

20 januari 2003S.02.0067.N AC nr. 38

De rechter die uit de onder bewijsaanbod gestelde feiten afleidt dat die geen concrete gegevens uitmaken die 
vatbaar zijn voor het tegenbewijs, terwijl hij dit daaruit niet heeft kunnen afleiden, miskent het principieel 
recht om met getuigen te bewijzen.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de feiten waarvan het bewijs door getuigen wordt aangeboden 
voldoende nauwkeurig en voor tegenbewijs vatbaar zijn voor zover hij het recht van een partij om te bewijzen 
door getuigen niet miskend (1). (1) Cass., 17 sept. 1999, A.R. C.98.0309.N, nr 467.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

2 januari 2003C.01.0188.F AC nr. 1

Een vordering in rechte die voor de burgerlijke rechter gegrond is op een misdrijf, valt onder toepassing van de 
regels van de bewijsvoering in strafzaken; in die materie mag het bewijs van het litigieuze feit door alle 
middelen rechtens worden aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr ... en concl. proc.-
gen. J. du Jardin.

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Vordering gegrond op een misdrijf - Regels van de bewijsvoering

- Art. 1348 Burgerlijk Wetboek

23 december 2002S.02.0050.F AC nr. 692
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De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een uitlegging geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Cass., 11 dec. 1989, AR 8694, nr 233, met concl. O.M. in 
Bull. en Pas., I, p. 449; 25 sept. 2000, AR C.99.0201.F, nr 490.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

6 december 2002C.00.0099.N AC nr. 654

De betaling van een geldsom is een rechtshandeling waarop de bewijsregel van artikel  1341 B.W. van 
toepassing is (1). (1) Aubry & Rau, Droit civil français, XII, Paris 1958, 249; G. Baudry-Lacantinerie, Traité de 
droit civil, XV, Paris 1908, nr 2520.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Betaling van een geldsom

14 november 2002C.01.0125.F AC nr. 605

Wanneer de appèlrechters erop wijzen dat "de textuur van de zijkanten (van een band) zachter is dan het 
loopvlak", baseren zij zich op een op de algemene ervaring berustend feit (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2001, AR 
C.00.0192.F, nr. 19. Het O.M. was van oordeel dat de appèlrechters, toen zij erop wezen dat "de textuur van 
de zijkanten (van een band van een moto) zachter is dan het loopvlak" zich gebaseerd hebben op een op de 
algemene ervaring berustend feit, dat aangezien het niet blijkt uit een van de stukken waarop het Hof  vermag 
acht te slaan, hun uit eigen wetenschap bekend was, waardoor zij het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging hebben miskend.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen bekend feit - Op de algemene 
ervaring berustend feit

De rechter die zijn beslissing grondt op een op de algemene ervaring berustend feit schendt de artt. 1315 B.W. 
en 870 Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 
11 jan. 2001, AR C.00.0192.F, nr. 19. Het O.M. was van oordeel dat de appèlrechters, toen zij erop wezen dat 
"de textuur van de zijkanten (van een band van een moto) zachter is dan het loopvlak" zich gebaseerd hebben 
op een op de algemene ervaring berustend feit, dat aangezien het niet blijkt uit een van de stukken waarop 
het Hof  vermag acht te slaan, hun uit eigen wetenschap bekend was, waardoor zij het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging hebben miskend.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Op de algemene ervaring berustend feit

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

7 november 2002C.01.0541.F AC nr. 589

De verklaring die is gedaan in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen is geen 
gerechtelijke bekentenis (1). (1) Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.97.0048.F, nr 498.

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis - Andere zaak - Verklaring

- Artt. 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek

24 oktober 2002C.01.0502.N AC nr. 565

Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, toelaten een 
uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te vorderen tegen diegene die gedurende 
het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling 
die eenieder het recht geeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling, staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou gelasten 
voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Kind - Levensonderhoud - Vordering - Vermoedelijke vader - Bloedonderzoek - Geoorloofdheid

- Art. 336 Burgerlijk Wetboek

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 oktober 2002S.01.0192.N AC nr. 538
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Wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend is omdat de 
nettobezoldiging, verminderd met het bedrag van de kosten ten laste van de werknemer, en in voorkomend 
geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de werknemer kan genieten tijdens de duur van de 
betrekking en van de gezinsbijslag, niet ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitkering, na inhouding van 
de bedrijfsvoorheffing en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de gezinsbijslag, die de 
werknemer kan genieten als volledige werkloze moet de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting 
van het recht op uitkeringen vordert, het bewijs leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking 
ten minste gelijk is aan de wettelijke minima.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Werkloosheid - Gerechtsbrief - Sanctie - Passende 
dienstbetrekking - Weigering - Looncriterium - Wettelijk minimum - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Art. 26 MB 26 nov. 1991

7 juni 2002C.01.0177.F AC nr. 348

Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij voldoet aan alle voorwaarden om zijn regresvordering in te 
stellen; het is dus niet de verzekerde, die aanvoert dat het recht van verhaal van de verzekeraar vervallen is, 
die moet bewijzen dat de verzekeraar hem niet op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om verhaal in 
te stellen zodra hij de feiten kende waarop zijn beslissing gegrond is (1). (1) Zie Cass., 12 okt. 2000, A.R. 
C.99.0219.F, nr. 546.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verzekering - Landverzekering - Verhaal van de verzekeraar - 
Voorwaarde - Bewijslast

- Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

11 maart 2002S.00.0170.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel volgens hetwelk artikel  1341 B.W. is geschonden kan niet voor de eerste maal in cassatie 
worden aangevoerd (1). (1) Zie cass., 30 jan. 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 29); 28 sept. 1953 (AC, 1954, 35); 22 
maart 1973 (ibid., 1973, 730); 24 juni 1994, AR 8268, nr. 332; 31 okt. 1997, AR C.96.0484.F, nr. 440; H. DE 
PAGE, "Traité élémentaire de droit civil belge, III, 3e uitg., Brussel, 1967, nr. 859.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Voorrang van het bewijs door geschrift - Cassatiemiddel - Nieuw middel

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

7 maart 2002C.99.0205.N AC nr. 162

De rechter vermag, zonder dat een schriftonderzoek is bevolen, te beslissen over de echtheid van het geschrift 
dat is ontkend door degene tegen wie het is ingeroepen, op grond dat hij daartoe voldoende zekerheid heeft 
door de overgelegde feitelijke gegevens en hun bewijswaarde.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Schriftonderzoek

- Artt. 883 e.v. Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1322 en 1324 Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Geschriften - Schriftonderzoek

- Artt. 883 e.v. Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1322 en 1324 Burgerlijk Wetboek

26 februari 2002P.00.1037.N AC nr. 130

Ook in strafzaken zijn de bewijsregels van het burgerlijk recht van toepassing voor het bewijs van het bestaan 
en de omvang van de schade, ontstaan uit een misdrijf, die met alle bewijsmiddelen mogen worden bewezen, 
getuigen en vermoedens inbegrepen (1). (1) Zie L. Schuermans, A. Van Oevelen, Chr. Persyn, Ph. Ernst en J.L. 
Schuermans, Overzicht van rechtspraak: onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling, 1983-1992, T.P.R., 
1994, 851 (1009).

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Verbintenissen ontstaan uit een misdrijf - Bewijsregels

- Art. 1348, tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek

18 januari 2002C.00.0260.F AC nr. 42

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 18 jan. 2002, A.R. C.00.0260.F, AC 2002, nr ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Landverzekering - Opzettelijke daad van de verzekerde - 
Dekkinguitsluitende oorzaak - Verzekeraar - Verplichting
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De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die door een opzettelijke 
daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks bewijzen (1). (1) Cass., 7 juni 2001, A.R. 
C.98.0487.F, C.98.0492.F., nr ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Landverzekering - Opzettelijke daad van de verzekerde - 
Dekkinguitsluitende oorzaak - Verzekeraar - Verplichting

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

14 januari 2002S.00.0193.F AC nr. 22

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 14 jan. 2002, A.R. S.00.0193.F, AC 2OO2, nr ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten 
ten laste van de werkgever

Wanneer wordt betwist dat bedragen die aan een werknemer worden betaald als terugbetaling voor de 
kosten die door de werkgever moeten worden gedragen, het karakter van loon hebben, dient de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, aan te tonen dat die 
bedragen geen terugbetaling van dergelijke kosten zijn (1). (1) Zie concl. O.M. Het arrest van het Hof van 15 
jan. 2001, A.R. S.99.0074.F, vermeld in de concl. van het O.M., werd intussen gepubliceerd in AC 2001, nr 23.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten 
ten laste van de werkgever

- Art. 23, eerste en tweede lid Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 19, § 2, 4°, eerste lid KB 28 nov. 1969

14 december 2001C.98.0469.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, AC 2001, nr ....

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vordering gegrond op een misdrijf - Toerekenbaarheid - 
Rechtvaardigingsgrond - Artikel 870 Ger.W. - Artikel 1315 B.W.

In burgerlijke zaken moet de partij die een op een misdrijf gegronde vordering instelt, bewijzen dat de 
bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn, dat het aan de tegenpartij kan worden aangerekend en, indien 
laatstgenoemde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, moet hij bewijzen dat diens rechtvaardigingsgrond niet 
bestaat, voor zover aan die aanvoering enige geloofwaardigheid kan worden gehecht (1). (1) Cass., 22 dec. 
1995, nr. 564. Procureur-generaal du Jardin had besloten tot de niet-ontvankelijkheid van het middel, onder 
voorbehoud van een andere lezing van het bestreden arrest.  De verweerders hadden hun vordering namelijk 
noch in de gedinginleidende akte noch in hun conclusie gegrond op een misdrijf en het bestreden arrest had 
zulks evenmin vastgesteld. Het Hof kon, in dat geval, niet beslissen dat de onzorgvuldigheid die het hof van 
beroep heeft vastgesteld een misdrijf uitmaakt, zonder in de plaats van de bodemrechter te treden (Cass. 15 
mei 1995, nr. 235). De niet-ontvankelijkheid van het tweede middel, en dus ook van het eerste, kon enkel 
worden vermeden via een andere lezing van het bestreden arrest, in die zin dat de appèlrechters er impliciet 
van zouden zijn uitgegaan dat de onrechtmatige daad van eiser een overtreding van de artt. 392 en 398 Sw. 
uitmaakte. Een andere omschrijving zou overigens onmogelijk zijn geweest. Volgens die tweede lezing had de 
procureur-generaal besloten dat het eerste onderdeel gegrond was. Zie concl. O.M. en de daar vermelde 
verwijzingen.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vordering gegrond op een misdrijf - Toerekenbaarheid - 
Rechtvaardigingsgrond - Artikel 870 Ger.W. - Artikel 1315 B.W.

14 november 2001P.01.1178.F AC nr. ...

De rechter die op grond van extrinsieke gegevens beslist dat de bewoordingen van die overeenkomst niet 
overeenstemmen met de ware gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, miskent de bewijskracht van de 
overeenkomst niet (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1980 (AC, 1979-80, nr. 336).

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Arbeidsovereenkomst - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen - 
Beoordeling door de rechter

18 oktober 2001C.99.0021.N AC nr. ...
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Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het behalen van een resultaat, behalve wanneer hij de 
overmacht waarop hij zich beroept, bewijst; de rechter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, dient geen 
fout van de schuldenaar vast te stellen; dit geldt ook wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd 
ingevolge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verbintenis - Resultaatsverbintenis - Schuldenaar - Verplichtingen - 
Gebrek in de zaak - Onuitvoerbaarheid - Taak van de rechter

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

27 september 2001C.98.0327.N AC nr. ...

Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de 
hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten 
aanzien van de overnemer, zodat deze overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk 
bewijs van de aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met 
handtekening van de overdrager overlegt (1). (1) Cass., 10 feb. 1997, A.R. C.95.0419.N, AC, 1997, nr 72.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

12 september 2001P.01.0609.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vordering heeft ingesteld, bewijzen dat 
de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat een door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die bewering enig geloof kan worden gehecht (1); hoewel 
de eiser van de vordering moet bewijzen dat die bewering onjuist is, staat het evenwel aan de bodemrechter 
in feite te oordelen of dergelijke elementen al dan niet voorhanden zijn. (1) Cass., 22 dec. 1995, A.R. 
C.94.0484.F, nr. 564. 1 Cass., 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vordering gegrond op een misdrijf - Schuld - 
Rechtvaardigingsgrond - Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 670 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

18 juni 2001S.99.0153.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest waarbij wordt beslist dat het ontslag van een werkman wegens niet 
verantwoorde afwezigheid willekeurig is, wanneer de werkgever die afwezigheid niet bewijst en hij de 
werkman dus ontslaat om een reden waarvan hij het verband met het gedrag van de werkman niet aantoont.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Arbeidsovereenkomst - Einde - Willekeurig ontslag - 
Werkman

- Art. 63 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

7 juni 2001C.98.0478.F AC nr. ...

De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die door een opzettelijke 
daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks bewijzen (1). (1) Over het bewijs ten laste van 
de verzekerde die aanspraak maakt op zijn recht op een betaling t.a.v. zijn verzekeraar, zie cass. 25 feb. 2000, 
AR. C.98.0511.F, nr. 143.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verplichting - Dekkinguitsluitende oorzaak - Opzettelijke daad van de 
verzekerde - Bewijslast - Landverzekering - Verzekeraar

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

10 mei 2001C.99.0355.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op de beweringen van verweerster die door eiser niet worden betwist, 
schendt de regels inzake de bewijslast niet (1). (1) Cass., 25 okt. 1979, AC, 1979-1980, nr. 138.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Rechter - Door eiser niet betwiste beweringen van verweerster - 
Bewijslast - Regels - Miskenning

26 april 2001C.99.0004.F AC nr. ...

P. 374/30476-9-2016



Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 26 april 2001, AR C.99.0004.F, AC 2001, nr...

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte - Wederkerige overeenkomst - Meerdere originelen - 
Daadwerkelijke overhandiging aan de partijen die een onderscheiden belang hebben

De wet luidens welke onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, slechts geldig zijn voor 
zover ze opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben, 
veronderstelt dat er daadwerkelijk een origineel van de akte is overhandigd aan iedere partij die een 
onderscheiden belang heeft; de partijen kunnen evenwel, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van dat vormvereiste 
afzien.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte - Wederkerige overeenkomst - Meerdere originelen - 
Daadwerkelijke overhandiging aan de partijen die een onderscheiden belang hebben

- Art. 1325, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 maart 2001S.00.0139.F AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter niet miskend, wanneer hij niet op die akte steunt (1). (1) 
Cass., 23 april 1990, A.R. 8720-8854, nr. 493.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Akte waarop de rechter niet steunt

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de inhoud van de conclusies en sluit niet 
uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn 
overgelegde conclusie, rekening kan houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer 
kan uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te komen aan het 
verweer van die andere partij dat geen stukken ter staving van de vordering zijn overgelegd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Termijnen - Beschikking - 
Draagwijdte - Inhoud van de conclusie - Bewijsaanbod

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

26 januari 2001C.99.0211.N AC nr. ...

Schendt de regels van de bewijslast niet, het arrest dat aan de schuldenaar die beweert bevrijd te zijn van de 
uitvoering van zijn verbintenis, de bewijslast oplegt van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft 
teweeggebracht (1). (1) Cass., 26 nov. 1982, AR 3489, nr 195.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Persoon die beweert bevrijd te zijn

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

19 januari 2001C.96.0091.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 19 jan. 2001, A.R. nr C.96.0091.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Strijdige 
heffingen - Terugbetaling - Afwenteling op derden - Bewijslast

Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; degene die de heffingen heeft betaald kan niet 
verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden zijn afgewenteld (1). (1) 
H.v.J., 9 feb. 1999, Zaak C-343/96, jurisp. 1999, blz. I-579.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Strijdige 
heffingen - Terugbetaling - Afwenteling op derden - Bewijslast

19 januari 2001C.98.0400.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 19 jan. 2001, AR C.98.0400.N, AC, 2001, nr....

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte - Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - 
Verklaring de handtekening niet te kennen

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door 
wettige erfgenaam - Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - Verklaring de handtekening niet te kennen
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Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig testament waarin een vroeger 
authentiek testament wordt herroepen en de door het authentiek testament aangewezen algemene of 
bijzondere legatarissen verklaren dat zij de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de 
bewijslast en het bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige erfgenaam (1). 
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte - Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - 
Verklaring de handtekening niet te kennen

- Artt. 970 en 1323 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door 
wettige erfgenaam - Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - Verklaring de handtekening niet te kennen

- Artt. 970 en 1323 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

18 januari 2001C.99.0234.F AC nr. ...

De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij oordeelt dat het tegendeel van de 
te bewijzen feiten reeds door vermoedens vaststaat (1). (1) Cass. 18 mei 1981, A.R. 3180 (AC, 1980-81 nr. 530).

Burgerlijke zaken - Getuigen - Aanbod van bewijs door getuigen - Verwerping door de rechter - Wettigheid

- Artt. 915 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 2001C.00.0192.F AC nr. ...

Het feit dat, bij gelijkblijvend gebruik, de trek in een schoorsteen verbetert als de schoorsteen wordt 
opgetrokken en de diameter van de pijp gelijk blijft, is geen algemeen bekend of op algemene ervaring 
berustend feit (1). (1) Zie cass., 26 juni 1998, AR F.97.0109.F, nr. 346; 23 sept. 1997, AR P.96.0526.N, nr. 364; 
24 jan. 1995, AR P.94.1135.N, nr. 39.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen bekend feit - Op de algemene 
ervaring berustend feit

Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend is en niet aan de 
tegenspraak van de partijen is onderworpen schendt de artt. 1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie cass., 26 juni 1998, AR F.97.0109.F, nr. 346; 23 sept. 
1997, AR P.96.0526.N, nr. 364; 24 jan. 1995, AR P.94.1135.N, nr. 39.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen 
wetenschap bekend zijn

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

27 november 2000S.00.0076.N AC nr. ...

De rechter mag bij het beoordelen van het bewijs van het bestaan van elementen die wijzen op een sociale 
samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening houden met alle regelmatig voorgebrachte gegevens 
waarvan hij vaststelt dat ze dienstig zijn.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Sociale verkiezingen - Juridische entiteiten - 
Technische bedrijfseenheid - Wettelijk vermoeden - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Het vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten werd ingesteld ten gunste van de eiser in 
het geding en niet uitsluitend voor de werknemers of de werknemersorganisaties; wanneer de werkgever zelf 
een beroep doet op het wettelijk vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten moeten de 
werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs aanbrengen om het vermoeden te weerleggen.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Sociale verkiezingen - Juridische entiteiten - 
Technische bedrijfseenheid - Wettelijk vermoeden - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
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13 november 2000S.00.0064.N AC nr. ...

De bekentenis, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, kan niet slaan op zaken waarover de wet niet 
toestaat te beschikken en een dading aan te gaan (1). (1) Zie: cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0085.F, nr. 539.

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Zaken - Wet - Verbod te beschikken - Verbod een dading aan te gaan

- Art. 1354 Burgerlijk Wetboek

9 november 2000C.99.0334.F AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die van die akte een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is (1). (1) Cass., 15 jan. 1996, AR. S.94.0163.N, nr. 29.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Handgift van roerende goederen t.w.v. meer dan 375 euro - Volwaardig 
schriftelijk bewijs

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

26 oktober 2000C.99.0060.F AC nr. ...

Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de akten een verklaring bevatten die er niet in 
staat of dat zij geen verklaring bevatten die er wel in staat, maar het arrest alleen verwijt dat het aan die akten 
een uitlegging geeft die het strijdig acht met de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van 
de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 19 okt. 2000, AR. C.99.0245.F, 
nr-.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Uitlegging

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

19 oktober 2000C.99.0245.F AC nr. ...

Het middel dat het arrest niet verwijt te beslissen dat de akten een bewering inhouden die daarin niet 
voorkomt of die daarin wel voorkomt maar het arrest enkel verwijt dat het die akten uitlegt op een wijze die 
het in strijd acht met de uitlegging die het voorstelt, bevat geen grief betreffende de miskenning van de 
bewijskracht van de akten en is derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Vgl. cass., 7 mei 1998, A.R. C.95.0325.N, nr. 
227, dat oordeelt dat het middel niet ontvankelijk is, en 14 okt. 1992, A.R. 260, nr. 666, dat oordeelt dat het 
middel faalt naar recht.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Uitlegging

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

12 oktober 2000C.99.0179.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde lening niet geleverd is, keert 
hij de bewijslast niet om ten voordele van eiser.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Verweerder voert het bestaan van een lening aan - Bewijs 
niet geleverd

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

25 september 2000C.99.0201.F AC nr. ...

Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn moet weliswaar worden geleverd door de 
partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert, maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor 
dat de beslagrechter, als hij de door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde 
partij rustende bewijslast omkeert (1). (1) Zie cass., 26 juni 1987, A.R. 5372, nr 653; Ben. GH., zaak A82/8, n.v. 
v/h Edgard Vanschoonbeek-Limbuterm t/ b.v.b.a. Gebroeders Vanschoonbeek, 14 april 1983, Ben. Jur. 1983, p. 
83, concl. adv.-gen. Krings; Rép. Not., dl. XIII, boek IV/6, "Astreinte", door J. VAN COMPERNOLLE, nrs. 89, 90, 
96, 97 en 101.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Dwangsom - Tenuitvoerlegging - Voorwaarden - 
Beslagrechter - Onderzoeksmaatregel

- Artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

De bewijskrcht van een akte wordt miskend door de rechter die aan die akte een uitlegging geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Cass., 15 maart 1999, A.R. S.98.0012.F, nr 156.
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Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

23 juni 2000C.98.0539.F AC nr. ...

De rechter die een geheel van feiten vaststelt en vervolgens beoordeelt of het gedrag van een partij in die 
omstandigheden een van de in de verzekeringsovereenkomst bedoelde uitsluitingsgronden uitmaakt en of dat 
gedrag een grove fout oplevert die gelijkgesteld kan worden met een opzettelijk feit, leidt geen 
gevolgtrekkingen af uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit en grondt zijn beslissing dus niet 
op een feitelijk vermoeden.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Verkeersongeval - Verzekering - Uitsluitingsgronden - Verzwaring 
van het risico - Beoordeling door de rechter

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

3 april 2000S.99.0168.N AC nr. ...

Het afleiden van een rechtsgevolg uit de inhoud v an een arbeidsovereenkomst kan op zichzelf geen 
miskenning van de bewijskracht van die akte opleveren ook al zou die gevolgtrekking verkeerd zijn.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

25 februari 2000C.98.0468.F AC nr. ...

Bedrog wordt niet vermoed en moet bewezen worden; dat bewijs kan geleverd worden door alle middelen van 
recht.

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Bedrog

- Art. 1116, tweede lid Burgerlijk Wetboek

25 februari 2000C.98.0511.F AC nr. ...

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling, moet niet alleen het bewijs 
leveren van de schade en van de gebeurtenis die aan de basis ervan lag, maar moet ook bewijzen dat het 
ingetreden risico in het contract was overeengekomen en daarin niet uitgesloten was.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

27 januari 2000C.98.0114.N AC nr. ...

De rechter kan inzake handelsverrichtingen zoals aannemingswerken uit de aanneming van de factuur een 
feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in 
de factuur vermelde verbintenis; dit is eveneens het geval wanneer de aangenomen factuur is gestuurd in 
uitvoering van een schriftelijke overeenkomst, maar daarvan afwijkende verbintenissen inhoudt.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Zaken van koophandel - Aannemingswerken - Factuur - Aanneming - Feitelijk vermoeden

- Art. 25 Wetboek van Koophandel

21 januari 2000C.98.0352.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken dient de partij die een vordering heeft ingesteld wegens een misdrijf, het bewijs te leveren 
van de bestanddelen van dat misdrijf.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzakelijk verband

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

14 januari 2000C.99.0031.F AC nr. ...

De door een partij in haar eigen zaak afgelegde verklaringen zijn loutere beweringen waarop de rechter zijn 
beslissing niet kan gronden, als zij niet door andere gegevens of enig vermoeden zijn gestaafd.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Pacht - Opzegging - Persoonlijke exploitatie - Betwisting

- Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
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Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie gedane opzegging geldig is, is 
niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit 
de gegevens van het deskundigenonderzoek die het vermeldt met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie 
het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel of ze dat alleen 
maar waarschijnlijk maken.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Pacht - Opzegging - Persoonlijke exploitatie

- Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

- Art. 149 Grondwet 1994

24 december 1999C.97.0218.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de burgerlijke 
rechter, onder de gegevens die op tegenspraak aan zijn oordeel zijn voorgelegd, een niet-tegensprekelijk, op 
bevel van een onderzoeksrechter opgemaakt deskundigenverslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Deskundigenonderzoek bevolen door een onderzoeksrechter - Niet op tegenspraak - 
Bewijswaarde

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 1999S.98.0085.F AC nr. ...

De bekentenis, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, kan niet slaan op zaken waarover de wet niet 
toestaat te beschikken en een dading aan te gaan.

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Begrip - Zaken - Wet - Verbod te beschikken - Verbod een dading aan te gaan

- Art. 1354 Burgerlijk Wetboek

4 oktober 1999S.97.0153.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van, in de programmawet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaarmaking van de werkroosters 
van de deeltijdse werknemers, worden de werknemers vermoed hun arbeidsprestaties voltijds te hebben 
verricht zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden aangebracht; dat vermoeden is evenwel 
ingesteld ten voordele van de instellingen en ambtenaren die bevoegd zijn om zwartwerk te voorkomen en te 
bestrijden en niet ten voordele van de werknemers.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Arbeid - Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht - Werkrooster - 
Openbaarmaking - Werkgever - Ontstentenis - Gevolg - Voltijdse arbeid - Voordeel van dat vermoeden - Bevoegde 
instellingen en ambtenaren

- Artt. 157 tot 159, 170, 171, tweede lid, en 172 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 11bis Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

17 september 1999C.98.0144.F AC nr. ...

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in aanmerking worden genomen 
tegen degene die de bewijslast draagt.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Twijfel

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

17 september 1999C.98.0309.F AC nr. ...

Wanneer de wet die bewijsvoering niet verbiedt, beslist de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze 
of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het recht van de partijen om zodanig bewijs te 
leveren, niet miskent.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

10 september 1999C.99.0120.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de Raad van State die aan die akte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning
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- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

28 juni 1999S.98.0153.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte, te dezen een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst, wordt miskend door de rechter die aan die akte een uitlegging geeft die onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip - Uitlegging - Niet algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

De bewijskracht van een akte, te dezen een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst, wordt niet miskend door de rechter die van die akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip - Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

24 juni 1999C.98.0259.F AC nr. ...

De bekentenis kan weliswaar alleen slaan op de oplossing die, in rechte, aan het geschil moet worden gegeven, 
toch kan zij niet alleen op materiële feiten maar ook op rechtsfeiten slaan.

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Draagwijdte - Materiële feiten - Rechtsfeiten

- Art. 1354 Burgerlijk Wetboek

15 maart 1999S.98.0012.F AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die aan die akte een uitlegging geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

4 maart 1999C.97.0406.F AC nr. ...

De rechter oordeelt in feite of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, wanneer de wet dat 
bewijsmiddel niet verbiedt, mits hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren niet miskent.

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

12 februari 1999C.97.0010.N AC nr. ...

De rechter miskent het recht van verdediging van een partij niet wanneer hij haar wegens foutieve passiviteit 
vervallen verklaart van het recht het bij een vroegere beslissing toegestaan getuigenverhoor te houden.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor - Vervallenverklaring wegens foutieve passiviteit - Recht van verdediging

28 januari 1999C.98.0167.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet voortdurende erfdienstbaarheid, zoals een 
erfdienstbaarheid van overgang, dient het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, een 
bekentenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaarheid van overgang - Akte van erkenning

- Art. 695 Burgerlijk Wetboek

17 december 1998C.96.0182.N AC nr. ...

De rechter mag de weigering van de persoon om zich te onderwerpen aan een bevolen bloedonderzoek of 
enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methodes beoordelen en mag uit de weigering 
zonder rechtmatige reden een feitelijk vermoeden afleiden.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Afstamming - Genetisch onderzoek - Weigering

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1343 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 331octies Burgerlijk Wetboek

9 november 1998S.97.0168.F AC nr. ...

De reglementering betreffende de vergoeding voor schade ten gevolge van beroepsziekten in de 
overheidssector voert, behoudens tegenbewijs, ten voordele van de persoon die getroffen is door een als 
dusdanig erkende beroepsziekte het vermoeden in dat hij blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico; de 
beslissing dat de getroffene lijdt aan een beroepsziekte die aanleiding geeft tot vergoeding is naar recht 
verantwoord, wanneer het arrest erop wijst dat de rechtspersoon naar publiek recht die de getroffene 
tewerkstelde dat tegenbewijs niet levert.~

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Beroepsziekte - Overheidssector - Bijzondere regels - Vergoeding - 
Toekenning - Voorwaarden - Beroepsrisico - Blootstelling - Vermoeden - Tegenbewijs

- Art. 4, tweede lid KB 5 jan. 1971

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Beroepsziekte - Overheidssector - Bijzondere regels - 
Vergoeding - Toekenning - Voorwaarden - Beroepsrisico - Blootstelling

- Art. 4, tweede lid KB 5 jan. 1971

14 september 1998S.97.0132.F AC nr. ...

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan de toeslag bij het dagelijks basisbedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen, voorgeschreven bij artikel 160, § 2, eerste lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit 1963, aan 
de werkloze slechts toekennen, als de werkloze bewijst dat hij uitsluitend met één of meerdere kinderen 
samenwoont, die aan de voorgeschreven reglementsbepalingen voldoen.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Werkloosheid - Werkloze - Werknemer met gezinslast - 
Samenwonende - Bedrag van de werkloosheidsuitkering

- Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 3°, a KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

14 september 1998S.97.0133.F AC nr. ...

De volledig werkloze kan niet langer uitkeringen genieten vanaf de dag waarop zijn inschrijving als 
werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, 
ten gevolge van het feit dat hij die dienst niet op de hoogte heeft gesteld van zijn adresverandering;  de 
werkloze moet bewijzen dat hij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling van zijn adresverandering op de 
hoogte heeft gesteld.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Werkloosheid - Recht op uitkering - Beschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt - Volledig werkloze - Werkzoekende - Inschrijving - Adresverandering - Melding - Geen bewijs - 
Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling - Ambtshalve schrapping

- Art. 58, § 1, eerste lid en derde lid, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

14 september 1998S.97.0161.F AC nr. ...

De werkloze die beweert een alleenwonende werknemer te zijn, moet daarvan het bewijs leveren.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Werkloosheid - Werkloze - Alleenwonende werknemer - 
Bedrag van de werkloosheidsuitkering

- Art. 110, §§ 2 en 4 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

19 juni 1998C.97.0142.F AC nr. ...

De gelaedeerde die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - 
Oorzakelijk verband

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

19 juni 1998C.97.0156.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of de rechter die zijn beslissing op een feitelijk vermoeden heeft gegrond dat 
rechtsbegrip niet heeft miskend en of hij met name uit een bekend feit geen gevolgen heeft afgeleid die met 
dat feit geen enkel verband houden of op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden zijn.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing van het Hof

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek
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De vrederechter waarbij een rechtsvordering tot afpaling aanhangig is en die moet oordelen over een 
tussengeschil tijdens die rechtsvordering inzake de eigendom van de af te palen erven, kan de "theorie van de 
schijn" hanteren en bijgevolg zijn beslissing over de afpaling steunen op de schijn van eigendom die door een 
van de partijen is gewekt.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Rechtsvordering tot afpaling - Incidenteel geschil tijdens de 
rechtsvordering - Geschil over de titel - Geschil inzake de eigendom - Schijn van eigendom - Theorie van de schijn - 
Wettelijkheid

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

11 juni 1998C.95.0134.N AC nr. ...

Nu een partij in een burgerlijk geding de bewijzen mag gebruiken die zij regelmatig heeft verkregen, behalve 
wanneer wettelijke bepalingen of algemene rechtsbeginselen dit verhinderen, houdt de gelijkheid van 
bewijsmogelijkheden voor de partijen niet in dat aan de overheid die als eisende partij optreedt het recht 
moet ontzegd worden de gegevens aan de rechter voor te leggen die zij regelmatig heeft verkregen in de 
uitoefening van haar gezagsfunctie.~

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Eisende partij - Overheid - Regelmatig verkregen bewijs

5 juni 1998C.97.0186.F AC nr. ...

Het arrest miskent de bewijskracht van een akte niet wanneer het aan het in die akte opgenomen litigieuze 
beding een andere uitlegging geeft dan die welke eiser voorstelt, zonder dat het daarbij evenwel beweert dat 
de overeenkomst iets inhoudt dat zij niet inhoudt, of dat zij iets niet inhoudt dat er wel in voorkomt.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

14 mei 1998C.95.0067.N AC nr. ...

Voert geen miskenning van de bewijskracht van akten aan, maar een schending van de motiveringsplicht, het 
middel dat de rechter verwijt zijn beslissing te hebben genomen zonder rekening te houden met het in dat 
middel vermelde beding van een huurovereenkomst.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

11 mei 1998C.95.0096.N AC nr. ...

Opdat de pachter bij het beëindigen van de pacht recht zou hebben op vergoeding voor de gebouwen die hij 
heeft opgericht en voor de werken die hij heeft uitgevoerd, is het voorleggen van een schriftelijke 
toestemming van de verpachter een essentiële vereiste.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Allerlei - Pacht - Gebouw opgericht door de pachter - Toestemming van de verpachter

- Art. 26, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

7 mei 1998C.95.0325.N AC nr. ...

De uitlegging van een overeenkomst die in strijd geacht wordt met de door de eiser voorgestelde uitlegging 
maakt geen miskenning van de bewijskracht van die akte uit.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Uitlegging

- Artt. 1156, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

23 maart 1998S.97.0060.F AC nr. ...

Niet wettig verantwoord is het arrest dat beslist dat de werkgever zich alleen tijdens de periode die loopt van 
het begin van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid tot de datum van 
stopzetting van de werkzaamheden van de werkgever kan beroepen op de blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, en kan verantwoorden 
dat die arbeidsongeschiktheid definitief en onherroepelijk is.~

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Tijdstip - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Arbeidsovereenkomst - Einde - Overmacht

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
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- Art. 32, 5° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 maart 1998C.97.0241.F AC nr. ...

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling, moet het bewijs leveren 
zowel van de schade als van de gebeurtenis die aan de basis ervan lag, en moet bewijzen dat het ingetreden 
risico in het contract was overeengekomen en daarin niet uitgesloten was.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1998C.97.0038.F AC nr. ...

Behoudens bijzondere wettelijke bepaling, kan in burgerlijke zaken het stilzwijgen van een partij over een door 
de tegenpartij in rechte aangevoerd feit alleen een bekentenis zijn, als het gepaard gaat met omstandigheden 
die het een dergelijk karakter verlenen.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis - Door een partij aangevoerd feit - Stilzwijgen van de tegenpartij

- Artt. 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek

De omstandigheid dat een partij in een gerechtelijk debat het door een andere partij aangevoerde feit niet 
betwist, vormt geen bekentenis.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis

- Artt. 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek

De verzekeraar die betoogt dat, krachtens een beding van de uit de W.A.M.-wet voortvloeiende 
modelovereenkomst, de echtgenoot van de bestuurder van het in de polis aangewezen voertuig geen recht 
had op de uitkering van de verzekering, beroept zich aldus op een beding dat ertoe strekt zijn verbintenis te 
beperken, zodat hij het bewijs ervan moet leveren.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Verzekering - W.A.M.-verzekering - Uitsluitingsbeding - 
Uitsluiting van de echtgenoot van de bestuurder

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 27, 3° Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

16 februari 1998C.96.0418.N AC nr. ...

Degene die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bezit - Gebrek - Bewijslast

- Artt. 1315, 2229 en 2262 Burgerlijk Wetboek

16 februari 1998S.97.0137.N AC nr. ...

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de 
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na of de rechter 
het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolg trekt dat daarmee geen enkel verband houdt.~

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing van het Hof

- Art. 169, eerste en tweede lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

7 januari 1998C.97.0215.F AC nr. ...

Voor de uitlegging van een akte kan de rechter aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen de 
voorkeur geven boven de letterlijke betekenis van de bewoordingen van de akte.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Uitlegging gegrond op de bedoeling van de partijen

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

5 januari 1998S.97.0091.N AC nr. ...
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Het wettelijk vermoeden, dat een op gewaarborgde kinderbijslag aanspraak makende ouder geacht wordt 
voor meer dan de helft bij te dragen in het onderhoud van het rechtgevend kind, indien uit de inschrijving in 
het bevolkingsregister blijkt dat het kind deel uitmaakt van het gezin, geldt tot het bewijs van het tegendeel 
dat geleverd wordt aan de hand van een vergelijking tussen de kosten van het onderhoud van het kind en de 
bijdrage van de betrokkene in die kosten, mede gelet op de eigen inkomsten van het kind; de aard van die 
inkomsten maakt daarbij geen verschil.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Gewaarborgde gezinsbijslag - Ten laste nemen van kind - Bijdrage in onderhoud - 
Omvang - Wettelijk vermoeden - Bewijs van tegendeel - Beoordeling van het recht - Eigen inkomen kind - Inkomen - Aard

- Art. 2, eerste lid KB 25 okt. 1971

- Art. 1, eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

1 december 1997S.97.0046.N AC nr. ...

De directeur van het werkloosheidsbureau mag door alle middelen van recht het bewijs leveren dat de reële 
inkomsten van de werkloze in de twaalf kalendermaanden die voorafgaan aan de maand tijdens dewelke de in 
artikel 81, eerste lid, bedoelde verwittiging werd ontvangen, hoger zijn dan het inkomen van de laatst 
belastbare periode vóór deze verwittiging waarop de belastingen werden geheven.~

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Sociale zaken - Werkloosheid - Langdurige werkloosheid - Administratieve beslissing - 
Betwisting - Directeur van werkloosheidsbureau - Bewijsmiddelen - Inkomen - Omvang

- Art. 82, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

17 november 1997S.96.0129.N AC nr. ...

Miskennen het bij artikel 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden 
aangaande het bestaan van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever, de 
rechters die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen 
van het bestaan van een gezagsverhouding.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - 
Handelsvertegenwoordiger - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken - Beoordeling

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

13 november 1997C.96.0285.N AC nr. ...

De benadeelde die van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding van zijn schade vordert moet 
het bewijs van de overmacht als toevallig feit leveren.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Vergoedingsverplichting - Toevallig feit

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

De beslissing van de burgerlijke rechter die de vordering van de benadeelde tot vergoeding van zijn schade 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt op grond dat, doordat deze vordering gesteund is 
op een overtreding van de strafwet, de verweerder het bestaan aanvoert van een rechtvaardigingsgrond, zoals 
overmacht, die niet van alle waarschijnlijkheid is ontbloot en eiser het bestaan van een misdrijf en het niet 
bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund 
is en het fonds evenmin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van het bewijs in burgerlijke 
zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Vergoedingsverplichting - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

27 oktober 1997S.96.0187.F AC nr. ...

Wanneer de rechter op een vraag om uitlegging van een door hem gewezen beslissing die hij als duister of 
dubbelzinnig erkent, aan die beslissing een met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, 
miskent hij de bewijskracht van de uitgelegde beslissing.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Beslissing - Uitlegging
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- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

25 september 1997C.96.0279.N AC nr. ...

De processen-verbaal, die door de bevoegde ambtenaren of beambten van de overheid zijn opgesteld, 
leveren, behoudens het bewijs van het tegendeel, bewijs op van de materiële vaststellingen die de verbalisant 
persoonlijk binnen de perken van zijn wettelijke opdracht heeft gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens 
die de verbalisant uit die vaststellingen afleidt en evenmin de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen 
krijgt, hebben niet die bijzondere bewijswaarde.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Wegverkeer - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Grenzen

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

15 september 1997S.96.0103.F AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die van die akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Schending

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

11 september 1997C.94.0219.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel  608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, is geen miskenning 
van de bewijskracht van die wet in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Bewijskracht - Miskenning - Wet - Onjuiste uitlegging

26 juni 1997C.96.0281.F AC nr. ...

Noch het gezag van gewijsde noch de bewijskracht van het vonnis in strafzaken waarbij afzonderlijke straffen 
worden opgelegd wegens sturen in staat van dronkenschap en overtreding van het Wegverkeersreglement, en 
waarbij wordt beslist dat er twijfel bestond omtrent de invloed van de staat van dronkenschap op het ongeval, 
worden miskend door de burgerlijke rechter die de bij hem aanhangig gemaakte regresvordering van de 
verzekeraar gegrond verklaart, op grond dat eiser niet overeenkomstig de verzekeringsovereenkomst aantoont 
dat er in casu geen verband bestaat tussen zijn staat van dronkenschap en het ongeval.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Verkeersongeval - Afzonderlijke straffen - Overtreding van het 
wegverkeersreglement - Dronkenschap - Invloed op het ongeval - Twijfel - Verzekeraar - Regresvordering

- Artt. 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek

9 juni 1997S.96.0184.F AC nr. ...

Het bij artikel  9 Arbeidsongevallenwet gevestigde vermoeden volgens hetwelk er een causaal verband is 
tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het 
letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Arbeidsongeval - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk 
verband - Vermoeden - Tegenbewijs - Rechtbanken - Beoordeling - Overtuiging

- Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 1352 Burgerlijk Wetboek

5 mei 1997S.96.0071.F AC nr. ...

Kinderbijslag voor een wees wordt tot het bedrag van de gewone bijslag verminderd, wanneer de overlevende 
vader of moeder een huishouden vormt;  hoewel er in de regel een vermoeden is dat een huishouden wordt 
gevormd wanneer er samenwoning is van personen van verschillend geslacht, geldt dat wettelijk vermoeden 
maar als de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers het materiële feit van die samenwoning bewijst.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Samenwonende - Gezinsbijslag - Werknemers - 
Kinderbijslag - Rechthebbende - Wees - Bedrag - Bedrag van de gewone bijslag - Vader - Moeder - Overlevende ouder - 
Huishouden - Vermoeden

- Art. 56bis, § 2 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

28 april 1997S.96.0192.N AC nr. ...

De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen in het kader van de arbeidsinspectiewet 
hebben de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden.
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Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijk vermoeden - Door sociale inspecteur ingewonnen inlichtingen - 
Arbeidsinspectiewet

- Art. 5 Arbeidsinspectiewet

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

11 april 1997C.95.0405.N AC nr. ...

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de 
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na of de rechter 
het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolg trekt dat daarmee geen enkel verband houdt.~

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing van het Hof

- Art. 40ter, tweede lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

25 februari 1997P.95.1308.N AC nr. ...

De rechter die, met het oog op de toelaatbaarheid van de bewijslevering door getuigen, uit de 
tegenstrijdigheid van door de schuldenaar ondertekende verklaringen een feit als waarschijnlijk afleidt, 
miskent het begrip "waarschijnlijkheid" niet en vermag zodoende te oordelen dat deze verklaringen een begin 
van bewijs door geschrift opleveren.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Geschrift - Begin van bewijs - Tegenstrijdige verklaringen - Waarschijnlijkheid

- Art. 1347 Burgerlijk Wetboek

10 februari 1997C.95.0419.N AC nr. ...

Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de 
hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten 
aanzien van de overnemer, zodat deze overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk 
bewijs van de aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met 
handtekening van de overdrager overlegt.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

7 februari 1997C.95.0127.N AC nr. ...

De buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden gehaald en die moet 
uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd; zij heeft betrekking op een feit en niet op een 
rechtsvraag.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis

- Art. 1354 Burgerlijk Wetboek

Het komt aan de feitenrechter toe te oordelen of degene die een verklaring aflegt, de wil had een verklaring af 
te leggen, die tegen hem als bewijs kan dienen; de omstandigheid dat degene aan wie een verklaring wordt 
tegengeworpen die tegen hem als bewijs kan dienen, die verklaring aflegt in een akte die, op zichzelf 
beschouwd, alleen rechtsgevolgen heeft voor een derde, niet verhindert dat daaruit een buitengerechtelijke 
bekentenis kan worden afgeleid.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Vereisten om te worden aanvaard - Uitlegging - 
Voorwaarden - Taak van de rechter

- Art. 1354 Burgerlijk Wetboek

10 januari 1997C.95.0448.N AC nr. ...

Het arrest, dat, op vordering van een partij, een getuigenverhoor beveelt, terwijl de wettigheid van deze 
onderzoeksmaatregel door de andere partij werd betwist op grond van de foutieve passiviteit van de 
verzoeker van dit getuigenverhoor in de voorafgaande procedure, is aangaande dit tussengeschil een 
eindbeslissing, waartegen een voorziening in cassatie openstaat.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor - Wettigheid - Passiviteit van de eiser - Tussenarrest - Eindbeslissing - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek
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29 november 1996C.94.0483.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel  608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd kan geen miskenning 
opleveren van de bewijskracht van die wet, in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet ontvankelijk is 
derhalve het middel dat, ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire 
aard, enkel die artikelen van het B.W. opgeeft.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Bewijskracht

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

25 november 1996S.96.0063.N AC nr. ...

De wetsverzekeraar die de opname van een voordeel in het basisloon van een slachtoffer van een 
arbeidsongeval betwist draagt de bewijslast dat het voordeel geen loon is in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Sociale zaken - Arbeidsongeval - Vergoeding - Basisloon - Omvang - 
Voordeel - Bestemming - Betwisting - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 35 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 oktober 1996C.95.0171.N AC nr. ...

Artikel 1731, § 2, B.W. ontslaat de verhuurder niet van de verplichting het bestaan van de huurschade waarop 
hij steunt te bewijzen.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Huishuur - Huurovereenkomst - Aanvang - Plaatsbeschrijving op 
tegenspraak - Einde huurovereenkomst - Schade - Verhuurder - Bewijsvoering

- Art. 1731, § 2 Burgerlijk Wetboek

7 oktober 1996S.96.0016.N AC nr. ...

Het vermoeden dat een overeenkomst tussen een werkgever en een student, welke benaming aan die 
overeenkomst ook is gegeven, een arbeidsovereenkomst is, geldt tot het tegendeel is bewezen, dit is tot 
bewezen is dat bedoelde overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Weerlegbaar vermoeden - 
Werking - Overeenkomst studenten - Arbeidsovereenkomst

- Art. 121 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1352 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die van die akten een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Schending

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

27 september 1996C.94.0200.N AC nr. ...

Geen beslissende eed is de eed die in ondergeschikte orde wordt opgedragen.~

Burgerlijke zaken - Eed - Beslissende eed

- Art. 1357 Burgerlijk Wetboek

23 september 1996S.95.0130.N AC nr. ...

De bewijslast van de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van artikel  2, K.B. nr 38 van 27 juli 1967, 
inzonderheid de uitoefening van een mandaat in een vennootschap die zich met de exploitatie of met 
verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt rust op het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der 
zelfstandigen.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vermoeden - Wettelijk vermoeden - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - 
Toepassingsgebied - Vennootschap - Mandaat - Uitoefening - Beroepsbezigheid

- Art. 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
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16 september 1996S.95.0091.F AC nr. ...

Wanneer de wet de bewijsvoering niet verbiedt, oordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare 
wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om zodanig bewijs te 
leveren niet miskent.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

6 juni 1996C.93.0259.N AC nr. ...

Door geen uitlegging te geven van een ontvangstbewijs maar op grond van extrinsieke feitelijke gegevens, 
waaraan het niet het karakter van een bekentenis toekent, de werkelijke oorzaak ervan te onderzoeken, in 
tegenstelling tot de erin uitgedrukte oorzaak en aldus het bewijs van de oorzaak van dit ontvangstbewijs toe te 
laten op grond van vermoedens tegen en boven de inhoud van die akte schendt een vonnis de artt. 1319, 
1320, 1322, 1341 en 1353 B.W.~

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Bewijs tegen en boven de inhoud van een akte

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel de bestreden beslissing verwijt dat ze aan een akte een draagwijdte geeft die met 
de bewoordingen ervan onverenigbaar is, omdat die, volgens het middel, moeten worden uitgelegd in het licht 
van de bepalingen van een vreemde wet, levert de aldus aangeklaagde onwettigheid geen schending op van 
de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Vreemde wet

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

29 januari 1996C.94.0271.N AC nr. ...

De rechter kan inzake handelsverrichtingen, zoals aannemingswerken, waarvoor het gebruikelijk is facturen op 
te maken, uit de aanneming van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de 
schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met het in de factuur vermelde bedrag.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vermoedens - Zaken van koophandel - Bestaan van andere 
handelsverbintenissen dan kopen en verkopen - Aannemingsovereenkomst - Factuur - Aanneming - Feitelijk vermoeden

- Art. 25 Wetboek van Koophandel

15 januari 1996S.94.0163.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die van die akte een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

15 januari 1996S.95.0086.N AC nr. ...

De werknemer die zich als eiser beroept op een ontslag dat hem gegeven is, moet het bewijs leveren dat de 
werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding - Werknemer 
als eisende partij - Betwisting over ontslag - Beëindiging met wederzijds akkoord - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1995C.94.0484.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vordering heeft ingesteld, bewijzen dat 
de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat een door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die bewering enig geloof kan worden gehecht.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Rechtvaardigingsgrond - Vordering gegrond op een misdrijf - Schuld

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

18 december 1995S.95.0082.N AC nr. ...
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De vakorganisatie die overeenkomstig artikel  9 K.B., 12 aug. 1994 beroep aantekent bij de arbeidsrechtbank 
tegen de beslissing betreffende de functies van de kaderleden, moet het bewijs leveren van haar bewering dat 
de litigieuze functies geen functies voor kaderleden zijn in de zin van artikel  14, §1, tweede lid, 3°, 
Bedrijfsorganisatiewet.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Sociale verkiezingen - Arbeidsrechtbank - Betwisting - 
Vakorganisaties - Beslissing werkgever betreffende functies en lijst van kaderleden

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

14 december 1995C.93.0383.N AC nr. ...

De artt. 871 en 877 Ger. W. verlenen de rechter de mogelijkheid om overlegging te bevelen van het 
bewijsmateriaal dat een partij bezit of van een stuk dat zij vermoedelijk onder zich heeft en dat het bewijs 
inhoudt van een ter zake dienend feit, maar verplichten hem daartoe niet.~

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Verplichting - Taak van de rechter - Overlegging van stukken - Mogelijkheid

23 november 1995C.94.0303.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte waarin een overeenkomst is vastgelegd, wordt niet miskend door de beslissing 
die deze akte anders uitlegt dan de partij die zich op deze overeenkomst heeft beroepen.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 1995C.95.0007.F AC nr. ...

De rechter kan als bewijs van een overeenkomst tot arbitrage een geheel van tussen de partijen uitgewisselde 
stukken, inclusief telexen, aannemen.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Overeenkomst tot arbitrage

- Art. 1677 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1995C.95.0069.N AC nr. ...

De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W., 8.1 E.R.V.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen 
verhinderen niet dat een proces-verbaal van vaststelling van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor 
een echtscheiding op grond van grove beledigingen.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Draagwijdte - Overspel - Vaststelling - Bewijsmiddel - Echtscheiding op grond 
van bepaalde feiten

- Artt. 229 en 231 Burgerlijk Wetboek

13 oktober 1995C.94.0433.F AC nr. ...

De gelaedeerde die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich 
concreet heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Oorzakelijk verband - Oorzaak - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

19 juni 1995S.94.0135.F AC nr. ...

De in artikel  26, derde lid, wet van 14 feb. 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel bedoelde nietigheid heeft alleen betrekking op de processen-verbaal tot vaststelling van overtredingen 
van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Draagwijdte - Overtreding - Vaststelling - Toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen - Proces-verbaal - Nietigheid - Werkloosheid

- Art. 173 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 22 en 26 Wet 14 feb. 1961

Burgerlijke zaken - Algemeen - Draagwijdte - Overtreding - Vaststelling - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Proces-
verbaal - Nietigheid - Werkloosheid

- Art. 173 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 22 en 26 Wet 14 feb. 1961

P. 389/30476-9-2016



19 juni 1995S.94.0156.F AC nr. ...

De in artikel  9 wet van 16 nov. 1972 betreffende de arbeidsinspectie bedoelde processen-verbaal van de 
ambtenaren van de R.V.A zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van de strafbepalingen betreffende 
de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen vast te stellen met het oog op bestraffing ervan; ze hebben 
geen bewijskracht tot het tegendeel bewezen is tenzij in het belang van de strafvordering en van de 
rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten gevolge van de overtredingen die erin zijn vastgesteld, en 
het gezag dat artikel  9 eraan toekent, kan niet worden aangevoerd in een bij het arbeidsgerecht aanhangig 
gemaakt geschil betreffende een administratieve beslissing waarbij de maatregelen van de artt. 195 en 210 
Werkloosheidsbesluit worden toegepast.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Draagwijdte - Overtreding - Vaststelling - Toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen - Proces-verbaal - Werkloosheid

- Artt. 173, 195 en 210 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 1 KB 9 juli 1990

- Art. 9 Arbeidsinspectiewet

- Art. 22 Wet 14 feb. 1961

16 juni 1995C.93.0366.N AC nr. ...

Een verklaring afgelegd in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak doet is geen gerechtelijke 
bekentenis.~

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis - Verklaring in een andere zaak

- Artt. 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek

12 juni 1995S.94.0148.N AC nr. ...

De bewijskracht van een tussenarrest wordt miskend door de appelrechter die van dit tussenarrest m.b.t. de 
bewijslevering aangaande het bedriegelijk inzicht een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet 
verenigbaar is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van bewijskracht - Uitlegging van tussenarrest door 
appelrechter - Werkloosheid

- Artt. 1317, 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek

15 mei 1995C.94.0398.F AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing zich ertoe beperkt te zeggen dat een fout een onvoorzichtigheid oplevert, 
kan het Hof niet beslissen dat die onvoorzichtigheid een overtreding van de strafwet uitmaakt, zonder in de 
plaats van de bodemrechter te treden.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Rechtvaardigingsgrond - Bestreden beslissing - 
Overtreding - Vordering gegrond op een overtreding - Onvoorzichtigheid - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Fout

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

4 mei 1995C.94.0376.F AC nr. ...

Op de regel van artikel  1341 B.W. volgens welke het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en 
boven de inhoud van de akten, wordt met name bij artikel  1347 van hetzelfde wetboek uitzondering gemaakt, 
wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Begin van bewijs door geschrift

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de 
conclusie van de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde ten betoge dat het door de 
arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pct. gevestigde kapitaal 
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens het gemeen recht werd verkregen voor de materiële schade", de 
vordering van de getroffene toewijst, op grond dat de aansprakelijke derde "het bewijs niet levert van de 
hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval 
diende de rechter zelf na te gaan of het gedeelte van het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
gevestigd had ter vergoeding van de hulp van een ander persoon niet de volledige, door de getroffene uit dien 
hoofde geleden schade dekte.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Cumulatie - Bewijslast - Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van een 
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ander persoon - Vergoeding naar gemeen recht - Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar - Arbeidsongeval

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

16 maart 1995C.94.0333.F AC nr. ...

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de 
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite;  het Hof gaat enkel na of de rechter 
het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en, meer bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde 
feiten geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid die op grond van die feiten geenszins kunnen worden 
verantwoord.~

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Toetsing van het Hof - Feitelijke vermoedens

- Art. 1353 Burgerlijk Wetboek

17 februari 1995C.93.0146.N AC nr. ...

Wanneer de wet bewijsvoering door getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om 
zodanig bewijs te leveren niet miskent.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Burgerlijk Wetboek

27 januari 1995C.92.8371.N AC nr. ...

Er bestaat geen wettelijk vermoeden tot bewijs van het tegendeel dat een bedrijfsrevisor bij het opstellen van 
een boekhoudkundige staat uitgaat van hem overgelegde stukken of dat de erin vermelde gegevens juist zijn.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Door bedrijfsrevisor opgestelde boekhoudkundige staat

- Art. 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

- Artt. 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Door bedrijfsrevisor opgestelde boekhoudkundige staat - Wettelijk vermoeden

- Art. 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

- Artt. 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek

5 januari 1995C.94.0002.F AC nr. ...

Het bewijs van de vreemde oorzaak waardoor de spoorwegvervoerder wordt vrijgesteld van zijn 
aansprakelijkheid voor de aan reizigers overkomen ongevallen kan onrechtstreeks blijken uit een geheel van 
omstandigheden die iedere mogelijke fout zijnerzijds uitsluiten.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Spoorweg - Vervoer - Personenvervoer - Vreemde oorzaak - 
Vermoeden van aansprakelijkheid

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

5 januari 1995C.94.0009.F AC nr. ...

De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, moet niet enkel de 
schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het 
verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit.~

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verzekerde - Recht op betaling - Verzekering - Landverzekering

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

12 december 1994S.94.0067.F AC nr. ...

Naar recht faalt het middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van de akten, wanneer het aan de 
beslissing niet verwijt te beweren dat de akten iets inhouden dat zijn niet inhouden of dat de akten iets niet 
inhouden dat er wel in voorkomt, en zich ertoe beperkt aan die beslissing te verwijten dat zij aan die akten een 
interpretatie geeft die de eiser in strijd acht met de door hem voorgestelde interpretatie.~

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Uitlegging - Begrip

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek
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5 december 1994S.94.0029.N AC nr. ...

De werkgever kan, in het geval bedoeld bij artikel  4, §1, Wet 19 maart 1991, door getuigen bewijzen op welke 
dag hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid - Grenzen

- Artt. 12 en 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

7 december 2004P.04.0791.N AC nr. 593

Artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling verbieden niet dat in eenzelfde proces-verbaal eigen 
vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als vaststellingen gesteund op automatisch werkende 
toestellen worden opgenomen of staan evenmin eraan in de weg dat zowel de eigen vaststellingen als de 
vaststellingen gesteund op automatisch werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces-verbaal, de 
door artikel 62 Wegverkeerswet bepaalde bijzondere bewijswaarde hebben.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Bijzondere bewijswaarde - Artikel 62, Wegverkeerswet - Eigen vaststellingen door 
bevoegde overheidspersonen - Vaststellingen door automatisch werkende toestellen - Eenzelfde proces-verbaal - Toepassing

16 november 2004P.04.0644.N AC nr. 549

Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning 
van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke 
gevolgen deze onrechtmatigheid meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning 
wordt vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid, 
en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af (1) (2). (1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie 
ook P.04.1127.N van dezelfde datum.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheid - Beoordeling door de rechter

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Uitsluiting

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheid - Beoordeling door de rechter

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Uitsluiting

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

Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op 
eerbiediging van het privé-, het gezinsleven, de woning en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige 
grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is (1) (2). (1) Zie de concl. van het 
O.M. (2) Zie ook P.04.1127.N van dezelfde datum.

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

16 november 2004P.04.1127.N AC nr. 550

Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning 
van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke 
gevolgen deze onrechtmatigheid meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning 
wordt vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid, 
en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af (1) (2). (1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie 
ook P.04.0644.N van dezelfde datum.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Uitsluiting

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheid - Beoordeling door de rechter

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.1127.N, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet 
gewaarborgd grondrecht
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Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheid - Beoordeling door de rechter

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Uitsluiting

Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op 
eerbiediging van het privé-, het gezinsleven, de woning en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige 
grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is (1) (2). (1) Zie de concl. van het 
O.M. (2) Zie ook P.04.0644.N van dezelfde datum.

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

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

De rechter mag een gedraging van voor de inwerkingtreding van de strafwet in aanmerking nemen om het 
bestaan van het materiële of morele element van een misdrijf na de inwerkingtreding van die strafwet te 
beoordelen.

Strafzaken - Algemeen - In aanmerking te nemen elementen - Elementen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
strafwet - Toepassing

- Art. 2 Strafwetboek

De vermelding in de dagvaarding van slechts bepaalde feitelijke gegevens waaruit de tenlastelegging kan 
worden afgeleid verhindert de rechter niet deze te beoordelen mede op grond van andere in de dagvaarding 
niet vermelde feitelijke gegevens die eveneens in deze tenlastelegging begrepen zijn en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Cass., 19 jan. 1999, AR P.97.0599.N, nr 30.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Dagvaarding - Tenlastelegging - Feitelijke gegevens vermeld in de 
dagvaarding - Feitelijke gegevens niet vermeld in de dagvaarding - Tegenspraak

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd, doet de niet-aanwezigheid 
van de geïdentificeerde natuurlijke persoon in het strafproces geen afbreuk aan de normale toepassing van de 
bewijsregels in strafzaken waarbij ingevolge het vermoeden van onschuld het openbaar ministerie, en in 
voorkomend geval de burgerlijke partij, de bewijslast hebben en elke twijfel de beklaagde ten goede komt, en 
waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Natuurlijke 
persoon - Wetens en willens gepleegde fout - Afwezigheid van de natuurlijke persoon in het strafproces

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

3 november 2004P.04.0957.F AC nr. 527

Aangezien het proces-verbaal dat de foto's toelicht, niet vermeldt dat die foto's waarnaar het verwijst en 
waarmee het één geheel vormt, een politievoertuig tonen dat "gedeeltelijk op het voetpad staat geparkeerd", 
miskent het vonnis de bewijskracht van die stukken niet, wanneer het op basis ervan beslist dat het voertuig 
dat door de politie werd gebruikt, voorbij het voetpad stond geparkeerd (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 1985, AR 
8926, nr 315.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van de bewijskracht van een geheel bestaande uit foto's en een proces-
verbaal - Begrip

6 oktober 2004P.04.0665.F AC nr. 458

De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is die welke, volgens de rechter, betrekking heeft op de 
schuld van voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR 
P.01.0305.F, nr 288.

Strafzaken - Algemeen - Algemeen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"

21 september 2004P.04.0717.N AC nr. 424
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Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet beschadigd is, wanneer de 
maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, overschreden 
is (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen 
geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 
11 juni 2003, p. 1023).

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - 
Beschadiging van het wegdek - Materieel bestanddeel

- Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

8 september 2004P.04.0916.F AC nr. 394

De regel bepaald in artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bewijslast, is kenmerkend voor 
de burgerlijke rechtspleging; zij is niet van toepassing in strafzaken (1). (1) Zie Cass., 10 dec. 1981 (Bull. en Pas., 
1982, I, 496), en noot getekend E.L.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Artikel 870 Ger.W. - Toepassing

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Het staat aan de jury te beoordelen of de haar voorgelegde bewijzen een toereikende grondslag vormen voor 
haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij haar desbetreffende beslissing uitdrukt door alleen 
bevestigend of ontkennend te antwoorden op de haar gestelde vragen (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1986, AR 5114, 
nr 117.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Hof van assisen - Verklaring van de jury - Inhoud - 
Antwoord op de vragen

- Artt. 337, 338 en 339 Wetboek van Strafvordering

De aanwezigheid, in het strafdossier, van een proces-verbaal met inlichtingen waarvan de bron niet is 
geïdentificeerd, verplicht het vonnisgerecht niet op straffe van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de 
vervolgingen de bron te doen identificeren en de informant te doen horen volgens de rechtspleging die 
bepaald is in de artt. 189bis en 315bis Sv.; die bepalingen bieden de bodemrechter immers de mogelijkheid te 
dien einde een onderzoeksrechter aan te wijzen, als die opdracht nuttig blijkt voor het onthullen van de 
waarheid (1). (1) Zie Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr 201; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ..., en Rev. 
dr. pén., 2003, p. 1072.

Strafzaken - Getuigen - Proces-verbaal dat inlichtingen vastlegt - Niet-geïdentificeerde bron - Anonieme informant - 
Identificatie en verhoor - Verplichting

- Artt. 189bis en 315bis Wetboek van Strafvordering

Art. 6.3, d, E.V.R.M. wordt niet miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt dat hij geen verhoor, op 
tegenspraak, van de anonieme informant moet of kan bevelen, op grond van wiens onthullingen het 
onderzoek nuttig kon worden gevoerd (1). (1) Zie Cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 260; 27 juni 2000, AR 
P.98.1147.N, nr 402; 21 mei 2002, AR P.01.0332.N, nr 308.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme informant - Tegenstrijdig verhoor - Rechterlijke beoordeling - Weigering - Rechten van de 
Mens - E.V.R.M. - Artikel 3 E.V.R.M. - Schending

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 juni 2004P.04.0603.F AC nr. 314

De werkgever moet, voorafgaandelijk en bij het opstarten van camerabewaking op de werkplaats, de 
werknemers over alle aspecten van die bewaking informatie verschaffen; het gebrek aan voorafgaande 
mededeling leidt tot onwettigheid van de aangewende wijze van bewijsvoering (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 2001, 
AR P.99.0706.N, nr 117, arrest waarnaar de andersluidende conclusie verwijst.

Strafzaken - Allerlei - Camerabewaking op de werkplaats - Wettigheid - Voorwaarden - Voorafgaande mededeling aan de 
werknemers - Geen voorafgaande mededeling

- Art. 9, § 1 CAO nr 68 van 16 juni 1998, verbindend verklaart bij KB 20 sept. 1998
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De regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of onregelmatige bewijzen uit het debat 
worden verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens, maar staan toe dat de rechter uitspraak 
doet op grond van andere bewijzen die, zonder enig gebrek te vertonen, onderworpen worden aan de vrije 
discussie van de partijen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde 
bewijselementen vaststelt, in feite en dus op onaantastbare wijze te oordelen of en in hoeverre deze aan de 
oorsprong liggen van de andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat het recht van 
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onwettige of onregelmatige bewijzen - Andere bewijselementen

8 juni 2004P.03.1740.N AC nr. 308

Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de brandstichting moest 
vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op het ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk 
vermoeden van schuld; het maakt slechts toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden 
geleverd door middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen (1). (1) Zie Cass., 5 
maart 2002, AR P.00.1165.N, nr 155.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Brandstichting - Verzwarende omstandigheid - Aanwezigheid van een of 
meer personen - Geen bijzonder bewijsmiddel

- Art. 518 Strafwetboek

Strafzaken - Vermoedens - Brandstichting - Verzwarende omstandigheid - Aanwezigheid van een of meer personen - 
Wettelijk vermoeden van schuld

- Art. 518 Strafwetboek

2 juni 2004P.04.0627.F AC nr. 299

De verbalisanten hoeven in de tekst zelf van de verklaringen die in het proces-verbaal van het verhoor van de 
inverdenkinggestelde vermeld worden, de door laatstgenoemde betwiste bewoordingen niet te verbeteren.

Strafzaken - Algemeen - Verhoor in het algemeen - Inverdenkinggestelde - Proces-verbaal van verhoor - Verklaringen - 
Correctie

- Art. 47bis, § 4 Wetboek van Strafvordering

25 mei 2004P.04.0189.N AC nr. 281

Behoudens de in artikel  16 V.T. Sv. bedoelde gevallen is artikel  1353 B.W. dat van toepassing is op het bewijs 
van de verbintenissen, niet van toepassing voor het bewijs van een misdrijf (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1985, AR 
9287, nr 633.

Strafzaken - Vermoedens - Bewijs van misdrijf - Toepassing van artikel 1353, B.W.

11 mei 2004P.04.0327.N AC nr. 251

Artikel 125 Tarief Strafzaken heeft niets uitstaande met het gebruik van een stuk uit een strafdossier door het 
openbaar ministerie of de politie.

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Proces-verbaal - Aanwending door het openbaar ministerie of de politie van een proces-
verbaal uit een ander strafdossier - Artikel 125 Tarief Strafzaken - Toepasselijkheid

21 april 2004P.04.0124.F AC nr. 211

Noch artikel  6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het dossier van de 
rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, 
wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de 
rechters die een dergelijke beslissing hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (1). (1) Zie Cass., 20 
jan. 1999, AR P.98.0408.F, nr 31.

Strafzaken - Allerlei - Eerlijk proces - Vonnisgerecht - Verwijderde stukken - Gevolg - Samenstelling van de zetel

23 maart 2004P.04.0012.N AC nr. 165
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Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in het licht van de 
artikelen 6, EVRM en 14, IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, 
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid 
werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van volgende omstandigheden in afweging 
nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, 
al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan; hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane 
onrechtmatigheid overstijgt; hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van 
het bestaan van het misdrijf betreft.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheid - Beoordeling door de rechter

Ofschoon naar Belgisch recht het gebruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en 
de vervolging van misdrijven is belast of een aangever met het oog op het leveren van dat bewijs hebben 
verkregen ingevolge een misdrijf, met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge een 
schending van het recht op privacy, met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van het 
recht op menselijke waardigheid, in principe, niet geoorloofd is, mag de rechter alleen dan geen rekening 
houden met een onrechtmatig verkregen bewijs: hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden 
voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid; hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de 
betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast; hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het 
recht op een eerlijk proces (1). (1) Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, nr ... met concl. van adv.-gen. DE 
SWAEF.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Uitsluiting

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Het bewijs van het in artikel  30, § 1, 1°, Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is niet afhankelijk van de 
voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij het voertuig bestuurde waarmee hij het 
misdrijf heeft gepleegd.

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Besturen van een voertuig zonder rijbewijs - Bewijs - Identificatie van de bestuurder

- Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten; die bepaling is alleen van 
toepassing op de misdrijven inzake de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden 
weerlegd, zodat zij geen onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in artikel  6.2 
EVRM is uitgedrukt (1). (1) Cass., 7 feb. 2001, AR P.00.1532.F, nr 75; 14 juni 2002, AR P.01.0119.N, nr ... .

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Wegverkeer - Overtreding - Titularis van de nummerplaat - 
Vermoeden van schuld - Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van artikel  67bis, Wegverkeersreglement, is het door 
dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de 
vaststelling van die overtreding niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld 
wegens overtreding van het wegverkeersreglement.

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Vluchtmisdrijf - Dader niet geïdentificeerd - Vermoeden van schuld - Toepassing

- Artt. 33 en 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De bepaling van artikel  1000, Ger. W., die o.m. met verwijzing naar artikel  939 van datzelfde wetboek, 
voorschrijft dat de verklaringen die de partijen afleggen tijdens hun met toepassing van artikel  992 van dat 
wetboek bevolen persoonlijke verschijning op schrift worden gesteld, houdt geen verband met de 
rechtspleging die voor de strafgerechten gevolgd wordt.

Strafzaken - Allerlei - Persoonlijke verschijning - Gerechtelijk Wetboek - Artikel 1000 - Toepassing

- Artt. 939, 992 en 1000 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4
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Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs, zonder de afloop van een 
daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt immers in feite in hoeverre dat onderzoek 
noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten (1). (1) Zie Cass., 15 
okt. 2003, AR P.03.0931.F, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid - Onderzoek geopend - Verdaging van de uitspraak - Feitelijke beoordeling - Recht 
van verdediging

5 november 2003P.03.1403.F AC nr. 558

De hoedanigheid van agent van de openbare macht, die belast is met de betekening van een 
aanhoudingsbevel, kan blijken uit een stuk van het strafdossier, dat met die betekening geen verband houdt 
(1). (1) Zie Cass., 13 dec. 2000, AR P.00.1660.F, nr 689.

Strafzaken - Allerlei - Bevel tot medebrenging - Betekening - Agent van de openbare macht - Hoedanigheid

- Artt. 7, tweede lid, en 8, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 oktober 2003P.03.0591.N AC nr. 498

De rechter die feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde feiten maar die daarover 
een toelichting kunnen geven, in aanmerking neemt om zijn overtuiging te vormen, miskent het vermoeden 
van onschuld niet.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde feiten - 
Vermoeden van onschuld

14 oktober 2003P.03.0762.N AC nr. 499

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, AC, 2003, nr ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - In aanmerking nemen door de rechter

De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, heeft in de regel slechts tot 
gevolg dat de rechter bij het vormen van zijn overtuiging dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in 
aanmerking mag nemen: hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt 
op straffe van nietigheid; hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs 
heeft aangetast; hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces (1). 
(1) Zie de concl. van het O.M. en "Het recht van verdediging in de rechtspraak van het Hof van cassatie 
(1990-2003)", Rede uitgesproken door procureur-generaal J. du Jardin op de plechtige openingszitting van het 
Hof van cassatie op 1 september 2003.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - In aanmerking nemen door de rechter

17 september 2003P.03.1249.F AC nr. 439

Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken waarop het bestreden arrest zijn 
beslissing niet grondt, mist feitelijke grondslag (1). (1) Zie Cass., 23 feb. 1982, nr 377.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert - Beslissing 
niet gegrond op die akte - Middel zonder feitelijke grondslag

25 juni 2003P.03.0851.F AC nr. 380

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering wordt niet miskend door het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, tegenover de conclusie van de inverdenkinggestelde 
m.b.t. de vraag over de voorwaarden waarin de onderzoekers in een flatgebouw zijn binnengedrongen, stelt 
"dat er geen grond bestaat om uit te weiden over de omstandigheden waarin de onderzoekers het gebouw 
waarin zich het appartement bevindt, waarin een mede-inverdenkinggestelde woonde, hebben kunnen 
binnendringen, aangezien dergelijke inlichtingen een bedreiging zouden kunnen vormen voor burgers die geen 
uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde verweten feiten" (1). (1) Zie Cass., 30 okt. 2001, AR 
P.01.1239.N, nr 583; 5 maart 2003, AR P.03.0010.F, nr ...; Fr. KUTY, JLMB, 2002, blz. 586 en 587, nrs 28 tot 30.

Strafzaken - Bewijsvoering - Algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering

- Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

11 juni 2003P.03.0266.F AC nr. 344
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Het bewijs van een misdrijf inzake douane en accijnzen mag geleverd worden door alle regelmatig verkregen 
en regelmatig aan de rechter overgelegde gegevens, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; wat dat betreft behoeft de bevoegde Belgische overheid geen enkele, bij verdrag overeengekomen 
toestemming om inlichtingen of documenten te vragen aan een buitenlandse overheid (1). (1) Cass., 20 feb. 
1990, AR 3175, nr 371.

Strafzaken - Bewijsvoering - Douane en accijnzen - Misdrijf

3 juni 2003P.03.0067.N AC nr. 331

De strafrechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde 
bewijselementen, waaronder het verslag van de technische raadsman van een beklaagde en, wanneer hij met 
opgave van redenen dit verslag als ongeloofwaardig verwerpt, vereist het recht van verdediging niet dat hij 
een onderzoeksmaatregel beveelt (1). (1) Zie Cass., 7 dec. 1999, AR P.98.0076.N, nr 665.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Verslag van technische raadsman van beklaagde - Beoordeling door de rechter

3 juni 2003P.03.0153.N AC nr. 333

Artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling laten de bijzondere bewijswaarde van de 
vaststellingen die door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande automatisch werkende toestellen 
worden opgeleverd, afhangen van het overleggen van het volledige technische dossier van die toestellen door 
de Dienst Metrologie.

Strafzaken - Bewijsvoering - Wegverkeerswet - Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande 
automatisch werkende toestellen - Bijzondere bewijswaarde - Voorwaarde - Overleggen van technisch dossier

14 mei 2003P.03.0672.F AC nr. 295

Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1985, AR 4017, nr 281; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534, redenen, blz. 
1276; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, met concl. O.M.; 26 maart 2003, 
AR P.03.0208.F, nr ... .

Strafzaken - Getuigen - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3.d - Getuigen - Verhoor - Onderzoeksgerechten - 
Voorlopige hechtenis - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige hechtenis te handhaven op 
grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de verklaring van een beschermde getuige (1). (1) 
Zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F en 19 feb. 2003, AR P.03.0209.F, nrs, ... en ... .

Strafzaken - Getuigen - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Artikel 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Ernstige aanwijzingen van schuld - Beschermde getuige

- Artt. 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 102 en 104 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar over de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid 
van een bijkomende onderzoeksmaatregel; het recht van verdediging wordt niet miskend door de enkele 
omstandigheid dat de rechter in strafzaken een verzoek om een getuigenverhoor afwijst omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen (1). (1) Cass., 5 jan. 2000, AR P.99.1085.F, nr 7; 17 
dec. 2002, AR P.02.0027.N, nr ...

Strafzaken - Getuigen - Verzoek om getuigenverhoor - Nut of noodzaak - Beoordeling door de rechter

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

16 april 2003P.02.1611.F AC nr. 255
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Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van een akte die is 
opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder dat de vertaling van die akte in de taal van 
de rechtspleging is voorgelegd aan de bodemrechter, kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een 
officiële vertaling van die akte, die is opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de 
rechtspleging is gevoegd (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1976 (AC, 1977, 437); 15 jan. 1990, AR 6693, nr 296; 8 juni 
2000, AR C.97.0047.N, nr 351.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Akte opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging - Cassatiemiddel 
dat de miskenning van de bewijskracht van die akte aanvoert - Officiële vertaling van de akte op verzoek van het openbaar 
ministerie

16 april 2003P.03.0507.F AC nr. 258

Een bevelschrift van de onderzoeksrechter om telefoongesprekken te doen opsporen of te lokaliseren, is 
alleen vereist wanneer die maatregel is bevolen voor een periode die, onverminderd een hernieuwing, niet 
langer kan zijn dan twee maanden te rekenen van het bevelschrift; het is dus alleen vereist voor toekomstige 
telecommunicatie en niet voor voorbije telecommunicatie, ook al kan het bevelschrift ernaar verwijzen (1). (1) 
de CODT J., Les nullités de l'instruction préparatoire, Rev. dr. pén., 2000, blz. 23, contra HENRION Th., Droit 
pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, blz. 107, nrs. 70 en 71.

Strafzaken - Bewijsvoering - Opsporing van telefoongesprekken - Regelmatigheid - Voorwaarden - Bevelschrift van de 
onderzoeksrechter

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen verplicht de kamer 
van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een nieuw verhoor, volgens de in die wet 
bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de 
inwerkingtreding van die wet.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Wet 8 april 
2002 - Werking in de tijd

- Artt. 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
verwijst, kan niet uitsluitend of op doorslaggevende wijze steunen op een anonieme inlichting of getuigenis 
(1). (1) Zie Cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 241; 27 juni 2000, AR P.98.1147.N, nr 402; 28 juni 2000, AR 
P.00.0243.F, nr 411; 21 mei 2002, AR P.01.0332.N, nr ... .

Strafzaken - Getuigen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Anonieme getuigenis of inlichtingen

Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde  naar het vonnisgerecht verwijzen (1). (1) Cass., 28 april 
1999, AR P.99.0315.F, nr 246.

Strafzaken - Getuigen - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3 - Recht om getuigen te doen verhoren - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

26 maart 2003P.03.0412.F AC nr. 208

Art. 90 Sv. staat de in de eerste paragraaf, eerste lid, bedoelde bewakingsmaatregel toe t.a.v. de plaatsen waar 
de verdachte vermoed wordt te vertoeven, zodat die maatregel kan worden uitgevoerd t.a.v. de woonplaats 
van de verdachte (1). (1) Gedr. St. Senaat, 1992-1993, 843-1, blz. 7.

Strafzaken - Bewijsvoering - Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie of -telecommunicatie - 
Bewaking van de plaatsen waar de verdachte vertoeft - Bewaking van de woonplaats van de verdachte - Wettigheid

- Art. 90ter, § 1 Wetboek van Strafvordering

Art. 90ter Sv. is een norm die toegankelijk is voor de betrokkenen en die precies is verwoord; het is een 
wetsbepaling die, krachtens artikel  8.2 E.V.R.M., de inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van 
het recht op eerbiediging van het privé-leven toestaat (1). (1) Zie Cass., 10 april 1990, AR 4346, nr 479.

Strafzaken - Bewijsvoering - Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie of -telecommunicatie - Rechten 
van de Mens - EVRM - Artikel 8 - Recht op eerbiediging van het privé-leven - Grenzen - Inmenging

- Art. 90ter Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De in artikel  90ter, § 1, eerste lid, Sv., bedoelde begrippen van communicatie en telecommunicatie, behelzen 
elke al dan niet mondeling en rechtstreeks of op afstand gemaakte mededeling, en m.n. de verklaringen en 
rechtstreekse of telefonische gesprekken alsook alle moderne vormen van telematica (1). (1) BOSLY H.-D. en 
VANDERMEERSCH D., La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la 
prise de connaissance et l'enregistrement de communications et télécommunications privées, Rev. dr. pén., 
1995, blz. 305; HENRION Th., Ecoutes téléphoniques, Droit penal et procedure pénale, Kluwer, 2002, blz. 18, 
noot 4.

Strafzaken - Bewijsvoering - Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie of -telecommunicatie - 
Communicatie en telecommunicatie

- Art. 90ter, § 1, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren, kennisnemen of opnemen 
van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats, zonder ze te betreden of door middel van een 
technisch middel van buiten uit (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1995, AR P.94.1030.N, ,nr 18.

Strafzaken - Bewijsvoering - Afluisteren van gesprekken in een woonplaats - Waarneming van buiten uit - 
Onschendbaarheid van de woonplaats - Wettelijkheid

- Art. 15 Grondwet 1994

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

Geen enkele schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat een 
verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is 
verricht, terwijl de betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een 
dossier waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR 
P.01.0784.F, nr 361, met concl. adv.-gen. Loop.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onderzoek in strafzaken - Verhoor niet op tegenspraak verricht - Polygraaf - EVRM - Artikel 
6.1 - Schending

Geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerlijkheid bij het zoeken naar 
bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat een beschuldigde, tijdens het voorbereidende 
onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen in een verhoor van een inverdenkinggestelde dat met een 
polygraaf is verricht, en evenmin uit de omstandigheid dat hij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke 
test te ondergaan (1). (1) Zie Cass., 3 april 2001, AR P.99.1170.N, nr 198; 30 okt. 2001, AR P.01.1239.N, nr 583 
en 23 april 2002, AR P.02.0174.N, nr ... .

Strafzaken - Bewijsvoering - Onderzoek in strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel - Eerlijkheid bij het zoeken naar bewijzen - 
Polygraaf - Toepassing

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de eindbeslissing, 
ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde 
verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan 
van voldoende bezwaren om die verwijzing met voldoende redenen te omkleden ; dat cassatieberoep is 
evenwel ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden m.b.t. 
het verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt (1); dat is het geval wanneer het 
verwijzingsarrest de bewijskracht van de akten miskent. (1) Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. ..., en 6 
feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. ... ; zie Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1776, nr. ... .

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - 
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

Het middel dat het verwijzingsarrest niet verwijt dat het beslist dat de stukken van het onderzoeksdossier een 
vermelding bevatten die er niet in  voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatten die er wel in voorkomt, 
maar wel dat het geen acht slaat op feitelijke gegevens die de eisers daaruit hebben gehaald tot staving van 
hun verdediging of dat het steunt op andere of daarmee strijdige gegevens, bevat geen grief van miskenning 
van de bewijskracht van de akten (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 2001, A.R. P.01.1428.F, nr. ...

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die deze akte niet uitlegt op een wijze die 
met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (1). (1) Zie Cass., 28 jan. 1997, A.R. P.95.1190.N, nr. 49 ; 5 mei 
1999, A.R. P.99.0635.F, nr. 264.
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Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

22 januari 2003P.03.0057.F AC nr. 49

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle, in de artt. 102 tot 110 Sv. bedoelde stukken, of sommige 
daarvan, betreffende de bescherming van de bedreigde getuigen, deel uitmaken van het dossier van het 
onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak doet.

Strafzaken - Getuigen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bescherming van de bedreigde getuigen - Stukken van de 
beschermingsprocedure - Voeging bij het dossier van de voorlopige hechtenis

- Artt. 102 tot 110 Wetboek van Strafvordering

Hoewel de Getuigenbeschermingscommissie rekening moet houden met de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit om gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen aan een bedreigde getuige, kan de 
verklaring van een geïdentificeerde en beschermde getuige de enige aanwijzing van schuld zijn op grond 
waarvan een onderzoeksgerecht de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde kan handhaven.

Strafzaken - Getuigen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bescherming van de bedreigde getuigen - Verklaring van een 
beschermde getuige - Enige aanwijzing van schuld - Wettigheid

- Artt. 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 104, § 1 Wetboek van Strafvordering

17 december 2002P.02.0027.N AC nr. 675

De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij het verzoek van de beklaagde tot het 
verhoor van een anonieme getuige ter rechtszitting met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich 
voldoende ingelicht acht en hij zijn oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende 
mate op de tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen 
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op (1). (1) Zie Cass., 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr 241.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Verhoor ter rechtszitting - Verzoek van de beklaagde - Taak van de rechter

- Artt. 153 en 155 Wetboek van Strafvordering

20 november 2002P.02.0708.F AC nr. 616

De rechter kan zijn overtuiging niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten het onderzoek of het 
debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1444.F, nr. 92; 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. ...; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ..., met concl. 
O.M.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Gegevens 
niet onderworpen aan de tegenspraak

6 november 2002P.02.0755.F AC nr. 586

Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op feiten die op de 
algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen 
werden aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de rechtszitting kennisgenomen heeft (1). 
(1) Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575; 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, nr. ... ; 26 juni 2002, A.R. 
P.02.0505.F, nr. ... ; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ... .

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten 
niet aan tegenspraak onderworpen - Algemeen bekende feiten

- Art. 154 Wetboek van Strafvordering

22 oktober 2002P.01.1070.N AC nr. 557

Het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer legt geen bijzonder 
bewijsmiddel op om het bestaan van de daarin of in de uitvoeringsbesluiten van dat decreet omschreven 
misdrijven vast te stellen (1). (1) Zie Cass., 5 okt. 1993, A.R. 6334, nr 394; 25 nov. 1997, A.R. P.96.0660.N, nr 
502; 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr 713.

Strafzaken - Algemeen - Grondwaterbeheer - Bewijsmiddel

- Artt. 11 en 12 Decr. 24 jan. 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
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9 oktober 2002P.02.1311.F AC nr. 524

De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel  779, tweede lid, Ger. W., in 
het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van beroep wettig was verhinderd de 
uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de 
rechtszitting heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden 
arrest en die in de beschikkingen van de voorzitter - neergelegd in het dossier van de rechtspleging - niet 
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging tot betichting van 
valsheid, bewijzen ze dat de bij artikel  779 Ger. W. opgelegde regels zijn nageleefd (1). (1) Zie Cass., 16 mei 
1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241 ; 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, nr. ....

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - 
Wettig verhinderde rechter - Vervanging - Rechtspleging - Regelmatigheid

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten 
niet aan tegenspraak voorgelegd

In de regel kan de strafrechter zijn overtuiging niet stoelen op feitelijke gegevens die niet aan de tegenspraak 
van de partijen zijn voorgelegd en waarvan hij buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten 
niet aan tegenspraak voorgelegd

18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460

De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

Strafzaken - Algemeen - Telefoontap - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

17 september 2002P.01.0818.N AC nr. 451

De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is voldaan aan de 
voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt 
dat aan de betrokkene moet uitgelegd worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een 
eventueel verschil tussen de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde 
nauwkeurigheidsvoorschriften een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen 
tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef wordt 
uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde 
feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Bewijsvoering - Wegverkeer - Bloedproef - Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een uiteindelijke 
bloedproef - Verplichte uitleg aan betrokkene - Bewijs dat aan deze verplichting is voldaan - Onaantastbare beoordeling 
door de rechter

- Art. 7, vierde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

11 september 2002P.01.1583.F AC nr. 437
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Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te verhoren, moet aannemen, 
moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om 
de waarheid aan het licht te brengen (1). (1) Een uitdrukkelijk antwoord is vereist. Zie Cass., 27 april 1999, A.R. 
P.97.0860.N, nr. 241; 22 juni 1999, A.R. P.99.0716.N, nr. 384; 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263; 5 jan. 
2000, A.R. P.99.1085.F, nr. 7; 3 okt. 2000, A.R. P.98.1074.N, nr. 505, alsook Hof Mensenrechten, 22 april 1992, 
Vidal t. België, nr. 14/1991/266/337, Rev. dr. pén., 1993, blz. 554.

Strafzaken - Getuigen - Getuige - Verhoor - Verzoek van de beklaagde - Taak van de rechter

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

10 september 2002P.01.0341.N AC nr. 429

Een authentieke akte zoals een akte van verklaring van hoger beroep in strafzaken levert volledig bewijs op 
van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt 
geleverd na een valsheidsvordering; geen valsheidsvordering is vereist wanneer een vermelding wordt 
tegengesproken door een andere vermelding van dezelfde authentieke akte of door een andere authentieke 
akte of wanneer de valsheid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een onderzoeksmaatregel 
hoeft te worden getroffen (1). (1) Zie Cass., 31 okt. 1968, AC, 1968-69, 237.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Authentieke akte - Akte van verklaring van hoger beroep - Tegenbewijs - 
Valsheidsvordering - Toepassingsgevallen

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 1319 Burgerlijk Wetboek

26 juni 2002P.02.0505.F AC nr. 384

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, AC, 2002, nr. ... .

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Grenzen - Feit niet onderworpen aan de tegenspraak 
van partijen

Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende of op algemene ervaring berustende 
feiten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de 
tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de rechtszitting kennisgenomen heeft (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Grenzen - Feit niet onderworpen aan de tegenspraak 
van partijen

23 april 2002P.01.0277.N AC nr. 245

De strafrechter mag een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf alleen maar bewezen verklaren op grond van 
regelmatig verkregen bewijs; de omstandigheid dat de aangever van het misdrijf dit ingevolge een 
onwettigheid heeft vernomen, doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het bewijs, dat zelf zonder enige 
onwettigheid naderhand werd verkregen (1). (1) Cass., 30 mei 1995, AR P.93.0946.N, nr 267 met conclusies 
van advocaat-generaal Goeminne.

Strafzaken - Bewijsvoering - Bekendmaking van een misdrijf - Onwettigheid begaan door de aangever - Rechtmatig 
verkregen bewijs

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel  67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel  6, lid 2, EVRM en artikel  14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Misdrijf - Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon - Niet 
geïdentificeerde bestuurder - Titularis van de nummerplaat - Persoonlijk karakter van straf

9 april 2002P.00.1537.N AC nr. 217
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Wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de 
handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aankoop 
en de verkoop van met rechten of met accijnzen belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer 
kunnen worden toegekend, gelden die stukken tot bewijs van een fraude der rechten, zolang het tegendeel 
niet is bewezen.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Aankoop of verkoop van met rechten of accijnzen belaste goederen - Fraude der 
rechten

- Art. 205, zoals gewijzigd bij art. 41 Wet 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

13 maart 2002P.01.1765.F AC nr. 178

Wanneer de beklaagde alleen gevorderd heeft het in het buitenland verkregen bewijs op zijn regelmatigheid te 
toetsen t.a.v. de regel van internationaal strafrecht, die volgens hem ten deze van toepassing is, dient de 
Belgische strafrechter, bij wie geen enkel geschil aanhangig is gemaakt m.b.t. de schending van een interne 
rechtsregel van de Staat op wiens grondgebied het bewijs is verkregen, niet ambtshalve te onderzoeken of het 
bewijs is verkregen overeenkomstig het buitenlands recht (1). (1) Zie Cass., 25 april 1996, A.R. P.95.0119.N, nr. 
133; 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.

Strafzaken - Bewijsvoering - Bewijs verkregen in het buitenland - Toetsing

5 maart 2002P.00.1165.N AC nr. 155

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken vrij de 
bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te 
beoordelen van het regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van 
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding tussen de beklaagde 
en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het deskundigenonderzoek niet alle regels van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (1). (1)
Cass., 21 april 1999, AR P.98.1589.F, nr 231; 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713. Voor wat de toepassing in 
burgerlijke zaken betreft, zie Cass., 11 dec. 1997, AR C.96.0374.N, nr 550 en 24 dec. 1999, AR C.97.0218.F, nr 
701.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Geen bijzonder bewijsmiddel - Deskundigenonderzoek 
bevolen in een burgerlijk geding tussen beklaagde en burgerlijke partij - Niet contradictoir deskundigenonderzoek - Debat 
op tegenspraak - Toepassing

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Wanneer de minuut van een proces-verbaal van een rechtszitting geheel of gedeeltelijk is vernield of 
verdwenen en er noch uitgiftes noch authentieke afschriften van bestaan, mag het bestaan en de inhoud van 
dit proces-verbaal door alle rechtsmiddelen worden bewezen; het komt het Hof toe de bewijskracht van deze 
rechtsmiddelen te beoordelen (1). (1) Cass., 14 april 1947, AC 1947, 119; "De juridische gevolgen van den 
brand in de Griffie van het Hof van verbreking", rede uitgesproken door advocaat-generaal R. JANSSENS de 
BISTHOVEN ter plechtige zitting van 15 sept. 1945, p. 5.

Strafzaken - Bewijsvoering - Vernieling of verdwijning van processtukken - Proces-verbaal van de rechtszitting - Minuut - 
Geen uitgifte of authentiek afschrift - Toepassing

- Artt. 46 en 1348, 4° Burgerlijk Wetboek

27 februari 2002P.02.0072.F AC nr. 143

Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarop hij zijn 
overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1); het staat hem met 
name vrij geen geloof te hechten aan de verklaringen van de beklaagde, op voorwaarde dat hij de 
bewoordingen ervan niet miskent (2). (1) Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713. (2) Zie Cass., 3 nov. 
1969 (AC, 1970, blz. 216); 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Geen bijzonder bewijsmiddel

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering
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26 februari 2002P.00.1037.N AC nr. 130

De bewijsregels in burgerlijke zaken zijn van toepassing op het verweer van de beklaagde tegen de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen hem is ingesteld op grond van een te zijnen laste gelegd misdrijf, wanneer dat 
verweer geen verband houdt met het bewijs van het misdrijf (1). (1) Cass., 4 april 1989, A.R. nr 2072, nr 427.

Strafzaken - Bewijsvoering - Verweer van de beklaagde tegen een burgerlijke rechtsvordering - Verweer zonder verband met 
het bewijs van het misdrijf - Bewijsregels in burgerlijke zaken

Geen algemeen rechtsbeginsel noch enige wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling verbiedt dat een 
toekomstige burgerlijke partij door de strafrechter als getuige onder eed zou worden ondervraagd (1). (1) 
Cass., 2 sept. 1975, AC, 1976, 13; zie cass., 12 juni 1991, AR nr 8931, nr 526.

Strafzaken - Getuigen - Toekomstige burgerlijke partij

26 februari 2002P.01.1473.N AC nr. 132

In de context van artikel  1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en artikel  73 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering uitgeoefende toezicht niet uit dat 
bewarende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden 
weggehaald of om een betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een 
container met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze 
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig (1). (1) Zie P. TRAEST en J. MEESE, 
Belgisch rapport in P.J.P.TAK (ed.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie. De normering van bijzondere 
opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 63.

Strafzaken - Bewijsvoering - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Gecontroleerde aflevering - Wettigheid - 
Artikel 73, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 - Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 1988

Nu elke Staat krachtens zijn eigen soevereiniteit op grond van zijn eigen wetgeving strafvervolgingen instelt en 
de rechtmatigheid ervan beoordeelt en de deelnemers aan een internationaal drugstransport afzonderlijk 
kunnen worden vervolgd in de respectievelijke landen waar zij de feiten hebben gepleegd, strekt de 
onregelmatigheid van het bewijs ten aanzien van een deelnemer die in het buitenland wordt vervolgd zich niet 
uit tot een latere deelnemer aan hetzelfde drugstransport die in België wordt vervolgd (1). (1) Zie cass., 30 mei 
1995, AR nr P.93.0946.N, nr 267 met concl. van advocaat-generaal GOEMINNE.

Strafzaken - Algemeen - Onrechtmatig verkregen bewijs - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Onrechtmatig 
verkregen bewijs ten aanzien van een in het buitenland vervolgde deelnemer - Gevolg ten aanzien van een in België 
vervolgde beklaagde

19 februari 2002P.00.1100.N AC nr. 117

De mogelijkheid voor de rechter of de partijen om een effectieve controle uit te oefenen op de wijze waarop 
een eenzijdige analyse van in beslag genomen producten is geschied en of deze analyse herhaalbaar is, betreft 
niet het recht van verdediging van de beklaagde, maar wel de bewijswaarde van die analyse waarover de 
rechter onaantastbaar oordeelt.

Strafzaken - Allerlei - Eenzijdige analyse van in beslag genomen producten - Beoordeling van de bewijswaarde ervan

12 februari 2002P.01.1534.N AC nr. 99

Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR op de enige grond 
dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (1). (1) Cass., 4 april 2001, 
AR P.01.0041.F, nr ....

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

De vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor Ruanda voorgelegde zaken, 
is geen gegeven dat algemeen bekendheid geniet (1). (1) Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Persoonlijke kennis van de rechter - 
Algemeen bekend feit
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De rechter die zich ertoe beperkt de beweringen van de verdachte te verwerpen, door vast te stellen dat zij 
geen enkel gegeven bevatten waaraan geloof kan worden gehecht, miskent de regels betreffende de 
bewijslast in strafzaken niet (1). (1) Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.97.0858.N, nr. 692.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast

16 januari 2002P.01.1190.F AC nr. 32

Wie het bestaan aanvoert van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst, moet deze bewijzen.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering - 
Verzekeringsovereenkomst - Duur - Afwijking

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Het eenzijdig geschrift dat opgemaakt is door de partij die het aanvoert, is geen bewijs van het bestaan van 
een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering - Verzekeringsovereenkomst - 
Duur - Afwijking - Eenzijdig geschrift

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

Inzake douane zijn de rechten, in beginsel, verschuldigd op straffe van, m.n., strafrechtelijke sancties, tenzij 
gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen (1); de 
reglementering betreffende de inning van douanerechten wijkt aldus af van het stelsel van de bewijsvoering in 
strafzaken. (1) Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474.

Strafzaken - Bewijsvoering - Uitzondering - Douane en accijnzen - Rechten - Verschuldigd karakter

De wetgever mag het bewijsrecht in strafzaken bijstellen in zoverre die bijstelling verenigbaar is met de 
eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op stilzwijgen en bijgevolg ook de regels 
betreffende de bewijslast behoren (1). (1) Zie Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0250.F, nr. 228; 7 feb. 2001, A.R. 
P.00.1532.F, nr. 75.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Aanpassing - Grenzen - Recht op stilzwijgen van de beklaagde - 
Recht van verdediging

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

De oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op de regeling van de rechtspleging, 
bewijzen niet dat de daarin vermelde identiteiten overeenstemmen met de burgerlijke stand van de daarin 
aangewezen personen, zolang dat stuk niet van valsheid wordt beticht.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Oproepingen verstuurd door de 
griffier - Identiteiten

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

De miskenning van de bewijskracht van de akten wordt niet aangevoerd in het middel dat het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet verwijt dat het oordeelt dat de oproepingen, die door de griffier van de 
raadkamer zijn verzonden met het oog op de regeling van de rechtspleging, een vermelding bevat die er niet in 
voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatte die er wel in voorkomt, maar dat zich ertoe beperkt de 
appèlrechters te verwijten te hebben beslist dat de in die akten aangewezen personen de eisers zijn (1). (1) Zie 
Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 446.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

30 oktober 2001P.00.0401.N AC nr. ...
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Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke procedure wordt ingesteld, 
staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de 
handelingen, waarvoor hij wordt vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het 
komt de strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en regels van de 
bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, 
tenzij deze elke geloofwaardigheid mist.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Immuniteit - Consulaire immuniteit - Handeling verricht bij de 
uitoefening van de consulaire taak - Aanvoering van feitelijke gegevens

- Artt. 5, 43, tweede lid, 58, tweede lid, en 63 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

30 oktober 2001P.01.1239.N AC nr. ...

De regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens dewelke de procureur des Konings 
waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld, legt slechts 
een bijzondere ambtsverplichting op aan de procureur des Konings die een opsporingsonderzoek leidt en heeft 
verder niets uitstaande met de vraag of in het strafproces ten gronde het recht op een eerlijk proces, de 
loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht van verdediging worden geëerbiedigd.

Strafzaken - Bewijsvoering - Openbaar ministerie - Bijzondere ambtsverplichting - Verplichting te waken voor de wettigheid 
van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld

- Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

Het staat de rechter te oordelen of de aanvoering van een beklaagde, dat het openbaar ministerie beschikt 
over elementen à décharge, al dan niet elke grond van geloofwaardigheid mist en, indien niet, welk 
rechtsgevolg hieraan moet worden verleend.

Strafzaken - Bewijsvoering - Aanvoering van beklaagde dat het openbaar ministerie over niet aan de rechter overlegde 
elementen beschikt - Taak van de rechter

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...

Art. 205 Douane- en Accijnzenwet, krachtens hetwelk de discrepanties die door de ambtenaren der douane en 
accijnzen worden vastgesteld in de handelsboeken, handelsgeschriften of handelsdocumenten van een 
handelaar, ingeroepen kunnen worden als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten, zolang het 
tegendeel niet bewezen is op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze, legt geen wettelijk vermoeden van 
toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde persoon op.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Douane en accijnzen - Discrepanties in de boeken, geschriften of 
documenten - Bewijs van een fraude van de rechten

- Art. 205 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen - Afdoende vermoedens - Gegevens die op 
het tegendeel wijzen

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter in feite 
de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben kunnen voeren; het staat hem o.m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn 
overtuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens 
schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen - Afdoende vermoedens - Gegevens die op 
het tegendeel wijzen

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2001P.00.0133.N AC nr. ...
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Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter oplegt, wanneer het misdrijf 
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de 
uitlegging betwist wordt, zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing 
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt voor het plegen van 
oplichting (1). (1) Cass., 14 december 1982, A.R. nr 7562, nr 224; zie Cass., 22 januari 1991, AR nr 4104, nr 264; 
du Jardin J. De prejudiciële geschillen in strafzaken", en "Recht en beweging", Liber Amicorum R. Victor, I, p. 
433 e.v.

Strafzaken - Bewijsvoering - Prejudicieel geschil - Misdrijf verband houdend met uitvoering van overeenkomst - Bewijsregels 
van burgerlijk recht - Oplichting - Overeenkomst voorwerp van het misdrijf

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 september 2001P.99.1742.N AC nr. ...

De bekentenis van een beklaagde hoeft niet afgelegd te zijn naar aanleiding van een vaststelling van een 
misdrijf door een bevoegde overheid (1). (1) Zie R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, 
Kluwer, 1999, nr 1291-1292.

Strafzaken - Bekentenis - Bekentenis van beklaagde - Geldigheid

De overtreding van nachtgerucht of nachtrumoer moet niet verplicht bewezen worden door een vaststelling 
van een bevoegde overheid.

Strafzaken - Allerlei - Nachtgerucht of nachtrumoer - Bewijs van de overtreding - Vaststelling van een bevoegde overheid

- Art. 561, 1° Strafwetboek

29 mei 2001P.01.0189.N AC nr. ...

De beschikbaarheid van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel van telefoontaps werden 
opgenomen heeft enkel betrekking op de overeenstemming van de inhoud van de opgenomen gesprekken 
met de transcriptie ervan in het proces-verbaal en dus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met 
de regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en dus van de bewijsverkrijging; het feit dat 
de geluidsbanden waarop de telefoongesprekken in het buitenland werden opgenomen niet meer beschikbaar 
zijn, maakt de regelmatigheid van de bewijsverkrijging niet onmogelijk daar dit onderzoek gebeurt aan de 
hand van de door de buitenlandse overheid overgemaakte procedurestukken die erop betrekking hebben.

Strafzaken - Bewijsvoering - Rechtmatigheid verkregen bewijs - Telefoontap - Beschikbaarheid geluidsbanden - Proces-
verbaal met transcriptie van de opgenomen gesprekken - Bewijswaarde

22 mei 2001P.99.1591.N AC nr. ...

Een bewijs dat door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of een officier of agent van gerechtelijke 
politie onwettig of deloyaal werd verkregen, is nietig en brengt de nietigheid mee van alle verdere opsporings-
of onderzoekshandelingen die daarvan het rechtstreekse gevolg zijn; de onrechtmatigheid van een 
opsporingshandeling brengt evenwel de nietigheid niet met zich van de op zich niet onwettige of deloyale 
beslissing van de procureur des Konings om een zelfstandige opsporingshandeling te verrichten  of om 
strafvervolging in te stellen (1). (1) Zie Cass., 4 jan. 1994, A.R. 6388, nr 1 met de conclusie van advocaat-
generaal du Jardin.

Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs

22 mei 2001P.01.0737.N AC nr. ...

De ambtenaren van het bestuur der douane en accijnzen hebben bevoegdheid om inzake de toepassing van de 
Drugswet vaststellingen te doen en proces-verbaal op te maken.

Strafzaken - Algemeen - Douane en accijnzen - Bevoegdheid om vaststellingen te doen

- Art. 7 Wet 24 feb. 1921

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel van de rechter betrekking 
heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem ten laste gelegde feiten (1) en niet de twijfel over de 
feitelijke beoordeling van een middel van nietigheid, die niet kan leiden tot vrijspraak van de beklaagde (2). (1) 
Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 669. (2) Zie Cass., 23 dec. 1968 (AC, 1969, 400).

Strafzaken - Algemeen - Algemeen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"
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18 april 2001P.01.0033.F AC nr. ...

De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen ; het staat aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op 
onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen 
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van verdediging en het recht 
op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast ; de kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid 
te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een 
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de door nietigheid 
aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het 
licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet 
naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 ; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr 382.

Strafzaken - Eed - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

4 april 2001P.01.0041.F AC nr. ...

De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en zijn niet strijdig met de artt. 6 
en 8 E.V.R.M., op de enige grond dat zij het gevolg zijn van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn 
verkregen (1). (1) Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. ... en 28 juni 2000, A.R. P.00.0243.F, nr. ... .

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Artt. 6.1 en 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

3 april 2001P.99.1170.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het plegen van het misdrijf 
wordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers wordt verschalkt, brengt op zich geen 
miskenning van het algemeen beginsel van behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de 
bewijsvoering met zich mee (1). (1) Zie betreffende het beginsel van behoorlijkheid in de opsporing en van 
loyauteit in de bewijsvoering : R. DECLERCQLa preuve en droit pénal", in Prolegomena, p. 66; A.DE 
NAUWDefinitie en bewijs van de provocatie door overheidsagenten", R.W., 1987-88, 643; C. DE 
VALKENEEROverzicht van de belgische en Europese rechtspraak inzake undercover-praktijken", in De nieuwe 
politiewetgeving in België (Kluwer), p. 125.

Strafzaken - Bewijsvoering - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Behoorlijkheid van de opsporing - Toepassing

Strafzaken - Bewijsvoering - Loyauteit - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Toepassing

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat voorschrijft dat de techniek van pseudokoop maar in subsidiaire 
orde mag worden aangewend, wanneer de andere onderzoeksmiddelen uitgeput zijn (1). (1) Cass., 17 
jan.1996, AR P.95.1063.F, R.D.P., 1996, p. 1110.

Strafzaken - Bewijsvoering - Regelmatigheid - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Subsidiariteit - Draagwijdte

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

De strafrechter vermag niet een misdrijf bewezen te verklaren, indien het bewijs ervan is verkregen middels 
een strafbaar feit of op een andere onrechtmatige wijze, hetzij door de overheid die met de opsporing, de 
vaststelling of de vervolging ervan is belast, hetzij door de aangever van het misdrijf; de rechter mag evenwel 
weigeren het t.g.v. een onrechtmatige daad verkregen bewijs terzijde te laten wanneer de derde, door wiens 
tussenkomst dat bewijs bij de onderzoekers is terechtgekomen, zelf niets te maken heeft met enige 
onrechtmatige daad (1). (1) Zie Cass., 4 jan. 1994, A.R. 6388, nr. 1; 30 mei 1995, A.R. P.93.0946.N, nr. 276; 23 
dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.

Strafzaken - Algemeen - Onrechtmatig verkregen bewijs

14 februari 2001P.00.1444.F AC nr. ...

De rechter kan zijn beslissing niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten het onderzoek en de 
debatten en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 12 maart 
1923 (Bull. en Pas., 1923, I, blz. 235).

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Inlichtingen ingewonnen door de rechter buiten het onderzoek en de debatten
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7 februari 2001P.00.1532.F AC nr. ...

Het verbod voor de rechter om het stilzwijgen van de beklaagde te bestraffen door hem schuldig te verklaren 
op de enige grond dat hij geweigerd heeft vragen te beantwoorden, verbiedt de wetgever niet het bewijsrecht 
in te richten op een wijze die verenigbaar is met de eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van 
onschuld.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Inrichting - Zwijgrecht van de beklaagde - Vermoeden van 
onschuld

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Om een beklaagde te veroordelen wegens een overtreding inzake wegverkeer, kan de rechter, die toepassing 
maakt van het vermoeden van schuld dat de wet inricht t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het 
voertuig, het tegenbewijs verwerpen door zijn overtuiging niet alleen te gronden op de omstandigheid dat de 
beklaagde geweigerd heeft een verklaring af te leggen, maar ook op de omstandigheid dat geen enkel 
objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
beklaagde zijn voertuig niet bestuurde op het ogenblik van de feiten (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1993, A.R. 
P.93.0517.F, nr. 409; 24 jan. 1995, A.R. P.93.1041.N, nr. 38; 2 okt. 1996, A.R. P.96.1085.F, nr. 347; 27 okt. 
1997, A.R. P.97.0958.F, nr. 421.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Inrichting - Wegverkeer - Misdrijf - Titularis van de 
nummerplaat - Vermoeden van schuld - Zwijgrecht van de beklaagde

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 februari 2001P.99.0498.N AC nr. ...

Anders dan is bepaald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, wordt de 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed dan hij de overtreding op de Wegverkeerswet en haar 
uitvoeringsbesluiten met het motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon heeft begaan.

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeerswet - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - 
Overtreding - Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, Cass., 31 jan. 2001, A.R. P.00.1540.F, nr. ... .

Strafzaken - Bewijsvoering - Deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - 
Regelmatigheid - Beoordeling

De W. 8 dec. 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens verbiedt de gerechtsdeskundige niet de genetische profielen die hij gelast werd te 
analyseren, te bewaren.

Strafzaken - Allerlei - Deskundigenonderzoek - Persoonlijke gegevens - Genetische profielen - Bewaring door de deskundige - 
Wettigheid

- Artt. 1, 2, 3 en 8 Wet 8 dec. 1992

- Artt. 43 en 44 Wetboek van Strafvordering

De toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs tegen hem kan dienen, moet 
duidelijk, vrijwillig en op weloverwogen wijze gegeven worden; die voorwaarde sluit uit dat die toestemming 
door list of door enig andere oneerlijke handelwijze kan worden verkregen.

Strafzaken - Bewijsvoering - Deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - 
Regelmatigheid

De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast van de toestemming van 
de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs tegen hem kan dienen (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 
1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

Strafzaken - Bewijsvoering - Deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - 
Regelmatigheid - Beoordeling
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De rechter die, om zijn beoordeling van de andere opgesomde feitelijke gegevens te staven, vaststelt dat de 
beklaagde over geen enkel alibi beschikt, miskent de regels betreffende de bewijslast niet (1). (1) Zie Cass., 11 
feb. 1998, A.R. P.97.1339.F, nr. 83; 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 262.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast

16 januari 2001P.99.0397.N AC nr. ...

Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met bewijswaarde tot bewijs van 
het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal 
ingebrachte gegevens onaantastbaar (1). (1) Cass., 9 januari 1996, A.R. P.94.1024.N, nr. 17.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot 
bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Beoordeling door de rechter

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

16 januari 2001P.99.0422.N AC nr. ...

De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krachtens artikel 62 Wegverkeerswet 
opgestelde proces-verbaal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn 
bevoegdheid en opdracht gedane zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en 
de ermee verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit die vaststellingen 
maakt en evenmin voor de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt (1). (1) Cass., 25 sept. 1997, A.R. 
C.96.0279.N, nr 367.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Wegverkeer - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Beperking

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot 
bewijs van het tegendeel - Beperking

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

20 december 2000P.00.1161.F AC nr. ...

Wanneer de op vordering van een gerechtelijke overheid met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte 
verrichte bloedafname niet is geschied op de in de vigerende reglementsbepalingen bepaalde wijze, heeft de 
analyse van het aldus afgenomen bloed geen wettelijke bewijswaarde (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1965 (Bull. en 
Pas., I, 952); 12 mei 1969 (AC, 1969, 836); 23 jan. 1990, A.R. 3195, nr. 320; 18 nov. 1992, A.R. 90, nr. 739; 26 
jan. 1994, A.R. P.93.0988.F, nr. 51.

Strafzaken - Bewijsvoering - Alcoholgehalte - Bloedproef - Wijze - Analyse - Uitslag - Bewijswaarde

- Art. 3 KB 10 juni 1959

- Art. 34, § 2, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

20 december 2000P.00.1307.F AC nr. ...

Hoewel de rechter het bestaan van de feiten waarop hij zijn beslissing grondt, op onaantastbare wijze vaststelt 
en hoewel de gevolgen die hij als vermoeden daaruit afleidt, door de wet aan het oordeel en aan het beleid 
van de rechter overgelaten worden, gaat het Hof niettemin na of hij het rechtsbegrip "feitelijk vermoeden" 
niet heeft miskend of verdraaid, en of hij, m.n., aan de aldus vastgestelde feiten geen gevolgen heeft 
verbonden die daarmee in geen enkel verband staan of die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden 
verantwoord ; dat begrip wordt miskend door het vonnis dat uit de vaststelling alleen dat de verzekeringspolis 
door een bepaald persoon is ondertekend, afleidt dat het verzekerde voertuig aan zijn zoon toebehoorde (1). 
(1) Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. 2941, nr. 117.

Strafzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Onaantastbare beoordeling - Grenzen - Toezicht door het Hof

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

20 december 2000P.00.1384.F AC nr. ...
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Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarop hij zijn 
overtuiging grondt et waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Cass., 5 sept. 1995, 
A.R. P.94.0294.N, nr. 365; 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Geen bijzonder bewijsmiddel

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

De wet betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor om het bestaan van de daarin of 
in de uitvoeringsbesluiten van die wet omschreven misdrijven vast te stellen.

Strafzaken - Algemeen - Verdovende middelen - Bewijsmiddel

- Art. 7 Wet 24 feb. 1921

13 december 2000P.00.1660.F AC nr. ...

Het aanhoudingsbevel moet, in de regel, weliswaar de vermeldingen bevatten aan de hand waarvan de 
regelmatigheid van zijn betekening kan worden nagegaan, maar geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de 
onderzoeksgerechten om, in geval van vergeten of onjuiste vermeldingen, het bestaan of de regelmatigheid 
van de betekening op een andere wijze te bewijzen (1). (1)  Zie Cass., 7 okt. 1992, A.R. 250, nr. 654 ; 24 aug. 
1998, A.R. P.98.1170.F, nr. 373.

Strafzaken - Allerlei - Bevel tot aanhouding - Betekening - Vergeten of onjuiste vermeldingen

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 oktober 2000P.00.1260.F AC nr. ...

De artt. 1349 en 1353 betreffende de vermoedens zijn niet van toepassing in strafzaken (1). (1) Zie Cass., 11 
mei 1988, A.R. 6078, nr. 566; 26 maart 1991, A.R. 4384, nr. 400; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 589, nr. 1293.

Strafzaken - Vermoedens - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

De rechter die oordeelt dat het van algemene bekendheid is dat er draagbare telefoons in de strafinrichtingen 
rondgaan, steunt niet op zijn persoonlijke kennis, maar op algemeen bekende omstandigheden (1). (1) Zie 
Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364; 26 juni 1998, A.R. F.97.0109.F, nr. 346; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 465, nr. 1036.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Persoonlijke kennis van de rechter - 
Algemeen bekend feit

3 oktober 2000P.98.1074.N AC nr. ...

Zo artikel  6, lid 3, d, EVRM het recht van de beklaagde waarborgt om getuigen à décharge op te roepen, 
verhindert die bepaling niet dat de rechter de pertinentie van een gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en 
die vraag afwijst mits hij het recht van de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent (1). (1) Cass. 
22 juni 1999, AR P.99.0716.N, nr. 384.

Strafzaken - Getuigen - Getuigen à décharge - Beoordeling door rechter van gevraagd getuigenverhoor

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 september 2000P.00.1125.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar of de ondervraging van getuigen dienend is (1). (1) Zie cass., 5 
mei 1999, AR P.99.0481.F, nr. 263.

Strafzaken - Getuigen - Ondervraging - Noodzaak, nut of opportuniteit - Beoordeling door de rechter

28 juni 2000P.00.0243.F AC nr. ...
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Uit de omstandigheid alleen dat een arrest verwijst naar een anonieme getuigenis waarin het uiterlijk van 
beklaagde in algemene bewoordingen wordt omschreven en op grond waarvan, samen met een geheel van 
precieze feitelijke gegevens, die verdachte geïdentificeerd en zijn schuld bewezen kan worden, kan niet 
worden afgeleid dat voornoemd getuigenis in de beoordeling van de appèlrechters een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld en dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 
E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R.P.97.0780.N, nr. 314, en de concl. adv.-gen. De Riemaecker; 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Bewijswaarde

27 juni 2000P.98.1147.N AC nr. ...

In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem gebleven getuige niet als 
bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden aangewend bij de vorming van de innerlijke 
overtuiging van de rechter, kan evenwel geen schending van artikel  6 EVRM, noch miskenning van het recht 
van verdediging worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond, niet 
alleen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de overige hem reglematig 
overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewjswaarde beoordeelt, zoals de verklaringen van een 
medebeklaagde en van wel met naam gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en 
materiële feitelijke gegevens eigen aan de zaak (1). (1) zie Cass., 12 mei 1998, AR nr. P.96.0263.N, nr.240.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Inlichtingen verstrekt aan politieambtenaar - Bewijswaarde

20 juni 2000P.98.0965.N AC nr. ...

De beklaagde kan niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen 
verzoek (1). (1) zie: Cass., 17 februari 1976, AC 1976, 707.

Strafzaken - Getuigen - Ondervraging onder eed - Verhoor van beklaagde

6 juni 2000P.98.0461.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verbiedt de strafrechter de snelheid van een voertuig af te leiden uit een tachograafschijf 
(1). (1) Zie Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140, nr. 246.

Strafzaken - Bewijsvoering - Verkeer - Snelheid - Bewijs middels tachograafschijf

- Art. 11.3.2° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Het feit dat bepaalde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograafschijf en andere niet impliceert 
geen ongelijkheid inzake het bewijs van overtredingen.

Strafzaken - Bewijsvoering - Verkeer - Overtredingen - Bewijs middels tachograafschijf - Gelijkheid inzake bewijs

Inzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te hechten aan feitelijke gegevens 
die door de verbalisanten niet persoonlijk werden vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats 
dan de plaats van de vaststelling te lokaliseren.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Plaats van vaststelling - Lokalisatie van het misdrijf

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

24 mei 2000P.00.0089.F AC nr. ...

Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
bodemrechter steunt op de bekentenissen van de beklaagde om te beslissen dat hun laattijdige intrekking niet 
geloofwaardig is (1). (1) Zie Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.0727.N, nr. 494.

Strafzaken - Bekentenis - Intrekking - Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 mei 2000P.00.0377.N AC nr. ...

De regelmatigheid van een in het buitenland uitgevoerde telefoonbewaking wordt door de Belgische 
strafrechter beoordeeld op grond van de wijze waarop dit onderzoek in het vreemd land is geschied en door 
het gerecht aldaar wordt beoordeeld (1). (1) Cass., 25 april 1996, P.95.0119.N, nr 133.

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoonbewaking in het buitenland

Met het oog op de toetsing van de regelmatigheid van een in het buitenland verkregen bewijs, is het niet 
vereist dat de Belgische strafrechter van het dossier van het vreemd gerechtelijk onderzoek kennisneemt (1). 
(1) Cass., 23 dec. 1998, A.94.0001.F, nr 534.
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Strafzaken - Bewijsvoering - In het buitenland verkregen bewijs - Toetsing

16 mei 2000P.97.0782.N AC nr. ...

De vernietiging van een faillissementsvonnis betreft alleen de afhandeling van het faillissement en heeft geen 
betrekking op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor de strafvordering, waaronder de 
elementen overgemaakt door de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde 
vernietiging niet wordt aangetast.

Strafzaken - Bewijsvoering - Faillissement - Vernietiging van faillissementsvonnis - Gevolg - Bewijs nuttig voor strafvordering

5 april 2000P.00.0250.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na de ten laste van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben 
opgesomd, enerzijds, erop wijst dat die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, 
en, anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de telastlegging bewezen is.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Motivering - Recht van verdediging - Zwijgrecht - Miskenning

16 februari 2000P.99.1553.F AC nr. ...

De bij artikel  133, Bosw. voorgeschreven voeging van de dagvaarding bij het proces-verbaal van de 
ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters, is alleen vereist wanneer de vervolgende partij zijn 
rechtsvordering erop grondt; de vervolgende partij die dat vormvereiste niet naleeft, verliest alleen het recht 
om zich te beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen-verbaal, die gelden als 
bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar belet niet dat zij als gewone inlichtingen kunnen gelden.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - 
Geen voeging bij de dagvaarding

- Artt. 133, 136, 137 et 138 Boswetboek

19 januari 2000P.99.1773.F AC nr. ...

Het proces-verbaal dat een speurder bij zijn terugkeer in België heeft opgemaakt en waarin hij de gegevens 
vermeldt die voor het onderzoek nuttig blijken en die hem door een getuige spontaan zijn toevertrouwd, 
terwijl hij zich in het buitenland bevond voor een ambtelijke opdracht, is niet door nietigheid aangetast, 
aangezien die gegevens als gewone inlichtingen gelden.

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Proces-verbaal - Internationale ambtelijke opdracht - Getuige - Spontane verklaring - 
Nietigheid - Voorwaarden - Gewone inlichting

5 januari 2000P.99.1085.F AC nr. ...

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter in feite 
de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben kunnen voeren; het staat hem o.m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wel 
aan andere, om een bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke overtuiging, om de draagwijdte van de door 
een medebeklaagde afgelegde verklaringen te beoordelen  en om acht te slaan op het geheel van de hem 
voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens van schuld schijnen op te leveren, zelfs als 
andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen.

Strafzaken - Bekentenis - Splitsbaarheid

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter in feite 
de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben kunnen voeren ; het staat hem o.m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wel 
aan andere, om een bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke overtuiging, om de draagwijdte van de door 
een medebeklaagde afgelegde verklaringen te beoordelen  en om acht te slaan op het geheel van de hem 
voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens van schuld schijnen op te leveren, zelfs als 
andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Begrip - Innerlijke overtuiging - Bekentenis - Vermoedens - Verklaringen van 
een medebeklaagde

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering
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De strafrechter die, door een verschrijving, aan een stuk een nummer toekent dat in de inventaris van het 
strafdossier niet vermeld staat, miskent noch de bewijskracht van die akte noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, wanneer dat stuk, zelfs onder een andere verwijzing, in het dossier geklasseerd en 
geïnventariseerd werd, en de partijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Dossier - Inventaris van de stukken - Verschrijving - Recht van verdediging

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, beoordeelt de bodemrechter in feite of 
er een aanvullend onderzoek moet worden verricht en, inzonderheid, of er een getuige ten gunste moet 
worden verhoord om tot zijn overtuiging te komen.

Strafzaken - Getuigen - Verhoor van een getuige - Noodzaak of nut - Bodemrechter - Onaantastbare beoordeling

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

21 december 1999P.97.0858.N AC nr. ...

De strafrechter bij wie een telastlegging van misbruik van vertrouwen aanhangig is gemaakt, gedraagt zich, 
wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of 
de uitlegging betwist wordt, naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; artikel  1341 B.W. is noch van openbare orde noch van dwingend recht.

Strafzaken - Geschriften - Algemeen - Misbruik van vertrouwen - Betwiste overeenkomst - Bewijs - Regels van burgerlijk 
recht - Bepalingen noch van openbare orde noch van dwingend recht - Artikel 1341 B.W.

- Art. 491 Strafwetboek

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15 en 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Uit de omstandigheid dat de strafrechter de door de beklaagde tot zijn verweer aangevoerde feitelijke 
gegevens als niet geloofwaardig verwerpt kan niet worden afgeleid dat de rechter de bewijslast omkeert, noch 
dat hij het vermoeden van onschuld miskent.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering - Fout van het slachtoffer - Schade - 
Omvang - Oorzakelijk verband

15 december 1999P.99.1042.F AC nr. ...

Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter de 
bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde gegevens in feite; de door die rechter in aanmerking 
genomen feitelijke vermoedens hoeven niet te voldoen aan de bij het B.W. bepaalde vereisten, aangezien de 
artt. 1349 en 1353 van dat wetboek niet van toepassing zijn in strafzaken.

Strafzaken - Vermoedens - Beoordeling door de feitenrechter

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De onwettigheid van een bewijsmiddel tast slechts dan het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met 
dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg geheel 
erop steunen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; het 
staat de kamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien 
onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de oorsprong liggen 
van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast.

Strafzaken - Algemeen - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, of een door een beklaagde eigenhandig geschreven 
verklaring wel dan niet een onverbrekelijke of intellectuele eenheid uitmaakt met de vroeger of later door hem 
onder eed afgelegde verklaringen en niet onder dwang werd opgesteld en overhandigd.

Strafzaken - Geschriften - Algemeen - Eigenhandig geschreven verklaring - Onder eed afgelegde verklaring - Onverbrekelijke 
of intellectuele eenheid - Dwang - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toepassing

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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Strafzaken - Eed - Onder eed afgelegde verklaring - Eigenhandig geschreven verklaring - Onverbrekelijke of intellectuele 
eenheid - Dwang - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toepassing

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen miskenning van het recht van 
verdediging in en sluit zulks de mogelijkheid van een eerlijk proces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later voor de vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen 
worden en deze hun bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal hebben van de 
door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd.

Strafzaken - Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

8 december 1999P.99.0887.F AC nr. ...

De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel van de rechter betrekking 
heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem ten laste gelegde feiten.

Strafzaken - Algemeen - Algemeen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"

Van een grief als zou de bewijskracht van de akten, i.c. van het proces-verbaal, zijn miskend, is geen sprake in 
het middel waarbij aan het vonnis niet wordt verweten dat het aan die in het proces-verbaal vervatte 
verklaringen een vermelding toeschrijft die er niet in voorkomt of aan die verklaringen een vermelding ontzegt 
die er wel in voorkomt, maar wel dat het aan die verklaringen niet de door de eiser gewenste betekenis geeft.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

Niets belet de rechter aan de gegevens van een deskundigeonderzoek en aan de getuigenverklaring van de 
deskundige geloof te hechten, ook al zou blijken dat die deskundige na de neerlegging van zijn verslag, is 
opgetreden als technisch raadsman van een der partijen.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Deskundige - Technisch raadsman van een der partijen

7 december 1999P.98.1005.N AC nr. ...

De feitenrechter beoordeeelt de schuld van de beklaagde volgens zijn innerlijke overtuiging en hij veroordeelt 
hem wanneer hij de menselijke zekerheid heeft dat de beklaagde schuldig is aan het hem ten laste gelegde 
feit.

Strafzaken - Algemeen - Schuld van beklaagde - Innerlijke overtuiging van de rechter

- Artt. 189 en 211 Wetboek van Strafvordering

3 november 1999P.99.0295.F AC nr. ...

De strafrechter miskent het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, wanneer hij de beklaagde 
het recht ontzegt om gebruik te maken van de inhoud van een getuigenis, die afgenomen werd in de loop van 
een onderzoek dat wegens een gebrek in de procedure is vernietigd, en die hij, tot staving van zijn verdediging, 
wil aanvoeren.

Strafzaken - Getuigen - Gebrek in de procedure - Vernietigd onderzoek - Recht van verdediging - Beklaagde - Gebruik van de 
getuigenis

19 oktober 1999P.98.0177.N AC nr. ...

Alhoewel behorend tot het formele strafrecht, is een wijzigende wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in 
strafzaken waardoor het recht van verdediging wordt aangetast, slechts toepasselijk op feiten die na de 
inwerkingtreding van die bepaling zijn gepleegd.

Strafzaken - Vermoedens - Weerlegbaar vermoeden - Wet tot wijziging van de regels inzake bewijsvoering in strafzaken - 
Artikel 67bis, Wegverkeerswet - Werking in de tijd - Recht van verdediging - Aantasting - Toepassing

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek
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22 juni 1999P.99.0716.N AC nr. ...

Aan de beklaagde komt geen onbeperkt recht toe om het oproepen van getuigen voor het gerecht te 
bekomen:  het staat de rechter te antwoorden op een door de beklaagde gedaan verzoek om een getuige te 
horen en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid.

Strafzaken - Getuigen - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Grenzen - Taak van de rechter

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.99.0682.F AC nr. ...

De kennisgeving van de uitslagen van de bloedproef aan de persoon van wie bloed werd afgenomen, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; wanneer die kennisgeving niet is geschied, verliest het 
deskundigenverslag zijn wettelijke bewijswaarde niet, mits het recht van verdediging geeerbiedigd werd.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Bloedproef - Analyse - Kennisgeving van de uitslagen - Verzuim - Gevolg - 
Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag

- Art. 9 KB 10 juni 1959

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te 
horen; noch de artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch artikel  14.1 I.V.B.P.R., noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om een getuige à décharge onder 
eed te horen.~

Strafzaken - Getuigen - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

5 mei 1999P.99.0635.F AC nr. ...

Het arrest dat aan een proces-verbaal van de gerechtelijke politie een uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, miskent de bewijskracht ervan.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Schending

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

27 april 1999P.97.0860.N AC nr. ...

Aan de beklaagde komt geen onbeperkte recht toe om het oproepen van getuigen voor het gerecht te 
bekomen;  het staat de rechter te antwoorden op een door de beklaagde gedane verzoek om een getuige te 
horen en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid.

Strafzaken - Getuigen - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Grenzen - Taak van de rechter

Het bewijs tegen een beklaagde mag in geen geval uitsluitend of in doorslaggevende mate stoelen op een 
anonieme verklaring.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Bewijswaarde

Het gebruik van een getuigenis afgelegd tijdens het vooronderzoek schendt op zich het recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces en op het laten ondervragen van getuigen niet, voor zover zijn recht van verdediging 
wordt geëerbiedigd;  dit is het geval wanneer de beklaagde voldoende de gelegenheid heeft gekregen om de 
getuigenis te betwisten en de getuige te ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de getuigenis afgelegd wordt, 
hetzij op een later tijdstip;  de omstandigheid dat deze getuige, op het ogenblik van de behandeling van de 
zaak ten gronde niet meer aan te treffen is en dan ook niet ter rechtszitting kan worden verhoord, levert op 
zich evenmin een schending op van het recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk proces.

Strafzaken - Getuigen - Ondervraging tijdens het vooronderzoek - Onderzoek ter rechtszitting - Afwezigheid van de getuige

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

In principe moet, wanneer het verhoor van een getuige noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid, 
die getuige ter rechtszitting worden ondervraagd ten einde het recht op tegenspraak te verzekeren.

Strafzaken - Getuigen - Recht op tegenspraak
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Van het ondervragen van een getuige ter rechtszitting, op een door de beklaagde gedane verzoek, kan bij 
uitzondering worden afgeweken wanneer het noodzakelijk is om de anonimiteit van een vertrouwenspersoon 
van de politie die zelf geen politiebeambte is, te bewaren ten einde hem en zijn familie te beschermen - wat 
impliceert dat omtrent deze persoon geen informatie wordt verstrekt - of om in de toekomst nog op hem 
beroep te kunnen doen.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Afwijzing

21 april 1999P.98.1589.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de feitenrechter een getuigenverklaring verwerpt op grond dat ze op 
bedrieglijke verstandhouding berust, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging worden afgeleid.~

Strafzaken - Getuigen - Recht van verdediging - Bedrieglijke verstandhouding - Beoordeling door de rechter

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter de 
bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben kunnen voeren, in feite; het staat hem o.m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en 
zijn overtuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens 
schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Algemeen - Afdoende vermoedens - Gegevens die op het tegendeel wijzen

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Vermoedens - Beoordelingsvrijheid - Gegevens die op het tegendeel wijzen

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

Het middel, dat de bestreden beslissing niet verwijt dat zij heeft beslist dat de verklaring van een getuige een 
bewering bevat die er niet in staat of dat zij geen bewering bevat die er wel in staat, maar wel dat zij heeft 
beslist dat die getuigenverklaring alle geloofwaardigheid miste omdat ze op een leugen berustte, bevat niet 
het verwijt dat de beslissing de bewijskracht van de akten miskent.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip - Getuigenverklaring - Geloofwaardigheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

17 maart 1999P.98.0753.F AC nr. ...

Wanneer een overtreding van de Wegverkeerswet is vastgesteld door middel van een radar en de bestuurder 
van het voertuig niet is geïdentificeerd, wordt die overtreding geacht te zijn begaan door de titularis van de 
nummerplaat van dat voertuig;  het staat aan laatstgenoemde gegevens aan te brengen die zijn onschuld 
kunnen bewijzen of een redelijke twijfel kunnen wekken aangaande de identiteit van de bestuurder.

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Misdrijf - Nummerplaat - Persoonlijk karakter van de straffen

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

24 februari 1999P.99.0224.F AC nr. ...

Noch artikel  5.4 E.V.R.M., noch artikel  56, § 1, tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeksgerecht ertoe om, 
wanneer het, bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van 
de getuige, uit het debat te weren.~

Strafzaken - Getuigen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Getuigenis - Beoordeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

27 januari 1999P.98.0759.F AC nr. ...

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd, op het ogenblik van de uitspraak door een andere rechter vervangen wordt, kan de 
aanwijzing van die andere rechter bewezen worden door een door de griffier eensluidend verklaard afschrift 
van de beschikking van de voorzitter bij het dossier te voegen.~

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Samenstelling van de zetel - Wettig verhinderde magistraat - Beschikking van de 
voorzitter van het rechtscollege - Bewijs

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek
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27 januari 1999P.98.0907.F AC nr. ...

Het bewijs van de niet-nakoming van de verplichting om voorrang te verlenen aan de van rechts komende 
bestuurder, die aan de bestuurder is opgelegd bij artikel  12.3.1 Wegverkeersreglement, en het bewijs van de 
niet-nakoming van de verplichting om voorrang te verlenen aan de andere bestuurders, die bij artikel  12.3.2 
van hetzelfde reglement is opgelegd aan de bestuurder die opnieuw zijn voertuig in beweging brengt, zijn aan 
dezelfde regels onderworpen.~

Strafzaken - Allerlei - Artikel 12.3.1 en 12.3.2, Wegverkeersreglement

20 januari 1999P.98.0408.F AC nr. ...

Wanneer het vonnisgerecht stukken uit het debat weert en verklaart zijn beslissing te gronden op gegevens 
die er geen verband mee houden, mogen die stukken zelf in het dossier van de rechtspleging blijven.~

Strafzaken - Allerlei - Uit het debat geweerde stukken - Lot

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling 
mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging - Wettigheid

Het bewijs dat is verkregen door een handeling die niet verenigbaar is met de grondregelen van de 
strafrechtspleging of met de algemene rechtsbeginselen, en meer bepaald met de eerbiediging van het recht 
van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, is onwettig.~

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling 
mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging - Wettigheid

13 januari 1999P.98.0653.F AC nr. ...

Mits eerbiediging van het recht van verdediging oordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite of 
het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te horen.~

Strafzaken - Getuigen - Verhoor van een getuige - Noodzaak of opportuniteit - Feitenrechter - Onaantastbare beoordeling

- Artt. 153, 155, 189, 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

5 januari 1999P.97.0002.N AC nr. ...

De bewijsregels in burgerlijke en handelszaken zijn in beginsel niet van toepassing in strafzaken.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Bewijsregels in burgerlijke en handelszaken

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

De bepalingen van het Ger. W. die ofwel verwijzen naar het akkoord van de partijen, ofwel bepaalde gevolgen 
van hun initiatief doen afhangen, ofwel het ambt van de rechter in de leiding van het strafproces aantasten, 
zijn niet van toepassing op de rechtsplegingen voor de strafrechter wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Verslag medisch deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk karakter - Gerechtelijk Wetboek - 
Toepasselijkheid

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

In geval van actieve of passieve omkoping wordt de voorafgaande overeenkomst, die meestal mondeling maar 
ook stilzwijgend kan zijn, door alle middelen rechtens bewezen en kan ze o.m. worden afgeleid uit feiten of 
gedragingen waaruit voorafgaande afspraken en het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen, 
beloften of giften en de verbintenis van de met een openbare dienst belast persoon blijken en zulks, zelfs als 
de te verrichten handeling niet wordt verwezenlijkt.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Bewijs - Voorafgaande overeenkomst - Omkoping van ambtenaren

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek
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De overtuiging van de strafrechter kan gegrond zijn op zekere en precieze vermoedens op voorwaarde dat zij 
versterkt zijn door overeenstemmende elementen en niet afgeleid zijn uit andere vermoedens; de loutere 
samenloop van gebeurtenissen of data maakt slechts vermoedens uit wanneer zij een verband vertonen dat 
vaststaat.~

Strafzaken - Vermoedens - Andere elementen - Samenloop - Overtuiging van de strafrechter

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs beoordelen door 
na te gaan, enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of dat 
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die ook wordt bepaald door internationale en 
supranationale rechtsnormen, anderzijds, of het in het buitenland verkregen bewijs werd bekomen conform 
het vreemd recht.~

Strafzaken - Allerlei - Regelmatigheid - In het buitenland verkregen bewijs - Internationale ambtelijke opdracht - 
Beoordeling door de Belgische rechter

- Artt. 154, 155, 156 en 189 Wetboek van Strafvordering

Art. 26 van het Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken biedt de verzoekende 
Staat de mogelijkheid om, met het akkoord van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, agenten 
te sturen om de onderzoeksverrichtingen en de vaststelling van de misdrijven bij te wonen op het grondgebied 
van de aangezochte Staat; die agenten mogen in hun land de aldus verkregen inlichtingen gebruiken, zelfs 
indien ze betrekking hebben op in beslag genomen voorwerpen waarvoor het Verdrag achteraf een 
rechtspleging tot toezending van stukken vereist.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - 
Onderzoeksverrichtingen en vaststelling van misdrijven - Grondgebied van de aangezochte Staat - Sturen van agenten door 
de verzoekende Staat - Bijstand bij de verrichtingen - Inbeslagneming van voorwerpen - Gebruik van de verkregen 
inlichtingen

- Art. 26 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

De onwettigheid of de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvordering aangebrachte bewijzen 
leiden niet tot haar niet-ontvankelijkheid maar kunnen wel de grondslag ervan aantasten; de regels m.b.t. de 
bewijsvoering vereisen dat de onwettig of onregelmatig bevonden bewijzen uit het debat worden geweerd 
samen met de elementen die er het gevolg van zijn, maar verhinderen niet dat de rechter uitspraak doet op 
grond van andere bewijselementen die, zonder aangetast te zijn door een gebrek, aan het vrije debat tussen 
partijen onderworpen zijn.~

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Onwettigheid of onregelmatigheid van de bewijzen

- Artt. 154, 155, 156 en 189 Wetboek van Strafvordering

De innerlijke overtuiging van de strafrechter maakt op zich geen bewijs uit; die overtuiging kan slechts de 
resultante zijn van feitelijke elementen en bewijzen waarop de rechter gesteund heeft om zijn beslissing te 
gronden.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Strafrechter - Innerlijke overtuiging

24 augustus 1998P.98.1170.F AC nr. ...

De door de griffier van de onderzoeksrechter gedane vaststelling dat hij het bevel tot aanhouding aan de 
verdachte heeft betekend en dat hij hem een afschrift ervan, alsmede van de andere, in artikel   16, § 7, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bedoelde stukken heeft overhandigd, is een authentieke akte waartegen alleen in een 
valsheidsprocedure kan worden opgekomen.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Voorlopige hechtenis - Betekening van het aanhoudingsbevel aan de verdachte - 
Griffier - Vaststelling dat het vormvereiste inachtgenomen is

- Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 juni 1998P.98.0020.F AC nr. ...

Van een grief als zou de bewijskracht van de akten, i.c. van het proces-verbaal, zijn miskend, is geen sprake in 
het middel waarbij aan het arrest niet wordt verweten dat het aan de in het proces-verbaal vervatte 
verklaringen een vermelding toeschrijft die er niet in voorkomt of aan die verklaringen een vermelding ontzegt 
die er wel in voorkomt, maar wel dat het aan die verklaringen niet de door de eiser gewenste betekenis geeft.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

12 mei 1998P.96.0263.N AC nr. ...
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Inlichtingen door een anoniem gebleven getuige aan een politieambtenaar verstrekt mogen niet als 
bewijsmiddel van doorslaggevend belang worden aangewend bij de vorming van de innerlijke overtuiging van 
de rechter.

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Inlichtingen verstrekt aan politieambtenaar - Bewijswaarde

5 mei 1998P.97.0618.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een proces-verbaal opgesteld door overheidsagenten die door de Koning worden 
ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, ingevolge de 
laattijdige toezending van een afschrift ervan aan de overtreder, slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaantastbare appreciatie van de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde feitelijke gegevens waarover de beklaagde tegenspraak heeft kunnen voeren, waaronder de 
vaststellingen van de verbalisant, te releveren dat de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding 
werd vastgesteld met een toestel Multanova type 5F en te oordelen dat uit de vaststellingen door de 
verbalisant en zijn verklaringen ter rechtszitting omtrent de controle en werking van het gebruikte 
multanovatoestel moet besloten worden dat de door het gebruikte meettoestel gedane vaststellingen 
betrouwbaar zijn en het bewijs van de aan de beklaagde tenlaste gelegde verkeersovertreding opleveren.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Processen-verbaal inzake wegverkeer - Afschrift - Laattijdige toezending aan de 
overtreder

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

28 april 1998P.97.0036.N AC nr. ...

De bijzondere bewijswaarde die, zolang het tegendeel niet is bewezen, verbonden is aan het proces-verbaal 
dat naar aanleiding van een overtreding van de verkeerswetten werd opgesteld door een daartoe bevoegde 
ambtenaar of beambte van de overheid, geldt slechts voor de vaststelling van de overtreding zelf, doch niet 
voor de later verstrekte gegevens.

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Overtreding op de verkeerswetten - Proces-verbaal van vaststelling - Bijzondere 
bewijswaarde - Draagwijdte - Later verstrekte gegevens

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

21 april 1998P.96.0727.N AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld impliceert dat een beklaagde niet het bewijs moet leveren van de werkelijkheid 
van een door hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond die niet van alle geloofwaardigheid is ontbloot.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vermoeden van onschuld - Rechtvaardigingsgrond

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 71 Strafwetboek

25 maart 1998P.97.1599.F AC nr. ...

De waarborg van onschendbaarheid, die aan het geheel van de consulaire archieven wordt toegekend, belet 
niet dat door de consulaire overheden vrijwillig overhandigde of uitgereikte documenten voor het gerecht 
worden gebruikt, meer bepaald als overtuigingsstuk.

Strafzaken - Allerlei - Consulaire archieven - Onschendbaarheid - Overtuigingsstukken

- Artt. 1, inz. 1.1.k, en 33 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

11 februari 1998P.97.1339.F AC nr. ...

Van een grief als zou de bewijskracht van de akten zijn miskend, is geen sprake in het middel waarbij aan de 
bestreden beslissing niet wordt verweten dat het een getuigenverklaring uitlegt op een wijze die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, maar wel dat het de bewijswaarde ervan miskent.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Schending

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

De regels inzake de bewijslast worden niet miskend door de rechter die geen enkel bewijs aan de beklaagde 
ten laste legt, maar zich ertoe beperkt de bewijswaarde te beoordelen van de gegevens waarover hij beschikt.
~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vermoeden van onschuld - Rechtvaardigingsgrond

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
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21 januari 1998P.97.1236.F AC nr. ...

De termijnen die de wet bepaalt, enerzijds, voor de toezending door de deskundige van zijn analyseverslag van 
een bloedproef, anderzijds, voor de kennisgeving van de uitslagen van de analyse aan de betrokkene, zijn niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-inachtneming van die termijnen tast de wettelijke 
bewijswaarde van het regelmatig bij het rechtsplegingsdossier gevoegde deskundigenverslag niet aan, mits het 
recht van verdediging wordt geëerbiedigd.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Bloedproef - Analyse - Deskundigenverslag - Toezending - Kennisgeving van de 
uitslagen - Niet-inachtneming van de termijnen - Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag

- Artt. 7 en 9 KB 10 juni 1959

20 januari 1998P.96.0833.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van akkoord tussen haar en de beklaagde omtrent de omvang en de hoegrootheid van de door 
haar gevorderde schadevergoeding komt het de burgerlijke partij toe het initiatief tot bewijsinzameling te 
nemen door haar schade op tegensprekelijke wijze, zo nodig door een hiertoe door de rechtbank aan te stellen 
deskundige, te laten vaststellen.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering - Bewijslast - Vordering gegrond op een misdrijf - 
Burgerlijke partij - Schade - Omvang - Hoegrootheid

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

De rechter vermag niet een misdrijf bewezen te verklaren, indien de daartoe aangewende bewijselementen op 
onrechtmatige wijze werden verkregen;  zulks belet niet dat de rechter de beklaagde aan het hem ten laste 
gelegde feit schuldig kan verklaren indien hij die beslissing kan laten steunen op andere op rechtmatige wijze 
verkregen gegevens.

Strafzaken - Algemeen - Onrechtmatig verkregen bewijs

9 december 1997P.97.1329.N AC nr. ...

Aan de rechtmatige verkrijging van het bewijs, waarvan de aangever bij toeval in het bezit kwam zonder zelf 
hiertoe een misdrijf of een andere onrechtmatigheid te hebben gepleegd, wordt geen afbreuk gedaan doordat 
de aangever dit bewijs niet onmiddellijk aan de gerechtelijke overheid overhandigt maar bedrieglijk verbergt, 
noch doordat hij zonder wettelijke machtiging van dit bewijs gebruik maakt of laat maken.

Strafzaken - Bewijsvoering - Bekendmaking van een misdrijf - Rechtmatig verkregen bewijs

3 december 1997P.97.0582.F AC nr. ...

Aangezien het niet-dragen van de veiligheidsgordel geen rechtvaardigingsgrond vormt, moet de beklaagde, de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij of de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de beklaagde, die een 
dergelijke omstandigheid aanvoeren, het bestaan van die fout en het oorzakelijk verband tussen die fout en de 
schade bewijzen.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Lichamelijke schade - Passagier - Niet-dragen van de veiligheidsgordel - 
Bewijslast

26 november 1997P.97.1027.F AC nr. ...

Wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter vrij de bewijswaarde 
van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering - Bewijslast - Vordering gegrond op een misdrijf - 
Burgerlijke partij - Schade - Omvang - Hoegrootheid

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

25 november 1997P.96.0660.N AC nr. ...

De door een bijzondere wet geregelde technische controle op de lozing van afvalwater door hiertoe 
aangestelde bijzondere ambtenaren doet geen afbreuk aan de bevoegdheid tot opsporing en vaststelling van 
de overtredingen op deze wet, door officieren van gerechtelijke politie, met regelmatige verkrijging van alle 
bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters niet uitgesloten;  geen wettelijke bepaling legt een bepaald 
bewijsmiddel of bijzonder vormvoorschrift op.
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Strafzaken - Algemeen - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Opsporing - Vaststelling - 
Bevoegde personen - Vorm

- Art. 36 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

18 november 1997P.96.0477.N AC nr. ...

De beklaagde die, teneinde een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering aanvoert dat de burgerlijke partij een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot 
het ontstaan van de schade, dient het bestaan van die fout en van het oorzakelijk verband met de schade te 
bewijzen.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering - Verdeling van aansprakelijkheid - Aan 
burgerlijke partij verweten fout - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

13 november 1997C.96.0285.N AC nr. ...

De beslissing van de burgerlijke rechter die de vordering van de benadeelde tot vergoeding van zijn schade 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt op grond dat, doordat deze vordering gesteund is 
op een overtreding van de strafwet, de verweerder het bestaan aanvoert van een rechtvaardigingsgrond, zoals 
overmacht, die niet van alle waarschijnlijkheid is ontbloot en eiser het bestaan van een misdrijf en het niet 
bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund 
is en het fonds evenmin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van het bewijs in burgerlijke 
zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Vergoedingsverplichting - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

22 oktober 1997P.97.0202.F AC nr. ...

De wegens inbreuk op de Jachtwet door de ambtenaren van het bosbeheer of door de boswachters 
opgemaakte processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - 
Jachtmisdrijven

- Art. 24 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

22 oktober 1997P.97.0958.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter om bij de veroordeling van een beklaagde wegens een 
verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, 
ook te gronden op een geheel van vermoedens, waaronder de niet betwiste identiteit van de houder van de 
nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek.~

Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer - Misdrijf - Nummerplaat - Persoonlijk karakter van de straf

23 september 1997P.96.0526.N AC nr. ...

Bij een civielrechtelijke betwisting inzake de te vergoeden schade als gevolg van een verkeersongeval, behoort, 
bij de aanvoering van een eigen fout van het slachtoffer - zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel - en 
het oorzakelijk verband met de schade, de bewijslast van die fout, de schade en dat oorzakelijk verband aan 
degene die op deze grond de gevorderde vergoeding betwist;  in dit geval dient de schadevorderende partij 
dus niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de fout van het slachtoffer en de schade zoals 
deze zich in concreto heeft voorgedaan, maar heeft de in schadevergoeding aangesproken partij de bewijslast 
voor de feiten die naar haar bewering de schadevordering zouden aantasten - zoals voor het feit dat de 
gevolgen van het verkeersongeval, zonder die vastgestelde fout van het slachtoffer, minder erg zouden 
geweest zijn.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering - Fout van het slachtoffer - Schade - 
Omvang - Oorzakelijk verband

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
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Bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de bewijslast van fout, schade en 
oorzakelijk verband aan degene die vergoeding vordert.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering - Schade

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

De rechter vermag wettig vast te stellen dat het van algemene bekendheid is dat de veiligheidsgordel bij 
hevige zijdelingse aanrijdingen heel wat minder bescherming biedt dan bij frontale.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering - Algemene bekendheid - 
Veiligheidsgordel - Bescherming - Omvang

Door vast te stellen dat bepaalde feiten wel en andere niet bewezen zijn legt de rechter geen bewijslast op, 
noch keert hij ze om.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Begrip - Omkering - Burgerlijke rechtsvordering

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

15 april 1997P.96.1399.N AC nr. ...

De processen-verbaal opgemaakt door ambtenaren van de administratie van douane en accijnzen wegens hun 
handelingen en ambtsverrichtingen, hebben wettelijke bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel voor de 
door die ambtenaren persoonlijk gedane materiële vaststellingen.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Overtreding op douanewetgeving - Proces-verbaal opgemaakt door 
douaneambtenaar - Wettelijke bewijswaarde - Grenzen

- Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 maart 1997P.97.0378.F AC nr. ...

De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de verdachte de hem ten laste 
gelegde feiten "heeft gepleegd", wordt niet miskend door het onderzoeksgerecht dat, na te hebben 
geoordeeld dat "het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit 
"een verschrijving" en na de draagwijdte van de bewoordingen "heeft begaan" te hebben beoordeeld door ze 
in de algemene context van de zaak terug te plaatsen, op grond van de door het onderzoeksgerecht op 
onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch zeker beslist dat de door de 
onderzoeksmagistraat gebruikte bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 16, § 5 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 maart 1997P.96.0149.N AC nr. ...

De strafrechter beoordeelt, zo de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, op onaantastbare wijze in feite 
het bestaan van de bestanddelen van een misdrijf op grond van de hem regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid

- Art. 505, 1° Strafwetboek

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Voor de regelmatigheid van de toestemming van de persoon tot het nemen van een bloedstaal voor de 
noodwendigheden van het strafonderzoek, is de voorafgaande kennisgeving van de op het bloedstaal te 
verrichten onderzoeksdaad niet vereist.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Deskundigenonderzoek - Bloedstaal - Toestemming van de betrokkene

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Het door de rechter gemaakte onderscheid tussen de objectiviteit van de vaststellingen en de subjectiviteit 
van de vaststeller maakt deel uit van deze beoordeling van de bewijswaarde, die in feite, mitsdien op 
onaantastbare wijze, geschiedt.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid

28 januari 1997P.95.1190.N AC nr. ...
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Wanneer de rechter zijn beslissing op een akte of een geschrift laat steunen beperkt de taak van het Hof van 
Cassatie zich ertoe na te gaan of hij aan de bewoordingen ervan al dan niet hun gebruikelijke zin heeft 
toegekend en, zo niet, of enerzijds de gegeven uitlegging met die bewoordingen bestaanbaar is gelet op de 
betekenis die de rechter eraan gegeven heeft, anderzijds de gegeven uitlegging berust op het geheel van de 
akte dan wel op een deel ervan, waaraan de voorkeur werd gegeven.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Art. 1320 Burgerlijk Wetboek

11 december 1996P.96.0944.F AC nr. ...

Niet als een grief betreffende de bewijskracht van een situatietekening kan worden beschouwd, de grief die in 
werkelijkheid betrekking heeft op de uitlegging van een wetsbepaling door de rechter.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Middel waarin de miskenning van de bewijskracht van een situatietekening wordt 
aangevoerd - Grief betreffende de uitlegging van de wet door de rechter

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

2 oktober 1996P.96.1085.F AC nr. ...

De bewijslast wordt niet omgekeerd door de rechter die, na te hebben vastgesteld dat de feiten waarop hij zijn 
overtuiging grondt zich werkelijk hebben voorgedaan, onderstreept dat de beklaagde niets te zijner 
rechtvaardiging aanvoert.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Omkering van die last

24 september 1996P.94.1072.N AC nr. ...

Art. 16, eerste lid, V.T.Sv. dat bepaalt dat wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een 
overeenkomst waarvan het bestaan wordt ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter 
zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van de overeenkomst 
of over de uitvoering ervan, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een beklaagde, vervolgd 
hoofdens misbruik van vertrouwen, voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering 
ervan aanvoert, zich naar de regels van het burgerlijk recht moet gedragen; in dat geval moeten de regels van 
het bewijs in strafzaken worden toegepast.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Misdrijf - Beklaagde - Verdedigingsmiddel - Bestaan en uitvoering van overeenkomst - 
Toepassing bewijsregels in strafzaken

3 september 1996P.96.0675.N AC nr. ...

Het staat de strafrechter, en niet het Hof van cassatie, om de uitleg en bewijswaarde van het verslag van een 
deskundige en de onpartijdigheid van zijn bevindingen en advies te beoordelen, hierin begrepen het 
geschreven verslag dat de deskundige, op de rechtszitting onder eed bevestigt en het geheel van zijn 
verklaringen ter rechtszitting.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Deskundigenonderzoek - Verslag - Beoordeling

26 juni 1996P.96.0842.F AC nr. ...

Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan van en naar een 
telefoontoestel, af te luisteren en op te nemen en de correspondenten te identificeren, moet vooraf 
toegestaan zijn door een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter waarin, op straffe van 
nietigheid, inzonderheid melding wordt gemaakt van de ernstige aanwijzingen waaruit het bestaan van één 
van de misdrijven waarvoor de wet die maatregel toestaat, kan worden afgeleid, van de redenen waarom die 
maatregel noodzakelijk is om de waarheid aan de dag te brengen en van de duur van de telefoontap.

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap - Wettigheid

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

25 juni 1996P.95.0756.N AC nr. ...
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De appelrechters die de verhoging van de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op 
de feitelijke omstandigheid dat de beklaagde op datum van de bestreden beslissing "nog steeds geen einde 
heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van het door hen bewezen verklaard 
bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen, verwijten, voor de bepaling 
van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig verzuim, wat zij slechts vermogen te doen vanaf zijn 
definitieve veroordeling wegens de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de 
beklaagde onschuldig wordt geacht tot hij bij een beslissing die kracht van gewijsde heeft is veroordeeld.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vermoeden van onschuld - Werking in de tijd

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter miskent het vermoeden van onschuld van een beklaagde niet in zoverre hij beslist dat hij op een 
latere rechtszitting bij eenzelfde beslissing de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet zal 
beoordelen en spreekt zich, door deze beslissing alleen, niet over de schuld van de beklaagde uit.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Vermoeden van onschuld - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 mei 1996P.96.0356.N AC nr. ...

Nu in strafzaken het bewijs de feiten betreft en niet het recht, staat het aan de rechter bij wie vervolgingen 
aanhangig zijn wegens een buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd misdrijf, het nodige te doen wat de 
rechtskennis betreft.~

Strafzaken - Algemeen - Vreemd recht

- Art. 7, § 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1486.N AC nr. ...

Door bij artikel  63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster met het oog op het 
bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de rechter niet zijn overtuiging omtrent het op 
een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op andere bewijselementen te 
gronden.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Wegverkeer - Alcoholintoxicatie

- Artt. 34 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

25 april 1996P.95.0119.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter die de regelmatigheid van het in het buitenland, met name door telefoontap, 
verkregen bewijs moet beoordelen, dient in aanmerking te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de 
gebruikte wijze van bewijsverkrijging toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische openbare 
orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, zoals de bepalingen 
van het E.V.R.M., en anderzijds dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd 
verkregen.

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap in Nederland

12 maart 1996P.94.1281.N AC nr. ...

Artikel 6 Hormonenwet van 15 juli 1985 machtigt de bevoegde personen, ter efficiënte uitvoering van hun 
dubbele opdracht, tot monsterneming die blijkbaar, gezien de verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is 
gebonden en, in tegenstelling tot de bij het artikel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde 
inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat dergelijke stoffen werden toegediend met overtreding van 
gezegde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming

- Artt. 6 en 8 Hormonenwet 15 juli 1985
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Een eventuele onregelmatigheid in verband met de bij artikel 8 Hormonenwet van 15 juli 1985 bepaalde 
administratieve inbeslagneming tast de regelmatigheid van de door de bevoegde personen met toepassing van 
artikel 6 van de wet gedane monsterneming noch de bewijswaarde van de resultaten van de ontleding van de 
genomen monsters aan.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de uitspraak uit te stellen tot is beslist over de strafvordering 
ten laste van een persoon die in een andere zaak is betrokken wegens een misdrijf dat aan de basis zou liggen 
van de vervolgingen tegen die beklaagde voor het Hof, zegt het Hof, nu het overweegt dat het in een later 
stadium van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewijzen zal oordelen, dat de 
uitspraak niet dient te worden uitgesteld.~

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Regelmatigheid - Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de uitspraak

- Art. 103 Grondwet 1994

30 januari 1996P.94.0650.N AC nr. ...

Een wettelijk vermoeden dat de strafrechtelijk verantwoordelijke voor een rechtspersoon die houder is van 
een nummerplaat van een voertuig de overtreder is van het wegverkeersreglement bestaat niet; de rechter 
die een beklaagde veroordeelt op die grond (en op grond dat hij geen gegevens aanbrengt die aantonen dat hij 
de hem telastgelegde overtreding niet heeft begaan), miskent door die motivering de bewijslast in strafzaken.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Overtreding van het wegverkeersreglement - Nummerplaat - Rechtspersoon - 
Vermoeden

Strafzaken - Vermoedens - Overtreding van het wegverkeersreglement - Nummerplaat - Rechtspersoon

10 januari 1996P.95.0990.F AC nr. ...

De regels inzake de bewijslast in strafzaken worden niet miskend door de rechter die, op grond van de 
feitelijke gegevens die hij vaststelt, in zijn antwoord op de conclusie waarin de beklaagde zich op een 
rechtvaardigingsgrond beroept, impliciet te kennen geeft dat die beweringen alle geloofwaardigheid missen.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Antwoord - Beklaagde die zich op een rechtvaardigingsgrond beroept

9 januari 1996P.94.1024.N AC nr. ...

Voor de strafrechter geldt slechts als inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm 
ook afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een proces-verbaal betreffende 
de politie over het wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Beoordeling door de rechter - Getuigen - Bewijskracht van 
proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

14 november 1995P.94.0727.N AC nr. ...

De rechter die op grond van feitelijke gegevens waarvan hij de bewijswaarde vrij apprecieert, oordeelt dat het 
door de verdachte gevoerde verweer niets geloofwaardigs bevat, legt aan die verdachte geen niet op hem 
rustende bewijslast op en miskent evenmin het vermoeden van onschuld.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur

11 oktober 1995P.95.0530.F AC nr. ...

Naar recht faalt het middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van de akten, wanneer het aan het 
bestreden arrest of vonnis niet verwijt te beslissen dat het proces-verbaal een precisering of een verklaring 
bevat die er niet in staat of geen precisering bevat die er wel in staat, maar aan die beslissing verwijt die door 
de verbalisant gegeven precisering als waar aan te nemen.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Nieuwe termijn - Nieuwe wet van toepassing

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek
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5 september 1995P.94.0294.N AC nr. ...

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft beoordeelt de rechter in strafzaken op 
onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.~

Strafzaken - Algemeen - Beoordelingsvrijheid - Geen bijzonder bewijsmiddel

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

30 mei 1995P.93.0946.N AC nr. ...

Concl. Adv.-gen. Goeminne, Cass. 30 mei 1995, A.R. P.93.0946.N, AC 1995, n° ...~

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking van een misdrijf - Onwettigheid begaan door de 
aangever - Rechtmatig verkregen bewijs

De strafrechter mag een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf alleen maar bewezen verklaren op grond van 
rechtmatig verkregen bewijs; de omstandigheid dat de aangever van het misdrijf dit ingevolge een 
onwettigheid heeft vernomen, doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het bewijs, dat zelf zonder enige 
onwettigheid naderhand werd verkregen.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Bekendmaking van een misdrijf - Onwettigheid begaan door de aangever - Rechtmatig 
verkregen bewijs

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...

Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt.  
8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.  en 29 Gw. (1994), als wordt vastgesteld dat de telefoontap gebeurde op basis van 
een wettelijke voorziening die, o.m.  door bepaling van een voldoende referentiekader waarin de 
toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de 
minimumstandaard van het E.V.R.M.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap in Nederland - Rechtsgeldigheid

30 mei 1995P.94.1098.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met name ingevolge telefoontap, 
verkregen bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving 
de gebruikte wijze van verkrijging van bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische 
openbare orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, 
dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Vereisten - Regelmatigheid - Telefoontap - In het buitenland verkregen bewijs

28 februari 1995P.93.0808.N AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar, in feite, de bewijswaarde van een 
deskundigenverslag.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Deskundigenverslag - Beoordeling door de feitenrechter

28 februari 1995P.93.0887.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de feitenrechter die de uit de opsporing van telefoongesprekken 
onwettig verkregen informatie uitsluit en zijn beslissing van veroordeling enkel laat steunen op gegevens die 
vreemd zijn aan voornoemde informatie.~

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoongesprekken - Opsporing - Onwettig verkregen informatie - Uitsluiting door de rechter

14 februari 1995P.93.1481.N AC nr. ...

Een valsheidsprocedure kan worden ingesteld met betrekking tot welk stuk dan ook dat als bewijsmiddel in 
een strafrechtspleging wordt overgelegd en zulks ongeacht de bewijswaarde die daaraan volgens de 
bewijsregels in strafzaken wordt toegekend.~

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Betichting van valsheid - Voorwerp

- Artt. 448 e.v. Wetboek van Strafvordering
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Wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter vrij de bewijswaarde 
van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.~

Strafzaken - Algemeen - Beoordelingsvrijheid - Geen bijzonder bewijsmiddel

1 februari 1995P.94.1111.F AC nr. ...

Wie aanvoert dat hij ten gevolge van de in het M.B. van 24 juni 1988 vervatte verplichting tot 
prijsverhogingsaangifte in een nadelige of discriminatoire positie verkeert vergeleken bij zijn concurrenten of 
dat de doelstellingen van artikel  3O E.E.G.-Verdrag in gevaar worden gebracht door de gevolgen van 
voormelde regeling, dient zijn beweringen te staven met alle gegevens die ze geloofwaardig kunnen maken.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verplichting - Bewijslast - Prijsverhoging - Voorafgaande aangifte - 
Ministerieel besluit van 24 juni 1988 - Gemeenschapsrecht - Tegenstrijdigheid - Aangevoerde omstandigheden - Gegevens 
waardoor die omstandigheden geloofwaardig worden

24 januari 1995P.93.1041.N AC nr. ...

De rechter mag zijn overtuiging dat de beklaagde de hem ten laste gelegde verkeersovertreding heeft 
gepleegd uit diens houding en gedraging afleiden.~

Strafzaken - Vermoedens - Dader - Verkeersovertreding - Overtuiging van de rechter

- Artt. 154 en 189 Wetboek van Strafvordering

24 januari 1995P.94.1135.N AC nr. ...

Het recht op tegenspraak en het recht van verdediging worden niet miskend door de rechter die zijn beslissing, 
niet op eigen kennis, maar op uit de ervaring algemeen bekende feiten laat steunen.~

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Uit de ervaring algemeen bekende feiten

- Artt. 154 en 189 Wetboek van Strafvordering

7 september 1994P.94.0537.F AC nr. ...

Nietig is de veroordelende beslissing die gegrond is op een gegeven uit een proces-verbaal dat nietig is omdat 
het afschrift ervan niet tijdig is medegedeeld.~

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Proces-verbaal - Geen mededeling

- Art. 26 oud Wet 14 feb. 1961

25 mei 1994P.94.0106.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de in artikel  3 Wegverkeersreglement opgesomde bevoegde 
personen om de processen-verbaal, die hun vaststellingen bevatten, zelf op te maken en te ondertekenen.~

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Bevoegde personen - Processen-verbaal - Wegverkeer - Misdrijven - Vaststelling - 
Opmaak - Handtekening

- Art. 3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

TUCHTZAKEN

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De regelen van het Ger.W. dat de partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert en dat de 
rechter niettemin aan iedere gedingvoerende partij kan bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit over te 
leggen zijn eigen aan de burgerlijke rechtspleging ; zij kunnen niet in tuchtzaken worden toegepast (1). (1) 
Cass., 24 sept. 1999, A.R. D.98.0043.F, nr 483 (wat artikel  870 Ger.W. betreft).

Tuchtzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Artt. 870 en 871 Gerechtelijk Wetboek

24 september 1999D.98.0043.F AC nr. ...

De regel van het Ger.W. dat de partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert, geldt in de 
burgerlijke rechtspleging maar niet in straf- en tuchtzaken.

Tuchtzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
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3 september 1998D.97.0028.N AC nr. ...

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het getuigenverhoor dat in burgerlijke zaken wordt 
bevolen zijn niet toepasselijk op het verhoor van getuigen tijdens het onderzoek in tuchtzaken.

Tuchtzaken - Getuigen - Vooronderzoek - Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid

20 juni 1997D.97.0012.N AC nr. ...

Wanneer de wet de bewijsvoering door getuigen niet verbiedt kan de rechter ambtshalve of op verzoek van 
een partij een getuige confronteren of opnieuw horen, maar hij is hiertoe niet verplicht als een partij dit 
vraagt.~

Tuchtzaken - Getuigen - Confrontatie - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid

- Art. 942 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de wet de bewijsvoering door getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om 
zodanig bewijs te leveren niet miskent.~

Tuchtzaken - Getuigen - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid

- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek

BEZIT

5 maart 2004C.03.0367.F AC nr. 128

Het vonnis dat oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun bezit gronden, uit een ander 
recht kunnen voortvloeien dan uit het eigendomsrecht waarop hun aanspraak slaat, namelijk een recht van 
mede-eigendom op het litigieuze perceel, dat ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel 
door hen en door de gebruikers van de aanpalende loten, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het bezit 
van de eisers dubbelzinnig was (1). (1) Zie Cass., 3 mei 1984, AR 4226, nr 507.

 - Verkrijgende verjaring - Eigendomsrecht gegrond op de handelingen van doorgang van de eisers - Ander recht - Mede-
eigendom - Dubbelzinnig bezit

- Art. 2229 Burgerlijk Wetboek

31 oktober 2003C.02.0567.F AC nr. 545

De bezitter die te goeder trouw is, verliest het recht niet dat artikel  2280 Ger.W. hem toekent om de prijs die 
de gestolen of verloren zaak hem gekost heeft terugbetaald te krijgen, door het loutere feit dat die zaak, nadat 
ze door de gerechtelijke overheid in beslag is genomen, door haar is teruggegeven aan haar oorspronkelijke 
eigenaar en dat deze dus de teruggave ervan niet heeft hoeven te vorderen.

 - Gestolen of verloren zaak - Beslag door de gerechtelijke overheid - Geen vordering tot teruggave van de oorspronkelijke 
eigenaar - Teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar door de gerechtelijke overheid - Eigenaar ter goeder trouw - 
Vordering tot terugbetaling van de prijs die de gestolen zaak hem heeft gekost - Gegrondheid

- Artt. 2279 en 2280 Burgerlijk Wetboek

22 maart 2002C.00.0600.F AC nr. 195

Niet-ontvankelijk is de vordering tot herstel in het bezit, wanneer zij betrekking heeft op een wettelijke 
erfdienstbaarheid van uitweg (1). (1) Cass., 23 feb. 1995, A.R. C.94.0093.F, nr. 105.

 - Bezitsvordering - Vordering tot herstel in het bezit - Ontvankelijkheid

- Art. 1370 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 684 Burgerlijk Wetboek

31 januari 2002C.01.0229.N AC nr. 74

Uit het beginsel dat met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel volgt dat, wanneer het 
lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van de derde verkrijger wordt beschermd op 
voorwaarde van zijn goede trouw (1). (1) Pand., V° Failli, Faillite, 683, nrs 1280-1282.

 - Roerend goed - Lichamelijk - Gevolg - Derde - Eigendom

- Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek
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20 oktober 2000C.97.0240.N AC nr. ...

Het wettelijk verbod de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in te stellen en de eiser in het 
eigendomsproces toe te laten tot een bezitsvordering belet niet dat, wanneer een bezitsvordering in 
hoofdorde is gesteld, een eigendomsvordering in ondergeschikte orde wordt gesteld (1). (1) Zie cass., 29 nov. 
1967, AC, 1967, 461 en 23 feb. 1995, A.R. C.94.0093.F, nr 105 (samenvatting).

 - Bezitsvordering in hoofdorde - Eigendomsvordering in ondergeschikte orde

- Art. 1371, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 februari 1998C.96.0418.N AC nr. ...

Degene die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen.~

 - Gebrek - Bewijslast

- Artt. 1315, 2229 en 2262 Burgerlijk Wetboek

29 mei 1997C.95.0455.F AC nr. ...

De bezitsvordering, 'reïntegrande' genaamd, kan worden ingesteld door elke houder van een onroerend goed 
en door elke titularis van een zakelijk onroerend recht, wiens genot door geweld of door een feitelijkheid 
wordt gestoord, inz.  degene die een onroerend goed onder zich had dat kon worden verkregen door verjaring 
krachtens een regelmatige titel van houderschap, maar aan wie die titel werd ontnomen.

 - Bezitsvordering - Reïntegrande - Vereisten van de vordering

- Art. 1370 Gerechtelijk Wetboek

23 februari 1995C.94.0093.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de vordering tot herstel in het bezit, wanneer ze betrekking heeft op een wettelijke 
erfdienstbaarheid van uitweg.~

 - Ontvankelijkheid - Bezitsvordering - Vordering tot herstel in het bezit

- Art. 1370 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 684 Burgerlijk Wetboek

Aangezien de bezitsvordering niet samen met de eigendomsvordering mag worden ingesteld, impliceert het 
instellen van een eigendomsvordering dat afstand wordt gedaan van de bezitsvordering.~

 - Samenvoeging van de bezits- en de eigendomsvordering - Verbod

- Art. 1371 Gerechtelijk Wetboek

BLOEDPROEF

26 november 2002P.01.1747.N AC nr. 632

Het feit en de inhoud van de op grond van artikel  7, vijfde lid KB van 18 februari 1991 gedane verwittiging 
kunnen niet enkel blijken uit de zending aan de overtreder van een afschrift van het proces-verbaal van 
vaststelling binnen een termijn van acht dagen van de vaststelling, maar ook uit andere regelmatig 
aangevoerde inlichtingen waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals een 
getuigenverklaring door de verbalisanten onder eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak 
(1). (1) Cass., 17 september 2002, P.01.0818.N, n° ...

 - Wegverkeer - Ademanalyse - Verwittiging van de overtreder - Bewijs

- Artt. 59 en 62, eerste en tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 7 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

8 oktober 2002P.01.1064.N AC nr. 513
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Het artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting 
van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat de regels voorschrijft voor het afnemen van 
een ademanalyse, omvat geen verhoor van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan, zodat de 
voorschriften van de artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis, Wetboek van Strafvordering, die betrekking hebben 
op het verhoor van personen, hierop niet toepasselijk zijn.

 - Wegverkeer - Ademanalyse - Wijze van uitvoering - In acht te nemen voorschriften - Artikel 7, K.B. 18 feb. 1991 - Verhoor - 
Artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis bis Sv. - Toepasselijkheid

- Art. 34, § 1 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 7 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 28quinquies, § 2 en 47bis Wetboek van Strafvordering

17 september 2002P.01.0818.N AC nr. 451

De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is voldaan aan de 
voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt 
dat aan de betrokkene moet uitgelegd worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een 
eventueel verschil tussen de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde 
nauwkeurigheidsvoorschriften een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen 
tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef wordt 
uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde 
feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

 - Wegverkeer - Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een uiteindelijke bloedproef - Verplichte uitleg aan betrokkene - 
Bewijs dat aan deze verplichting is voldaan - Onaantastbare beoordeling door de rechter

- Art. 7, vierde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

27 maart 2001P.99.1221.N AC nr. ...

Zowel het recht van de betrokkene op het laten nemen van een bloedmonster als zijn recht om van die 
mogelijkheid te worden verwittigd, zijn afhankelijk van het resultaat van de tweede of, in voorkomend geval, 
derde ademanalyse die overeenkomstig artikel 59, § 3, Wegverkeerswet op zijn verzoek worden uitgevoerd; 
alleen een met toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per 
liter uitgeademde alveolaire lucht, verplicht tot een verwittiging van de betrokkene (1). (1) Cass., 7 maart 
2000, P.99.0781.N, nr 157.

 - Bloedmonster - Verwittiging

- Artt. 59, §§ 1 en 3, en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

9 januari 2001P.99.0320.N AC nr. ...

De opgelegde verplichting om de betrokkene te verwittigen van zijn recht op een tegenexpertise door middel 
van een bloedproef bestaat slechts wanneer de verkregen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram 
per liter uitgeademde alveolaire lucht het resultaat is van een tweede of eventuele derde ademanalyse die 
door de betrokkene zelf werd aangevraagd (1). (1) Zie cass., 7 maart 2000, A.R. nr. P.99.0781.N, nr. 157.

 - Wegverkeer - Recht op tegenexpertise - Verwittiging - Toepassingsvoorwaarden

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

20 december 2000P.00.1161.F AC nr. ...
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Wanneer de op vordering van een gerechtelijke overheid met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte 
verrichte bloedafname niet is geschied op de in de vigerende reglementsbepalingen bepaalde wijze, heeft de 
analyse van het aldus afgenomen bloed geen wettelijke bewijswaarde (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1965 (Bull. en 
Pas., I, 952); 12 mei 1969 (AC, 1969, 836); 23 jan. 1990, A.R. 3195, nr. 320; 18 nov. 1992, A.R. 90, nr. 739; 26 
jan. 1994, A.R. P.93.0988.F, nr. 51.

 - Wijze - Analyse - Uitslag - Bewijswaarde

- Art. 3 KB 10 juni 1959

- Art. 34, § 2, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

2 mei 2000P.98.0247.N AC nr. ...

Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloedproef slechts gevolg worden 
gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 59, § 3, van dezelfde wet, dat het 
verzoek om een tweede en eventueel een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen 
toepassing is gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht is artikel 7, laatste lid, van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht niet toepasselijk. (1) (1) Cass., 7 maart 2000, A.R. 
P.99.0781.N, nr...

 - Artikel 63, Wegverkeerswet - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

7 maart 2000P.99.0781.N AC nr. ...

Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet, laat de overheidsagenten slechts toe op verzoek van de betrokkene bij wijze 
van tegenexpertise een bloedmonster op zijn persoon door een daartoe opgevorderde geneesheer te laten 
nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde 
alveolaire lucht het resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3 bepaalde procedure, dit is als resultaat 
van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene zelf is gevraagd. Wanneer de 
betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op 
een eventuele bloedanalyse zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorgeschreven 
door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting 
van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht, overbodig is.

 - Artikel 63, Wegverkeerswet - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

16 juni 1999P.99.0682.F AC nr. ...

De kennisgeving van de uitslagen van de bloedproef aan de persoon van wie bloed werd afgenomen, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; wanneer die kennisgeving niet is geschied, verliest het 
deskundigenverslag zijn wettelijke bewijswaarde niet, mits het recht van verdediging geeerbiedigd werd.~

 - Analyse - Kennisgeving van de uitslagen - Verzuim - Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag

- Art. 9 KB 10 juni 1959

29 april 1998P.97.1665.F AC nr. ...

Het laten nemen van een bloedmonster kan alleen worden opgelegd, als de ademtest een alcoholgehalte van 
ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet kan 
worden uitgevoerd, of indien noch die ademanalyse noch de ademtest uitgevoerd konden worden en de 
betrokkene zich blijkbaar bevindt in een toestand van alcoholintoxicatie of van dronkenschap.

 - Verplichting

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

P. 433/30476-9-2016



21 april 1998P.96.0789.N AC nr. ...

De beklaagde die een beroep doet op het recht om een tweede analyse een van hem genomen bloedstaal te 
laten verrichten kan slechts dan de onmogelijkheid van aanwending van het resultaat ervan als een 
miskenning van zijn recht van verdediging inroepen, nadat hijzelf alle vereiste maatregelen heeft genomen om 
de concrete aanwendbaarheid ervan te benaarstigen door onder meer deze analyse tijdig aan te vragen en op 

 - Tweede analyse - Laattijdigheid - Ontoereikende benaarstiging - Recht van verdediging

- Art. 44bis Wetboek van Strafvordering

- Artt. 7 en 9 KB 10 juni 1959

21 januari 1998P.97.1236.F AC nr. ...

De termijnen die de wet bepaalt, enerzijds, voor de toezending door de deskundige van zijn analyseverslag van 
een bloedproef, anderzijds, voor de kennisgeving van de uitslagen van de analyse aan de betrokkene, zijn niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-inachtneming van die termijnen tast de wettelijke 
bewijswaarde van het regelmatig bij het rechtsplegingsdossier gevoegde deskundigenverslag niet aan, mits het 
recht van verdediging wordt geëerbiedigd.~

 - Analyse - Deskundigenverslag - Toezending - Kennisgeving van de uitslagen - Niet-inachtneming van de termijnen - 
Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag

- Artt. 7 en 9 KB 10 juni 1959

25 april 1996P.94.1486.N AC nr. ...

Door bij artikel  63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster met het oog op het 
bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de rechter niet zijn overtuiging omtrent het op 
een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op andere bewijselementen te 
gronden.~

 - Wegverkeer - Alcoholintoxicatie - Bewijs

- Artt. 34 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

26 september 1995P.94.0315.N AC nr. ...

Wanneer de aan een bloedproef onderworpen persoon om een tweede analyse van het bloed verzoekt en 
deze niet binnen de reglementaire termijn wordt verricht, kan de betrokkene zich enkel met goed gevolg op de 
schending van het recht van verdediging beroepen als hij de nodige stappen heeft gedaan opdat die analyse 
tijdig zou geschieden.~

 - Verzoek om een tweede analyse - Analyse niet verricht binnen de reglementaire termijn

- Art. 10 KB 10 juni 1959

25 mei 1994P.94.0106.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld wordt wegens weigering van 
ademtest en bloedproef, wanneer de rechter vermeldt dat "de bloedproef (aan de beklaagde) mocht worden 
voorgesteld, nu artikel   63.1° bepaalt, zonder andere voorwaarden op te leggen, dat de bloedproef wordt 
afgenomen bij weigering van de ademtest, (en) (beklaagde) te dezen wel degelijk de ademtest had geweigerd, 
wat hij ook niet betwist".

 - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen

- Artt. 34, 3°, 59, § 1, 60, § 1 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

BOEKHOUDRECHT

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...
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Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiële steun, die zij aan een verwante onderneming 
heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen, met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van 
de boekhouding en van het vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat 
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de artt. 207 e.v., 
Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de 
kosten van de onderneming getrouw en stelselmatig moet weergeven (1). (1) Art. 3, eerste lid, K.B. 12 nov. 
1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de 
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 20 nov. 1979, p. 13227), bepaalt dat 
"de jaarrekening duidelijk moet worden opgesteld, ze moet getrouw en stelselmatig weergeven, enerzijds, op 
de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, de aard en het bedrag van de tegoeden en van de rechten van 
de onderneming, van haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen evenals van haar eigen 
middelen, anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en haar 
opbrengsten". Die bepaling neemt de tekst over van artikel  3, K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 19 okt. 1976, p. 13470), genomen ter uitvoering van de W. 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Zowel uit de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet (Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekeningen van de ondernemingen, memorie van toelichting, Gedr. St. Senaat, 436 (1974-75), nr. 1, p. 
3, 4 en 7; verslag namens de verenigde commissies voor de economische zaken en de justitie uitgebracht door 
de h. Fallon, idem, 436 (1974-75), nr. 2, p. 22 en 23), als uit het verslag aan de Koning, voor het K.B., 8 okt 1976 
(B.S., 19 okt. 1976, p. 13460, 13461, 13463 en 13664), blijkt dat die bepaling rechtstreeks in ingegeven door 
het voorstel van de Commissie van de E.G. voor een vierde richtlijn op grondslag van artikel 54, § 3, g, (van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), strekkende tot het coördineren van de 
waarborgen welke in de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen 
zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de 
inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de waarderingsmethode alsmede de openbaarmaking van 
deze stukken (PB. C. nr. è, 28 jan. 1972, p. 11), inz. door artikel  2.2, als gewijzigd na advies van het Europees 
Parlement (PB.C. nr. 129, 11 dec. 1972, p. 38) en van het Economisch en sociaal Comité (PB. C. nr. 39, 7 juni 
1973, p., 31), en dat artikel  2.3 zou worden van de Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op grondslag 
van artikel 54, § 3, g, van het Verdrag, betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen (PB. 
L., nr. 222, 14 aug. 1978, p. 11: "de jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de 
financiële positie en het resultaat van de vennootschap"). Die invloed wordt nog bevestigd door het verslag 
aan de Koning voor het K.B. 12 sept. 1983, tot wijziging van het K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 29 sept. 1983, p. 11893 en 11895; advies van de Raad van Staten p. 
11910 en 11911). Het K.B. 12 nov. 1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn 
toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is 
opgeheven door het K.B. 17 nov. 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (B.S., 21 
dec. 1994, p. 31367). Art. 3, eerste lid, van dat K.B. neemt het begrip getrouw beeld over..

 - Jaarrekening - Toegelaten verzekeringsonderneming - Valsheid en gebruik van valse stukken - Verdraaiing van de 
waarheid - Kosten van de onderneming - Getrouwe en stelselmatige weergave

- Art. 3 KB 12 nov. 1979

- Art. 207 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

15 december 1999P.99.1188.F AC nr. ...

De in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en in de wet m.b.t. de boekhouding bepaalde 
wanbedrijven zijn geen louter materiële misdrijven, die los van elk moreel bestanddeel zouden bestaan.

 - Wanbedrijven - Moreel bestanddeel

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

- Artt. 200 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

20 april 1994P.94.0325.F AC nr. ...

Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van een dagboek zolang zijn 
bevoegdheden hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimsdelict opnieuw gepleegd en blijft het voortduren 
tot die ontneming, vanaf welk tijdstip af de verjaring begint te lopen.~

 - Verjaring - Niet-houden van een dagboek - Voortgezet misdrijf

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.
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BORGTOCHT

15 oktober 2003P.03.1155.F AC nr. 502

Wanneer een beklaagde in voorlopige hechtenis is genomen en tegen borgsom in vrijheid is gesteld, hangt de 
teruggave van de borgsom niet alleen af van de voorwaarde dat hij bij alle proceshandelingen verschenen is, 
maar ook dat hij verschenen is voor de tenuitvoerlegging van het vonnis; die tweede voorwaarde voor de 
teruggave is niet vervuld, wanneer de beklaagde is veroordeeld tot een niet-voorwaardelijke gevangenisstraf 
en zijn onmiddellijke aanhouding niet is gevorderd (1). (1) Zie cass., 12 mei 1982, nr 2147, nr 544, met noot.

 - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Invrijheidstelling tegen borgsom - Inverdenkinggestelde 
verschenen op alle proceshandelingen - Beklaagde afwezig op de rechtszitting waarop het arrest is uitgesproken - 
Veroordeling tot een niet-voorwaardelijke vrijheidstraf - Teruggave van de borgsom

21 maart 2003C.01.0156.N AC nr. 191

De rechtsvordering die de borg heeft ingesteld tegen de schuldenaar is de vordering zelf van de schuldeiser en 
strekt tot de uitvoering van de verbintenis zelf; ten belope van de betaling aan de schuldeiser is diens 
vordering op de borg overgegaan met alle bestanddelen en toebehoren, waaronder ook de conventionele 
interest dient gerekend te worden die vervalt na het tijdstip van de betaling (1). (1) Cass., 25 april 1966, Bull. 
en Pas., I, 1966, 1074; R.W. 1966-67, 1477; P. Van OmmeslagheExamen de jurisprudence 1968 à 1973 Les 
obligations", R.C.J.B. 1975, (423) nr 104ter; Ph. Malaurie en L. Aynès, Cours de droit civil, VI, Les obligations, 7e 
éd., Parijs Cujas, nr 1213; boek 6, artt. 142, lid 2, en 153 Nederlands nieuw B.W. Het arrest lijkt ervan uit te 
gaan dat de borg die betaald heeft niet over twee onderscheiden rechtsvorderingen tegen de schuldenaar 
beschikt. Zie De Page, Traité VI, Bruylant 1942, nr 926; E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, in Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, E. Story Scientia 1999, nr 415; M. Van Quickenborne, Borgtocht in A.P.R., E. Story 
Scientia 1999, nr 484 e.v.

 - Borg die betaald heeft - Rechtsvordering tegen de schuldenaar - Aard en bestanddelen

- Artt. 2028 en 2029 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 2002C.00.0177.F AC nr. 505

Uit de artt. 7, § 1, en 9, 1 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en uit de artt. 1.A.2, 5.A. en 7.A. van het 
bijzonder typebestek 108 volgt dat, behalve ingeval ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het 
bijzonder typebestek 108, de aanneming onderworpen is aan alle voorschriften van de algemene 
aannemingsvoorwaarden, en dat de aanvullende borgtocht, die onder dezelfde regeling valt als de gewone 
borgtocht, als onderpand dient voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer, tot de opdracht 
volledig en correct is uitgevoerd (1). (1) Zie cass., 3 okt. 1996, A.R. C.95.0422.F. - C.95.0423.F, nr. 352.

 - Overheidsopdrachten - Aannemingen van werken - Algemene aannemingsvoorwaarden - Toepassing - Aanvullende 
borgtocht - Voorwerp

- Artt. 7, § 1, en 9, § 1 MB 10 aug. 1977

24 juni 2002C.01.0472.N AC nr. 378

Het verhaal van de betalende borg tegen de medeborgen op grond van artikel 2033 B.W. kan pas ontstaan 
nadat hij de schuldeiser geheel of ten dele heeft betaald, en slechts voor zover de door hem verrichte aflossing 
van de schuld het bedrag, waartoe zijn bijdrageplicht als borg uitstrekt, te boven gaat; zulks impliceert dat 
bedoeld verhaal niet kan worden uitgeoefend voor betalingen die de borg voornemens is in de toekomst nog 
te verrichten (1). (1) Zie Cass., 5 feb. 1998, A.R. nr C.94.0322.N, AC, 1998, nr 73; Cass., 29 okt. 1998, A.R. nr 
C.94.0264.N, AC, 1998, nr 461; Cass., 18 nov. 1999, A.R. nr C.97.0398.N, AC, 1999, nr 614.

 - Borgstelling door verscheidene personen - Schuld voldaan door een hoofdelijke borg - Verhaal op de andere borgen - 
Omvang - In de toekomst nog te verrichten betalingen

- Art. 2033 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 2000C.98.0407.N AC nr. ...
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Aan het vereiste dat een borgtocht slechts tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen mag worden 
verleend indien de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald of bepaalbaar zijn, is voldaan als de 
overeenkomst de objectieve gegevens bevat die toelaten het voorwerp van de verbintenis van de borg te 
bepalen wanneer hij door de schuldeiser wordt aangesproken (1). (1) Zie cass., 28 maart 1974, 833; Dirix, E. en 
De Corte, R., o.c., nrs 361 en 393; Van Quickenborne, M., o.c., nr 191.

 - Toekomstige schuldvordering - Bepaalbaarheid

Uit het accessoir karakter van de borgtocht kan niet worden afgeleid dat de gewaarborgde verbintenis reeds 
moet bestaan op het ogenblik dat de borgtocht wordt aangegaan (1). (1) Dirix, E. en De Corte, R., 
Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Story-Scientia 1999, nr 361; Van Quickenborne, 
M., Borgtocht, in A.P.R., Story-Scientia 1999, nr 186.

 - Nog niet bestaande gewaarborgde verbintenis - Accessoir karakter van de borgtocht

27 oktober 2000C.98.0482.N AC nr. ...

Wanneer een borgtocht is neergelegd in een wederkerige overeenkomst die onderworpen is aan het bepaalde 
in artikel  1325 B.W., moet artikel  1326 B.W. niet worden nageleefd (1). (1) Dirix, E. en De Corte, R., 
Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Story-Scientia 1999, nr 387; Mougenot, R., 
Droit des obligations - La preuve, Larcier 1997, 159.

 - Bewijs - Eenzijdig geschrift

- Art. 1326 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 2000C.98.0554.N AC nr. ...

Art. 2015 B.W., krachtens hetwelk borgtocht niet wordt vermoed en uitdrukkelijk moet zijn aangegaan, 
onderwerpt de borgtocht aan geen vormvoorschrift maar vereist dat degene die zich tot borgtocht verbindt op 
zekere wijze zijn wil doet blijken (1); het vereiste dat de borgstelling uitdrukkelijk moet zijn sluit niet uit dat de 
wilsuiting van de borg kan worden afgeleid uit een omstandig stilzwijgen (2). (1) Cass., 11 sept. 1986, A.R. 
7487, nr 18; 8 april 1988, A.R. 5598, nr 480; 10 maart 1989, A.R. 6098, nr 391. (2) Dirix, E. en De Corte, R., 
Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Story-Scientia 1999, nrs 384 en 385, i.h.b. noot 
15; zie Van Quickenborne, M., Borgtocht, in A.P.R., Story-Scientia 1999, nrs 219-220.

 - Wil om zich borg te stellen - Vorm - Bewijs - Omstandig stilzwijgen

- Art. 2015 Burgerlijk Wetboek

12 oktober 2000C.99.0241.F AC nr. ...

De ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar heeft geenszins de ontbinding van 
de borgtocht en, derhalve, van de ermee verbonden loonoverdracht tot gevolg, daar de verbintenissen van de 
borg precies strekken tot vrijwaring tegen de eventuele wanprestatie van de hoofdschuldenaar.

 - Loonoverdracht - Ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar

- Artt. 1134, 1135, 1184 en 2036 Burgerlijk Wetboek

29 juni 2000C.98.0397.N AC nr. ...

Wanneer de schuldeiser slechts onder het voorbehoud dat de borg niet bevrijd is als hij het ontvangen bedrag 
moet terugbetalen heeft aanvaard dat de schuldenaar een schuldvordering overdraagt en hij, na het 
faillissement van de schuldenaar, het ontvangen bedrag moet teruggeven aan de boedel omdat de overdracht 
in de periode die aan het faillissement voorafging niet kan worden tegengeworpen aan de boedel, blijft de 
borg verplicht de schuld te waarborgen (1). (1) Van Quickenborne, M., Borgtocht, A.P.R., Story-Scientia, 1999, 
365 nr. 687.

 - Tenietgaan van de borgtocht - Betaling door de schuldenaar - Overdracht van schuldvordering - Aanvaarding door de 
schuldeiser onder voorbehoud - Faillissement van de schuldenaar - Terugbetaling aan de boedel - Gevolg t.a.v. de borg

- Art. 2036 Burgerlijk Wetboek

18 november 1999C.97.0398.N AC nr. ...

Wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, 
heeft de borg die betaald heeft verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel; wanneer de borgen zich 
op gelijke wijze hebben verbonden is de bijdrageplicht gelijk, behoudens afwijkende overeenkomst; wanneer 
de borgen de hoofdschuld in verschillende mate waarborgen is de bijdrageplicht afhankelijk van de 
gehoudenheid van iedere borg.
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 - Borgstelling door verscheidene personen - Borg die betaald heeft - Verhaal op de andere borgen - Borgen al dan niet op 
gelijke wijze verbonden - Omvang van de bijdrageplicht

- Art. 2033 Burgerlijk Wetboek

14 juni 1999S.98.0072.N AC nr. ...

Hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een eigen bij de wet opgelegde verplichting de aan de werknemers 
verschuldigde aanvullende brugpensioenvergoedingen betaalt, draagt de in artikel 8 van de Sluitingsfondswet 
van 30 juni 1967 bepaalde indeplaatsstelling de schuldvordering van de werknemer met al haar bestanddelen 
en toebehoren aan het Sluitingsfonds over, daarin begrepen de rechten en vorderingen die de werknemer kan 
doen gelden ten aanzien van wie zich voor de werkgever borg heeft gesteld voor aanvullende 
brugpensioenvergoedingen.

 - Borg - Gehoudenheid - Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling aanvullende brugpensioenvergoeding - 
Indeplaatsstelling in de rechten van werknemers - Indeplaatsstelling tegenover de borg van de werkgever

- Art. 8 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- Art. 8, B, 3° KB 4 juli 1975, getroffen in uitvoering van art. 2 van de Wet 12 mei 1975

- Artt. 1 en 2, derde lid Wet van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

29 oktober 1998C.94.0264.N AC nr. ...

Wanneer verscheidene personen zich borg gesteld hebben voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, 
kan de hoofdelijke borg, nadat hij in een van de gevallen van artikel   2032 B.W.  de schuld heeft voldaan en in 
de rechten is getreden van de schuldeiser, zich verhalen op de overige borgen ieder voor zijn aandeel;  het 
onderling belang van de al dan niet hoofdelijke borgen bij de borgtocht beïnvloedt hun bijdrageplicht niet.

 - Borgstelling door verscheidene personen - Schuld voldaan door een hoofdelijke borg - Verhaal van die borg op de andere 
borgen - Splitsing van het verhaal - Bijdrageplicht van de al dan niet hoofdelijke borgen - Invloed van het belang bij de 
borgtocht

- Artt. 2032 en 2033 Burgerlijk Wetboek

5 februari 1998C.94.0322.N AC nr. ...

Waar de borgtocht een accessoire aard heeft en de borg in beginsel en binnen de grenzen van de borgtocht 
verbonden blijft tot de schuld volledig is afbetaald, volgt hieruit dat als de borgtocht aangegaan is voor een 
gedeelte van de schuld en de schuldenaar slechts een gedeelte van zijn schuld betaalt, dit deel eerst wordt 
toegerekend, behoudens andersluidende overeenkomst, op het deel van de schuld dat niet gedekt is door de 
borgtocht.~

 - Aard - Omvang - Schuld - Gedeeltelijke betaling - Toerekening

- Artt. 2013 en 2036 Burgerlijk Wetboek

5 december 1997C.96.0393.F AC nr. ...

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B.  van 16 nov. 1990, bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste 
lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van een ten laste 
van de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing;  het arrest dat de borg tot betaling van 
de borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest 
worden overgelegd op het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak.

 - Vervoercommissionair - Vergunning - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Ten laste van de 
vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B.  van 16 nov. 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van de 
uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van 
de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die instemming uit een geschrift volgt.

 - Vervoercommissionair - Vergunning - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Uitdrukkelijke instemming van 
de vergunninghouder - Geschrift noodzakelijk

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975
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18 september 1997C.96.0171.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel  37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de schuldvordering 
die niet ontstaat uit de uitvoering van een vervoerovereenkomst, maar uit het in huur nemen van een 
voertuig, niet door de borgtocht wordt gewaarborgd.

 - Goederenvervoer - Wegvervoer - Vervoerder - Gewaarborgde schuldvordering - Beperkingen - In huur nemen van trailers

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978

18 september 1997C.97.0131.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel  37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; het louter in huur nemen van een voertuig voldoet niet aan 
deze voorwaarden zodat de rechter niet mag beslissen dat de schuldvordering die betrekking heeft op het 
verhuur van "containerchassis" aan de vervoerder en de herstelling ervan, door de borgtocht wordt 
gewaarborgd.

 - Goederenvervoer - Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In huur nemen van containerchassis en herstellingswerken

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978

3 oktober 1996C.95.0422.F AC nr. ...

Onder borgtocht in de zin van de artt. 5, § 1, 7, §§ 1 en 2, 48, §§ 4 en 7 M.B. 10 aug. 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en 
diensten, verstaat men zowel de borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld wordt bij § 1 van voornoemd 
artikel  5, als de borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld wordt in het bestek.~

 - Begrip - Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)

- Artt. 5, § 1, 7, § 1 en 2, 48, §§ 4 en 7 MB 10 aug. 1977

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Ook al slaat het bevel van hogerhand op een verbintenis tot betaling van een geldsom, toch is dat bevel om 
bepaalde daden al dan niet te verrichten in de regel geen exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk 
betreft, zelfs als het een bevel is van een buitenlandse overheid.~

 - Tenietgaan - Exceptie - Exceptie die tot de schuld zelf behoort - Exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk betreft - 
Bevel van hogerhand

- Art. 575 Boek III, Zaïrees Burgerlijk Wetboek

- Art. 2036 Burgerlijk Wetboek

28 april 1995C.94.0388.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel  37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig;  de rechter mag bijgevolg oordelen dat de levering van 
brandstof aan de vervoerder geen dergelijke schuldvordering doet ontstaan.~

 - Vervoerder - Gewaarborgde schuldvordering - Levering van brandstof - Goederenvervoer - Wegvervoer

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978

16 december 1994C.93.0056.N AC nr. ...

De verbintenis van de borg is naar haar aard een accessoire verbintenis.~

 - Borg - Accessoire verbintenis

- Art. 2011 Burgerlijk Wetboek

Het beding krachtens hetwelk de borg bij voorbaat eraan verzaakt de exceptie op te werpen dat de 
hoofdschuld is betaald, is in strijd met het wezen zelf van de borgtocht.~

 - Borg - Verzaking bij voorbaat aan de exceptie dat de hoofdschuld is betaald
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- Artt. 2011 en 2036 Burgerlijk Wetboek

BOSSEN

23 november 2004P.04.0879.N AC nr. 563

Uit artikel 11, eerste en tweede lid, Boswetboek volgt niet dat wanneer de ambtenaren en aangestelden van 
het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun oorspronkelijke aanstelling worden overgeplaatst, zij 
opnieuw de eed moeten afleggen voor de rechtbank van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats (1). (1) 
R.P.D.B., dl. VI, v° Forêt, nr 103; Doc. Parl., Chambre des Représentants, Rapport sur le projet de Code 
Forestier, séance du 23 juin 1851, nr 226, p. 48.

 - Boswetboek - Artikel 11 Boswetboek - Ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer - Eedaflegging - Overplaatsing

16 februari 2000P.99.1553.F AC nr. ...

De bij artikel  133, Bosw. voorgeschreven voeging van de dagvaarding bij het proces-verbaal van de 
ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters, is alleen vereist wanneer de vervolgende partij zijn 
rechtsvordering erop grondt; de vervolgende partij die dat vormvereiste niet naleeft, verliest alleen het recht 
om zich te beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen-verbaal, die gelden als 
bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar belet niet dat zij als gewone inlichtingen kunnen gelden.

 - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij de dagvaarding - 
Bewijswaarde

- Artt. 133, 136, 137 et 138 Boswetboek

26 mei 1998P.98.0562.N AC nr. ...

Voor de misdrijven omschreven in het Bosdecreet gelden de regelen van strafvordering die toepasselijk waren 
op het vroegere Boswetboek.

 - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Misdrijven - Regelen van strafvordering

- Artt. 137 en 179 Wetboek van Strafvordering

- Art. 143 Boswetboek

- Artt. 95, eerste lid en 143 Bosdecreet 13 juni 1990

22 oktober 1997P.97.0202.F AC nr. ...

Noch het Wetboek van Strafvordering, noch de Jachtwet bevatten bepalingen die, met betrekking tot de 
uitoefening van de strafvordering voor de strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, 
van welke aard dan ook, gepleegd is in een bos dat onder de bosregeling valt; artikel  113 van het Boswetboek, 
dat bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet inhouden, is 
dus alleen van toepassing op de wegens inbreuk op voornoemd wetboek ingestelde rechtsvorderingen.

 - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij de dagvaarding - 
Jachtmisdrijven - Uitoefening van de strafvordering

- Art. 133 Boswetboek

20 juni 1995P.94.0625.N AC nr. ...

De misdrijven van onwettige kappingen en kaalslag kunnen niet enkel door de boseigenaar worden gepleegd, 
maar door eenieder die de kappingen of de kaalslag uitvoert of doet uitvoeren.~

 - Onwettige kappingen en kaalslag - Misdrijfpleger

- Artt. 81 en 93 Bosdecreet 13 juni 1990

Het Bosdecreet van 13 juni 1990 is voor het Vlaamse Gewest van toepassing zowel op de openbare als op de 
privébossen.~

 - Bosdecreet 13 juni 1990 - Toepassingsgebied

- Art. 2 Bosdecreet 13 juni 1990

BRANDSTICHTING
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8 juni 2004P.03.1740.N AC nr. 308

Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de brandstichting moest 
vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op het ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk 
vermoeden van schuld; het maakt slechts toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden 
geleverd door middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen (1). (1) Zie Cass., 5 
maart 2002, AR P.00.1165.N, nr 155.

 - Verzwarende omstandigheid - Aanwezigheid van een of meer personen - Bewijsvoering

- Art. 518 Strafwetboek

In brand steken of een ontploffing veroorzaken vereist niet dat de dader een vuur heeft ontstoken of een 
ontploffing teweeg heeft gebracht; brandstichting of ontploffing bestaat immers wanneer de dader wetens en 
willens de feitelijke omstandigheden in het leven roept, waarvan hij in redelijkheid dient te weten dat deze 
brand of ontploffing tot gevolg kunnen hebben of daartoe aanleiding kunnen geven.

 - In brand steken - Een ontploffing veroorzaken - Bestanddelen

- Artt. 510 en 520 Strafwetboek

Uit de verwijzing door artikel 520 Strafwetboek naar de artikelen 510 tot en met 519 van dat wetboek en naar 
het onderscheid aldaar gemaakt, volgt dat het vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door 
ontploffing wordt gelijkgesteld met het vernielen of pogen te vernielen ervan door brandstichting (1). (1) Cass., 
5 september 2000, AR P.98.0835.N, nr 439.

 - Vernieling of poging tot vernieling door ontploffing - Vernieling of poging tot vernieling door brandstichting - Gelijkstelling

- Art. 520 Strafwetboek

5 september 2000P.98.0835.N AC nr. ...

Het vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door ontploffing wordt, gelet op de nauwe band tussen, 
enerzijds artikel 520 Strafwetboek en, anderzijds, de artikelen 510 tot 519 Strafwetboek, gelijkgesteld met het 
vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door brandstichting, zodat artikel 2, derde lid, 4°, Wet 
Verzachtende Omstandigheden, dat enkel verwijst naar de misdaad bedoeld in artikel 510 Strafwetboek, ook 
van toepassing is op de misdaad bedoeld in artikel 520 Strafwetboek.

 - Vernieling door ontploffing - Verzachtende omstandigheden - Correctionalisering - Toepassing

BRIEVEN

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

Noch artikel 8 E.V.R.M. noch artikel 29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om brieven die men op 
regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebruiken in een echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot 
voorlopige maatregelen tijdens dat geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige 
maatregelen een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het 
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.

 - Briefgeheim - EVRM - Artikel 8 - Grondwet (1994) - Artikel 29 - Bewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige 
maatregelen

27 juli 1999P.99.1082.N AC nr. ...

De bescherming van het briefgeheim strekt zich niet uit tot een postpakket enkel doordat het ter verzending 
onder gesloten omslag of verpakking aan een private firma wordt aangeboden met vermelding van afzender 
en bestemmeling.~

 - Briefgeheim - Bescherming - Draagwijdte - Postpakket - Verzending - Private firma

- Art. 29 Grondwet 1994

BURGERLIJKE RECHTEN - POLITIEKE RECHTEN
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4 maart 2004C.03.0346.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, AC, 2004, nr ...

 - Subjectief recht - Aantasting - Bestuurshandeling - Rechterlijke macht - Bevoegdheid

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, 
maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van 
het bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Subjectief recht - Aantasting - Bestuurshandeling - Rechterlijke macht - Bevoegdheid

- Art. 144 Grondwet 1994

13 december 2001C.99.0383.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en 
bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft (1). (1) Cass., 31 mei 1999, S.98.0100.N, nr 319.

 - Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Grondwet (1994) - Artikel 144

- Art. 144 Grondwet 1994

22 december 2000C.99.0164.N AC nr. ...

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op 
een preciese juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft (1). (1) Cass., 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, nr 137 met 
conclusie adv.-gen. Dubrulle.

 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikel 144

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikel 145

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

24 november 2000C.99.0382.N AC nr. ...

De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 2° Ger.W. 
wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een vordering tot het afleveren van een medisch attest met 
betrekking tot de graad van invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale 
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio-en T.V.-taks en vrijstelling van taksen op autovoertuigen (btw., 
verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de 
beslechting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort (1). (1) Zie cass., 31 mai 1999, A.R. S.98.0100.N, 
nr 319.

 - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Mindervalide - Geschil over subjectief recht - Sociale en fiscale voordelen - 
Afleveren van een medisch attest - Artikel 144 Gw.

- Artt. 1017, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 144 Grondwet 1994

16 maart 2000C.99.0258.N AC nr. ...

Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen recht om het grondgebied niet 
te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de 
Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht (Impliciet).

 - Politieke rechten - Vreemdeling - Uitwijzing - Beroep tot nietigverklaring - Recht het grondgebied niet te moeten verlaten - 
Geschil - Aard

- Art. 145 Grondwet 1994

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...
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Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

 - Recht van verdediging - Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

31 mei 1999S.98.0100.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.

 - Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Grondwet (1994) - Artikel 144

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

 - Recht van verdediging - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen 
met miskenning van het recht van verdediging

Voor de rechtsvordering tot invordering van de ontdoken rechten mag het bestuur geen voordeel halen uit 
inlichtingen die, naar aanleiding van een onderzoek dat tot strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging, en meer bepaald van het recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling.~

 - Recht van verdediging - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen 
met miskenning van het recht van verdediging

- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, AC, 1996, nr ...~

 - Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Grondwet (1831) - Artikel 92 - Draagwijdte

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.~

 - Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Grondwet (1831) - Artikel 92 - Draagwijdte

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

17 november 1994C.93.0052.F AC nr. ...
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Het beroep bij de Raad van State tot schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid, op grond van 
artikel  18bis, eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van categorieën van 
vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de inschrijving in het bevolkingsregister heeft geweigerd 
aan een vreemdeling die gemachtigd werd om zich in het Rijk te vestigen, heeft rechtstreeks betrekking op het 
subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht 
van de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en rechtstreeks onderwerp een geschil over subjectieve rechten 
dat, krachtens de vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
behoort.~

 - Aard - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschrijving - Vreemdelingen

- Artt. 17 en 18bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

20 oktober 1994C.93.0238.F AC nr. ...

Een geschil inzake schorsing van de wedde van de bedienaar van een eredienst, wegens ontneming van zijn 
kerkelijke jurisdictie door de bevoegde geestelijke overheid, heeft betrekking op een burgerlijk recht.~

 - Bedienaar van de eredienst - Wedde - Burgerlijk recht

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

25 oktober 2004S.99.0190.F AC nr. ...

De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en nagaat of de 
vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen, onder de 
toepassing van de strafwet vallen (1); hij moet melding maken van de bestanddelen van het misdrijf die een 
uitwerking hebben op de beoordeling van de verjaring (2). (1) Cass., 19 okt. 1992, AR 7857, nr 670; R.C.J.B., 
1995, p. 229 en de noot A. DE NAUW, inz. p. 239 en 240; zie Cass., 27 sept. 1990, AR 8723, nr 43; 11 feb. 1991, 
AR 8949, nr 311; J. CLESSE, "Examen de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail", R.C.J.B., 1996, p. 586 
en 587; Art. 26 V.T.Sv., vóór en na zijn wijziging door artikel  2, Wet 10 juni 1998. (2) Zie supra noot 1.

 - Burgerlijke rechter - Beslissing - Verjaring - Toetsing - Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen - Vaststelling

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492

Wanneer de inverdenkinggestelde is overleden vooraleer de zaak bij de bodemrechter is aanhangig gemaakt, 
kan de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn rechtverkrijgenden niet meer worden voortgezet voor de 
strafrechter (1). (1) Zie Cass., 22 feb. 1984, AR 3311, nr 352 en 24 nov. 1992, AR 5584, nr 749.

 - Strafzaken - Strafvordering - Overlijden van de inverdenkinggestelde vooraleer de zaak bij de bodemrechter is aanhangig 
gemaakt - Rechtverkrijgenden

21 september 2004P.04.0512.N AC nr. 423

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 21 sept. 2004, AR P.04.0512.N, AC, 2004, nr ...

 - Strafzaken - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Herstelplicht - Hoofdelijkheid - 
Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Naastende medeschuldenaars - Betaling door één 
naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest - 
Bevrijding - Andere medeschuldenaar

De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed overeenkomstig artikel 1699 
van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld; hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, 
behoudens wat betreft de prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen 
schuldenaar heeft betaald (1). (1) Zie de tegenstrijdige conclusie van het openbaar ministerie.

 - Strafzaken - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Herstelplicht - Hoofdelijkheid - 
Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Naastende medeschuldenaars - Betaling door één 
naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest - 
Bevrijding - Andere medeschuldenaar

- Art. 1699 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 50, eerste lid Strafwetboek

18 mei 2004P.04.0276.N AC nr. 266

De stelling als burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter, die aan geen enkel vormvoorschrift is onderworpen, 
kan gebeuren hetzij mondeling, hetzij door overhandiging van een geschrift ondertekend door de benadeelde 
of zijn vertegenwoordiger, en blijkt normaal uit een proces-verbaal ondertekend door de onderzoeksrechter 
en zijn griffier of, in geval van een onregelmatig of zelfs onbestaand proces-verbaal, uit andere stukken van de 
rechtspleging (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003, nr 
366 e.v.; wat de vormen van aanhangigmaking door het Openbaar Ministerie betreft, zie Cass., 9 mei 1990, AR 
8276, nr 528.

 - Burgerlijke partijstelling - Onderzoeksrechter - Vormvereisten - Bewijs van burgerlijke partijstelling - Onregelmatig of 
onbestaand proces-verbaal

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

20 januari 2004P.03.1189.N AC nr. 30

De opheffing van het strafbaar karakter van de feiten heeft alleen het verval van de strafvordering tot gevolg, 
maar brengt niet mee dat deze feiten niet langer een fout zouden zijn, noch dat de strafrechter voor wie de 
burgerlijke vordering werd ingesteld op het ogenblik dat de feiten nog strafbaar waren, daardoor zijn 
bevoegdheid verliest (1). (1) Zie Cass. (Fr.), 26 jan. 1988, Bull. ch. crim., 1988, nr 35, p. 92 en 6 feb. 1989, Bull. 
ch. crim., 1989, nr 45, p. 128. Zie ook FRANCHIMONT, M., Manuel de procédure pénale, p. 176 en VAN DE 
WYNGAERT, C., Strafrecht en Strafrechtspleging, p. 417, voor wat het gevolg van het verval van de 
strafvordering ingevolge amnestie op de burgerlijke vordering betreft.

 - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter - Latere opheffing van de strafwet - Verval van de 
strafvordering - Voortbestaan van de burgerlijke rechtsvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 november 2003P.03.0900.F AC nr. 557

Het middel waarin eiser betoogt dat een burgerlijke-partijstelling door tussenkomst op de rechtszitting van de 
correctionele rechtbank nietig is, is niet ontvankelijk als het niet aan het appèlgerecht is voorgelegd, wanneer 
het hof van beroep die nietigheid niet heeft overgenomen (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2000, AR P.98.0810.N, nr 
357.

 - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Burgerlijke partijstelling voor de eerste rechter - Nietigheid

- Art. 2 Wet 29 april 1806

De bij artikel  190 Sv. bepaalde nietigheid, op straffe waarvan de behandeling in het openbaar geschiedt, heeft 
betrekking op de behandeling en berechting van de zaak, en niet op de aanhangigmaking zelf van de zaak bij 
het strafgerecht, zoals de burgerlijke-partijstelling.

 - Openbaarheid van de rechtszittingen - Nietigheid - Draagwijdte - Behandeling en berechting van de zaak - 
Aanhangigmaking van de zaak bij het rechtscollege - Burgerlijke partijstelling

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

10 oktober 2003C.02.0186.F AC nr. 487

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 10 okt. 2003, AR C.02.0186.F, Pas., 2003, nr ...

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de 
strafrechter - Daarop volgende rechtsvordering tot vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke rechter - Afstand 
van geding niet vereist voor de strafrechter

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 10 okt. 2003, AR C.02.0186.F, Pas., 2003, nr ...

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de 
strafrechter - Daarop volgende rechtsvordering tot vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke rechter - Artikel 
4, V.T.Sv. - Opschortende exceptie

Art. 4 V.T.Sv. bepaalt niet dat de rechtsvordering tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade 
enkel voor de burgerlijke rechter kan worden ingesteld indien het slachtoffer vooraf afstand heeft gedaan van 
het geding voor de strafrechter (1). (1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., I, 2003, nr ...).

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de 
strafrechter - Daarop volgende rechtsvordering tot vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke rechter - Afstand 
van geding niet vereist voor de strafrechter
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3 september 2003P.03.0256.F AC nr. 410

Wanneer een verzekeringsinstelling het strafgerecht verzoekt de voor de schade aansprakelijke derde te 
veroordelen om haar de bedragen van de door haar voor die schade toegekende prestaties terug te betalen, 
oefent ze geen andere burgerlijke rechtsvordering uit dan die van de getroffene, maar oefent ze door een 
afzonderlijke vordering de rechtsvordering van de getroffene zelf uit, in wiens rechten ze van rechtswege is 
getreden; wanneer bijgevolg de indeplaatssteller voor dat rechtscollege de burgerlijke rechtsvordering 
regelmatig heeft ingesteld, heeft de indeplaatsgestelde het recht om, aangezien hij die rechtsvordering van de 
indeplaatssteller zelf uitoefent, als dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te treden (1). (1) Zie Cass., 28 
nov. 1984, AR 3862, nr. 202; 22 juni 1988, AR 6270, nr. 652; 29 jan. 1992, AR 9330, nr. 279; 28 mei 1996, AR 
P.95.1378.N, nr. 193; 20 okt. 1999, AR P.99.0408.F, nr. 548.

 - Schade ten gevolge van een misdrijf - Herstelvordering - Rechtsvordering ingesteld door de getroffene voor de 
strafrechter - Vordering van een in de plaats van de getroffene gestelde partij - Tussenkomst van de indeplaatsgestelde in 
hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 136, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

22 mei 2003C.02.0555.N AC nr. 315

De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover nog niet definitief is beslist (1). (1) Cass., 29 sept. 2000, 
AR C.97.0154.N, nr 502.

 - Misdrijf - Verjaring - Termijn - Duur - Nieuwe wet - Toepasselijkheid

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 2262bis Burgerlijk Wetboek

- Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

- zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

16 mei 2003C.01.0473.N AC nr. 301

De regel krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd en voor dezelfde rechters als de 
strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafvordering wordt gesteld 
omdat het strafvonnis, ten overstaan van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van 
gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvordering gemeen 
zijn (1). (1) Cass., 19 maart 2001, AR nr S.00.0129.N; Cass., 23 maart 1992, AR nr 9317, AC, 1991-1992, nr 389.

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering - 
Grondslag van de regel

De toepassing van voormelde regel impliceert dat de strafvordering aanhangig wordt gemaakt hetzij ingevolge 
het openen van een gerechtelijk onderzoek op vordering van de procureur des Konings of ingevolge een klacht 
met burgerlijke partijstelling, hetzij ingevolge een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter door de 
procureur des Konings of de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 13 feb. 1913, Pas., 1913, 106 met concl. adv.-gen. 
PHOLIEN; zie o.m. D'HAENENS J., Belgisch strafprocesrecht, deel I, A, 154; FRANCHIMONT M., Manuel de 
procédure pénale, 1999, 150 en 151; BOSLY H., GORLE F., MASSET A., Rechtspraak, Strafprocesrecht, Die 
Keure, 24.

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering - 
Vereisten - Aanhangig maken van de strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 maart 2003, AR nr P.02.1609.F, AC, 2003, nr ... .

 - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-
aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Strafrechter - Bevoegdheid
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De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, die aan 
de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van 
het voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen 
van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van 
die vordering kennis te nemen (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

 - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-
aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt 
van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij, de verzekeraar van de 
huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, 
verantwoordt die veroordeling niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is 
die eigen schade heeft geleden (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

 - Schade t.g.v. een misdrijf - Benadeelde - Vergoeding door de verzekeraar - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Eigen schade

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 februari 2003P.02.0608.N AC nr. 94

Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf schade te hebben geleden kan zich burgerlijke partij 
stellen voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht en in dat stadium van de rechtspleging dient 
hij nog niet het bewijs te leveren van de schade, van de omvang ervan of van het oorzakelijk verband ervan 
met het misdrijf waarvan de inverdenkinggestelde wordt verdacht, maar hij is gehouden zijn bewering omtrent 
de schade aannemelijk te maken (1); dit houdt tevens in dat hij een rechtmatig belang heeft bij de vordering 
tot herstel van de schade, maar het volstaat in dat stadium van de rechtspleging dat de beweerde 
rechtmatigheid geloofwaardig is. (1) Cass., 21 dec. 1993, AR P.93.1353.N, nr 539 en 8 okt. 2002, AR 
P.02.0419.N, nr ...

 - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht - Ontvankelijkheid

- Artt. 63 en 67 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 januari 2003P.02.1114.N AC nr. 11

Een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon 
houdt geen verband met de vertegenwoordiging in rechte van de beschermde persoon in een handeling of een 
rechtspleging betreffende zegellegging, opstelling van een inventaris, openbare verkoping en verdeling; voor 
een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon 
is derhalve de door artikel 488bis, f), § 3, B.W. bedoelde bijzondere machtiging vereist.

 - Burgerlijke partij - Klacht met stelling van burgerlijke partij - Voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon - 
Bijzondere machtiging door de vrederechter

- Artt. 1150, 1180-1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 488bis, c), 488bis, f), § 3 Burgerlijk Wetboek

12 november 2002P.02.1202.N AC nr. 601

Voor de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling is niet vereist dat degene van wie de klacht met 
burgerlijke partijstelling uitgaat, in zijn akte van burgerlijke partijstelling uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat hij 
door het aangeklaagde misdrijf is benadeeld, nu die beweerde benadeling ook kan blijken uit de andere 
feitelijke gegevens (1). (1) Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.99.0743.N, nr 475.

 - Strafzaken - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 63 en 66 Wetboek van Strafvordering

8 oktober 2002P.02.0419.N AC nr. 516
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De regel dat hij, die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, zich burgerlijke partij kan 
stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de 
rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband 
ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf, op voorwaarde dat hij, wil zijn burgerlijke 
partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou geleden hebben, 
aannemelijk maakt, geldt zowel voor een burgerlijke partijstelling die de strafvordering op gang brengt, als 
voor een burgerlijke partijstelling nadat de strafvordering reeds is ingesteld of bij wijze van voeging bij een 
andere burgerlijke partijstelling (1) (1)Cass., 21 dec. 1993, A.R. P.93.1353.N, nr. 539.

 - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht - Ontvankelijkheid - 
Schade - Aannemelijkheid

- Artt. 63 en 67 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; 
de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al 
geschiedde de burgerlijke  partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun kant 
een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling (1) (1) Cass., 
26 mei 1993, A.R. P. 93.0067.F, nr. 255; 21 dec. 1993, A.R.P. 93.1353.N, nr. 539.

 - Regeling van de procedure - Burgerlijke partijstelling voor de raadkamer bij wijze van voeging bij eerdere burgerlijke 
partijen - Buitenvervolgingstelling - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beoordeling van de ontvankelijkheid 
van het rechtsmiddel - Beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling - Bevoegdheid

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

29 mei 2002P.02.0323.F AC nr. 326

De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op artikel  29bis W.A.M.-wet gegronde 
rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan bijgevolg t.a.v. het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen volgens de gemeenrechtelijke regels van de 
aansprakelijkheid (1). (1) Cass. 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.- gen. Du Jardin; 30 
mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ...

 - Strafrechter - Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.-Wet 1989 - Bevoegdheid - 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die 
partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (1) 
Cass., 30 mei 2001, A.R. P. 01.0344.F., en 17 okt. 2001, A.R. P.01.0807.F., nrs. ... .

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 mei 2002C.00.0378.N AC nr. 319

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 27 mei 2002, A.R. nr C.00.0378.N nr ...

 - Begrip - Vordering tot betaling van de kosten tot het verplaatsen van elektriciteitsleidingen

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de schade die door dat 
misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën of de gemeenten op grond van artikel 13 
van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten 
voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering.

 - Begrip - Vordering tot betaling van de kosten tot het verplaatsen van elektriciteitsleidingen

- Art. 13 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

7 mei 2002P.02.0262.N AC nr. 277
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Nu de rechter in strafzaken, op de vordering van de burgerlijke partij, onaantastbaar in feite oordeelt zowel 
over de mogelijkheid van het bestaan van schade die volgt uit het misdrijf, als over de aard en de omvang 
ervan, vermag de rechter die oordeelt dat de burgerlijke partij aannemelijk maakt dat het beweerde misdrijf 
van valse eed bij boedelbeschrijving voor haar reële, persoonlijke schade heeft veroorzaakt en dat die schade 
ook moreel kan zijn, wettig te beslissen dat de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk is en dat de 
strafvordering op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht (1). (1) Zie cass., 9 nov. 1993, R.W. 1993-94, 881 
en de noot S. VAN OVERBEKE.

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke partij - Persoonlijke schade - Valse eed bij boedelbeschrijving

- Art. 226 Strafwetboek

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.02.0038.N AC nr. 205

Wanneer een partij ingevolge een misdrijf schade lijdt, kan een derde krachtens een bijzondere lastgeving de 
herstelling van die schade voor rekening van die partij ook voor de strafrechter vorderen; de ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering is in dat geval immers deze van de schadelijder die de herstelling van zijn eigen 
schade vordert (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1898, Pas. 1898, I, 101; Cass., 5 okt. 1903, Pas. 1904, I, 19; RPDB, v° 
Mandat, nrs 117 en 121; PAULUS, C. en BOES, R., Lastgeving, A.P.R., 1978, nrs 78 en 79; TILLEMAN, B., 
Lastgeving, A.P.R., 1997, nr 112; DEMEUR, P. en PASSELECQ, F.De la maxime 'Nul ne plaide par procureur' et le 
droit d'ester en justice pour les intérêts d'autrui", R.P.S., 1924, XXIX, 194.

 - Schadelijdende partij - Vertegenwoordiging in rechte - Bijzondere lastgeving - Toepassing

- Art. 1984 Burgerlijk Wetboek

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

26 februari 2002P.00.1037.N AC nr. 130

Ook in strafzaken zijn de bewijsregels van het burgerlijk recht van toepassing voor het bewijs van het bestaan 
en de omvang van de schade, ontstaan uit een misdrijf, die met alle bewijsmiddelen mogen worden bewezen, 
getuigen en vermoedens inbegrepen (1). (1) Zie L. Schuermans, A. Van Oevelen, Chr. Persyn, Ph. Ernst en J.L. 
Schuermans, Overzicht van rechtspraak: onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling, 1983-1992, T.P.R., 
1994, 851 (1009).

 - Strafzaken - Bewijs van bestaan en omvang van de schade - Bewijsregels van burgerlijk recht

- Art. 1348, tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek

12 december 2001P.01.1236.F AC nr. ...

Het bepaalde in artikel  4 V.T.Sv. raakt de openbare orde (1). (1) Cass., 23 april 1997, A.R. P.97.0057.F, nr. 198.

 - Artikel 4, V.T.Sv. - Aard van die bepaling

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
getroffenen en rechthebbenden gesteund op artikel  29bis W.A.M.-Wet 1989 (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.-gen. du Jardin; 30 mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ... .

 - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegdheid

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die 
partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (1) Zie 
Cass., 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86.

 - Bevoegdheid en aanleg - Strafzaken - Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...
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De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde controlecommissies, waarbij 
zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten 
laste werden genomen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of 
overbodige onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van herstel van schade 
die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit (1); in geval van een slechts gedeeltelijke 
terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen 
het totaalbedrag van de overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de 
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies toekent, het oorzakelijk 
verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder 
die fout, niet zou hebben geleden (2). (1) Zie Cass., 18 mei 1998, A.R. S.98.0167.N, nr. 258; 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F, nr. 91. (2) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen - Controlecommissies - 
Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen - Burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling - Verbreking van het oorzakelijke verband

- Art. 90bis (thans art. 157) KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

17 oktober 2001P.01.0807.F AC nr. ...

De strafrechter kan de beklaagde alleen veroordelen tot vergoeding van de schade van de burgerlijke partij, na 
te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de beklaagde het misdrijf, waarop die burgerlijke rechtsvordering 
gegrond is, gepleegd heeft, en, anderzijds, dat het voormelde misdrijf de schade heeft veroorzaakt (1). (1) Zie 
Cass., 2 mei 1995, A.R. P.93.0116.N, nr. 216 ; 17 nov. 1999, A.R. P.99.0941.F, nr. 610 ; 2 feb. 2000, A.R. 
P.98.0882.F, nr. 86 ; 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr....

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 mei 2001P.01.0344.F AC nr. ...

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
slachtoffers en rechthebbenden die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, met concl. proc.-gen. du Jardin, en 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nrs. 206 en 388.

 - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegdheid

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die 
partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (1) 
Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr 388.

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

22 mei 2001P.99.0908.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass., 22 mei 2001, A.R. P.99.0908.N, AC 2001, nr ....

 - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Artikel 11, wet 13 april 1995 - Artikel 3, 
wet 15 feb. 1993
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De bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding om in rechte op te 
treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot 
bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie aanleiding kan geven, betreft enkel de 
rechtsgeschillen die hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in artikel  383bis, Sw. en artikel  11, § 
1, van de wet van 13 april 1995; de bevoegdheidsregel van artikel  10ter, V.T.Sv. kan op zichzelf geen 
aanleiding zijn tot een rechtsgeschil, zodat het Centrum niet bevoegd is om op te treden in geschillen waartoe 
de toepassing van de artt. 372 en 374, Sw. aanleiding kan geven (1). (1) Zie de gedeeltelijk andersluidende 
conclusie van het openbaar ministerie. De appèlrechters hadden uit artikel 11, § 1 jo. artikel  11, §§ 4 en 5, 
Wet 13 april 1995 afgeleid dat het Centrum enkel in rechte kon optreden in rechtsgeschillen met betrekking 
tot mensenhandel zoals omschreven in artikel  11, § 1, van voornoemde wet. Het openbaar ministerie 
concludeerde daarentegen dat de vermelding, in artikel  11, § 1, van de wet van welke misdrijven voor de 
toepassing van Hoofdstuk V als mensenhandel kunnen worden beschouwd, de toepassing van dat Hoofdstuk 
geenszins tot die misdrijven beperkt. Het Centrum was daarom, volgens het openbaar ministerie, bevoegd om 
op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet aanleiding kon geven. Die 
rechtsgeschillen betreffen: mensenhandel zoals omschreven in artikel  11, § 1, van de wet, kinderpornografie 
en de misdrijven die op grond van het beginsel van exterritorialiteit voor de Belgische rechter worden 
vervolgd. Het Hof heeft die interpretatie deels gevolgd. Het heeft anders dan de appèlrechters geoordeeld dat 
de bevoegdheid van het Centrum niet beperkt blijft tot mensenhandel zoals bepaald in artikel  11, § 1, van de 
wet, maar zich uitstrekt tot kinderpornografie. Omdat het beginsel van exterritorialiteit enkel een 
bevoegdheidsregel bevat, kan het Centrum volgens het Hof evenwel niet optreden in rechtsgeschillen waartoe 
de toepassing van artikel  10ter, V.T.Sv. aanleiding geeft.

 - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Artikel 11, wet 13 april 1995 - Artikel 3, 
wet 15 feb. 1993

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft slechts rechtspersoonlijkheid 
binnen de perken van de bevoegdheden bij wet bepaald; het kan niet in rechte optreden krachtens een 
lastgeving buiten de geschillen waarvoor het krachtens de wet bevoegd is om in rechte op te treden.

 - Lastgeving - Rechtspersoonlijkheid van de lasthebber

22 mei 2001P.99.1655.N AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, waarvan 
minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij de burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat hiervan in dit 
stadium van de rechtspleging reeds het bewijs moet worden geleverd, beantwoorden aan een door de wet als 
misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf; de enkele omstandigheid dat de door de burgerlijke partij 
aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, volstaat 
niet om eruit af te leiden dat aan deze feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en 
de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de vordering tot het instellen 
van het gerechtelijk onderzoek dat het openbaar ministerie ingevolge de burgerlijke partijstelling wegens 
dezelfde feiten heeft genomen, onontvankelijk is; in dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter alle 
aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten 
beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van schuld bestaan. 
(1). (1) VERSTRAETEN, R.De ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en de beoordeling ervan in de 
onderzoeksfase", R.W. 1994-95, pp. 777-781; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, nr 330 e.v.

 - Burgerlijke partijstelling van de onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

15 mei 2001P.99.1479.N AC nr. ...

Het bij artikel 3, § 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
gestelde verbod om in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten aan te bieden, zonder 
vooraf door de Koning te zijn toegelaten en de nietigheid van de spijts dit verbod gesloten overeenkomst, 
waarvan de verzekeringsonderneming evenwel gehouden is de verplichting na te komen wanneer de 
verzekeringsnemer ze ter goeder trouw heeft gesloten, tasten het recht om vergoeding te vorderen van de 
toegebrachte schade wegens de oplichting, waartoe deze overeenkomst aanleiding gaf, niet aan.

 - Oplichting - Verzekeringsovereenkomst - Nietigheid - Schade - Ontvankelijkheid

- Art. 3, §§ 1 en 3 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 496 Strafwetboek

P. 451/30476-9-2016



- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

Nu de oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande heeft met de bekwaamheid van de 
benadeelde om het contract aan te gaan, dat zelf niet het voorwerp van de oplichting was, maar er slechts 
achteraf aanleiding toe gaf, heeft de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de 
door deze oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee.

 - Oplichting - Schade - Contract - Bekwaamheid om contract aan te gaan - Ontvankelijkheid

- Artt. 1108, 1123, 1124, 1126 en 1131 Burgerlijk Wetboek

- Art. 496 Strafwetboek

2 april 2001S.00.0174.N AC nr. ...

De verjaringstermijn van artikel 26 van een voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is van 
toepassing op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf (1) (2). (1) Zie cass., 12 
okt. 1998, A.R. nr S.97.0129.F (AC 1998, nr 439). (2) Art. 26 V.T.Sv. vóór en na de wijziging ervan bij artikel  2 
Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.

 - Verjaring - Vordering in rechte - Grondslag - Misdrijf

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 maart 2001P.99.0983.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0983.N, nr ...

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste - Schade

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0983.N, nr. ...

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste - Schade - Toepassing

 - Schadevergoeding

De vordering tot vergoeding van de schade die een handelaar beweert te lijden tengevolge van fiscale 
misdrijven gepleegd door zijn concurrenten is niet gelijk te stellen met een vordering die wordt ingegeven door 
het algemeen belang(1). (1) zie de concl. van het O.M.

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste - Schade - Toepassing

Het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling is op zich onvoldoende om zich burgerlijke partij te 
kunnen stellen; het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling mag evenwel niet worden verward met de 
gegrondheid van een burgerlijke rechtsvordering, waartoe onder meer het bestaan van schade is vereist(1). (1) 
zie conclusie van het O.M.

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste - Schade

Om krachtens de artikel  3 en 4, V.T.Sv. schadevergoeding toe te kennen, is niet vereist dat de schade werd 
veroorzaakt door elk van de bestanddelen van het misdrijf, evenmin dat zij er een constitutief bestanddeel van 
uitmaakt(1). (1) zie de concl. van het O.M.

 - Schadevergoeding

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 maart 2001S.00.0129.N AC nr. ...

De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor 
dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de 
strafvordering wordt gesteld omdat het strafvonnis, t.o.v. de afzonderlijk ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de 
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn (1). (1) Zie cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr 388.

 - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering - 
Grondslag van de regel

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 februari 2001P.99.0480.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten aanzien van een van de daders 
reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestond, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade 
en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijf niet weg (1). (1) Zie N. Bauwens, 
Bedrieglijk onvermogen, R.W., 1989-90, 273 (290).
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 - Misdrijf van bedrieglijk onvermogen - Schade voortvloeiend uit uitvoerbare titel die bestond voor het misdrijf - Andere 
beklaagden - Daden van deelneming - Oorzakelijk verband tussen schade en daden van deelneming

- Art. 490bis Strafwetboek

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

De Belgische Staat, Administratie der Directe Belastingen, heeft het recht om zoals iedere andere benadeelde 
een burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor schade waarvoor de belastingwetgeving geen eigen 
mogelijkheid tot herstel biedt (1). (1) Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe Belastingen - Ontvankelijkheid - Belang

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 2, 7 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Noch de in de artt. 414 en 415 W.I.B. 1992 bepaalde regels betreffende de nalatigheidsinteresten, noch de in 
artikel  444 van dat wetboek bepaalde belastingverhoging, doen afbreuk aan de mogelijkheid dat de 
administratie t.g.v. belastingmisdrijven in het algemeen en van belastingontduiking in het bijzonder, schade 
lijdt waarvoor de vermelde bepalingen geen eigen mogelijkheid tot herstel bieden: de Staat kan schade lijden 
door de noodzaak om bij de procureur des Konings klacht of aangifte te doen om het bewijs van de misdrijven 
te verkrijgen, tot het strafdossier toegang te krijgen, het verder verloop van het onderzoek te volgen en te 
wachten tot dat onderzoek de gegevens oplevert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan worden 
geïdentificeerd en de grondslag van de belasting kan worden bepaald (1). (1) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. 
P.95.0610.N, nr. 540.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe Belastingen - Ontvankelijkheid - Schade

13 februari 2001P.99.0838.N AC nr. ...

Het bepaalde in artikel  4 V.T.Sv. raakt de openbare orde (1). (1) Cass. 23 april 1997, A.R. nr P.97.0057.F, nr 
198; Cass. 7 dec. 1994, P.94.0575.F, nr 540.

 - Artikel 4, V.T.Sv. - Aard van die bepaling
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Wanneer een burgerlijke partij de burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoeding uit een misdrijf niet 
tezelfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering heeft ingesteld, kan zij dit slechts doen door middel 
van een ter griffie ingediend verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er partijen zijn (1). (1) Zoals bekend, dient 
de burgerlijke rechtsvordering, als ze voor de strafrechter wordt gebracht, in beginsel tezelfdertijd als de 
strafvordering worden vervolgd (Artikel 4, eerste lid, V.T.Sv.). Dit beginsel van gelijktijdigheid impliceert dat de 
burgerlijke rechtsvordering niet meer voor de strafrechter kan worden ingeleid als die reeds definitief over de 
strafvordering uitspraak heeft gedaan (Bijvoorbeeld Cass. 29 maart 1988, AC1987-88, nr. 473 en hierover R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1842; R. VERSTRAETEN, `Actuele 
knelpunten en ontwikkelingen omtrent de burgerlijke vordering uit een misdrijf', in P. TRAEST en A. DE NAUW, 
Strafrecht. Wie is er bang van het strafrecht?, Gent, Mys & Breesch, 1998, p. 335, nr. 792.) De wet van 11 juli 
1994 heeft voorzien in een uitzondering op dit beginsel : "de correctionele rechtbank waarbij de zaak 
overeenkomstig artikel 216quater of artikel 216quinquies aanhangig is gemaakt en de politierechtbank 
houden ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs bij ontstentenis van burgelijke-partijstelling, wanneer de 
zaak wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is." (Artikel 4, tweede lid, V.T.Sv.) Het moge duidelijk zijn 
dat de rechtbanken de burgerlijke belangen niet steeds verplicht moeten aanhouden. Zij mogen beoordelen of 
de zaak, wat betreft die belangen, al dan niet in staat van wijzen is (Voorstel van wet betreffende de 
politierechtbanken, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 209-2, p. 
80 (Verder geciteerd als: Verslag Van Belle)). Enkel als dat niet zo is, houden zij die belangen aan (maar in dat 
geval gaat het volgens de Minister van Justitie niet meer om een mogelijkheid: Verslag Van Belle, 78). Een 
aanhouding van de burgerlijke belangen is uiteraard zonder voorwerp (Zie over de hypothesen in het 
algemeen : Verslag Van Belle, p. 81 en 87. Voorts P. TRAEST, `De wet van 11 juli 1994 betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de 
strafrechtspleging: een benadering van sommige aspecten', T.Vred. 1995, 24, 31 en id., `De wet van 11 juli 
1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de 
modernisering van de strafrechtspleging: een algemene benadering', Panopticon 1995, 25, 34; M. ROZIE, l.c., 
nr. 5.): (1°) indien die belangen reeds integraal en definitief zijn beoordeeld (Cass. 1 oktober 1996, AC 1996, nr. 
344). De zaak is ook in staat van wijzen (2°) indien uit het misdrijf geen (individuele) schade voortspruit 
(Verslag Van Belle, p. 77), bijvoorbeeld omdat dat misdrijf niet bewezen wordt geacht. Ten slotte (3°) kan de 
zaak, ook wat betreft de burgerlijke belangen, bij verstek worden behandeld (Verslag Van Belle, p. 85). Een 
afwezige burgerlijke partij heeft geen onbeperkte "leiding van het geding"! In de andere gevallen houdt de 
rechtbank minstens de burgerlijke belangen aan (Soms moet ook de strafvordering worden aangehouden : dat 
is zo als de schade van het slachtoffer bepalend is voor de kwalificatie van het misdrijf.). Dat is bijvoorbeeld zo 
(1°) als niemand zich als burgerlijke partij heeft aangesteld terwijl uit het misdrijf duidelijk schade voortvloeit. 
Dat is ook zo (2°) als een burgerlijke partij niet ter rechtszitting verschijnt. Ten slotte is het mogelijk (3°) dat de 
omvang van de schade van een burgerlijke partij nog niet bekend is. Moeten de burgerlijke belangen in een 
bepaalde vorm of formule worden aangehouden? Tijdens de parlementaire voorbereiding is zo'n formule 
voorgesteld (Verslag Van Belle, p. 87). Nochtans moet een pragmatische houding worden aangenomen. 
Uiteraard zijn de rechters niet gehouden de burgerlijke belangen nominatim of met verwijzing naar een 
bepaalde schade aan te houden. Enerzijds is de burgerlijke partij dikwijls nog onbekend. Anderzijds zullen de 
schadelijke gevolgen blijken uit de omschrijving van de feiten in het vonnis (Wetsontwerp betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de 
strafrechtspleging, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Par.St. Kamer 1993-94, nr. 1480/3, p.26). 
Het lijkt te verregaand om te stellen dat de rechters niet uitdrukkelijk hoeven vast te stellen dat ze (de) 
burgerlijke belangen aanhouden nu die aanhouding van rechtswege zou gebeuren (Hierover J. HUBIN, l.c., 16). 
Zoals vermeld, is de aanhouding van de burgerlijke belangen niet verplicht. Die aanhouding moet dus uit het 
vonnis blijken dat de strafvordering definitief beslecht (M. ROZIE, l.c., nr. 4). Telkens wanneer uit dat vonnis 
blijkt dat een burgerlijk belang wordt aangehouden, zijn de debatten daarover niet gesloten (Vgl. artikel 67 
Sv. : de klagers kunnen zich burgerlijke partij stellen in elke stand van het geding, tot de sluiting van de 
debatten.) en moet derhalve eenieder kunnen verkrijgen dat over zijn burgerlijke belangen uitspraak wordt 
gedaan (R. DECLERCQ, o.c., 1843; M. ROZIE, l.c., nr. 6). De rechters hoeven dat ruimere gevolg uiteraard niet 
uitdrukkelijk vast te stellen.  In de regel kan de aanstelling als burgerlijke partij bij eenvoudige verklaring 
gebeuren (artikel  66 Sv.). De aanstelling als burgerlijke partij in een conclusie is geldig, zelfs als daarvan niet of 
niet rechtsgeldig akte is genomen (Cass. 5 februari 1992, AC 1991-92, nr. 293 en R. VERSTRAETEN, l.c., nr. 789).  
Artikel 4, V.T.Sv. schrijft evenwel voor dat een partij die een uitspraak wil verkrijgen over zijn burgerlijke 
belangen nadat die zijn aangehouden bij de definitieve beslissing over de strafvordering, dat kosteloos kan 
door middel van een ter griffie ingediend verzoekschrift. Het woord `kan' heeft kennelijk geen betrekking op 
de wijze waarop de uitspraak wordt uitgelokt (Verslag Van Belle, p. 78. Voorts R. DECLERCQ, o.c., 1843. Noch 
in de parlementaire voorbereiding noch in de rechtsleer wordt het verzoekschrift als enige geldige akte van 
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rechtsingang in vraag gesteld) maar op de mogelijkheid om die voor de strafrechter uit te lokken. Het bepaalde 
in artikel  4, V.T.Sv. raakt de openbare orde (zie de verwijzingen in voetnoot 2), zodat van de voorschriften uit 
die bepaling niet kan worden afgeweken. Dat kan evenmin als het "normdoel" van die bepaling - de 
tegensprekelijke aard van de aanstelling als burgerlijke partij - zou zijn bereikt. De vorm van de aanstelling als 
burgerlijke partij zoals bepaald in de artikel  66-67, Sv., heeft betrekking op de aanstellingen bedoeld in artikel 
4, eerste lid, V.T.Sv. Op de aanstelling als burgerlijke partij na de uitspraak op strafgebied is de vorm bedoeld in 
artikel  4, derde lid, V.T.Sv. van toepassing. Artikel 4, vierde lid, V.T.Sv. bevestigt dat met zoveel woorden : "Dat 
verzoekschrift geldt als burgerlijke partijstelling". Een partij die zich reeds voor de uitspraak op strafgebied had 
aangesteld, hoeft die aanstelling uiteraard niet te hernemen als haar burgerrechtelijke belangen zijn 
aangehouden.                                                             J d J.

 - Burgerlijke partijstelling na uitspraak over strafvordering - Ontvankelijkheid - Vorm - Artikel 4, derde lid, V.T.Sv.

6 februari 2001P.99.0559.N AC nr. ...

Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen de burgerlijke vorderingen met 
betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwelijksgemeenschap één geheel (1). (1) Het 
bijzondere van de procedure die tot het arrest van het Hof heeft geleid bestond erin dat de vorderingen van de 
eisers in cassatie namens de huwgemeenschap enerzijds en in eigen naam anderzijds ingevolge een beperkt 
hoger beroep afgesplitst werden. Voor de eerste rechter hadden de eisers samen een burgerlijke 
rechtsvordering als beheerders van het vermogen van de huwgemeenschap ingesteld en eiseres tevens een 
rechtsvordering in eigen naam. De eerste rechter verklaarde de rechtsvordering namens de huwgemeenschap 
niet ontvankelijk. De vordering in eigen naam werd ontvankelijk en gegrond bevonden; een voorschot werd 
toegekend en een deskundige werd aangesteld. Tegen dit vonnis werd door de eisers als beheerders van de 
huwgemeenschap hoger beroep ingesteld. De appelrechters verklaarden de rechtsvordering namens de 
huwgemeenschap ontvankelijk maar ongegrond. Het cassatieberoep was aldus gericht tegen laatstgenoemde 
beslissing. Nu voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep civielrechtelijke vorderingen 
m.b.t. het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap één geheel vormen (Cass., 31 jan. 1995, 
AR nr P.93.1566.N, nr 57) en de beslissing waarbij enkel over bepaalde bestanddelen van de door de 
burgerlijke partij geleden schade uitspraak wordt gedaan geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv. 
(cass., 22 jan. 1985, AR nr 8724, nr 299), was het cassatieberoep te dezen gericht tegen een vonnis dat geen 
eindbeslissing is en werd het mitsdien niet ontvankelijk verklaard want voorbarig.

 - Schade - Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Strafzaken - Geen eindbeslissing - Voorbarig cassatieberoep

9 januari 2001P.99.1050.N AC nr. ...

Artikel 103, laatste lid, Grondwet, en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 laten de benadeelde toe zich voor 
het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar ministerie van de strafvordering jegens een minister 
aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, na daartoe het verlof te hebben gekregen van de kamer 
van volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig te maken (1). (1) Zie: R. Delange. Overwegingen over de strafrechterlijke verantwoordelijkheid en 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen, rede uitgesproken door de procureur-
generaal op de plechtige zitting van het Hof van cassatie op 1 september 1976, AC, 1976, nr. 46; B. Van Den 
Broeck, De ontwikkeling van het stelsel der strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in België, 
C.D.P.K., 1999, 236 [252]; K. Audenaert, Een overzicht van 170 jaar strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
ministers, T.B.P., 2000, 357.

 - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - Burgerlijke partijstelling - Uitoefening van de 
burgerlijke rechtsvordering - Mogelijkheden

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

9 januari 2001P.00.0992.N AC nr. ...

De uitstelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een benadeelde wegens een door 
artikel  103 Grondwet bedoeld misdrijf kan niet bij wege van een burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter (1). (1) Zie cass., 9 jan. 2001, A.R. nr. P.99.1050.N, nr.

 - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Geldigheid

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

P. 455/30476-9-2016



28 november 2000P.99.0064.N AC nr. ...

Nu de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst wordt door de regels van 
het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij 
tegen wie het is gericht wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de 
betekeningen in andere dan in strafzaken betreft (1). (1) Cass., 3 dec. 1996, AR nr. P.95.1337.N, nr. 475.

 - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Betekening - Vorm - Regelmatigheid der betekening

- Art. 38 Gerechtelijk Wetboek

22 november 2000P.00.1173.F AC nr. ...

Het wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen bestaat uit een gebrek aan zorgvuldigheid of 
voorzorg dat zowel slagen of verwondingen als schade aan zaken kan veroorzaken; in dat geval is de 
burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de schade aan zaken een rechtsvordering die gegrond is op dat 
wanbedrijf (1). (1) Zie Cass., 24 april 1981 (AC, 1980-81, 484); 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391; 24 maart 
1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177.

 - Wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen - Wanbedrijf waarbij zowel verwondingen als schade aan zaken is 
veroorzaakt - Rechtsvordering tot herstel van de schade aan zaken - Grondslag

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

Voor het bestaan van door een misdrijf veroorzaakte schade is niet vereist dat de schade waarvan het herstel 
gevorderd wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel van het misdrijf waarop de rechtsvordering is 
gegrond, en evenmin dat het bestaan van die schade een van de bestanddelen van dat misdrijf is (1). (1) Zie 
Cass., 12 jan. 1976 (AC, 1976, 532).

 - Rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

9 november 2000C.97.0151.F AC nr. ...

Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout, ware het een misdrijf, en 
gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer en ook al is er sprake van aantasting van de lichamelijke 
integriteit, dan nog is de in artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die 
bepaling een bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert (1). (1) Vgl. cass., 9 jan. 1998, AR. 
C.96.0372.F, nr. 15.

 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van geneesheren - Aantasting van 
de lichamelijke integriteit - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 oktober 2000P.00.0712.F AC nr. ...

De burgerlijke-partijstelling van de overnemer van een schuldvordering tot herstel van de door de getroffene 
van een misdrijf geleden schade, is slechts ontvankelijk indien de overdracht van de schuldvordering kan 
worden tegengeworpen aan de schuldenaar die vervolgd wordt op het tijdstip dat de vordering is ingesteld (1). 
(1) Zie Cass., 24 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1941, I, 471), en de noot R.H. ; 7 feb. 1989, A.R. 1816, nr. 330.

 - Burgerlijke partij - Schade geleden door de getroffene van een misdrijf - Schuldvordering tot herstel van de schade - 
Overdracht van schuldvordering - Overnemer van de schuldvordering - Burgerlijke partijstelling - Tegenstelbaar karakter van 
de vereiste overdracht - Tijdstip

De verantwoording, door de persoon die zich burgerlijke partij stelt, van zijn hoedanigheid en van zijn belang 
om in de plaats van de door een misdrijf getroffen persoon te handelen, is een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering.

 - Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht - Hoedanigheid - Verantwoording - Aard

Alleen degenen die kunnen beweren persoonlijk schade te hebben geleden door een voor de strafgerechten 
gebracht misdrijf kunnen zich voor die gerechten burgerlijke partij stellen, alsook degenen die in de rechten 
zijn getreden van de getroffene van dat misdrijf of die de schuldvordering tot herstel van de door de 
getroffene van dat misdrijf geleden schade hebben overgenomen (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 1960 (Bull. en Pas., 
1961, I, 124) ; 7 feb. 1989, A.R. 1816, nr. 330.

 - Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht - Hoedanigheid - Ontvankelijkheid
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29 september 2000C.97.0154.N AC nr. ...

De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; dit is het geval wanneer een 
cassatieberoep hangend is.

 - Misdrijf - Verjaring - Termijn - Duur - Nieuwe wet - Toepasselijkheid

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

- zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

26 september 2000P.99.1549.N AC nr. ...

Krachtens artikel 703 Gerechtelijk Wetboek treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst van hun 
bevoegde organen en is het voldoende, om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte 
van rechtspleging, hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven, waarbij de 
partij tegen wie een zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in elke 
stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen 
die zijn organen zijn, met als enige sanctie dat het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze 
vordering niet is voldaan; uit deze bepaling volgt dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is vereist 
dat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechtspersoon blijkt uit de stukken die 
aanwezig waren op het ogenblik van de burgerlijke partijstelling (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 1978, AC, 1978, 588.

 - Burgerlijke partijstelling namens een rechtspersoon - Recht van de partij tegen wie de burgerlijke partijstelling gericht is - 
Mededeling van de identiteit van de natuurlijke personen die de organen van de rechtspersoon zijn - Ontvankelijkheid van 
de burgerlijke partijstelling

- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

13 september 2000P.00.0204.F AC nr. ...

De burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade die voor de 
strafrechter kan worden uitgeoefend, behoort aan degene die door dat misdrijf persoonlijk schade heeft 
geleden en aan degene die in de rechten van de getroffene is getreden (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1995, A.R. 
P.93.1224.F, nr. 42 ; 26 maart 1997, A.R. P.96.1662.F, nr. 163.

 - Uitoefening - Voorwaarden - Benadeelde - Indeplaatsstelling

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 juni 2000P.00.0368.F AC nr. ...

De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die 
partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (1) Zie 
Cass., 3 maart 1999, A.R. P.98.1245.F, nr. 127; 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. ...

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De politierechter schendt de regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde 
raken, wanneer hij beslist dat de verzekeraar, krachtens artikel 29bis w.a.m.-wet, het slachtoffer van een 
wegverkeersongeval of zijn rechthebbenden volledig moet vergoeden, ongeacht de graad van 
aansprakelijkheid van dat slachtoffer (1). (1)  Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr ..., met concl. 
proc.-gen. du Jardin.

 - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegdheid

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2000P.99.0274.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, Cass. 28 maart 2000, P.99.0274.N, AC 2000, nr...

 - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegdheid

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen die op een 
strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en 
rechthebbenden gesteund op artikel 29bis W.A.M.-wet.
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 - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegdheid

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

1 maart 2000P.99.1464.F AC nr. ...

Na verjaring van de strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering niet meer voor de strafrechter worden 
gebracht.

 - Verjaring van de strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

15 februari 2000P.98.0836.N AC nr. ...

Wanneer de belasting ontdoken wordt door het plegen van het misdrijf zelf, zoals tengevolge van een 
overtreding van artikel  45 W.btw, kan de door het misdrijf ontdoken belasting terzelfder tijd schade uitmaken, 
zodat deze kan worden ingevorderd door burgerlijke partijstelling van de Belgische Staat (min. van financiën); 
de omstandigheid dat artikel  85 W.btw aan de minister van financiën bevoegdheid verleent om de 
verschuldigde belastingen, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, bij wijze van dwangbevel in 
te vorderen, doet daaraan geen afbreuk.

 - Belasting over de toegevoegde waarde - Ontdoken belasting - Schade - Belgische Staat (Minister van Financiën) - 
Burgerlijke partijstelling

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 45 en 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

8 februari 2000P.97.0515.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, nr ...

 - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter - Deskundigenonderzoek - Tegensprekelijkheid - 
Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt tot de beoordeling van de 
strafvordering zelf, staat het aan de rechter de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend met het 
recht van verdediging en de vereisten van de strafvordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk 
Wetboek vermelde verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling aan hen 
kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan niet van toepassing en het onderzoek moet in 
dat geval door de deskundige slechts op tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in 
zijn opdracht door de rechter wordt opgelegd; Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend 
burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het Gerechtelijk Wetboek worden 
toegepast.

 - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter - Deskundigenonderzoek - Tegensprekelijkheid - 
Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 2, 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...

Het strafgerecht dat zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, is niet 
bevoegd om over de laatstgenoemde vordering uitspraak te doen, wanneer het beslist dat de telastlegging 
niet bewezen is, ook al strekt die burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de uit lichamelijke letsels of 
uit een overlijden voortvloeiende schade die de getroffene door een verkeersongeval of zijn rechthebbenden 
hebben geleden, en al is zij gericht tegen de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van het motorrijtuig dat bij dat ongeval is betrokken.

 - Strafrechter - Telastlegging niet bewezen verklaard - Bevoegdheid

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 14 en 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Wanneer de getroffene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij daarmee de vergoeding van de schade die hij t.g.v. het 
misdrijf van de beklaagde heeft geleden.

 - Voorwerp - W.A.M.-verzekering - Burgerlijke rechtsvordering - Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter
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- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 12 en 14 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toekennen, indien hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaartikel

 - Schadevergoeding

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

1 februari 2000P.98.0545.N AC nr. ...

Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewezen zijn, maar dat deze op het 
ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde en hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt bij 
toepassing van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond, is hij niet ontslagen van zijn 
verplichting om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelmatig gestelde burgerlijke 
partij op grond van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek.

 - Vrijspraak - Artikel 71 Sw. - Staat van krankzinnigheid

- Art. 71 Strafwetboek

- Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek

17 november 1999P.99.0941.F AC nr. ...

Het strafgerecht is slechts bevoegd om kennis te nemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding, 
wanneer die vordering gegrond is op het vervolgde misdrijf.

 - Strafgerecht - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Gegrond is het middel gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre wordt 
geoordeeld dat de termijn van 24 uren vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te 
tekenen voor de burgerlijke partij die niet woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk 
arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en dat 
het hoger beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is.

 - Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar 
woonplaats te kiezen - Termijn van hoger beroep tegen beschikking raadkamer

- Artt. 68 (oud) en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering

21 september 1999P.99.0743.N AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, 
waarvoor de burgerlijke partij op aannemelijke wijze beweert benadeeld te aijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten zijn, niet reeds door een eerdere gerechtelijke beslissing werden 
beoordeeld en beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zonder 
dat het hiertoe volstaat ze een strafrechtelijke kwalificatie te geven.

 - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit - 
Ontvankelijkheid

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, 
waarvoor de burgerlijke partij op aannemelijke wijze beweert benadeeld te zijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten zijn, niet reeds door een eerdere gerechtelijke beslissing werden 
beoordeeld en beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zonder 
dat het hiertoe volstaat ze een strafrechtelijke kwalificatie te geven..

 - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit - Ontvankelijkheid

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

8 september 1999P.99.0360.F AC nr. ...
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Art. 35, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, legt een bijzondere herstelwijze op in het 
algemeen belang van de financiering van de sociale zekerheid, die afwijkt van het gemeen recht en die uitsluit 
dat de strafrechter, na de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers te hebben veroordeeld wegens 
overtreding van de bepalingen van voornoemde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, hen kan 
veroordelen tot schadevergoeding, die berekend wordt op grond van de ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen 
en verwijlinteresten;  de verjaarde bijdragen die door de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
verschuldigd zijn, kunnen niet worden ingevorderd d.m.v.  een veroordeling tot schadevergoeding, die 
berekend wordt op grond van het bedrag van die vervallen bijdragen, ook niet na een strafrechtelijke 
veroordeling wegens andere dan de door voornoemde Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bestrafte 
misdrijven.

 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ontdoken bijdragen - Bijzondere herstelwijze - Verjaring

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De schade die de Staat geleden heeft omdat een belasting niet binnen de bij het W.I.B.  voorgeschreven 
termijnen van openbare orde is ingekohierd, vindt in het verval t.g.v.  het verstrijken van voornoemde 
termijnen een eigen rechtsgrond die elk oorzakelijk verband verbreekt tussen die schade en het misdrijf of het 
oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd door hetzij de persoon die de voorwaarden voor het verschuldigd zijn 
van de belasting vervult, hetzij door een derde die volgens de Staat voor het niet-inkohieren van de belasting 
binnen de voormelde termijnen aansprakelijk is.

 - Inkomstenbelastingen - Belgische Staat - Bestuur van de directe belastingen - Inkohiering - Termijnen van openbare orde - 
Verstreken termijnen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Tussenkomst van een eigen rechtsgrond

- Artt. 354 en 358 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De schade die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geleden heeft omdat de werkgever niet meer kan worden 
veroordeeld tot betaling van bijdragen wegens het verstrijken van de bij artikel  42, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969, bepaalde termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de bij de artt. 35 en 42 van voornoemde 
wet voorgeschreven en van het gemeen recht afwijkende regeling, waardoor elk oorzakelijk verband 
verbroken wordt tussen die schade en de strafrechtelijke fout van de aangestelde van de werkgever, wiens 
handelingen de Rijksdienst belet hebben de bijdragen voor het verstrijken van de verjaring te vorderen.

 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Verjaring - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Tussenkomst van 
een eigen rechtsgrond

- Artt. 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De bepalingen van het W.I.B. die de aanslagtermijnen verlengen in geval van bedrog en in geval van een 
rechtsvordering tegen de belastingplichtige of een derde, beletten de Staat, na het verstrijken van die 
termijnen van openbare orde, een rechtsvordering voor het strafgerecht in te stellen om de persoon, die de 
wettelijke voorwaarden voor het verschuldigd zijn van de belasting vervult, te doen veroordelen tot betaling 
ervan, zelfs niet ten titel van herstel van schade t.g.v. niet-inkohiering binnen de wettelijke termijn.

 - Inkomstenbelastingen - Bedrog - Rechtsvordering - Inkohiering - Termijnen van openbare orde - Verstreken termijnen - 
Burgerlijke rechtsvordering - Belgische Staat - Bestuur van de directe belastingen

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 354 en 358 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 april 1999P.97.1490.N AC nr. ...

Wanneer de N.M.B.S., overeenkomstig het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen 
aanwezig in de instellingen van de spoorweg", gemachtigd is om, op grond van een als misdrijf gekwalificeerde 
wanprestatie, aan reizigers of personen aanwezig in haar instellingen de forfaitaire vergoeding aan te rekenen 
die bepaald is in het regelmatig bekendgemaakte Algemeen Reglement, kan zij deze vergoeding voor de 
strafrechter vorderen.

 - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reiziger zonder geldig vervoerbewijs - Aanrekenen van een forfaitaire 
vergoeding - Strafrechter - Bevoegdheid

- Art. 13 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

3 maart 1999P.98.1245.F AC nr. ...
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De strafrechter bij wie tegelijkertijd de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn, is niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, wanneer hij beslist dat de telastlegging niet 
bewezen is.~

 - Strafrechter - Telastlegging niet bewezen verklaard - Bevoegdheid

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de getroffene van een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij daarmee de vergoeding van de schade die hij ten gevolge 
van het misdrijf van de beklaagde heeft geleden.~

 - Voorwerp - W.A.M.-verzekering - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - Verzekeraar van de beklaagde - 
Strafrechter

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 12 en 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toekennen, indien hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaartikel ~

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit;  die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

 - Verjaring - Termijn - Duur - Arbeidsovereenkomst - Arbeid - Overwerk - Loon - Niet-betaling - Misdrijf - Schade - 
Vergoedingsverplichting - Vordering in rechte

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Dat de aansprakelijke voor een ongeval of zijn gerechtigde een derde is ten aanzien van de beslissing tot 
erkenning van de invaliditeit van het slachtoffer en niet het vereiste persoonlijk belang heeft om ze voor de 
arbeidsrechtbank aan te vechten ontneemt hem niet het recht om voor de strafrechter, die kennis neemt van 
burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer, in het geding waarin ook diens ziekenfonds betrokken is, het 
verweer te voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, dat slachtoffer.~

 - Invaliditeit - Beslissing - Betwisting - Aansprakelijke - Belang

- Artt. 188, 189, 190 KB 3 juli 1996

- Artt. 100, § 1 en 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1998P.98.0154.F AC nr. ...

De veroordeling van de burgerlijke partij die bij haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling 
in het ongelijk wordt gesteld, moet ambtshalve worden uitgesproken, zonder dat het bestaan van een schade 
werd bewezen; die veroordeling heeft niets uitstaande met de burgerrechtelijke veroordeling op grond van 
aansprakelijkheid.~

 - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Verzet van de burgerlijke partij - Verwerping - Schadevergoeding - Grondslag

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij bij haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk 
wordt gesteld, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding; de 
omstandigheid dat de burgerlijke partij bij haar partijstelling geen verdachte heeft aangeduid en die verdachte 
slechts naderhand werd geïdentificeerd, doet niets af aan die verplichting.~

 - Burgerlijke partij - Verzet van de burgerlijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - Arrest van de 
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kamer van inbeschuldigingstelling tot afwijzing van het verzet - Verplichte veroordeling van de burgerlijke partij tot 
schadevergoeding

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

1 april 1998P.97.1428.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gedaan wordt, is 
gehouden aldaar woonplaats te kiezen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte.

 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats

- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij niet in het gerechtelijk arrondissement woont waar het onderzoek wordt gedaan 
en aldaar geen woonplaats heeft gekozen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte, kan zij het verzuim 
van betekening niet opwerpen tegen de akten waarvoor de wet die vorm oplegt;  daaruit volgt dat zij geen 
recht heeft op die betekening.

 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Geen keuze van 
woonplaats - Gevolgen

- Art. 68, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

Keuze van woonplaats als bepaald in artikel  68, eerste lid, Sv. moet in de loop van de procedure opnieuw 
worden gedaan, telkens als het in een gerechtelijk arrondissement begonnen onderzoek, ten gevolge van een 
beschikking tot onttrekking van de zaak aan de rechter, wordt hervat in een ander gerechtelijk arrondissement 
waar de burgerlijke partij haar woonplaats niet heeft.

 - Burgerlijke partij - Keuze van woonplaats - Onderzoek - Beschikking tot onttrekking - Ander gerechtelijk arrondissement

- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

14 januari 1998P.97.1253.F AC nr. ...

De verzekeraar, die in zijn hoedanigheid van verzekeraar "materiële schade" de aan zijn verzekerde 
verschuldigde vergoeding heeft betaald, treedt tot beloop van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade aansprakelijke derde, zodat de strafrechter die 
kennisneemt van de door de verzekeraar tegen die derde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich niet 
onbevoegd kan verklaren, op grond dat de rechtsvordering niet rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen.

 - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Benadeelde - Schadeloosstelling door de verzekeraar - Indeplaatsstelling van de 
verzekeraar - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafgerecht - Bevoegdheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

De vordering tot herstel van schade die is veroorzaakt door een fout, ook al maakt zij een misdrijf uit, is niet 
onderworpen aan de bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien die bepaling een bij de artt. 
10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert.~

 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - 
Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 december 1997P.97.0969.F AC nr. ...

Wanneer er schade is toegebracht aan het vermogen van een huwgemeenschap, kan de echtgenoot die zich in 
eigen naam burgerlijke partij heeft gesteld, in hoger beroep zijn vordering uitbreiden tot de aan de 
gemeenschap toegebrachte schade.~

 - Schade toegebracht aan het vermogen van een huwgemeenschap - Echtgenoot die zich in eigen naam burgerlijke partij 
heeft gesteld - Hoger beroep - Vordering in naam van de gemeenschap - Ontvankelijkheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 1416 Burgerlijk Wetboek
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9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

De Belgische Staat, Administratie der Directe Belastingen, heeft het recht om zoals iedere andere benadeelde 
een burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor nadeel waarvoor de belastingwetgeving geen eigen 
mogelijkheid tot herstel biedt.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe Belastingen - Ontvankelijkheid - Belang

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 2, 7 en 18 Gerechtelijk Wetboek

De mogelijkheid tot uitvaardiging van een dwangbevel ter invordering van de belasting, administratieve 
geldboeten en toebehoren, ontzegt niet de toegang tot de rechter van de Minister van Financiën door middel 
van een burgerlijke partijstelling tegen de belastingplichtige volgens de gewone rechtspleging.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - btw-Administratie - Belastingen en toebehoren - Mogelijke invordering bij 
dwangbevel - Ontvankelijkheid

Het bestaan van een tegen een belastingplichtige uitgevaardigd dwangbevel ter invordering van belasting, 
administratieve geldboeten en toebehoren, verhindert niet dat de Administratie schade lijdt waarvoor het 
W.btw  geen mogelijkheid tot herstel biedt, meer bepaald door de noodzaak om bij de procureur des Konings 
klacht of aangifte te doen, het verder verloop van de zaak te volgen en de einduitspraak over de strafvordering 
af te wachten om het bewijs van het fiscaal misdrijf te kunnen leveren.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - btw-Administratie - Nadeel

Noch de mogelijkheid van verlenging van de aanslagtermijnen of van een aanvullende aanslagtermijn, voorzien 
bij de artt.  354 en 358 W.I.B. 1992, noch de regeling van de nalatigheidsinteresten voorzien bij artikel  415 
W.I.B.  1992, noch de bepaling van belastingverhoging voorzien bij artikel   444 W.I.B.  1992, noch de bij artikel   
445 W.I.B.  1992 voorziene mogelijkheid van het opleggen van een administratieve boete, doen afbreuk aan de 
mogelijkheid dat de Administratie ten gevolge van fiscale misdrijven in het algemeen en van 
belastingontduiking in het bijzonder, nadeel lijdt waarvoor de vermelde bepalingen geen eigen mogelijkheid 
tot herstel bieden:  dit nadeel kan op zich worden opgeleverd door de noodzaak om bij de procureur des 
Konings klacht of aangifte te doen met het oog op het leveren van het bewijs van de misdrijven, het verder 
verloop van de zaak te volgen en de einduitspraak over de strafvordering af te wachten alvorens de belasting 
of aanvullende belasting te kunnen vestigen en invorderen.

 - Burgerlijke partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe Belastingen - Ontvankelijkheid - Nadeel

4 november 1997P.95.0850.N AC nr. ...

De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toekennen indien hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaartikel

 - Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij - Vereisten

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 september 1997P.97.0766.N AC nr. ...

Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof van assisen heeft 
bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling 
van de burgerlijke rechtsvordering, belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter 
aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.~

 - Hof van assisen - Behandeling van de strafvordering - Uitspraak - Behandeling van de burgerlijke rechtsvordering - Andere 
samenstelling

- Artt. 121, tweede lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

3 juni 1997P.95.0896.N AC nr. ...

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan slechts zijn verhaalvordering tot terugbetaling van de 
kosten van de maatschappelijke dienstverlening voor de strafrechter instellen, wanneer de verwonding of 
ziekte, die het noodzakelijk heeft gemaakt, het gevolg is van een misdrijf dat bij het strafgerecht aanhangig is.~

 - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Eigen verhaalvordering - Bevoegdheid van het strafgerecht

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 98, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

23 april 1997P.96.1466.F AC nr. ...
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Artt. 3 en 4 V.T.Sv. beperken de bevoegdheid van de strafrechtbanken tot de burgerlijke rechtsvorderingen die 
zijn ingesteld n.a.v. een bij hen aanhangig gemaakt misdrijf.~

 - Strafgerechten - Bevoegdheid - Grenzen - Wettelijke grondslag

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

23 april 1997P.97.0057.F AC nr. ...

Het bepaalde in artikel  4 V.T.Sv. raakt de openbare orde.~

 - Artikel 4, V.T.Sv. - Aard van die bepaling

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De politierechtbank moet ambtshalve de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs bij ontstentenis van 
burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is; dezelfde 
wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet.~

 - Burgerlijke belangen - Politierechtbank - Verplichting

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

 - Burgerlijke belangen - Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Verplichting

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 maart 1997P.96.1662.F AC nr. ...

De burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld voor de strafrechter door eenieder die beweert zelf 
benadeeld te zijn door het misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen door eenieder die 
bewijst dat hij door dat misdrijf in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer kon zijn geschaad.~

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Benadeelde

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 november 1996P.96.0695.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die uitspraak hebben te doen over de regeling van de procedure en daarbij 
vaststellen dat de strafvordering verjaard is, zijn niet bevoegd om de grondslag van de burgerlijke 
rechtsvordering te beoordelen, noch om die vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te maken.~

 - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Onderzoek - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Verjaring

17 oktober 1996D.95.0022.F AC nr. ...

Artikel 4, V.T.Sv. dat, onder de voorwaarden die het stelt, de schorsing van de strafvordering oplegt zolang niet 
definitief is beslist over de strafvordering, heeft niets uit te staan met de tuchtvordering.~

 - Uitoefening - Schorsing - Artikel 4, V.T.Sv. - Toepassingsgebied

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

9 oktober 1996P.96.0444.F AC nr. ...

De burgerlijke of tot tussenkomst gekomen partijen verliezen hun hoedanigheid niet en moeten zich niet 
opnieuw burgerlijke partij stellen of tussenkomen, indien het geding achteraf wordt hervat voor de anders 
samengestelde rechtbank.~

 - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 15, 16 en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

28 mei 1996P.95.1378.N AC nr. ...

Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene, burgerlijke partij, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv., is de beslissing van dat rechtscollege op de vordering van de in de 
rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar vóór de 
eindbeslissing op de vordering naar de getroffene ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk.~

 - Schade ten gevolge van een misdrijf - Burgerlijke partijen - Getroffene - Indeplaatsgestelde verzekeraar - Vordering van de 
getroffene - Geen eindbeslissing

7 mei 1996P.94.1243.N AC nr. ...
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Aangezien het Vlaamse Gewest inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het 
algemeen belang en niet voor particuliere belangen, is zijn vordering tot uitvoering van aanpassingswerken, bij 
gebrek aan schade aan particuliere belangen van het Vlaamse Gewest, niet ontvankelijk.~

 - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid - Belang

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

30 april 1996P.93.0780.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die een burgerlijke partij, welke op haar verzet tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, veroordeelt tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, kan bij de begroting van die vergoeding met het tergend en lichtzinnig karakter van het verzet 
rekening houden.~

 - Burgerlijke partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Begroting

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

De veroordeling tot schadevergoeding jegens de verdachte van een burgerlijke partij, die op haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk aan het vereiste 
van het eerlijk proces en houdt geen schending in van de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.~

 - Burgerlijke partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Vereiste van het eerlijk 
proces

Wanneer een burgerlijke partij, op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, moet de Kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding 
jegens de verdachte, zonder dat de rechter verplicht is enige andere fout van de burgerlijke partij vast te 
stellen.~

 - Burgerlijke partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Vereisten

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is alleen ontvankelijk als de zaak bij die rechter 
aanhangig is of bij hem aanhangig kan worden gemaakt.~

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

Een niet-ontvankelijke burgerlijke partijstelling brengt de strafvordering niet op gang en maakt de zaak niet 
aanhangig bij de onderzoeksrechter;  in zodanig geval heeft de beslissing tot onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter geen bestaansreden.~

 - Burgerlijke partijstelling - Niet-ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Ontvankelijk is de rechtsvordering van een burgerlijke partij die het bewijs levert dat zij geschaad is in haar 
persoonlijk en rechtstreeks belang, dat onderscheiden is van een collectief belang.~

 - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

19 december 1995P.94.0300.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. Dubrulle, voor cass., 19 dec. 1995, A.R. P.94.0300.N, AC, 1995, n°...~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte 
schade - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds
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De mogelijkheid tot tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds overeenkomstig artikel 50, 
§4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhangigmaking bij de 
strafrechter van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, wat veronderstelt dat de vordering bij de 
aanhangigmaking voor de strafrechter stoelt op een regelmatig te zijner beoordeling voorgelegd misdrijf ten 
laste van een bepaalde beklaagde.~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte 
schade - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

De vordering tot schadevergoeding van de beklaagde in een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst die hij 
aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft betekend, die hij grondt op het onbekend gebleven 
zijn van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, op toeval of overmacht, waardoor hij van alle 
aansprakelijkheid voor het ongeval wordt vrijgesteld, is geen regelmatig bij het strafgerecht aanhangig 
gemaakte "burgerlijke vordering tot vergoeding van door een motorrijtuig veroorzaakte schade" en mitsdien 
niet ontvankelijk.~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte 
schade - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

13 december 1995P.95.0867.F AC nr. ...

De persoon die zich benadeeld acht door daden die volgens hem een overtreding zijn van de bepalingen van 
de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde van de feiten 
meer dan zestien en minder dan volle achttien jaar oud was, niet rechtstreeks voor het op grond van het 
gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen.~

 - Ontvankelijkheid - Overtreding - Minderjarige - Rechtstreekse dagvaarding - Wetten en verordeningen betreffende het 
wegverkeer - Meer dan zestien jaar en minder dan achttien jaar - Benadeelde partij

- Art. 36bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

6 december 1995P.95.0695.F AC nr. ...

In geval van vervolging wegens uitgifte van een ongedekte cheque is de vordering van de burgerlijke partij 
ontvankelijk als, zonder de uitgifte van de cheque, de verbintenis tussen partijen waarop deze betrekking 
heeft, niet was ontstaan.~

 - Burgerlijke partijstelling - Uitgifte van ongedekte cheque - Ontvankelijkheidsvereiste

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 november 1995P.95.0506.F AC nr. ...

Hij die beweert door een wanbedrijf benadeeld te zijn kan zich burgerlijke partij stellen en dat wanbedrijf bij 
de correctionele rechtbank aanhangig maken door rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde;  het is voor de 
ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding en het instellen van de strafvordering voldoende dat de 
dagende partij aanvoert benadeeld te zijn door het aangegeven misdrijf, zonder dat zij haar vordering tot 
schadeloosstelling hoeft te detailleren.~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke partijstelling - Rechtstreekse dagvaarding

- Artt. 63 en 182 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 november 1995P.94.0745.N AC nr. ...

Het slachtoffer van de beklaagde die wordt vervolgd wegens het toebrengen van slagen of verwondingen, kan 
voor de strafrechter vergoeding vorderen van elke aan hem persoonlijk door dat misdrijf veroorzaakte schade; 
deze schade kan bestaan in een vroegtijdige bevalling en het daarop volgend overlijden van het te vroeg 
geboren kind.~

 - Ontvankelijkheid - Schade ten gevolge van een misdrijf - Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - 
Zwangerschap van het slachtoffer - Vroegtijdige bevalling en overlijden van het kind - Vordering tot schadevergoeding

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

31 oktober 1995P.92.6736.N AC nr. ...

De op de kamer van inbeschuldigingstelling rustende verplichting om een burgerlijke partij die op haar verzet 
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen tot een 
schadevergoeding jegens de verdachte, is niet strijdig met haar recht op een eerlijk proces.~
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 - Burgerlijke partij - Verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - Afwijzing - Verplichte veroordeling tot 
schadevergoeding - Recht op een eerlijk proces

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 september 1995C.93.0452.N AC nr. ...

De bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn is niet toepasselijk op de burgerlijke rechtsvordering die 
berust op een contractuele tekortkoming wanneer het feit dat de contractuele tekortkoming uitmaakt geen 
misdrijf is.~

 - Verjaring - Termijnen - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Vordering tot herstel van schade veroorzaakt door een 
contractuele fout - Vereiste

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

2 mei 1995P.93.0116.N AC nr. ...

Het strafgerecht kan kennisnemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding wanneer die vordering 
gegrond is op het vervolgde misdrijf dat de oorzaak is van de schade; hiertoe is niet vereist dat de benadeelde 
als dusdanig in de telastlegging wordt aangewezen.~

 - Strafgerecht - Vereisten - Benadeelde - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

7 maart 1995P.94.1086.N AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien het aangeklaagde feit 
waardoor de burgerlijke partij beweert benadeeld te zijn, beantwoordt aan een door de wet als misdaad of 
wanbedrijf gekwalificeerd feit.~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke partij - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Geen als misdaad of wanbedrijf 
gekwalificeerd feit

- Artt. 63 en 67 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 februari 1995P.94.1242.N AC nr. ...

De rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat verjaring van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van de strafvordering is de strafrechter bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde evenwel dat de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.

 - Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht - Overtreding - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter - 
Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering

31 januari 1995P.93.1566.N AC nr. ...

Een niet definitieve beslissing over de burgerlijke rechtsvordering tegenover de getroffene is evenmin 
definitief tegenover het in zijn rechten gesubrogeerde ziekenfonds, zelfs als de door het ziekenfonds verkregen 
vergoeding overeenkomt met het gevorderde bedrag.~

 - Getroffene - Gesubrogeerde - Niet definitieve beslissing - Schade - Voorbarig cassatieberoep

Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen burgerlijke rechtsvorderingen 
met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap één geheel.~

 - Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Geen eindbeslissing - Schade - Voorbarig cassatieberoep

25 januari 1995P.93.1224.N AC nr. ...

De bij een inbreuk op de strafwet benadeelde partij mag zich tegen een gefailleerde burgerlijke partij stellen, 
doch bij afwezigheid van de curator is het vonnis niet tegenstelbaar aan de massa.~

 - Burgerlijke partijstelling tegen een gefailleerde

- Artt. 444 en 452 Wet 18 april 1851

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Hij die in de plaats is gesteld van een door een misdrijf benadeelde, kan zich voor het strafgerecht burgerlijke 
partij stellen tegen de beklaagde.~

 - Ontvankelijkheid - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Benadeelde - Indeplaatsstelling - Burgerlijke partij - Strafzaken

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 december 1994P.94.0575.F AC nr. ...

Aangezien de burgerlijke rechtsvordering enkel strekt tot vergoeding van de schade, kan de rechter bij wie 
alleen die rechtsvordering aanhangig is en die vaststelt dat de burgerlijke partij geen vergoeding eist, zich niet 
uitspreken over de vraag of verweerder een misdrijf heeft gepleegd.~

 - Onderwerp - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten raken de openbare orde zowel wat de burgerlijke 
rechtsvordering als wat de strafvordering betreft.~

 - Regels van openbare orde

22 november 1994P.94.0416.N AC nr. ...

Wanneer de burgerlijke partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van afwijzing van haar 
vordering, miskent de appelrechter de devolutieve kracht van het hoger beroep van de overige partijen als hij 
die vordering toewijst.~

 - Geen hoger beroep van burgerlijke partij - Afwijzing van vordering door beroepen vonnis - Toewijzing van vordering door 
appelrechter - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Wettigheid - Strafzaken

- Artt. 202, 2° en 203 Wetboek van Strafvordering

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en van de 
gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet (1). (1) Zie 
Cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; CONSTANT, J., Traité 
élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs 698 e.v.; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, Leuven, Acco, nr 659 en 1587. Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat 
bepaalt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een 
andere persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt van 
de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de bevoegdheid van de 
decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11 Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten diende te gebeuren "overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11, tweede lid, Bijzondere Wet Hervorming Instelling, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het 
eensluidend advies van de Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschaps- of 
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen 
waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 1992, 
B.S., 7okt. 1992; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in DEKETELAERE, 
M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23.

 - Gehoudenheid tot betaling van de geldboete en de gerechtskosten - Aard

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

Noch uit artikel 40 van het decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, noch uit enige andere 
wetsbepaling volgt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdrage tot 
financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld.

 - Werkgever - Veroordeling aangestelde of lasthebber - Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden - Toepassing
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- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

8 mei 2001P.99.1266.N AC nr. ...

De vordering die aanhangig wordt gemaakt door een dagvaarding die op verzoek van het openbaar ministerie 
wordt betekend aan een persoon die als civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt gedagvaard voor de feiten 
die de dagvaarding vermeldt, heeft niet alleen betrekking op de kosten waarin de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij krachtens artikel  162 Sv. verwezen wordt, maar desgevallend ook op de geldboeten 
waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld 
(1). (1) Te dezen rees de vraag wat de inhoud van de dagvaarding moet zijn ten aanzien van de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij. Naar analogie van de rechtspraak omtrent de inhoud van de aan de beklaagde betekende 
dagvaarding, dient ervan uitgegaan te worden dat de aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij betekende 
dagvaarding op afdoende wijze moet vermelden dat deze partij gedagvaard wordt in haar hoedanigheid van 
civielrechtelijk aansprakelijke partij - dit wil zeggen: dat tegen deze partij een vordering als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij wordt ingesteld - alsook de feiten met betrekking waartoe die civielrechtelijke 
aansprakelijkheid ingeroepen wordt. Hierdoor wordt het voorwerp van de tegen die partij ingestelde vordering 
afdoende gepreciseerd. Daarbij is niet vereist dat het voorwerp van de geldelijke veroordeling die op vordering 
van het openbaar ministerie ten aanzien van de civielrechtelijk aansprakelijke partij uitgesproken kan worden, 
gepreciseerd wordt. Zo is ook nooit beweerd geworden dat de dagvaarding zou moeten vermelden welke 
gevolgen ten aanzien van de beklaagde kunnen voortvloeien uit de schuldigverklaring aan het ten laste 
gelegde misdrijf. De persoon die aan de hand van de dagvaarding verneemt dat hij gedagvaard wordt als 
civielrechtelijk aansprakelijke partij en voor welke feiten, kan inderdaad aan de hand van de dagvaarding 
bepalen welk het voorwerp is van de geldelijke veroordeling die ten aanzien van hem uitgesproken kan 
worden. Net zomin als de beklaagde, kan ook de civielrechtelijk aansprakelijke partij niet voorhouden dat de 
dagvaarding melding zou moeten maken van de bepalingen in toepassing waarvan de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij veroordeeld kan worden tot de kosten en desgevallend, wanneer een uitdrukkelijke 
wettelijke bepaling dit voorziet, tot de geldboete.                                                                                                          
M.D.S.

 - Vordering van het openbaar ministerie - Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de veroordeling tot de kosten en 
geldboeten - Geldigheidsvoorwaarde van de dagvaarding

- Art. 162 Wetboek van Strafvordering

CASSATIE

21 december 2004P.04.1357.N AC nr. 622

De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts uit tot de gehele straf die 
voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden; zij heeft evenwel geen weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven (1). 
(1) Cass., 25 april 2001, AR P.01.0111.F, nr 231.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Wettelijke herhaling - Onwettigheid

27 oktober 2004P.04.0869.F AC nr. 513

Wanneer een arrest wordt vernietigd wegens onwettigheid van de beslissing over de verhoging van de 
opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete, zijn vernietiging en verwijzing tot dat beschikkende gedeelte 
beperkt (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1984, AR 3822, nr 182; Cass., 23 april 1985, AR 9317, nr 504.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Onwettige beslissing tot 
verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete - Gedeeltelijke vernietiging

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462
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Nadat het Hof van cassatie heeft vastgesteld dat na de schuldigverklaring van de jury, de voorzitter werd 
vervangen door een magistraat die niet vanaf de opening aan het debat had deelgenomen als plaatsvervanger 
en dat het hof van assisen, na een arrest alvorens recht te doen te hebben gewezen dat beslist dat er geen 
grond was om het onderzoek van de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft gewezen, 
vernietigt het Hof van cassatie, op het cassatieberoep van de beschuldigde, voormeld arrest alvorens recht te 
doen en het veroordelend arrest dat het gevolg ervan is, dat laatste alleen in zoverre het uitspraak doet over 
de straf, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar een ander hof van assisen opdat enkel uitspraak zou 
worden gedaan over de straf die aan de beschuldigde moet worden opgelegd ten gevolge van de antwoorden 
van de jury op de door de voorzitter gestelde vragen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Hof van assisen - Verklaring van de jury - 
Schuldigverklaring - Latere wijziging in de samenstelling van de zetel - Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het 
debat heeft deelgenomen - Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te hervatten - Veroordelend arrest - 
Cassatieberoep van de beschuldigde - Vernietiging

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367

Vernietiging van de beslissing die de staat van herhaling afwijst, leidt tot vernietiging van de beslissing over de 
straf en over de bijdrage tot het Bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1). (1) 
Zie Cass., 25 april 2001, AR P.01.0111.F, nr 231.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beslissing die de staat van wettelijke 
herhaling verwerpt - Onwettigheid

25 mei 2004P.04.0193.N AC nr. 282

De vernietiging op de door de burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde civielrechtelijke vorderingen 
brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering waarbij de 
strafrechter zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de strafvordering (1). (1) Zie Cass., voltall. 
zitt., 9 dec. 1997, AR P.96.0488.N, nr 543; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer uitgevers, 
Mechelen 2003, nr 2968.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke partij - Beslissing van onbevoegdverklaring - Vernietiging 
op de civielrechtelijke vorderingen - Vernietiging op de strafvordering

21 april 2004P.04.0173.F AC nr. 210

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beschuldigde, van het arrest van het hof van assisen waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de strafvordering, brengt de vernietiging mee van het door dat hof gewezen 
arrest over de tegen hem gerichte burgerlijke rechtsvordering en dat het gevolg ervan is (1). (1) Zie Cass., 21 
dec. 1994, AR P.94.1377.F, nr 572.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Beschuldigde - Hof van assisen - Beslissing op 
de strafvordering - Cassatie - Arrest dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

27 januari 2004P.03.0839.N AC nr. 46

De vernietiging, op het cassatieberoep van de gedwongen tussenkomende partij, van de eindbeslissing op een 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging binnen dezelfde perken met zich mee 
van de niet definitieve beslissingen op de overige tegen diezelfde tussenkomende partij ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld, maar die gegrond zijn 
op dezelfde onwettigheid en zulks niettegenstaande de gedane afstanden, die niet als berusting kunnen 
worden uitgelegd (1). (1) Zie Cass., 24 april 1979, AC 78(79), 999; 17 dec. 1986, AR 5274, nr 237; 23 dec. 1986, 
AR 444, nr 253; 24 mei 1989, 7247, nr 544; 15 okt. 1997, AR P.97.0899.F, nr 407.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de 
gedwongen tussenkomende partij - Vernietiging van de tegen deze partij op de burgerlijke rechtsvordering gewezen 
eindbeslissing - Vernietiging van de niet-definitieve beslissing op een andere tegen diezelfde partij ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering

20 januari 2004P.03.1189.N AC nr. 30
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Wanneer de bestreden beslissing enerzijds de strafvordering onontvankelijk verklaart voor een telastlegging, 
waarvan de misdrijfperiode zich het verst uitstrekt in de tijd, en anderzijds, mede omwille van deze niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering voor deze telastlegging, de verjaring vaststelt voor een andere 
telastlegging, waarvan de misdrijfperiode zich minder ver uitstrekt in de tijd, brengt de vernietiging van de 
beslissing waarbij de strafvordering onontvankelijk wordt verklaard, de vernietiging mee van de beslissing 
waarbij verjaring van de strafvordering wordt vastgesteld voor de andere telastlegging, wegens het nauwe 
verband dat bestaat tussen die beslissingen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Beslissing van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering voor één telastlegging - Op deze beslissing gegronde vaststelling van de verjaring 
van de strafvordering voor een andere telastlegging - Vernietiging van de beslissing van niet-ontvankelijkheid

25 november 2003P.03.0482.N AC nr. 594

Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van de beklaagde aan een telastlegging en de 
uitgesproken straf voor de wegens het bestaan van eenheid van opzet vermengde feiten niet naar recht 
verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van de schuldigverklaring aan de andere telastlegging niet aangetast is, 
vernietigt het de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan de eerstvernoemde 
telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot straf veroordeelt (1). (1) Cass., 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329. Het Hof heeft te dezen de beslissing, opgenomen in voornoemd precedent, dat op de 
vernietiging met verwijzing verworven blijft aan eiser in cassatie dat voor alle hem ten laste gelegde feiten 
slechts één straf wordt opgelegd, niet hernomen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Eenheid van opzet - Vermengde feiten - 
Veroordeling tot één straf - Beperkte vernietiging - Gedeeltelijke vernietiging van de schuldigverklaring - Vernietiging van de 
straf

19 november 2003P.03.1124.F AC nr. 580

Vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de eindbeslissingen over het beginsel van 
aansprakelijkheid, en van de niet-definitieve beslissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste beslissing (1). (1) 
Cass., 24 april 2002, AR P.02.0105.F, nr 250; 18 juni 2003, AR P.03.0269.F, nr ...

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatie - Burgerlijke rechtsvordering - 
Eindbeslissing - Geen eindbeslissing - Uitbreiding

4 november 2003P.03.0698.N AC nr. 550

Wanneer het appèlgerecht, ook al vermindert het de geldboete, de door de eerste rechter uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de beslissing met eenparige stemmen is 
genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf (1). (1) Cass., 21 nov. 1984, AR 3768, nr 182.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vervangende gevangenisstraf in hoger 
beroep verzwaard zonder eenparigheid - Beperkte vernietiging

18 juni 2003P.03.0269.F AC nr. 358

Vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing over de tegen hem 
ingestelde strafvordering, brengt vernietiging mee van de beslissingen over de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde (1). (1) Cass., 15 okt. 1997, AR 
P.97.0399.F, nr 406; 17 jan. 2001, AR P.00.1656.F, nr 33.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Uitbreiding van de vernietiging

21 mei 2003P.03.0222.F AC nr. 309
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Vernietiging van de beslissing die de beklaagde veroordeelt wegens niet-verzekering van het motorrijtuig en 
van de beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds met die beklaagde hoofdelijk veroordeelt 
tot vergoeding van de burgerlijke partij, moet worden uitgebreid tot de beslissing die de verzekeraar van de 
beklaagde buiten het geding stelt, aangezien geen enkele partij bij het geding een ontvankelijk cassatieberoep 
kan instellen tegen de laatstgenoemde beslissing, die bijgevolg t.a.v. de omvang van de vernietiging geen 
afzonderlijk dictum is (1). (1) Zie Cass., 22 dec. 1999, A.R. P.98.1580.F, nr. 694 ; 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, 
nr. 538. Het bestreden vonnis veroordeelde de beklaagde wegens niet-verzekering van zijn motorrijtuig en 
verklaarde de strafvordering wegens overtreding van het Wegverkeersreglement vervallen wegens verjaring. 
Op burgerlijk gebied veroordeelde het de beklaagde en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in 
solidum om de burgerlijke partij een definitief bedrag te betalen, na de verzekeraar van de beklaagde buiten 
het geding te hebben gesteld. In cassatie is alleen kritiek geoefend op de beslissing over de niet-verzekering en 
de gevolgen ervan, zowel door de beklaagde als door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De 
aansprakelijkheid van de beklaagde in het wegverkeersongeval en zijn veroordeling tot vergoeding van de 
burgerlijke partij zijn niet in vraag gesteld. In bovenstaand arrest oordeelt het Hof dat het bestreden vonnis ten 
onrechte heeft beslist dat de beklaagde niet verzekerd was. Die bestreden beslissing leidde tot het buiten 
geding stellen van de verzekeraar en de veroordeling, in solidum, van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, zodat de "driehoeksverhouding" van die drie partijen door de beslissing van het Hof in 
vraag wordt gesteld ; ofwel was de beklaagde niet verzekerd, zodat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds in solidum moet worden veroordeeld, ofwel was hij wel verzekerd, zodat de verzekeraar 
in solidum moet worden veroordeeld. Eisers veroordeling tot vergoeding van de burgerlijke partij wegens zijn 
niet-betwiste aansprakelijkheid voor het ongeval, blijft bestaan. De vernietiging op de telastlegging van niet-
verzekering tast die veroordeling niet aan.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling wegens niet-verzekering - 
Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Verzekeraar - Beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen - Veroordeling van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Verzekeraar buiten het geding 
gesteld - Cassatieberoep - Cassatieberoepen van de beklaagde en van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Gegrond middel

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing die hem veroordeelt wegens niet-
verzekering van het motorrijtuig, leidt tot vernietiging van de beslissing die op dezelfde onwettigheid is 
gegrond, waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in solidum is veroordeeld tot vergoeding van 
de burgerlijke partij en waartegen dat Fonds regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld (1). (1) Zie Cass., 19 
jan. 1984, A.R. 3140, nr. 267.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling wegens niet-verzekering - 
Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie - Uitbreiding - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling in 
solidum van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Cassatiberoep van het Gemeenschappelijk Fonds

18 maart 2003P.03.0352.N AC nr. 178

Alle met het oog op voorlopige invrijheidstelling opgelegde voorwaarden zijn, gelet op de aard en de 
draagwijdte ervan en de daarvoor wettelijk bepaalde bijzondere motiveringsverplichting, onderling 
onlosmakelijk verbonden, zodat het niet naar recht verantwoord zijn van één van die voorwaarden de 
vernietiging van het arrest met zich meebrengt in zoverre het beslist over de na te leven voorwaarden (1). (1) 
Anders dan het Hof heeft beslist, had het O.M. geconcludeerd dat de beslissing om een geheel van 
voorwaarden op te leggen eveneens onlosmakelijk verbonden was met de beslissing tot invrijheidstelling zelf, 
zodat ook deze diende te worden vernietigd.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Invrijheidstelling onder voorwaarden - 
Onderlinge onlosmakelijke verbondenheid van de voorwaarden

- Artt. 16 en 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 februari 2003P.02.0672.N AC nr. 132

Hoewel de onwettigheid van een van de bestanddelen van de straf de gehele straf onwettig maakt, tast de 
onwettigheid van de straf de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan (1). (1) Cass., 8 febr. 2000, nr 98, en 
de conclusie van eerste advocaat-generaal du Jardin.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onwettigheid van een bestanddeel van de 
straf - Gevolg op de schuldigverklaring

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

11 februari 2003P.01.1700.N AC nr. 92
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Wanneer het appèlgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, ook al verleent het 
gedeeltelijk uitstel van strafuitvoering, en de door de eerste rechter uitgesproken vervangende 
gevangenisstraf verzwaart zonder dat het vaststelt dat de beslissing met eenparige stemmen is genomen, 
wordt de door het Hof uitgesproken vernietiging met verwijzing beperkt tot de vervangende gevangenisstraf 
(1). (1) Cass., 21 nov. 1984, AR nr 3768, nr 182.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vervangende gevangenisstraf - Verzwaring 
in hoger beroep zonder eenparigheid - Beperkte vernietiging

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

29 januari 2003P.02.0754.F AC nr. 63

Wanneer alleen de veroordeling tot de sanering van de site, bedoeld in artikel  58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 
1996, in voorkomend geval uitgesproken met een dwangsom, onwettig is, is de cassatie beperkt tot die 
beslissing (1). (1) Zie, inzake stedenbouw, Cass., 27 nov. 1991, A.R. 9280, nr. 166 (beschikkend gedeelte) ; het 
bevel tot sanering van de site kan overigens worden gewezen in een afzonderlijke beslissing : Cass., 12 april 
1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171 ; 11 dec. 2001, A.R. P.00.0736.N, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Leefmilieu - Waals Gewest - Afvalstoffen - 
Straffen - Sanering van de site - Onwettigheid

7 januari 2003P.02.0271.N AC nr. 10

De vernietiging van de beslissing met betrekking tot de aanwijzing door de rechtbank van een lasthebber ad 
hoc om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, in toepassing 
van artikel 2bis V.T.Sv., heeft de vernietiging tot gevolg van de veroordeling van deze rechtspersoon, wegens 
het nauwe verband dat bestaat tussen deze beslissingen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de 
rechtspersoon en degene die bevoegd is deze te vertegenwoordigen - Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad 
hoc - Artikel 2bis, V.T.Sv. - Hoger beroep - Niet-oproeping van de lasthebber ad hoc - Arrest dat oordeelt dat de aanwijzing 
van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt - Vernietiging - Gevolg voor de beslissing op de strafvordering ten aanzien van 
de rechtspersoon

6 november 2002P.02.0755.F AC nr. 586

Vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de eindbeslissing die, wat het 
beginsel van aansprakelijkheid betreft, uitspraak doet over de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissing, die, wat de omvang van de 
schade betreft, gewezen is op dezelfde rechtsvordering en die het gevolg ervan is, ook al heeft eiser zonder 
berusting afstand gedaan van zijn cassatieberoep tegen die beslissing (1). (1) Zie Cass., 6 juni 2001, A.R. 
P.01.0391.F, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Beginsel van de aansprakelijkheid - 
Eindbeslissing - Cassatie - Omvang van de schade - Geen eindbeslissing - Vernietiging - Afstand

25 september 2002P.02.0153.F AC nr. 478

Vernietiging, op het cassatieberoep van het O.M., van de beslissing over de tegen de beklaagde ingestelde 
strafvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
buiten het geding wordt gesteld, en waartegen het O.M. een regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld (1). (1) 
Cass., 4 feb. 1981, A.R. 1432 (AC, 1980-81, nr. 333).

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Vrijspraak van de 
belaagde - Vernietiging - Beslissing die de burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding stelt - Vernietiging

5 juni 2002P.02.0483.F AC nr. 342

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 5 juni 2002, A.R. P.02.0483.F, Bull. en Pas., 2002, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partijen - Verschillende aangevoerde middelen - Onbeperkte cassatie op grond van een middel

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van de burgerlijke partijen, op grond van een middel van de 
eiseressen het bestreden arrest onbeperkt vernietigt, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die de eiseressen tegen de verweerders, beklaagden, hebben ingesteld, heeft het zijn 
rechtsmacht m.b.t. de cassatieberoepen van de eiseressen volledig uitgeoefend en is het daarna ingestelde 
verzoek om uitspraak te doen over een ander, door de eiseressen ingesteld middel, niet ontvankelijk.
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Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partijen - Verschillende aangevoerde middelen - Onbeperkte cassatie op grond van een middel

8 mei 2002P.02.0021.F AC nr. 282

De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde leidt tot vernietiging van de beslissing tot 
onmiddellijke aanhouding (1). (1) Cass., 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, nr. 240, met noot M.D.S.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

24 april 2002P.02.0105.F AC nr. 250

Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de eindbeslissingen betreffende het beginsel van 
aansprakelijkheid, en van de niet-definitieve beslissingen betreffende de omvang van de schade, die gewezen 
zijn op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste beslissing 
(1). (1) Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262; 27 okt. 1999, A.R. P.99.0584.F, nr. 568; 22 dec. 1999, 
A.R. P.99.1287.F, nr. 698.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vernietiging - Burgerlijke rechtsvordering - 
Eindbeslissing - Geen eindbeslissing - Uitbreiding

17 april 2002P.02.0065.F AC nr. 233

Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van de beslissing op de door die 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door de 
verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die op dezelfde onwettigheid is gegrond (1). (1) 
Zie cass., 19 mei 1981 (AC, 1980-81, nr 535).

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Rechtsvordering ingesteld tegen de 
beklaagde en door hem ingestelde rechtsvordering - Veroordeling op de eerste - Verwerping van de tweede - Beslissingen 
gegrond op dezelfde onwettigheid - Beide beschikkingen bestreden - Vernietiging van de tweede leidt tot vernietiging van 
de eerste

27 maart 2002P.01.1726.F AC nr. 207

Door de zonder voorbehoud en met verwijzing uitgesproken vernietiging van een beslissing over de vergoeding 
van de blijvende materiële schade die de door een ongeval getroffene heeft geleden, worden 
noodzakelijkerwijs de rechtsvorderingen betreffende de vergoeding van het geheel van die verleden en 
toekomstige schade naar de rechter op verwijzing verwezen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Vergoeding van blijvende materiële 
schade - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging - Verwijzing

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering die 
de door een arbeidsongeval getroffene tegen hem heeft ingesteld, brengt de vernietiging mee van de 
beslissing over de burgerlijke rechtsvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar van de getroffene, die in 
zijn plaats is gesteld, tegen diezelfde beklaagde heeft ingesteld (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1987, A.R. 5882, nr. 80.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Arbeidsongeval - Vorderingen van de 
getroffene en van een in diens plaats getreden partij - Beslissing over die vorderingen - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Vernietiging - Gevolgen van de indeplaatsstelling - Uitbreiding van de vernietiging

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de onwettigheid ervan enkel de 
verbeurdverklaring zelf aantast (1). (1) Cass., 21 maart 1989, AR 3181, nr 417; 27 maart 1990, AR 3602, nr 452.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verbeurdverklaring - Onwettigheid

- Art. 43bis Strafwetboek

27 februari 2002P.01.1606.F AC nr. 138

De vernietiging van de beslissing over de aan de beklaagde opgelegde straffen, brengt de vernietiging niet mee 
van de eindveroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij die geen regelmatig cassatieberoep heeft 
ingesteld ; het Hof stelt evenwel vast dat de beslissing die de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tot betaling 
van de boeten veroordeelt, zonder voorwerp is geworden (1). (1) Zie Cass., 1 april 1998, A.R. P.97.1701.F, nr. 
184 ; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, tweede uitg., 1999, blz. 1023, nr. 2401.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - 

P. 474/30476-9-2016



Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging van de beslissing over de straffen - Geen cassatieberoep van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke

De onwettigheid van de beslissing die uitspraak doet over het verval van het recht een motorrijtuig te besturen 
wegens bepaalde misdrijven, strekt zich uit tot het geheel van de sancties die de voormelde misdrijven straffen 
alsook tot de bijdragen tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die 
met die misdrijven verband houden ; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de 
misdrijven bewezen verklaart, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een grond die geen 
verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid 
alleen te wijten is aan het gebrek aan motivering van de keuze van de straf van verval van het recht tot sturen 
en van de termijn ervan (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du 
Jardin; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127; 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178; 21 maart 2000, A.R. 
P.98.0605.N, nr. 192.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettigheid

16 januari 2002P.01.0948.F AC nr. 30

De onwettigheid van de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling weigert, brengt de 
vernietiging mee van de beslissingen over de gehele straf, over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en over de met toepassing van artikel  490 Sw. bevolen 
bekendmaking; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen 
verklaart, wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die geen verband houdt met 
die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het 
niet-voldoen aan de formele verplichting om de weigering van de opschorting van de veroordeling met 
bijzondere redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-
gen. du Jardin ; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling - Weigering - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

28 november 2001P.01.1017.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beschikking van de raadkamer die hem verwijst 
naar de correctionele rechtbank, brengt vernietiging mee van alles wat voor hem uit die beschikking volgt (1). 
(1) Zie Cass., 29 sept. 1975 (AC, 1976, 133) ; 2 feb. 1994, A.R. P.93.0499.F, nr. 63.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - 
Daaropvolgende beslissingen - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing van de raadkamer

7 november 2001P.01.0924.F AC nr. ...

Vernietiging van de beslissing die de opschorting van de uitspraak beveelt, strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter het misdrijf bewezen verklaart, wanneer de vernietiging is bevolen op een grond die 
vreemd is aan die waarop die beslissing steunt, wat het geval is wanneer die onregelmatigheid alleen verband 
houdt met de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, zoals bij gebrek aan instemming van de beklaagde (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. 
P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 10 mei 2000, A.R. P.99.1887.F, nr. 281 ; 22 nov. 
2000, A.R. P.00.1256.F, nr 637; 28 nov. 2000, A.R. P.99.0163.N, nr 650.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling - Geen instemming van de beklaagde - Bevolen opschorting - Onwettigheid - Vernietiging

- Artt. 1, 3 en 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van een arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de 
andere arresten waartegen die partij cassatieberoep heeft ingesteld, in zoverre zij uitspraak doen over die 
burgerlijke rechtsvorderingen, aangezien zij het gevolg zijn van eerstgenoemd arrest en door dezelfde 
onwettigheid zijn aangetast, ook al voert eiseres geen enkel middel aan (1). (1) Zie Cass., 22 nov. 1989, A.R. 
7649, nr. 188 ; 14 april 1992, A.R. 5145, nr. 435 ; 26 juni 1998, A.R. C.97.0236.F, nr. 343.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar van de beklaagde - 
Arrest dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatie - Andere daaruit voortvloeiende arresten - Zelfde 
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onwettigheid

Wanneer de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar regelmatig cassatieberoep hebben 
ingesteld tegen een arrest dat hen in solidum veroordeelt tot schadeloosstelling van de getroffene van een 
ongeval, en, op het cassatieberoep van de verzekeraar, de tegen hem gewezen beslissing vernietigd wordt, 
leidt die vernietiging tot vernietiging van de door dezelfde onwettigheid aangetaste beslissing waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld, zelfs als laatstgenoemde geen enkel middel aanvoert (1). (1) Cass., 22 nov. 
1989, A.R. 7649, nr. 188.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar van de beklaagde - 
Cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde

11 september 2001P.98.0760.N AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep van de beklaagde gericht is tegen het bij verstek gewezen arrest en tegen het 
arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, ontneemt de vernietiging uitgesproken op de tegen het 
tweede arrest gerichte voorziening aan het verstekarrest het definitief karakter dat het ten gevolge van het 
verwerpen van het verzet verkregen had; derhalve dient het onderzoek van de voorziening te worden 
uitgesteld totdat de op het verzet te wijzen beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling bij verstek - Verzet - Verzet 
ongedaan - Cassatieberoep tegen beide beslissingen - Vernietiging van arrest op verzet - Gevolg t.a.v. eerste arrest

4 september 2001P.01.0687.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen (1). (1) Cass., 9 feb. 2000, AR P.99.1689.F, nr. 
103; 2 mei 2000, AR P.00.0100.N, nr. 267.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding - Toepassing

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 juni 2001P.99.1715.N AC nr. ...

Het Hof vernietigt zonder verwijzing de beslissing van de strafrechter waarbij de geldboete onwettig wordt 
verhoogd met 1990 deciemen in zoverre die geldboete wordt verhoogd met meer dan 990 deciemen (1). (1) 
Art. 1, wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, als gewijzigd bij artikel  
1, 2°, wet 24 december 1993.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling - Geldboete - Opdeciemen - 
Onwettige verhoging - Vernietiging zonder verwijzing

- Art. 1 Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten

6 juni 2001P.01.0391.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van de eindbeslissing over zijn 
rechtsvordering als burgerlijke partij tegen een andere beklaagde, brengt vernietiging mee van de 
eindbeslissing over het beginsel van aansprakelijkheid en van de niet definitieve beslissing over de omvang van 
de schade, die gewezen zijn op de rechtsvordering die tegen hem in zijn hoedanigheid van beklaagde is 
ingesteld door een andere burgerlijke partij, wanneer die beslissingen steunen op dezelfde onwettigheid, ook 
al is het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing thans niet ontvankelijk en heeft eiser bijgevolg van 
het ertegen ingestelde cassatieberoep afstand gedaan zonder erin te berusten (1). (1)  Zie Cass., 6 sept. 2000, 
A.R. P.00.0539.F, nr. 445.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Burgerlijke partij - Medebeklaagde - Cassatie 
van de eindbeslissing op één van de rechtsvorderingen - Andere rechtsvordering - Geen eindbeslissing - Beginsel van de 
aansprakelijkheid - Eindbeslissing - Omvang van de schade - Vernietiging

30 mei 2001P.01.0344.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van de beslissing over het beginsel 
van haar veroordeling, brengt vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de omvang van de 
schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing (1). (1) Cass., 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Beslissing over het beginsel van 
de veroordeling - Vernietiging - Uitbreiding - Geen eindbeslissing - Omvang van de schade

25 april 2001P.01.0111.F AC nr. ...
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De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts uit tot de gehele straf die 
voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden ; zij heeft evenwel geen weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven (1). 
(1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. proc.-gen. du Jardin, toen eerste adv.-gen. ; 2 mei 
2000, A.R. P.00.0100.N, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Wettelijke herhaling - Onwettigheid

21 maart 2001P.00.1626.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd, wordt de vernietiging 
beperkt tot dat dictum (1) en vindt zij plaats zonder verwijzing als de toepasselijke opdeciemen met zekerheid 
kunnen worden bepaald op grond van de vaststellingen van het vernietigde arrest. (Impliciet). (1) Cass., 19 jan. 
1982, A.R. 6718 (AC, 1981-82, nr. 298).

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Geldboete - Opdeciemen - Onwettigheid

14 maart 2001P.00.1718.F AC nr. ...

Wanneer het arrest van het hof van assisen wordt vernietigd omdat het een straf heeft uitgesproken waarvan 
het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich 
uitsluitend uit tot de straf en wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op de 
reeds door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn door de beslissing 
over de verzachtende omstandigheden (1). (1)  Zie Cass., 13 juni 2000, a.r. P.00.0629.N, nr. 362.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Hof van assisen - Straf - Verzachtende 
omstandigheden - Wettigheid - Toezicht door het Hof van Cassatie onmogelijk

- Art. 434 Wetboek van Strafvordering

28 februari 2001P.00.1642.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van het O.M. alleen, het beschikkend gedeelte van een vonnis over 
de strafvordering vernietigt, strekt die vernietiging zich niet uit tot het beschikkend gedeelte dat uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen (1). (1) Cass., 3 april 1979 (AC, 1978-79, blz. 911).

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Voorziening van het 
openbaar ministerie - Vernietiging van het beschikkend gedeelte over de strafvordering - Beschikkend gedeelte dat 
uitspraak doet over de grondslag van de burgerlijke rechtsvordering

28 november 2000P.99.0163.N AC nr. ...

De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel  8, § 1, Probatiewet tast de 
wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, zodat de vernietiging enkel slaat op het opleggen van straf (1). 
(1) Zie cass., 8 febr. 2000, AR nr. P.97.1697.N, nr. 98 en de conclusie van eerste adv.-gen. J. du Jardin.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid van 
de uitgesproken straf - Gevolg t.a.v. de schuldigverklaring

22 november 2000P.00.1256.F AC nr. ...

De onwettigheid van de beslissing tot opschorting van de veroordeling brengt de onwettigheid mee van de 
bijzondere verbeurdverklaring, die een aanvullende straf is; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt 
wegens een reden die geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer 
de onregelmatigheid alleen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting 
van de veroordeling, zoals dat het geval is wanneer de beklaagde zijn instemming niet heeft gegeven (1). (1) 
Zie Cass., 20 juli 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 1411); 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-
gen. du Jardin; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1553.F, nr. 127.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling - Geen instemming van de beklaagde - Bevolen opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

- Artt. 1, 3 en 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

15 november 2000P.00.1271.F AC nr. ...
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De maatregel die het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen in een of meerdere 
onderzoeken is geen straf doch een veiligheidsmaatregel, zodat de vernietiging wegens onwettigheid van die 
maatregel alleen de beslissing over die verplichting betreft en niet de opgelegde straffen (1). (1) Cass., 22 juni 
1993, A.R. 6417, nr. 300.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verval van het recht tot sturen - Herstel - 
Onderzoeken - Veiligheidsmaatregel - Onwettigheid

- Art. 38, § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

25 oktober 2000P.00.1337.F AC nr. ...

In de regel leidt de onwettigheid van de beslissing die het uitstel beveelt of weigert -een maatregel die de 
uitvoering van de hoofdstraf beïnvloedt- tot vernietiging van de beslissingen die de keuze van de straf en de 
strafmaat bepalen, wegens het verband tussen de strafmaat en die maatregel; de vernietiging strekt zich niet 
uit tot de beslissing waarbij het misdrijf bewezen is verklaard, wanneer ze wordt vernietigd op een andere 
grond dan die welke die beslissing verantwoorden (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met 
concl. adv.-gen. du Jardin, en 10 mei 2000, A.R. P.99.1887.F, nr. - .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid

11 oktober 2000P.00.0576.F AC nr. ...

De vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij, van de beslissing over 
het beginsel van haar tussenkomst, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de 
omvang van de schade van de burgerlijke partij, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Onbeperkte voorziening - 
Beslissing over het beginsel van de tussenkomst - Cassatie - Uitbreiding - Geen eindbeslissing - Omvang van de schade

Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, vrijwillig tussengekomen partij, de 
beslissingen op de door het slachtoffer van het ongeval tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
vernietigd worden, strekt de vernietiging zich uit tot de beslissing op de door het slachtoffer tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan 
laatstgenoemde buiten het geding is gesteld, aangezien geen van de bij de zaak betrokken partijen tegen die 
laatstgenoemde beslissing een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en die beslissing, wat de vernietiging 
betreft, geen afzonderlijke beschikking vormt (1). (1) Cass., 11 maart 1987, A.R. 5412, nr. 411.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer - Cassatie - Uitbreiding - 
Beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding stelt - Beschikkend gedeelte onderscheiden 
t.a.v. de vernietiging

20 september 2000P.00.0202.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van de eindbeslissing over het 
beginsel inzake de aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de 
omvang van de schade, die er het gevolg van is, zelfs als eiser afstand heeft gedaan van zijn voorziening zonder 
te berusten (1). (1) Cass., 15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr 683.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Beginsel van de 
aansprakelijkheid - Eindbeslissing - Omvang van de schade - Geen eindbeslissing - Vernietiging - Afstand van het 
cassatieberoep zonder berusting - Omvang van de vernietiging

Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, de beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, strekt die vernietiging zich uit tot de beslissing op de 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen geen 
van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en die, bijgevolg, t.a.v. de 
omvang van de vernietiging, geen afzonderlijk dictum is (1). (1) Cass., 15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr 683.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar van de beklaagde - 
Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Geen afzonderlijk 
dictum - Omvang van de vernietiging
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Wanneer, op het cassatieberoep van een vrijwillig tussengekomen partij, de beslissing die haar in solidum met 
de beklaagde veroordeelt tot vergoeding van het slachtoffer van een door de beklaagde veroorzaakte schade, 
vernietigd wordt, en eiseres haar cassatieberoep aan laatstgenoemde heeft doen betekenen, verklaart het Hof 
het arrest bindend jegens de beklaagde, ook al was er tussen eiseres en hem geen geding voor de 
bodemrechter aangegaan en spreekt het bestreden vonnis jegens haar geen enkele veroordeling in zijn 
voordeel uit.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging - Betekening van de voorziening 
aan de beklaagde

6 september 2000P.00.0539.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, in zijn hoedanigheid van beklaagde en van burgerlijke partij, van 
de eindbeslissing op de vordering die hij in de hoedanigheid van burgerlijke partij tegen een beklaagde heeft 
ingesteld, leidt tot vernietiging van de niet definitieve beslissing op de tegen hem, in de hoedanigheid van 
beklaagde, door een andere burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering, wanneer die beslissing op dezelfde 
gronden onwettig is, ook al heeft eiser, aangezien het cassatieberoep tegen die laatste beslissing vooralsnog 
niet ontvankelijk is, afstand gedaan van zijn tegen die laatste beslissing ingestelde cassatieberoep zonder erin 
te berusten (1). (1) Zie Cass., 21 okt. 1987, A.R. 5771, nr. 103; 8 maart 1998, A.R. 1521, nr. 420; 12 sept. 1989, 
A.R. 3111, nr. 25; 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatie van de eindbeslissing op één 
van de rechtsvorderingen - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op de andere vordering

Wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een arrest, de bestreden beslissing vernietigt, doet het 
noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordingen uitspraak binnen de grenzen van de 
cassatieberoepen en, t.a.v. de burgerlijke rechtsvorderingen, blijft de vernietiging noodzakelijkerwijs binnen de 
grenzen van de middelen op grond waarvan ze is uitgesproken (1). (1) Cass., 1 dec. 1993, A.R. P.93.0490.F, nr. 
492.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Beslissing tegen de beklaagde - Vernietiging - 
Burgerrechtelijk aansprakelijke - Uitbreiding

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Rechthebbenden van de getroffene - 
Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatie - Verzekeraar die in de rechten van de getroffene is getreden - Zelfde 
rechtsvordering - Afzonderlijke vordering

27 juni 2000P.99.0127.N AC nr. ...

De onwettigheid van de veroordeling in hoger beroep wegens schending van artikel  211bis Sv. tast niet alleen 
de wettigheid van de uitgesproken straf, maar ook de wettigheid van de schuldigverklaring aan, nu het 
beroepen vonnis de strafvordering niet ontvankelijk had verklaard (1). (1) Zie Cass., 4 april 2000, AR nr. 
P.99.1072.N, nr.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beroepen vonnis - Niet ontvankelijke 
strafvordering - Veroordeling in hoger beroep - Geen eenstemmigheid - Vernietiging van het bestreden arrest - Uitbreiding 
tot de schuldigverklaring

13 juni 2000P.00.0629.N AC nr. ...

In geval van onwettigheid van de door het hof van assisen uitgesproken straf wordt alleen de straf vernietigd 
en wordt de zaak verwezen naar een ander hof van assisen dat, krachtens artikel 434 Wetboek van 
Strafvordering, op de reeds door de jury gedane schuldigverklaring zijn arrest wijst overeenkomstig de 
artikelen 362 en volgende van dit wetboek, zonder daarbij evenwel gebonden te zijn door de beslissing over de 
verzachtende omstandigheden (1). (Impliciet). (1) Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr 685 en, met de conclusie 
van advocaat-generaal R. DECLERCQ, in Bull. en Pas., 1988, I, nr 685.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Hof van assisen - Onwettige straf - 
Verzachtende omstandigheden

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...
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Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van beklaagde aan een telastlegging en de uitgesproken 
straf voor de (wegens het bestaan van eenheid van opzet) vermengde feiten niet naar recht verantwoord zijn, 
terwijl de wettigheid van de schuldigverklaring aan de overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het 
de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan deze telastlegging en hem voor de 
vermengde feiten tot straf veroordeelt, met dien verstande dat het verworven blijft dat aan eiser voor alle 
hem ten laste gelegde feiten slechts één straf wordt opgelegd (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, 
nr ... met conclusie van procureur-generaal J. du JARDIN, 4 april 2000, A.R. P.99.1072.N, nr ..., 4 april 2000, A.R. 
P.97.0832.N, nr ... en 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N voor toepassingen waar enkel de beslissing over de straf 
werd vernietigd, zonder dat deze vernietiging werd uitgebreid tot de schuldigverklaring.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Eenheid van opzet - Veroordeling tot één 
enkele straf voor de vermengde feiten - Beperkte vernietiging - Vernietiging van de straf - Gedeeltelijke vernietiging van de 
schuldigverklaring - Toepassing

10 mei 2000P.99.1887.F AC nr. ...

De onwettigheid van de beslissing die uitstel verleent voor de tenuitvoerlegging van de straf, leidt tot 
vernietiging van de beslissingen over de straf en over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de 
rechter het misdrijf bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op een grond die 
geen verband houdt met die waarop die beslissing steunt, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid 
alleen het gevolg is van het niet-nakomen van de verplichting om met eenparigheid van stemmen uitspraak te 
doen (1). (1) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. ...; 21 maart 2000, A.R. P.98.0605.N, nr. ... .

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissingen over het 
beginsel inzake de aansprakelijkheid, leidt tot vernietiging van de niet definitieve beslissingen over de omvang 
van de schade, die het gevolg zijn van die eerste beslissingen, zelfs als het cassatieberoep tegen de 
laatstgenoemde beslissingen thans niet ontvankelijk is en eiser, zonder berusting, afstand heeft gedaan van 
zijn cassatieberoep tegen die beslissingen (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1974 (AC, 1975, 201); 24 nov. 1999, A.R. 
1999, A.R. P.99.1116.F, nr. 627.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Beslissing over het 
beginsel inzake aansprakelijkheid - Cassatie - Gevolg - Niet definitieve beslissing over de omvang van de schade - 
Cassatieberoep niet ontvankelijk - Afstand zonder berusting

2 mei 2000P.00.0100.N AC nr. ...

De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 211bis Wetboek van 
Strafvordering tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij voor de schuldigverklaring ook de 
eenstemmigheid was vereist, wat niet het geval is, wanneer de appèlrechters enkel de door de eerste rechter 
opgelegde straf verzwaren. (5) (5) Cass., 4 april 2000, A.R. P.99.1072.N, nr. ...; zie ook Cass., 8 februari 2000, 
A.R. P.97.1697.N, nr. ... met conclusie van procureur-generaal J. du JARDIN en 4 april 2000, A.R. P.97.0832.N, 
nr. ... : in beide laatstgeciteerde arresten werd telkens enkel de beslissing over de straf vernietigd, omwille van 
een gebrek in motivering van de straf of de strafmaat, zonder dat deze vernietiging uitgebreid werd tot de 
schuldigverklaring.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de 
schuldigverklaring - Toepassing

De vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, zodat het onderdeel dat enkel verband houdt 
met de bevolen onmiddellijke aanhouding, ingevolge de uit te spreken vernietiging van de beslissing waarbij 
eiser straf wordt opgelegd, geen bestaansreden meer heeft. (3) (3) Cass. 18 juni 1997, A.R. P.97.0659, nr. 279

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding - Toepassing

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 april 2000P.97.0832.N AC nr. ...

Wanneer de gronden van de vernietiging van de beslissing over de straf geen verband houden met de 
wettigheid van de schuldigverklaring bestaat er geen reden om de vernietiging tot deze schuldigverklaring uit 
te breiden.
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Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de 
schuldigverklaring - Toepassing

4 april 2000P.99.1072.N AC nr. ...

De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 211bis Wetboek van 
Strafvordering, tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij voor de schuldigverklaring ook de 
eenstemmigheid was vereist, wat niet het geval is, wanneer de appèlrechters enkel de door de eerste rechter 
opgelegde straf verzwaren.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de 
schuldigverklaring - Toepassing

21 maart 2000P.98.0605.N AC nr. ...

Waar de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 
zich uitstrekt tot de hele wegens de telastleggingen uitgesproken bestraffing, tast de enkele onwettigheid van 
de straf of van de motivering ervan de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij de onwettigheid 
van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onwettigheid van de straf of van de 
motivering ervan - Gevolg - Wettigheid van de schuldigverklaring

- Artt. 195 en 434 Wetboek van Strafvordering

15 maart 2000P.99.1419.F AC nr. ...

De vernietiging wegens de onwettigheid van het uitstel, welke maatregel gevolgen heeft voor de 
tenuitvoerlegging van de straf, leidt, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, tot vernietiging 
van de straf, waarvoor het uitstel is verleend.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel - 
Onwettigheid

De onwettigheid van de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken van het recht om een motorrijtuig te 
besturen, leidt tot vernietiging van de beslissingen over de straf en over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging het gevolg is van een 
grond die geen verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval is wanneer de 
onregelmatigheid alleen te wijten is aan het niet-vermelden van de duur van het uitstel dat aan de 
tenuitvoerlegging van dat verval is verleend.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettigheid

16 februari 2000P.99.1553.F AC nr. ...

De onwettigheid van de beslissing, waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt 
geweigerd, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de straf en over de bijdrage aan het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de 
beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt 
uitgesproken op een grond die geen verband houdt met de motivering van die beslissing; dat is het geval 
wanneer de onregelmatigheid alleen het gevolg is van de niet-inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting 
om de weigering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te omkleden.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opschorting van de veroordeling - 
Weigering - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang

9 februari 2000P.99.1689.F AC nr. ...

De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

8 februari 2000P.97.1697.N AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. du JARDIN, Cass., 8 feb. 2000, P.97.1697.N, AC, 2000, nr.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Bijkomende straf - Onwettigheid
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De onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 
strekt zich uit tot de hele wegens de telastlegging uitgesproken bestraffing, tenzij de onwettigheid van de 
motivering van de straf ook de schuldverklaring betreft.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Bijkomende straf - Onwettigheid

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

25 januari 2000P.97.0156.N AC nr. ...

Wanneer op de voorziening van de beklaagde, de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt omdat het 
hoger beroep van het O.M. door de appelrechter ontvankelijk is verklaard hoewel het niet ontvankelijk was, 
strekt de vernietiging zich niet uit de tot de beslissing op de regelmatige hoger beroepen van de burgerlijke 
partijen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Niet-ontvankelijk hoger beroep van O.M. - 
Regelmatig hoger beroep van burgerlijke partij - Voorziening van de beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Gevolg voor de burgerlijke rechtsvordering

22 december 1999P.98.1580.F AC nr. ...

Wanneer, op het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, de beslissing op de tegen 
dat Fonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, omvat die vernietiging het dictum dat de 
verzekeraar van de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen partij, buiten het geding stelt, tegen welk dictum 
geen van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en dat, bijgevolg, t.a.v. de 
omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Verzekeraar - Beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen - Veroordeling van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Verzekeraar buiten het geding gesteld - Cassatieberoep - Cassatieberoep van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Gegrond middel

22 december 1999P.99.1287.F AC nr. ...

Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de beslissingen op de door hem en door 
een andere burgerlijke partij tegen een medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer die 
beslissingen, waartegen die partijen regelmatig cassatieberoep hebben ingesteld, op dezelfde onwettige reden 
gegrond zijn.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing 
op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging - Beslissingen op andere burgerlijke 
rechtsvorderingen gegrond op dezelfde onwettige reden - Uitbreiding van de vernietiging

Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Vernietiging - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging

15 december 1999P.99.1291.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van de eindbeslissing over het 
beginsel inzake de aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve  beslissing over de 
omvang van de schade, die er het gevolg  van is, zelfs als eiser afstand heeft gedaan van zijn voorziening 
zonder te berusten.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Beginsel van de 
aansprakelijkheid - Eindbeslissing - Cassatie - Omvang van de schade - Geen eindbeslissing - Uitbreiding - Afstand van het 
cassatieberoep zonder berusting

Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, de beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, strekt de vernietiging zich uit tot de beslissing op de 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen geen 
van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en die, bijgevolg, t.a.v. de 
omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar van de beklaagde - 
Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Cassatie - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Geen afzonderlijk 
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dictum - Uitbreiding van de vernietiging

1 december 1999P.99.0982.F AC nr. ...

Vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee 
van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van eerstgenoemde 
beslissing; vernietiging van die beslissingen brengt op haar beurt de vernietiging mee van de beslissing op de 
door een andere burgerlijke partij tegen een andere beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
wanneer die burgerlijke partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien en de bodemrechter een verband 
heeft gelegd tussen het geheel van de beslissingen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Uitbreiding van de vernietiging - Andere burgerlijke rechtsvordering tegen een andere beklaagde - Verband 
tussen de beslissingen

24 november 1999P.99.1116.F AC nr. ...

De vernietiging, op het regelmatig cassatieberoep van de burgerlijke partij, van de eindbeslissing over het 
beginsel van de aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de schade, 
welke beslissing het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing, ook al is het cassatieberoep tegen de niet 
definitieve beslissing vooralsnog niet ontvankelijk.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Eindbeslissing - Niet definitieve 
beslissing - Cassatieberoep niet ontvankelijk - Uitbreiding

27 oktober 1999P.99.0584.F AC nr. ...

De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissingen op de tegen hem ingestelde 
strafvordering en op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van 
de beslissingen op dezelfde rechtsvorderingen, die het gevolg ervan zijn en waartegen hij regelmatig 
cassatieberoep heeft ingesteld.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Vernietiging - Andere, latere beslissingen - Uitbreiding

De vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing, ook al is het 
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van 
de vernietiging

20 oktober 1999P.99.0408.F AC nr. ...

De cassatie, op de voorziening van de andere burgerlijke partijen, rechthebbenden van de getroffene van een 
ongeval, van de beslissingen op de door die partijen tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de 
verzekeraar van de getroffene, die in de rechten van die rechthebbenden is getreden, en die, door een 
afzonderlijke vordering, dezelfde rechtsvordering uitoefent.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Rechthebbenden van de getroffene - 
Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatie - Verzekeraar die in de rechten van de getroffene is getreden - Zelfde 
rechtsvordering - Afzonderlijke vordering

- Artt. 1249 en 1251 Burgerlijk Wetboek

20 oktober 1999P.99.0826.F AC nr. ...

In strafzaken is, t.a.v. de omvang van de cassatie, geen beschikkend gedeelte waartegen vooralsnog door geen 
van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld, het beschikkende 
gedeelte dat afscheidbaar is van het door de voorziening bestreden beschikkende gedeelte.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Geen afzonderlijk dictum
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Bij vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing waarbij hij op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, wordt de beslissing, waarbij de W.A.M.-verzekeraar 
van de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen partij voor de bodemrechter, wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, dooelloos, al is het cassatieberoep van de vrijwillig 
tussengekomen partij niet ontvankelijk en al stelt het Hof dat niet in uitdrukkelijke bewoordingen vast.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - W.A.M.-verzekeraar van de 
beklaagde - Veroordeling - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie

29 september 1999P.99.0374.F AC nr. ...

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een maatregel die een weerslag heeft op die 
veroordeling, zodat de onwettigheid van de beslissing m.b.t.  de opschorting de vernietiging van de 
veroordeling zelf meebrengt.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling - Weigering van de opschorting 
van de uitspraak - Geen motivering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

16 juni 1999P.98.1528.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de burgerlijke partij, van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van laatstgenoemde, brengt de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van een andere burgerlijke partij, die door dezelfde onwettigheid is aangetast.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Vernietiging - Andere burgerlijke 
rechtsvordering - Zelfde onwettigheid

9 juni 1999P.99.0259.F AC nr. ...

Vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering 
leidt tot vernietiging van de beslissingen, die voortvloeien uit de eerstgenoemde beslissing, op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die zijn ingesteld tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, die regelmatig 
cassatieberoep heeft ingesteld.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Uitbreiding van de vernietiging

5 mei 1999P.99.0029.F AC nr. ...

Vernietiging op het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering heeft de vernietiging tot gevolg van de eindbeslissing, waartegen hij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, alsook van de niet definitieve beslissing, welke beslissingen zijn gewezen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en voortvloeien uit eerstgenoemde beslissing, ook al is het 
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing vooralsnog niet ontvankelijk en ook al wordt de vernietiging 
uitgesproken op een ambtshalve opgeworpen middel.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Ambtshalve vernietiging - Burgerlijke 
rechtsvordering - Eindbeslissing - Geen eindbeslissing - Cassatieberoep niet ontvankelijk - Uitbreiding

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Cassatie - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging

21 april 1999P.98.1388.F AC nr. ...

Wanneer een veroordelende beslissing wordt vernietigd omdat de rechter een vervangende gevangenisstraf 
heeft uitgesproken die het wettelijk maximum te boven gaat, zijn vernietiging en verwijzing tot dit 
beschikkende gedeelte beperkt.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vervangende gevangenisstraf - Onwettigheid

24 maart 1999P.97.1357.F AC nr. ...
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De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, leidt tot de vernietiging van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, zelfs als het cassatieberoep 
tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is en eiser van zijn daartegen ingestelde 
voorziening afstand heeft gedaan zonder erin te berusten.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Vernietiging - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding - Afstand van het 
cassatieberoep zonder berusting

16 maart 1999P.98.0861.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij de vertegenwoordiging van eiser door zijn raadsman wordt 
geweigerd, brengt de vernietiging mee van de daaropvolgende beslissing waarbij het verzet van eiser 
ongedaan wordt verklaard omdat hij niet verschenen is.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beslissing van weigering tot 
vertegenwoordiging - Vernietiging - Beslissing waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

De onwettigheid van het bij wijze van straf uitgesproken verval van het recht om een motorvoertuig te 
besturen, dat een bestanddeel van de hoofdstraf vormt, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het 
misdrijf waarvoor het verval is uitgesproken.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettig uitgesproken verval

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

De vernietiging van een veroordeling wegens onwettigheid van de met de hoofgevangenisstraf opgelegde 
geldboete, is volledig en geschiedt met verwijzing.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Geldboete - Onwettigheid

13 oktober 1998P.96.1146.N AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering heeft, op de regelmatige voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke, de vernietiging tot 
gevolg van de veroordeling van deze partij, in deze hoedanigheid, tot de boete en de kosten.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vernietiging - Burgerrechtelijk 
aansprakelijke - Uitbreiding

6 oktober 1998P.97.1069.N AC nr. ...

De vernietiging wegens onwettigheid van de toepassing van de beveiligingsmaatregel waarbij het herstel in het 
recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van het slagen in een of meerdere van de in artikel   38, § 3, 
Wegverkeerswet vermelde onderzoeken moet tot het desbetreffende beschikkend gedeelte worden beperkt 
en strekt zich niet uit tot de beslissing betreffende de opgelegde straffen met inbegrip van de 
vervallenverklaring.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Wegverkeer - Verplichting de krachtens 
artikel 38, § 3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken te ondergaan - Onwettig uitgesproken maatregel

- Art. 38, § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

20 juli 1998P.98.0805.F AC nr. ...

De vernietiging wegens een onwettig bevolen aanplakking heeft alleen betrekking op het dictum betreffende 
de aanplakking.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling - Straf - Aanplakking - Arrest 
van het hof van assisen - Onwettigheid

- Art. 18 Strafwetboek

27 mei 1998P.97.1712.F AC nr. ...
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De vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering en van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, leidt tot vernietiging van de beslissing op de door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer die beslissing door een noodzakelijke band met de 
eerstgenoemde beslissingen verbonden is.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Uitbreiding van de vernietiging

De vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, leidt tot vernietiging van de definitieve en niet definitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, in weerwil van 
de afstand van de voorziening die tegen de niet definitieve beslissingen is gericht en die niet als een berusting 
kan worden uitgelegd.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Afstand - Uitbreiding van de vernietiging

26 mei 1998P.97.0087.N AC nr. ...

Noot S.D'H., Cass. 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, AC 1998, nr.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Correctionalisering - Verzachtende 
omstandigheden - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden - Veroordeling - Vernietiging - Uitbreiding

Zo een arrest houdende een veroordeling wegens een gecorrectionaliseerde misdaad vernietigd wordt om 
reden dat deze correctionalisering geschiedde op grond van verzachtende omstandigheden waarvan 
aangetoond wordt dat deze feitelijk niet bestonden, dient eveneens te worden vernietigd wat hieraan is 
voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte, te weten de beschikking van de raadkamer inzoverre deze de 
verzachtende omstandigheden voor deze misdaad in aanmerking nam en de verdachte hiervoor naar de 
correctionele rechtbank verwees.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Correctionalisering - Verzachtende 
omstandigheden - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden - Veroordeling - Vernietiging - Uitbreiding

- Artt. 408 en 413 Wetboek van Strafvordering

21 april 1998P.96.0789.N AC nr. ...

Zo de appelrechters de vervallenverklaring van het recht een motorrijtuig te besturen naar recht afdoende 
motiveren, doch nalaten te motiveren waarom zij het herstel van dit recht afhankelijk stellen van het slagen 
van het medisch en psychologisch onderzoek, is hun beslissing ter zake niet naar recht verantwoord, waarbij 
de uit te spreken vernietiging van deze beslissing echter beperkt dient te worden tot deze opgelegde 
voorwaarde, zonder dat deze nietigheid zich uitstrekt tot de beslissing betreffende de opgelegde straffen met 
inbegrip van de vervallenverklaring.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Bijzondere motiveringsplicht - Verval van het 
recht tot sturen - Afdoende motivering - Examens - Ontoereikende motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 38, § 1, 3°, en § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

1 april 1998P.97.1701.F AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing die de beklaagde op de strafvordering en de burgerrechtelijke vordering 
veroordeelt, leidt niet tot de vernietiging van de definitieve veroordeling van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij die geen regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld;  het Hof stelt evenwel vast dat de 
veroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij geen bestaansreden meer heeft.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerrechtelijk aansprakelijke - 
Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging - Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - 
Onregelmatigheid

De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering te zijnen laste 
brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, hoewel cassatieberoep tegen die beslissingen niet ontvankelijk is en zelfs indien de 
vernietiging wordt uitgesproken op een ambtshalve opgeworpen middel.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Ambtshalve vernietiging - Uitbreiding - 
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep niet ontvankelijk
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17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

Ingevolge de vernietiging van de beslissing van de jeugdkamer van het hof van beroep waarbij de eiser in de 
kosten wordt veroordeeld, wordt de beslissing waarbij zijn ouders burgerlijk aansprakelijk worden verklaard 
"voor de veroordeling in de kosten van hun zoon, minderjarig op het ogenblik van de hem ten laste gelegde 
feiten, tot betaling waarvan zij hoofdelijk met hem gehouden zijn" zonder bestaansreden.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Minderjarige - Voorlopige 
maatregel - Arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep - Voorziening van de minderjarige - Veroordeling in de kosten

4 maart 1998P.97.1515.F AC nr. ...

De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de beslissingen waarbij de vrijwillig 
tussengekomen partij samen met de beklaagde in solidum veroordeeld@@                                             
CCCCCCCCCC             wordt, indien die zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, ook al heeft zij afstand gedaan 
van het cassatieberoep tegen die beslissing zonder erin te berusten.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Cassatie - Voorziening van de tussenkomende partij - Veroordeling 
samen met de beklaagde - Uitbreiding - Afstand van het cassatieberoep zonder berusting

Op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde heeft de vernietiging van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg van de definitieve en niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, ook al 
heeft de eiser van zijn cassatieberoep tegen die beslissing afstand gedaan zonder erin te berusten.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Cassatie - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding - Afstand van het 
cassatieberoep zonder berusting

17 februari 1998P.96.0963.N AC nr. ...

Nietig zijn, omdat hierover afzonderlijk uitspraak werd gedaan, enerzijds de beslissing houdende vaststellingen 
die voor een aan de beklaagde op te leggen straf of maatregel en voor aspecten van zijn schuld bepalend zijn, 
anderzijds de beslissing die hem schuldig verklaart, gewezen door andere rechters, die dus niet zelf over alle 
aspecten van de hem verweten feiten, zijn schuld hieraan en de hem op te leggen straf hebben geoordeeld.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Afzonderlijke beslissingen over verscheidene 
aspecten van schuld en straf - Andere rechters - Voorziening van de beklaagde tegen de tweede beslissing - Ambtshalve 
middel - Gevolg t.a.v. beide beslissingen

- Artt. 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1998P.96.0145.N AC nr. ...

Wanneer het vonnisgerecht vaststelt dat de feiten wegens eenheid van misdadig opzet ondeelbaar verbonden 
zijn, heeft het geen rechtsmacht om te oordelen over het geheel van de vermengde feiten waarvan sommige 
niet en andere, die met afzonderlijke akte aanhangig zijn gemaakt, wel tot zijn bevoegdheid behoren; het Hof 
vernietigt het veroordelend arrest en al hetgeen op onregelmatige wijze eraan is voorafgegaan vanaf de 
oudste nietige akte, ten deze het bevel tot dagvaarding dat voor sommige feiten waarop criminele straffen zijn 
gesteld geen mededeling inhield van de verzachtende omstandigheden of de reden van verschoning; wat de 
feiten betreft die met afzonderlijke akte rechtmatig aanhangig zijn gemaakt blijft de adiëring van de 
correctionele rechtbank bestaan.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vonnisgerecht - Adiëring met onderscheiden 
akten - Onderscheiden feiten - Feiten waarvoor het vonnisgerecht bevoegd is en feiten waarvoor het niet bevoegd is - Feiten 
ondeelbaar verbonden - Vernietiging - Oudste nietige akte

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 2, tweede lid Wet 4 okt. 1867

- Artt. 130 en 413 Wetboek van Strafvordering

16 december 1997P.96.1490.N AC nr. ...

Vernietiging, op de vordering van de burgerlijke partij, van de beslissing waarbij een telastelegging niet 
bewezen wordt verklaard brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij een andere tenlastelegging niet 
bewezen wordt verklaard, die het gevolg is van de eerste beslissing.
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Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Bestreden beslissing - Beslissing 
waarbij een telastlegging niet bewezen wordt verklaard - Vernietiging - Beslissing waarbij een andere telastlegging niet 
bewezen wordt verklaard die op de eerste stoelt

9 december 1997P.96.0448.N AC nr. ...

Wanneer de strafrechter de met de strafvordering verbonden burgerlijke rechtsvordering vervallen verklaart 
omdat hij de gegrondheid van de tenlastelegging niet kan onderzoeken, heeft de op het cassatieberoep van 
een burgerlijke partij uitgesproken vernietiging van de beslissing op de door haar tegen de verdachte 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de vernietiging tot gevolg van de beslissing op de tegen de verdachte 
ingestelde strafvordering waarbij de strafrechter zich het recht ontzegt uitspraak te doen over de 
strafvordering, alsook van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van andere burgerlijke partijen, die 
op deze tenlastelegging is gegrond.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partij - Vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing die de strafvordering 
vervallen verklaart

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partij - Vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging tot de beslissing die 
de strafvordering vervallen verklaart - Vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van andere 
burgerlijke partijen

25 november 1997P.95.1350.N AC nr. ...

De ambtshalve vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering brengt de 
vernietiging mee van de beslissing op de door het openbaar ministerie tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke 
ingestelde vordering die er het gevolg van is en waartegen de voorziening van deze laatste is gericht.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Beklaagde en verdachte - Ambtshalve 
vernietiging - Uitbreiding - Burgerrechtelijk aansprakelijke

De ambtshalve vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die er het gevolg van is en waartegen zijn voorziening ook gericht is.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Ambtshalve vernietiging - Uitbreiding - 
Burgerlijke rechtsvordering

De vernietiging van de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde vordering 
brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke ingestelde vordering, waartegen de voorziening van deze laatste ook is gericht.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Beslissing tegen de beklaagde - Vernietiging - 
Burgerrechtelijk aansprakelijke - Uitbreiding

De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, waartegen hij zich ook regelmatig voorzien heeft, als de rechter een nauw verband tussen 
deze beslissingen heeft gelegd.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Uitbreiding - Burgerlijke rechtsvordering van 
de beklaagde - Voorwaarden - Nauw verband

De vernietiging, op de voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissing op de tegen 
haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de door haar 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen zij zich regelmatig voorzien heeft, als de rechter een nauw 
verband tussen deze beslissingen heeft gelegd.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Uitbreiding - Vordering 
als burgerlijke partij - Voorwaarden - Nauw verband

25 november 1997P.95.1479.N AC nr. ...

Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing waarbij het verzet van de 
beklaagde tegen het verstekvonnis dat hem op de strafvordering veroordeelt, niet ontvankelijk wordt 
verklaard, heeft de vernietiging tot gevolg van dezelfde niet-ontvankelijkheidsverklaring in zoverre zij 
betrekking heeft op de beslissingen op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Uitbreiding - Vereiste
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15 oktober 1997P.97.0399.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissingen op de strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering die tegen hem zijn ingesteld, brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op een andere, 
door een tweede burgerlijke partij ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer laatstgenoemde burgerlijke 
partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien en de feitenrechter tussen de gezamenlijke beslissingen een 
verband heeft gelegd.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging - 
Andere burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de cassatie

De vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Uitbreiding van de cassatie

15 oktober 1997P.97.0899.F AC nr. ...

Wanneer de rechter, op twee burgerlijke rechtsvorderingen tegen de vrijwillig tussengekomen partij, twee 
beslissingen heeft gewezen die door dezelfde onwettigheid zijn aangetast maar waarvan de ene een 
eindbeslissing is en de andere niet, brengt de inwilliging van de voorziening van de vrijwillig tussengekomen 
partij tegen de eerste beslissing de vernietiging mee van de andere beslissing, ook al is de voorziening tegen 
die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk en ook al is van die voorziening afstand gedaan zonder erin te 
berusten.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Voorziening - Eindbeslissing - 
Vernietiging - Uitbreiding - Niet definitieve beslissing - Afstand van het cassatieberoep zonder berusting

10 september 1997P.97.0460.F AC nr. ...

De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - maatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging 
van de straf - heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de 
veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel - 
Onwettigheid

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

5 augustus 1997P.97.0924.N AC nr. ...

Wanneer de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt bevolen van een beklaagde die 
zich in staat van herhaling bevindt, onwettig is, strekt de vernietiging zich uit tot de gehele beslissing op de 
strafvordering.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Terbeschikkingstelling van de regering

18 juni 1997P.97.0659.F AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde strafrechterlijk is veroordeeld, heeft de vernietiging van 
de bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

27 mei 1997P.96.0002.N AC nr. ...

Uit de aard van de maatregel van verbetering van een vals verklaard stuk volgt dat de onwettigheid die slechts 
betrekking heeft op dit onderdeel van de beslissing zich niet uitstrekt tot de veroordeling, noch tot het overige 
van de beslissing tot verbetering die wel gewettigd is.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - 
Verbetering - Onwettigheid

Wanneer het Hof vaststelt dat ingevolge de uit te spreken gedeeltelijke vernietiging van de beslissing tot 
verbetering van een vals verklaard stuk op dit punt niets meer te beslechten is, is er geen grond tot verwijzing.
~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - 
Verbetering - Onwettigheid - Gedeeltelijke vernietiging
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7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...

De vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, ook al is het 
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Uitbreiding van de cassatie

7 mei 1997P.96.1553.F AC nr. ...

De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te 
besturen, die deel uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf 
waarvoor het rijverbod werd opgelegd.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettigheid

9 april 1997P.96.1562.F AC nr. ...

De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in artikel   31 Sw.  
opgesomde rechten heeft opgelegd buiten de in de wet bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opschorting van de veroordeling - 
Ontzetting van de uitoefening van rechten - Onwettigheid

9 april 1997P.97.0292.F AC nr. ...

De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in artikel   31 Sw.  
opgesomde rechten heeft opgelegd buiten de in de wet bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Opzettelijk toebrengen van slagen - 
Verschoonbare doodslag - Veroordeling - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Onwettigheid

4 maart 1997P.96.1660.N AC nr. ...

Ingevolge de vernietiging van het t.a.v. een minderjarige uitgesproken arrest van de jeugdkamer van het hof 
van beroep heeft de beslissing waarbij zijn ouders burgerlijk aansprakelijk worden verklaard voor zijn 
veroordeling in de kosten geen bestaansreden meer.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Minderjarige - Maatregel - Arrest van 
de jeugdkamer van het hof van beroep - Vernietiging - Gevolg - Kosten - Ouders

- Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek

4 februari 1997P.95.0238.N AC nr. ...

De vernietiging van het arrest, op grond dat het Hof, uit de stukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan 
nagaan of de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl.  alle waarborgen van 
objectieve onpartijdigheid boden, doordat de appelrechters niet vaststelden dat geen van de rechters de 
beschikking tot verwijzing, waarop de naam van de rechter niet vermeld werd, heeft gewezen, dient uitgebreid 
te worden tot de gehele behandeling van de zaak in hoger beroep.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding 
van de naam van de rechter - Vonnisgerechten - Samenstelling van de zetel - Regelmatigheid - Vaststelling - Controle door 
het Hof

- Artt. 408 en 413 Wetboek van Strafvordering

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

De vernietiging door het Hof van de beslissing van de appelrechters, waarbij het verzoek tot wraking van de 
strafrechter wordt verworpen, heeft de vernietiging voor gevolg van de door de strafrechter gewezen 
beslissing van veroordeling.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Hof van beroep - Verwerping van verzoek tot 
wraking van de strafrechter - Vernietiging - Gevolg - Strafrechtelijke veroordeling

15 januari 1997P.96.1168.F AC nr. ...
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De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van een eerste vonnis dat gewezen is op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, heeft de vernietiging tot gevolg van het tweede vonnis dat op het 
vernietigde vonnis is gevolgd.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Eerste 
vonnis - Veroordeling tot betaling van definitieve bedragen en aanhouden van het overige van de uitspraak - Tweede vonnis 
gewezen op de gevolgen van de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van het eerste vonnis - Gevolg voor het tweede 
vonnis

Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt 
veroordeeld, op diens cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de W.A.M.-verzekeraar 
van de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen partij voor de feitenrechter, wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, haar reden van bestaan, ook al is het cassatieberoep 
van de vrijwillig tussengekomen partij niet ontvankelijk.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde - Veroordeling "in solidum" van de beklaagde en de verzekeraar - Cassatieberoep van 
de verzekeraar - Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging

5 november 1996P.96.0993.N AC nr. ...

De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen, dat een bestanddeel is van de 
hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling die tegen eiser wegens het hem ten laste gelegde feit is 
uitgesproken.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettigheid

Hoewel het cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke niet ontvankelijk is, heeft, wegens de 
vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering (om reden van de 
onwettigheid van het uitgesproken verval van het recht tot sturen), haar veroordeling, qq.  voor de geldboete 
en de kosten, geen bestaansreden meer.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Cassatieberoep niet ontvankelijk - 
Cassatieberoep van de beklaagde - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid

11 juni 1996P.95.0460.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de beklaagde gericht tegen de strafvordering, o.m.  de beslissing waarbij de in 
artikel 35, § 4, zesde lid van de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde borgsom aan de Staat vervallen wordt 
verklaard is de vernietiging van deze beslissing daartoe beperkt.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding - Afwezigheid van 
de veroordeelde beklaagde bij de uitspraak - Beslissing over de borgsom

4 juni 1996P.95.1022.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing op de tegen een eerste beklaagde ingestelde strafvordering brengt, op het 
regelmatig cassatieberoep van een tweede beklaagde, de vernietiging mee van de beslissing op de tegen deze 
laatste ingestelde strafvordering indien het daarbij bewezen verklaarde feit slechts kan bestaan in de mate dat 
de tegen de eerste beklaagde ingestelde strafvordering gegrond is.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van twee beklaagden - 
Bestaan van het aan de tweede beklaagde ten laste gelegde misdrijf afhankelijk van de veroordeling van de eerste - 
Vernietiging van de veroordeling van de eerste beklaagde

Op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde heeft de vernietiging van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit ook al heeft de eiser van zijn cassatieberoep 
tegen die beslissing afstand gedaan zonder erin te berusten.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing op de strafvordering - Vernietiging - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding - Afstand van het 
cassatieberoep zonder berusting

14 mei 1996P.96.0390.N AC nr. ...

Cassatie van een rechterlijke beslissing, op de enkele grond dat deze, ondanks de gedane keuze, een 
bijkomende straf of maatregel niet afzonderlijk motiveert, is beperkt tot die straf of maatregel.~
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Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf of maatregel - Drugwet - Aanplakking 
en openbaarmaking van de rechterlijke beslissing - Geen afzonderlijke motivering - Beperkte vernietiging

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

26 maart 1996P.94.1323.N AC nr. ...

Wanneer de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering is veroordeeld en die beslissing 
op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, ontneemt die vernietiging elke bestaansreden aan de beslissing op de 
door de verweerder tegen de verzekeraar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, ook al is voor de 
feitenrechter geen geding aangegaan tussen de beklaagde en zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen partij, 
ook al spreekt de bestreden beslissing geen veroordeling uit ten gunste van deze laatste en ten laste van de 
beklaagde, en ook al heeft de verzekeraar zich niet in cassatie voorzien.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Veroordeling van beklaagde - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Cassatie - Geen cassatieberoep van de verzekeraar, tussenkomende partij

30 januari 1996P.94.0650.N AC nr. ...

Krachtens de artt. 408 en 413 Sv. dient de vernietiging van een eindvonnis uitgebreid te worden tot al hetgeen 
aan dit vonnis is voorafgegaan vanaf en inclusief het tussenvonnis, gelet op het verband dat de rechter legt 
tussen de twee vonnissen.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Verband tussen twee vonnissen - Uitbreiding 
tot een tussenvonnis

16 januari 1996P.95.0404.N AC nr. ...

De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - een maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de straf - heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging 
tot gevolg van de veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Gewoon uitstel - Duur - Onwettigheid

- Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

3 januari 1996P.95.0730.F AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van een burgerlijke partij aan wie een ongeval is overkomen, van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de beklaagde, heeft de vernietiging tot 
gevolg van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door een 
andere, in de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die 
aan de getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Vernietiging - Vorderingen van de 
getroffene en van een in diens plaats getreden partij - Beslissingen over die vorderingen - Cassatieberoep van de 
getroffene - Gevolgen van de indeplaatsstelling - Uitbreiding van de cassatie

- Artt. 1249 en 1251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

6 december 1995P.95.0691.F AC nr. ...

Wanneer een arrest, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, wordt vernietigd wegens de 
onwettigheid van de beslissing waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt geweigerd, 
heeft die vernietiging de vernietiging tot gevolg van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die strekt 
tot vergoeding van de door de ten laste gelegde misdrijven veroorzaakte schade.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Niet beperkt 
cassatieberoep van de beklaagde - Uitbreiding van de vernietiging tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

29 november 1995P.95.0642.F AC nr. ...

De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering heeft de vernietiging tot gevolg van de niet definitieve beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit, alsook van de eindbeslissing op de 
door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die door dezelfde onwettigheid is aangetast en waartegen hij 
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vernietiging - Beslissing op de 
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strafvordering - Beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen - Uitbreiding - Cassatieberoep van de beklaagde

Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt 
veroordeeld, op diens cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de W.A.M.-verzekeraar 
van de beklaagde als vrijwillig tussengekomen partij voor de feitenrechter wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, haar reden van bestaan, ook al is het cassatieberoep 
van de vrijwillig tussengekomen partij niet ontvankelijk.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Vernietiging - Veroordeling van de beklaagde 
en de verzekeraar - Cassatieberoep van de verzekeraar - Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep van de beklaagde

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Vernietiging - Veroordeling van 
de beklaagde en de verzekeraar - Cassatieberoep van de verzekeraar - Verzekeraar - Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep 
van de beklaagde

3 oktober 1995P.94.0823.N AC nr. ...

Wanneer de rechter in hoger beroep de beklaagde heeft veroordeeld wegens de primaire tenlastelegging en 
verder heeft verklaard geen uitspraak te hoeven doen over de subsidiaire tenlastelegging, strekt, op het 
cassatieberoep van de beklaagde alleen, de vernietiging van de veroordeling zich uit tot de gehele uitspraak, 
indien op de subsidiaire tenlastelegging een minder zware straf staat;  het staat de rechter op verwijzing vrij de 
beklaagde wegens de subsidiaire tenlastelegging te veroordelen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling - Primaire tenlastelegging - 
Subsidiaire tenlastelegging - Beslissing niet te moeten statueren - Cassatieberoep van de veroordeelde alleen - Vernietiging 
van de veroordeling - Vernietiging die zich uitstrekt tot de gehele beslissing

20 juni 1995P.95.0105.N AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, ook al is laatstgenoemde beslissing waartegen hij zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien, niet door dezelfde onwettigheid aangetast, wanneer uit de bestreden beslissing blijkt dat de 
feitenrechter tussen beide beslissingen een zodanig verband heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijkerwijze afhangt van de eerstgenoemde.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Vernietiging - Burgerlijke partij - 
Burgerrechtelijk aansprakelijke - Wederzijdse vorderingen - Omvang

20 juni 1995P.95.0149.N AC nr. ...

Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf een bestanddeel is van de straf, heeft de onwettigheid van 
de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de strafvordering tot 
gevolg.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel - 
Duur - Onwettigheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

14 juni 1995P.95.0094.F AC nr. ...

De gedeeltelijke vernietiging van een in strafzaken vóór de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
gewezen beslissing heeft in dezelfde mate de vernietiging tot gevolg van de gehele procedure die op de 
vernietigde beslissing is gevolgd.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Betekening - Betekeningsakte - 
Overhandiging van een afschrift - Vereiste vermeldingen

31 mei 1995P.94.0868.F AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de op de strafvordering gewezen beslissing heeft de 
vernietiging tot gevolg van de beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit 
eerstgenoemde beslissing voortvloeien en waartegen eiser zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, ook al 
wordt de vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing uitgesproken op een ambtshalve 
aangevoerd middel.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

16 mei 1995P.95.0327.N AC nr. ...
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De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld heeft het verval van de 
bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld heeft het verval van de 
bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg.~ Noot M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, AC 1995, nr.
~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

7 februari 1995P.93.1028.N AC nr. ...

De met toepassing van artikel  28, §3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken maken een 
beveiligingsmaatregel uit. De onwettigheid van de beslissing die het herstel in het recht tot sturen afhankelijk 
maakt van het slagen voor een theoretisch onderzoek strekt zich uit tot de andere aan de beklaagde opgelegde 
onderzoeken.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vernietiging - Herstel in het recht tot sturen 
afhankelijk van het slagen voor een theoretisch onderzoek - Omvang - Onwettigheid

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering

7 februari 1995P.93.1260.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde wegens een als gemeenrechtelijk misdrijf beschouwd feit naar de correctionele 
rechtbank is verwezen, en de rechtbank en het hof van beroep zich impliciet bevoegd hebben verklaard om 
kennis te nemen van de vervolging terwijl het ten laste gelegde feit zoals het uit de bewoordingen van het 
arrest blijkt een drukpersmisdrijf kan uitmaken , vernietigt het Hof, op het cassatieberoep tegen het arrest van 
het hof van beroep, dit arrest en hetgeen eraan is voorafgegaan met inbegrip van de beschikking tot 
verwijzing.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Drukpersmisdrijf - Hof van beroep dat zich 
impliciet bevoegd verklaart - Vernietiging van het arrest - Uitbreiding van de vernietiging - Beschikking tot verwijzing

- Artt. 408 en 413 Wetboek van Strafvordering

21 december 1994P.94.1377.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van de beschuldigde, het veroordelend arrest van het 
hof van assisen vernietigt op grond dat het hof van assisen, na de sluiting van de debatten, de substantiële 
rechtsvorm van de openbaarheid van de rechtszitting niet in acht genomen heeft, vernietigt het de verklaring 
van de jury en derhalve de debatten, alsook het op de burgerlijke belangen gewezen arrest dat het gevolg is 
van het op de strafvordering gewezen vernietigde arrest.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Openbaarheid - Beschuldigde - 
rechtszittingen - Hof van assisen

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en 335 Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Openbaarheid - Beschuldigde - 
rechtszittingen - Hof van assisen

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en 335 Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

12 oktober 1994P.94.0634.F AC nr. ...

De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod werd opgelegd.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf - Verval van het recht tot sturen - 
Onwettigheid

Wanneer de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering werd veroordeeld en die 
veroordeling op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de W.A.M.-verzekeraar van 
de beklaagde als vrijwillig tussengekomen partij voor de feitenrechter wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, haar reden van bestaan, ook al heeft de vrijwillig 
tussengekomen partij tegen die beslissing geen cassatieberoep ingesteld.
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Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Veroordeling van de verzekeraar - Geen cassatieberoep van de verzekeraar

14 september 1994P.94.0538.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering werd veroordeeld en die 
veroordeling op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de W.A.M.-verzekeraar van 
de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen partij voor de feitenrechter, wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, haar reden van bestaan, ook al heeft de vrijwillig 
tussengekomen partij tegen die beslissing geen cassatieberoep ingesteld.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Beslissing waarbij de verzekeraar van de beklaagde veroordeeld wordt - Verzekeraar niet in cassatie

Vernietiging van de beslissing op de strafvordering, op het tot die beslissing beperkte cassatieberoep van de 
beklaagde, brengt vernietiging mede van de niet definitieve beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering.~

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatie - Vernietiging - Beperkt 
cassatieberoep van de beklaagde - Geen beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

1 maart 1994P.94.0070.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing van veroordeling heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de 
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding

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

14 oktober 2004C.03.0424.F AC nr. 482

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, Bull., 2004, nr ...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Aard van het cassatiegeding - Wetten. 
Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd

12 oktober 2004P.03.0009.N AC nr. 472

De omstandigheid dat het door eiser in zijn memorie tot staving van zijn cassatieberoep aangevoerde middel 
geen betrekking had op de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep, doet geen afbreuk aan zijn recht om, in 
een met toepassing van artikel 1107 Ger.W. neergelegde noot, verweermiddelen aan te voeren in antwoord 
op het door het openbaar ministerie in conclusie opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep (impliciet) (1). (1) Het openbaar ministerie verdedigde het standpunt dat de noot, die door 
eiseressen met toepassing van artikel 1107 Ger.W. werd neergelegd in antwoord op de conclusie van het 
openbaar ministerie, enkel een aanvullend verweer met betrekking tot reeds eerder aangevoerde middelen 
kon inhouden. Op grond van dit standpunt oordeelde het openbaar ministerie dat de door eiseressen 
voorgestelde prejudiciële vraag, die geen verband hield met het in memorie aangevoerd middel, maar steunde 
op een niet eerder aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel door artikel 418, eerste lid, Sv, niet 
diende gesteld te worden.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Rechtspleging - 
rechtszitting - Conclusie van het openbaar ministerie - Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Noot van 
eiser in antwoord op de conclusie - Verweer met betrekking tot het middel van niet-ontvankelijkheid - Ontvankelijkheid

- Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 2004C.00.0472.N AC nr. 257

Wanneer een door het Hof van Cassatie op een cassatiemiddel te geven antwoord nauw samenhangt met een 
verwacht antwoord op een prejudiciële vraag om uitlegging die door een ander middel vereist is, wordt 
eerstgenoemd antwoord aangehouden.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - 
Ander middel - Antwoord

13 februari 2004C.02.0616.F AC nr. 82
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De "mortaliteits- en kapitalisatietabellen" van Levie, net als die van andere auteurs, zijn geen wettelijke en 
openbare documenten waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 2002, AR P.01.0145.F, nr 
122.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - 
Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Mortaliteits- en kapitalisatietabellen

24 oktober 2003C.02.0219.F AC nr. 528

Het Hof kan de gronden waartegen het middel opkomt en waarop de bestreden beslissing steunt, vervangen 
door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt (1). (1) Zie Cass., 29 okt. 1992, AR 9386, nr 704; 11 sept. 
2002, AR P.02.0732.F, nr 439.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Burgerlijke 
zaken - Beslissing gesteund op onwettige grond - Vervanging van grond

16 juni 2003S.03.0031.F AC nr. 355

Wanneer in burgerlijke zaken een klaarblijkelijke verschrijving wordt begaan in het zittingsblad en in een arrest 
van het Hof, verbetert het Hof, op de niet betekende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie, het zittingsblad en het arrest, en beveelt het dat van het verbeterend arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het verbeterde arrest en, indien dit een cassatiearrest is, op de kant van de 
vernietigde beslissing (1). (1) Zie Cass., 3 april 1990, AR 4404, nr 466; 14 juni 1990, twee zaken, AR 8938 en 
8942, nr 596. Ten gevolge van een verschrijving vermeldt AC, 1989-90 dat de voormelde arresten van 14 juni 
1990 van het Hof zijn gewezen door de 2e k.; die arresten zijn inderdaad uitgesproken door de 1e k.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht - Burgerlijke zaken - 
Verbetering van een arrest - Verschrijving - Openbaar ministerie - Vordering - Regelmatigheid van de dienst van hoven en 
rechtbanken

- Artt. 140, 794 en 800 Gerechtelijk Wetboek

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Wanneer een bestreden beslissing haar dictum op een door het cassatieberoep bekritiseerde reden laat 
steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen waardoor het dictum van die beslissing wordt 
verantwoord (1). (1) Cass., 26 maart 2003, AR P.02.1609.F, nr.... , met concl. O.M.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Burgerlijke rechtsvordering - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om het 
beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Het Hof mag een in een middel bekritiseerde reden op grond waarvan de rechter beslist om zich bevoegd te 
verklaren, vervangen door een rechtsgrond die deze beslissing verantwoordt (1). (1) Zie Cass., 29 okt. 1992, AR 
9386, nr 704; 5 mei 1993, AR P.93.0497.F, nr 221; 20 juni 2001, AR P.00.1309.F, nr 381; 2 dec. 2002, AR 
S.02.0060.N, nr ...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Bestreden beslissing gesteund op een door het cassatieberoep bekritiseerde reden - Substitutie van motieven - Toepassing

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Wanneer een bestreden beslissing haar dictum op een door het cassatieberoep bekritiseerde reden laat 
steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen waardoor het dictum van die beslissing wordt 
verantwoord (1). (1) Cass., 29 okt. 1992, AR 9386, nr 704; zie Cass., 5 mei 1993, AR P.93.0497.F, nr 221; 20 juni 
2001, AR P.00.1309.F, nr 381; 11 sept. 2002, AR P.02.0732.F, nr ... .

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Burgerlijke rechtsvordering - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om een 
rechtsgrond in de plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt

8 januari 2003P.02.1572.F AC nr. 16
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Zelfs in strafzaken moet het verzoek tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest ingesteld worden op 
de griffie van het Hof, en moet het vooraf worden betekend aan de partijen door overhandiging van een 
afschrift van het verzoekschrift bij deurwaardersexploot (1). (1) Zie Cass., 21 juni 2001, A.R. C.01.0161.N, nr. 
392; SONCK S., Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, Gent, 2000, blz. 84, nr. 15.1. Te 
dezen had eiser klacht tegen onbekenden neergelegd wegens aangifte bij de overheid en had hij zich 
burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. De raadkamer had de buitenvervolgingstelling bevolen. Op 
eisers hoger beroep had de kamer van inbeschuldigingstelling de buitenvervolgingstelling bevestigd en had zij 
de appellant veroordeeld in de appèlkosten. Eiser heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld en had zijn 
cassatieberoep aan het O.M. doen betekenen. Bij arrest van 13 dec. 2000 had het Hof dat cassatieberoep 
verworpen, na te hebben geantwoord op de tot staving van dat cassatieberoep aangevoerde middelen. Eiser 
had een verzoek tot intrekking van laatstgenoemd arrest op de griffie ingediend, maar had verzuimd het aan 
het O.M. te doen betekenen.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Strafzaken - Intrekking van 
een arrest - Rechtspleging - Verzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 1079, 1113 en 1114, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

17 december 2002P.02.1531.N AC nr. 681

Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het enkel feit dat leden van het Hof van Cassatie reeds uitspraak 
hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige rechtsvragen, zelfs al is de eiser dezelfde.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Partijdigheid van het Hof

2 december 2002S.02.0060.N AC nr. 649

Wanneer een bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een door het cassatieberoep bekritiseerde 
reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen waardoor het beschikkende gedeelte van 
die beslissing wettelijk wordt verantwoord (1). (1) Cass., 20 juni 2001, A.R. P.00.1309.F, nr 381.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Aanvulling van rechtsgronden van de 
bestreden beslissing waardoor het beschikkend gedeelte wordt verantwoord

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek vatbare reden laat steunen, 
kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen, waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord (1). 
(1) Cass., 20 juni 2001, A.R. P.00.1309.F, nr. ... .

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond - Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte 
door een andere rechtsgrond te verantwoorden

25 september 2001P.01.1091.N AC nr. ...

Wanneer het Hof in strafzaken, dat geen kennis had van het neerleggen van de memorie, nagelaten heeft het 
middel ingeroepen in de bedoelde memorie te beantwoorden, zodat eiser, door omstandigheden van zijn wil 
onafhankelijk, verstoken werd van zijn recht op een arrest dat op dit middel antwoordt, trekt het Hof, op 
vordering van de procureur-generaal, het arrest van verwerping in en doet het uitspraak over het 
cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing (1). (1) Zie Cass., 31 oktober 1995, A.R. P.95.1126.N, nr 465; 
8 februari 2000, A.R. P.99.1805.N, nr. 99; 10 oktober 2000, A.R. P.00.1267.N, nr 534.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Neerlegging van een memorie - Geen kennis van de neerlegging - Vergissing niet aan eiser te wijten - Intrekking van het 
arrest

- Art. 1114 Gerechtelijk Wetboek

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Concl. advocaat-generaal Th. WERQUIN, Cass. 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, AC, 2001, nr...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Wetten. Decreten. Ordonnanties. 
Besluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Cassatieberoep tegen een arrest dat een K.B. onwettig 
verklaart - Substitutie van het K.B. door een wet met terugwerkende kracht die tijdens het cassatiegeding in werking is 
getreden - Gevolg van de substitutie t.a.v. het cassatieberoep

21 juni 2001C.01.0161.N AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 21 juni 2001, AR C.01.0161.N, nr...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - 
Intrekking van een arrest - Rechtspleging

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 21 juni 2001, AR C.01.0161.N, nr...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - 
Intrekking van een arrest - Rechtspleging - Verzoekschrift

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Uitlegging of verbetering 
van een arrest - Rechtspleging - Verzoekschrift

De rechtspleging tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest is bij analogie te vinden in artikel 1114 
van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Cass. 23 feb. 1990, A.R. nr F.1849.N, nr 387. Zie de conclusie O.M.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - 
Intrekking van een arrest - Rechtspleging

- Art. 1114 Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest moet ingediend worden ter griffie van 
het Hof en vooraf betekend worden aan de partijen, dit is door de afgifte van een afschrift ervan bij 
deurwaardersexploot (1). (1) Zie Cass., 23 feb. 1990, A.R. nr F.1849.N, nr 387. Zie de conclusie O.M.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - 
Intrekking van een arrest - Rechtspleging - Verzoekschrift

- Artt. 32.1°, 1079, eerste lid en 1114, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift tot uitlegging of verbetering van een door het Hof gewezen arrest moet ingediend worden 
ter griffie van het Hof en vooraf betekend worden aan de partijen, dit is door de afgifte van een afschrift ervan 
bij deurwaardersexploot (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Uitlegging of verbetering 
van een arrest - Rechtspleging - Verzoekschrift

- Artt. 32.1°, 796, 1079, eerste lid en 1114, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft om, buiten het in het 
bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft 
verklaard in te trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de 
verzoeker is te wijten en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren (1). (1) Cass., 8 feb. 2000, 
A.R. nr P.99.1805.N, nr 99 en 10 okt 2000, A.R. nr P.00.1267.N, nr 534.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht - Gevolg - Burgerlijke zaken - 
Intrekking van een arrest

- Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek

20 juni 2001P.00.1309.F AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek vatbare reden laat steunen, 
kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen, waardoor het beschikkende gedeelte wettelijk wordt 
verantwoord (1). (1) Cass., 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221 ; DECROËS A., La substitution de motifs par la 
Cour de cassation, Ann. Dr., 1998, blz. 426 e.v.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - 
Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond - Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte 
door een andere rechtsgrond te verantwoorden

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie schriftelijke conclusies neer te leggen (1). (1) Cass., 1 april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Conclusies

- Art. 1107, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof injuncties te geven (1). (1) Cass., 1 
april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof

P. 498/30476-9-2016



Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, dat 
geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in 
het geding zijn, daarop ter zitting vóór het sluiten van het debat kunnen antwoorden (1). (1) Cass., 1 april 
1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Opdracht - Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging

10 oktober 2000P.00.1267.N AC nr. ...

Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft om, buiten het in het 
bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft 
verklaard of een akte van afstand zonder berusting heeft verleend omdat de voorziening voorbarig is, in te 
trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker is te wijten 
en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren (1). (1) Cass., 8 feb. 2000, AR P.99.1805.N, nr. 99; 
SONCK, S., Cassatieberoep in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1999, nr. 15.1; DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 2de editie 1999 (Kluwer), p. 1051, nr. 2462.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Intrekking van een arrest

- Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek

24 maart 2000F.00.0029.N AC nr. ...

In burgerlijke zaken verbetert het Hof, op verzoek van een partij, een verschrijving in een van zijn arresten.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Verbetering van 
een arrest

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

8 februari 2000P.99.1805.N AC nr. ...

Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft om, buiten het geval 
bedoeld bij artikel  1113 Ger.W., een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken, 
indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te 
wijten is en waartegen deze verweer heeft kunnen voeren.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Intrekking van een arrest

- Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Gevolg - Wetten. Decreten. 
Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de bevoegdheid - Hangend rechtsgeding - Begrip

In de regel volgens welke de wetten op de bevoegdheid, onder de gestelde voorwaarden, van toepassing zijn 
op de hangende rechtsgedingen, wordt onder "hangende rechtsgedingen" verstaan de rechtsgedingen 
waarover nog uitspraak moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen; het 
cassatieberoep heeft niet tot gevolg dat het geding, dat beëindigd is door het arrest over de zaak zelf, 
hangende blijft; dat geding wordt slechts hervat als de beslissing wordt vernietigd en binnen de perken van de 
vernietiging.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Gevolg - Wetten. Decreten. 
Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de bevoegdheid - Hangend rechtsgeding

- Artt. 3, 1073 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 1999P.99.0801.N AC nr. ...

De rechtsdag (van de zaken, die bij het Hof aanhangig worden gemaakt door een voorziening in strafzaken) 
wordt, zonder verdere verwittiging, aangetekend op de tabel van de bij het Hof aanhangige zaken minstens 
vijftien dagen voor de dag van de zitting waarop de zaak zal worden opgeroepen;  die tabel wordt op de griffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt;  de wet bepaalt geen andere wijze van kennisgeving.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Strafzaken - Bepaling van de 
rechtsdag - Bekendmaking

- Art. 420ter Wetboek van Strafvordering
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22 juni 1998S.97.0141.N AC nr. ...

Wanneer een punt van het cassatieberoep is verworpen en achteraf blijkt dat de beslissing van het Hof 
uitsluitend het gevolg is van een feitelijke vergissing die aan een verwarring door het Hof tussen twee 
conclusies en niet aan eiser te wijten is, trekt het Hof zijn arrest in, en doet het uitspraak bij wege van nieuwe 
beschikking over dit middel.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Burgerlijke zaken - Intrekking van een 
arrest

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie schriftelijke conclusies op te maken.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Conclusies

- Art. 1107, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof injuncties te geven.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof

Het recht van verdediging wordt niet miskend door het feit dat het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie, wanneer het geen partij is in de zaak, zijn opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nu de partijen die 
vorderen voor het Hof, daarop ter zitting kunnen antwoorden vòòr het sluiten van de debatten.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie - Opdracht - Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging

11 februari 1998P.98.0060.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot intrekking van een arrest van het Hof van Cassatie wegens verschrijving, 
wanneer een dergelijke verschrijving niet blijkt uit de stukken van de rechtspleging.~

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Intrekking van een arrest - Verschrijving

- Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek

31 oktober 1996C.96.0082.F AC nr. ...

De tegen een middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat middel geen belang 
heeft omdat het Hof bevoegd is om de door dat middel bekritiseerde grond te vervangen door een 
rechtsgrond die het beschikkende gedeelte verantwoordt, kan niet worden aangenomen, wanneer verweerder 
door die grond van niet-ontvankelijkheid het Hof niet verzoekt om een rechtsgrond in de plaats te stellen van 
de bekritiseerde overweging, maar om deze terzijde te schuiven en vervolgens zijn eigen feitelijke beoordeling 
in de plaats te stellen van die van de feitenrechter.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond - Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende 
gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden - Rechtsgrond

3 mei 1995P.94.1514.F AC nr. ...

In strafzaken kan het feit dat bij het aan het Hof voorgelegde dossier van de rechtspleging geen uitgifte of 
eensluidend afschrift van de bestreden beslissing is gevoegd niet tot cassatie leiden, wanneer de bestreden 
beslissing enkel uitspraak doet over de burgerlijke belangen en geen enkel middel tegen die beslissing opkomt.
~

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Bestreden beslissing - Dossier van de 
rechtspleging - Uitgifte - Eensluidend afschrift - Niet bijgevoegd - Strafzaken

- Artt. 423 en 424 Wetboek van Strafvordering

ALLERLEI

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

P. 500/30476-9-2016



Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel gericht tegen de weigering het debat te heropenen ten einde 
een cassatiearrest over te leggen, dat een titel heeft vernietigd, in zoverre de eiser, op een aan dat arrest 
posterieure rechtszitting waarop het debat gesloten werd, niet heeft opgeworpen dat die titel ontbrak.

Allerlei - Cassatiearrest - Vernietiging - Overlegging - Heropening van het debat - Weigering - Cassatiemiddel - 
Ontvankelijkheid

5 februari 2003P.03.0125.F AC nr. 84

Voor geen enkel rechtscollege voorziet de wet in de verwijzing van de zaak van een kamer naar een andere 
wegens gewettigde verdenking (1); zij voorziet evenmin in de onttrekking van de zaak aan het Hof van Cassatie 
wegens gewettigde verdenking (2). (1) Zie Cass., 21 mei 1987, AR 7836, nr 567. (2) Cass., 23 maart 1988, AR 
6617, nr 464.

Allerlei - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verwijzing van een kamer 
naar een andere - Hof van Cassatie - Toepassing

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

29 september 2000C.97.0154.N AC nr. ...

Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de 
rechtsorde gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking 
getreden (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1994, A.R. 9459, nr 250.

Allerlei - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na cassatieberoep

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

12 april 2000P.00.0537.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie kennisneemt van een verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tot 
onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, vermag het Hof geen feit vast te stellen, waaruit het geen 
grond van niet-ontvankelijkheid van dat verzoek tot onttrekking kan afleiden.

Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verzoek tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Feit 
waaruit geen grond van niet-ontvankelijkheid kan worden afgeleid - Vaststelling - Bevoegdheid van het Hof

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Een op een eerste cassatieberoep gewezen arrest van het Hof van Cassatie heeft geen gezag van gewijsde.~

Allerlei - Cassatiearrest - Gezag van het gerechterlijk gewijsde

8 september 1998P.98.1105.N AC nr. ...

Het arrest van het Hof van cassatie dat een aangifte, in een zaak die door een cassatieberoep voor het Hof 
aanhangig is, als onontvankelijk verwerpt, omdat de erin aangegeven misdaden niet aan een gehele rechtbank 
van eerste aanleg ten laste worden gelegd en omdat ze niet incidenteel is in het cassatieberoep, wat de ten 
laste van een lid van een hof van beroep aangegeven misdaden betreft, wordt in raadkamer uitgesproken.~

Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdaden - Niet ten laste gelegd aan een gehele rechtbank - Ten laste gelegd aan een lid 
van een hof van beroep - Incidenteel in een zaak die voor het Hof aanhangig is - Rechtspleging

23 juni 1998P.98.0667.N AC nr. ...

Geen verzoek tot regeling van rechtsgebied en derhalve niet ontvankelijk is het verzoek dat gegrond is op de 
belemmering om de procedure verder te zetten die haar grond niet vindt in enige toeëigening of afwijzing van 
bevoegdheid, maar in het niet ontvankelijk verklaren van de strafvordering.~

Allerlei - Strafzaken - Bevoegdheidsconflict - Begrip - Strafvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

21 maart 1997C.96.0406.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op het dossier dat door de raadsman van de verweerder is neergelegd zonder de 
medewerking van een advocaat bij het Hof.~

Allerlei - Verweerder - Dossier - Vereiste - Medewerking van een advocaat bij het Hof
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9 oktober 1996P.96.1000.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten onttrokken wordt, moet het Hof van Cassatie, vòòr de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, nagaan dat er geen dwaling in de persoon bestaat;  die controle 
houdt geen beoordeling in van de bezwaren die tegen de betrokkene bestaan, daar het Hof daartoe niet 
bevoegd is.

Allerlei - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Controle door het Hof - Geen dwaling in de persoon - Dwaling in de persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, moet het Hof van Cassatie, vòòr de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, in beginsel de betrokkene horen;  als dat verhoor evenwel niet 
mogelijk is omdat de betrokken persoon afwezig is en geen bekende verblijfplaats in België of in het 
buitenland heeft, kan die omstandigheid geen reden zijn om niet in te gaan op het verzoek van het 
internationaal Tribunaal tot onttrekking.~

Allerlei - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Verhoor van de betrokken persoon - Afwezigheid van die persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

4 oktober 1996C.96.0308.N AC nr. ...

Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de rechter dat niet ondertekend werd door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie is niet ontvankelijk.~

Allerlei - Burgerlijke zaken - Vrederechter - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid - Bijstand 
van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist

- Artt. 648, 653 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 juli 1996P.96.0869.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda betreffende een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, een 
verzoek indient tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van cassatie, vóór de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, de betrokkene horen; als dat verhoor niet mogelijk is doordat de 
betrokken persoon afwezig is, maar diens advocaat wel op de rechtszitting aanwezig is, kan het Hof, op grond 
van zijn beoordeling van de onmogelijkheid voor de betrokkene om persoonlijk te verschijnen, toestaan dat de 
advocaat van de betrokkene hem vertegenwoordigt.

Allerlei - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Verhoor van de betrokken persoon - Afwezigheid van die persoon - Aanwezigheid 
van zijn advocaat - Vertegenwoordiging

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda betreffende een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, een 
verzoek indient tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van cassatie, vóór de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, nagaan of er geen dwaling in de persoon bestaat; die controle houdt 
geen beoordeling in van de bezwaren die tegen de betrokkene bestaan, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Allerlei - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Controle door het Hof - Geen dwaling in de persoon - Dwaling in de persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

ARRESTEN. VORM

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Arresten - vorm - Algemeen - Strafzaken - Middelen tot staving van het cassatieberoep - Verplichting van het Hof om erop te 
antwoorden

Arresten - vorm - Algemeen - Strafzaken - Conclusie van het openbaar ministerie - Doel - Verplichting van het Hof om erop 
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te antwoorden

Het Hof van Cassatie dient te antwoorden op de middelen die een partij regelmatig heeft aangevoerd in de 
verklaring van voorziening, in een cassatieverzoekschrift of in een memorie en die uiteengezet zijn in een 
overeenkomstig artikel  1107, tweede lid, Ger.W. neergelegde noot; in de regel is het Hof niet verplicht te 
antwoorden op de conclusie van het O.M. die ertoe strekt het Hof voor te lichten over de verdiensten van het 
cassatieberoep.

Arresten - vorm - Algemeen - Strafzaken - Middelen tot staving van het cassatieberoep - Verplichting van het Hof om erop te 
antwoorden

- Artt. 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 420bis, 420ter en 422 Wetboek van Strafvordering

De conclusie van het O.M. bij het Hof van Cassatie strekt ertoe het Hof voor te lichten over de verdiensten van 
het cassatieberoep; het Hof is in de regel niet verplicht daarop te antwoorden.

Arresten - vorm - Algemeen - Strafzaken - Conclusie van het openbaar ministerie - Doel - Verplichting van het Hof om erop 
te antwoorden

- Artt. 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek

10 september 2002P.02.0742.N AC nr. 434

Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden 
op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en de akte van 
betekening tijdig was neergelegd op de griffie van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur-
generaal, het arrest in en doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing (1). 
(1) Cass., 31 oktober 1995, AR P.95.1123.N, nr. 465.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Strafzaken - Verwerping van het cassatieberoep wegens niet-betekening - 
Materiële vergissing niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureur-generaal tot intrekking van het arrest - Intrekking 
van het arrest - Uitspraak bij nieuwe beschikking van het Hof

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

Wanneer verschillende partijen cassatieberoep hebben ingesteld tegen beslissingen over dezelfde zaak, kan 
het Hof de cassatieberoepen ambtshalve voegen; zulks is m.n. het geval wanneer bij hetzelfde arrest sommige 
beklaagden op tegenspraak en de andere bij verstek zijn veroordeeld, en de eerstgenoemden tegen het arrest 
cassatieberoep hebben ingesteld, terwijl de anderen hun cassatieberoep hebben gericht tegen het arrest dat 
nadien op hun verzet is gewezen (1). (1) Cass., 31 jan. 1984, A.R. 8133, nr. 293.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Voeging - Strafzaken - Zelfde rechtspleging - Verschillende partijen - 
Verschillende beslissingen

- Artt. 187 en 188 Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.00.1057.F AC nr. ...

Het Hof doet in raadkamer uitspraak over de incidentele aangifte (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 1967 (AC, 1968, 
432); Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Strafzaken - Aangifte van misdaden - Incidentele aangifte in een voor het Hof 
aanhangige zaak - Rechtspleging

- Art. 486 Wetboek van Strafvordering

29 juni 1999P.99.0801.N AC nr. ...

De rechtsdag (van de zaken, die bij het Hof aanhangig worden gemaakt door een voorziening in strafzaken) 
wordt, zonder verdere verwittiging, aangetekend op de tabel van de bij het Hof aanhangige zaken minstens 
vijftien dagen voor de dag van de zitting waarop de zaak zal worden opgeroepen;  die tabel wordt op de griffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt;  de wet bepaalt geen andere wijze van kennisgeving.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Procedure in strafzaken - Bepaling van de rechtsdag - 
Bekendmaking

- Art. 420ter Wetboek van Strafvordering

8 juni 1999P.97.0081.N AC nr. ...
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Wanneer de eiser zich tegen twee vonnissen, waarbij hij wegens een zelfde misdrijf werd veroordeeld, in 
cassatie heeft voorzien, in beide zaken omzeggens identiek en in hoofdorde volledig identiek voor de 
appelrechters concludeerde en zijn verzoekschriften voor het Hof opstelde, zodat beide voorzieningen 
dezelfde rechtsvragen oproepen, dienen de beide zaken met het oog op een goede rechtsbedeling te worden 
samengevoegd.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Twee vonnissen - Veroordeling - Zelfde misdrijf - 
Conclusies - Verzoekschriften - Identiek - Zelfde rechtsvragen - Voeging

11 juni 1998C.98.0235.N AC nr. ...

De procedure van wraking van een lid van een hof van beroep wordt ingeleid door de neerlegging van een 
verzoekschrift ter griffie van het hof van beroep en de zaak wordt op de zitting van het Hof van Cassatie 
gebracht door het openbaar ministerie bij dit Hof.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Strafzaken - Wraking - Lid van een hof van beroep - Procedure

- Artt. 835 en 838 Gerechtelijk Wetboek

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...

Een goede rechtsbedeling vereist dat twee voorzieningen tegen hetzelfde arrest worden samengevoegd en 
erover bij hetzelfde arrest van het Hof wordt beslist.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Douane en accijnzen - Voeging - Twee voorzieningen - 
Voorziening van de procureur-generaal - Voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en 
accijnzen) - Tegen hetzelfde arrest - Strafzaken

11 september 1996P.96.1115.F AC nr. ...

Wanneer, in strafzaken, het Hof, wegens omstandigheden die niet aan de beklaagde, eiser, te wijten zijn, enkel 
uitspraak heeft gedaan over de voorziening die die beklaagde beperkt heeft tot de beschikkingen inzake zijn 
onmiddellijke aanhouding, terwijl voornoemde beklaagde tevens een onbeperkte voorziening had ingesteld 
tegen het arrest van het hof van beroep dat te zijnen laste, op de strafvordering, een veroordeling uitspreekt 
en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, trekt het (Hof) zijn arrest in, in zoverre het nalaat uitspraak te doen 
over eisers onbeperkte voorziening en doet het uitspraak over die voorziening bij wege van nieuwe 
beschikkingen.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Arrest van het Hof - Materiële vergissing niet aan eiser te 
wijten - Bevoegdheid van het Hof om zijn arrest in te trekken - Nieuw arrest van het Hof - Arrest dat uitspraak doet bij wege 
van een nieuwe beschikking

3 september 1996P.96.0557.N AC nr. ...

Wanneer een verdachte zich bij onderscheiden akten in cassatie voorzien heeft tegen twee arresten en in één 
zaak een middel aanvoert waarvan de beoordeling het onderzoek van beide arresten vereist, dienen, met het 
oog op een goede rechtsbedeling, beide zaken te worden samengevoegd.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Voorzieningen bij onderscheiden akten tegen twee 
arresten - Beoordeling van een middel - Onderzoek van beide arresten vereist - Voeging

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

In de mate dat het Hof van cassatie, verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, 
andere justitiabelen te berechten,kunnen deze laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van de procureur-
generaal bij het Hof van cassatie, voor elke misdaad of voor elk wanbedrijf voor het Hof van cassatie worden 
gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Aanhangigmaking - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten 
ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Rechtstreekse dagvaarding door de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie

- Art. 141 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994
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Wanneer het Hof een minister moet berechten, gedraagt het Hof van cassatie, verenigde kamers, zich, wat de 
rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe werking in de nationale rechtsorde, die vervat zijn in het 
E.V.R.M. en in het I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van 
toepassing zijn op alle strafrechtsplegingen, alsook naar de algemene rechtsbeginselen, en past het de vormen 
bepaald in boek II, eerste titel, hoofdstuk II, Sv. met als opschrift "correctionele rechtbanken" toe voor zover zij 
verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende met verenigde 
kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen de volledige uitoefening van het 
recht van verdediging en waarborgen een eerlijk proces.

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, 
Gw. (1994) - Wijze van optreden - Toepasselijke normen

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Wanneer het Hof van cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever 
op door toepassing te maken van de bestaande regels betreffende de wijze van optreden.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Wijze van 
optreden - Toepassing van bestaande regels - Geen uitoefening van de wetgevende macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Ook al heeft het Hof van cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en verzuimen van de ministers die in 
de de strafwetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artt. 
bepaalde straffen, een discretionaire macht om ze te berechten, is die macht slechts discretionair in de mate 
dat zij het Hof ertoe verplicht de normen te erkennen volgens welke de rechtspleging moet worden gevoerd.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, 
Gw. (1994) - Wijze van optreden - Discretionaire macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak te verdagen onder aanvoering van het feit dat hij, 
gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt 
behandeld en op de complexiciteit van de zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te 
bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens die het aanwijst en rekening houdend met het feit 
dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn 
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet dient te worden verdaagd.~

Arresten - vorm - Vorm - Rechtspleging. Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - 
Andere justitiabele beklaagd - Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994

Arresten - vorm - Vorm - Rechtspleging. Voeging - Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - 
Andere justitiabele beklaagd - Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de uitspraak

- Art. 103 Grondwet 1994

31 oktober 1995P.95.1126.N AC nr. ...

Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden 
op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en de akte van 
betekening tijdig was neergelegd op de griffie van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur-
generaal, het arrest in en doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Verwerping van het cassatieberoep wegens niet-betekening - Materiële 
vergissing niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureur-generaal tot intrekking van het arrest - Intrekking van het 
arrest - Uitspraak bij nieuwe beschikking van het Hof - Strafzaken

7 juni 1995P.95.0521.F AC nr. ...
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Behoudens het in artikel 1113 Ger.W. vermelde geval voorziet geen enkele wetsbepaling in de mogelijkheid 
dat een arrest van het Hof van Cassatie wordt ingetrokken op verzoek van een verdachte of een burgerlijke 
partij.~

Arresten - vorm - Rechtspleging - Voeging - Intrekking - Strafzaken

BEVOEGDHEID VAN HET HOF

7 december 2004P.04.1168.N AC nr. 596

De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de strafvordering 
wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld en moet aan dit feit zijn juiste 
wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet 
onmogelijk het feit kan begrijpen dat de inleidende akte heeft bedoeld (1). (1) Zie 8 feb. 1977, AC, 1977, 640; 7 
april 1987, AR 938, nr 473; 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, nr 213.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Strafvordering - Inleidende akte - Feit waarvoor de strafvordering 
aanhangig wordt gemaakt - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Marginale toetsing

3 november 2004P.04.1191.F AC nr. 529

Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem wezenlijke bestanddelen van de poging 
tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onderzoekt het Hof of die feiten wettig werden gekwalificeerd en 
met name of het juridisch begrip begin van uitvoering niet werd miskend (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1995, AR 
P.93.0976.N, nr 17.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Misdrijf - Poging - Bodemrechter - Opsomming van de wezenlijke 
bestanddelen van de strafbare poging - Wettigheid van de kwalificatie - Toetsing

20 oktober 2004P.04.0982.F AC nr. 493

De correctionele rechtbank moet in hoger beroep slechts de redenen aangeven waarom zij een 
vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen uitspreekt alsook de redenen die de duur ervan 
verantwoorden (1); wanneer zij evenwel de redenen aangeeft voor de keuze en de maat van de andere 
straffen die zij oplegt, moet het Hof van cassatie de wettigheid ervan nagaan (2). (1) Zie Cass., 4 okt. 2000, AR 
P.99.0196.F, nr 514.(2) Zie Cass., 6 mei 1997, AR P.96.0881.N, nr 218.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Straf - Straf en maatregel - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot 
de bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Correctionele rechtbank in hoger beroep - Verval van het recht tot sturen 
en andere straffen - Andere straffen - Ontbreken van motiveringsverplichting - Motivering - Wettigheid - Toezicht

- Artt. 163 en 195 Wetboek van Strafvordering

12 oktober 2004P.04.0476.N AC nr. 473

Het Hof is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de wettelijke bepalingen de 
Grondwet heeft geschonden (1). (1) Cass., 20 nov. 1975, AC, 1976, 359; 16 nov. 1983, AR 3116, AC, 1983-84, nr 
147: het betreft hier uiteraard niet de grondwettigheidstoets van de wet, waartoe het Hof niet bevoegd is 
aangezien het de handelingen van de wetgever niet heeft te beoordelen, maar wel het onderzoek naar de 
door de feitenrechter gegeven uitlegging van de wet.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Uitlegging van de wet door de feitenrechter - Conformiteit met de Grondwet

8 september 2004P.04.0922.F AC nr. 395

Voor het Hof van Cassatie bestaat intrekking niet erin dat het één van zijn arresten hervormt of aanvult, maar 
dat het dit arrest intrekt alvorens bij wege van een nieuwe beslissing uitspraak te doen, wanneer uit de 
processtukken blijkt dat dit arrest uitsluitend op een verschrijving is gegrond, die niet aan eiser te wijten was 
en waartegen hij zich niet heeft kunnen verdedigen (1). (1) Zie Cass., 10 sept. 2002, AR P.02.0742.N, nr 434.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Intrekking

27 juli 2004P.04.0912.F AC nr. 369

Ter beoordeling van een cassatiemiddel, mag het Hof een verschrijving in de bestreden beslissing verbeteren 
die duidelijk uit de tekst zelf van de beslissing blijkt (1). (1) Cass., 23 mei 2000, AR P.98.0241.N, nr 314.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verschrijving in de bestreden beslissing - Verbetering door het Hof
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15 juni 2004P.04.0237.N AC nr. 323

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr ... .

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Uitlegging van wettelijke bepalingen door de feitenrechter - Overeenstemming met 
de Grondwet

Het Hof van Cassatie is bevoegd na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de wettelijke bepalingen 
niet de Grondwet heeft geschonden (1). (1) Cass., 20 nov. 1975, AC 1976, 359, Bull. en Pas., 1976, I, 347 met 
concl. advocaat-generaal Velu; 16 nov. 1983, AR 3116, nr 147.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Uitlegging van wettelijke bepalingen door de feitenrechter - Overeenstemming met 
de Grondwet

8 juni 2004P.04.0842.N AC nr. 309

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel 
na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische 
gerechten - Benadeelde - Vreemdeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

12 mei 2004P.04.0572.F AC nr. 255

Wanneer, in strafzaken, het Hof van Cassatie een cassatieberoep van een inverdenkinggestelde tegen een 
arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft verworpen, op grond dat de 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen, terwijl het t.g.v. een niet aan eiser te wijten verschrijving niet heeft 
geantwoord op het verzoekschrift waarin eiser een cassatiemiddel aanvoerde, dat echter niet kan worden 
aangenomen, verklaart het Hof, op de vordering van de procureur-generaal met het oog op de intrekking van 
zijn arrest en na het beantwoorden van het middel, de vordering tot intrekking niet-gegrond (1). (1) Zie Cass., 
10 sept. 2002, AR P.02.0742.N, nr ...

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Beslissing over de strafvordering - Verwerping van het cassatieberoep - 
Verzuim om op het middel te antwoorden - Verschrijving niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureur-generaal tot 
intrekking van het arrest - Middel dat niet kan worden aangenomen - Geen intrekking van het arrest

1 april 2004C.01.0211.F AC nr. 174

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., Ver. K., 1 april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC, 2004, nr ... .

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Cassatie - Verwijzing - Beslissing onverenigbaar met het cassatiearrest - Cassatieberoep - Middel met dezelfde strekking als 
het door het cassatiearrest gegrond bevonden middel

De middelen tot staving van een cassatieberoep tegen een op verwijzing na cassatie gewezen beslissing dienen 
door de verenigde kamers van het Hof van Cassatie te worden onderzocht, wanneer die beslissing 
onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat 
arrest gegrond is bevonden (1). (1) Zie concl. O.M.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Cassatie - Verwijzing - Beslissing onverenigbaar met het cassatiearrest - Cassatieberoep - Middel met dezelfde strekking als 
het door het cassatiearrest gegrond bevonden middel

- Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek

18 februari 2004P.03.1467.F AC nr. 87

Noch de bepalingen van de artt. 3 en 4 V.T.Sv., noch enige andere wettelijke bepaling verlenen het Hof, dat 
uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid kennis te nemen van een tegenvordering tot schadevergoeding 
wegens tergend en roekeloos cassatieberoep; een dergelijke vordering is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 4 
feb. 2003, AR P.02.0543.N, nr ... .

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Strafzaken - Tegenvordering - Vordering gegrond op het tergend en 
roekeloos karakter van het cassatieberoep - Ontvankelijkheid

13 februari 2004C.02.0616.F AC nr. 82
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De "mortaliteits- en kapitalisatietabellen" van Levie, net als die van andere auteurs, zijn geen wettelijke en 
openbare documenten waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 2002, AR P.01.1045.F, nr 
122.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Mortaliteits- en kapitalisatietabellen

13 februari 2004C.03.0428.F AC nr. 81

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., Ver. K., 13 feb. 2004, AR C03.0428.F-C.03.0455.F, AC, 2004, nr ...

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - Raad 
van State - Afdeling administratie - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens 
ontstentenis van betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het werkelijke en directe doel de 
nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de 
administratieve stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van 
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
Raad van State (1). (1) Zie concl. O.M.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - Raad 
van State - Afdeling administratie - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens 
ontstentenis van betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid

- Artt. 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv., het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van 
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het Koninkrijk, zoals 
bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de 
inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was 
op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn 
hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (1). (1) Cass., 24 sept. 2003, AR 
P.03.1216.F, nr ..., met concl. O.M., J.T., 2003, blz. 639.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het 
buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

24 september 2003P.03.1216.F AC nr. 451

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, Bull. en Pas., 2003, nr ... .

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het 
buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - 
Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het 
buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - 
Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging
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- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

24 september 2003P.03.1217.F AC nr. 452

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen met toepassing van artikel  29, § 3, Wet 5 aug. 2003 
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, is niet bevoegd om uitspraak te 
doen over de ontvankelijkheid van burgerlijke-partijstellingen.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het 
buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - 
Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Art. 29, § 3 Programmawet 5 aug. 2003

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager(1). (1) Zie concl. O.M. vòòr het arrest P.03.1216.F hierboven.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het 
buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - 
Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

5 juni 2003C.03.0164.F AC nr. 339

Wanneer het Hof, op grond van een van de twee middelen die ingesteld zijn tegen het dictum van het 
bestreden arrest, de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te beperken, bestaat er noch grond tot 
uitlegging noch tot verbetering (1). (1) Zie Cass., 30 april 1999, AR C.99.0118.N, nr 253; 20 okt. 1999, AR 
P.99.0826.F, nr 550.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arrest van het Hof - Uitlegging - Wijziging

- Artt. 793 en 794 Gerechtelijk Wetboek

30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet ontvankelijk verklaart, is, 
na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de 
stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1). (1) Cass., 21 feb. 2001, AR P.00.1726.F, nr 
108.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Cassatieberoep van de beklaagde - Niet ontvankelijk verklaard 
cassatieberoep - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

4 februari 2003P.02.0543.N AC nr. 82

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de vordering wegens tergend en 
roekeloos cassatieberoep van verweerder eiser ter kennis is gebracht, is die vordering niet ontvankelijk.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Vordering wegens tergend en roekeloos cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

2 januari 2003C.02.0355.F AC nr. 3
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Wanneer het Hof heeft kennisgenomen van een tegenvordering die gegrond is op de roekeloze aard van een 
cassatieberoep, kan het de eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). (1) Cass., 17 mei 2001, A.R. 
C.99.0271.F, nr 289.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Roekeloos beroep - Tegenvordering - Schadevergoeding

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

17 december 2002P.02.1531.N AC nr. 681

Onder "bevoegd gerecht" om tot de intrekking van een door het Grondwettelijk Hof vernietigde beslissing over 
te gaan, moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing die kan worden ingetrokken heeft gewezen; 
in zoverre is het Hof van cassatie niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot intrekking.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Intrekking van een door het Grondwettelijk Hof vernietigde beslissing

- Artt. 10 en 12, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 november 2002P.02.0042.N AC nr. 582

De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige bescherming verleent doet 
geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze 
omkomen of het nutteloos een verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in 
aanmerking te nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de 
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van het dier, voor zover 
de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt; de wet van 14 augustus 1986 
beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde 
gevallen ermee rekening te houden.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Dieren - Bescherming en welzijn - Het nutteloze omkomen of het 
nutteloos een verminking, een letsel of pijn te ondergaan - Begrip - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare 
beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toezicht van het Hof

- Artt. 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

29 oktober 2002P.01.1085.N AC nr. 571

Het Hof draagt op het cassatieberoep van de beklaagde ambtshalve middelen voor tegen het opleggen van 
een dwangsom aan de beklaagde.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Strafzaken - Dwangsom

25 september 2002P.02.0153.F AC nr. 478

Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing op verwijzing na 
cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met 
het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen 
(1) (2). (1) Diezelfde dag heeft het Hof, in verenigde kamers, een arrest van gelijke strekking in de zaak 
P.02.0154.F gewezen. (2) Cass., ver. k., 25 feb. 1993, A.R. 9373, nr. 115, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. 
en Pas., 1993, I, nr. 115; 24 nov. 1997, A.R. S.96.0027.F, nr. 499, met concl. adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas., 
1997, I, nr. 499 ; 18 jan. 1999, A.R. F.98.0084.F, nr. 28.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers

- Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek

10 september 2002P.02.0742.N AC nr. 434

Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden 
op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en de akte van 
betekening tijdig was neergelegd op de griffie van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur-
generaal, het arrest in en doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing (1). 
(1) Cass., 31 oktober 1995, AR P.95.1123.N, nr. 465.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Verwerping van het cassatieberoep wegens niet-betekening - Materiële 
vergissing niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureur-generaal tot intrekking van het arrest - Intrekking van het 
arrest

29 mei 2002P.01.1202.F AC nr. 324
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Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt op grond waarvan hij beslist dat de 
beklaagde gehandeld heeft t.g.v. onoverkomelijke dwaling, gaat het Hof van Cassatie na of hij uit de 
omstandigheden het bestaan van die rechtvaardigingsgrond wettig heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass., 16 
jan. 2001, A.R. P.99.0441.nr. 29.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Misdrijf - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling - Beoordeling door 
de bodemrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 71 Strafwetboek

8 mei 2002P.01.1395.F AC nr. 281

Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing 
te verbeteren, wanneer deze duidelijk uit de processtukken blijkt (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 1990, A.R. 8623, nr. 
332.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Verschrijving in de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hof om 
die fout te verbeteren

30 april 2002P.00.1279.N AC nr. 261

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep dat oordeelt dat het 
beroepen vonnis op tegenspraak werd gewezen, zodat de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang 
nam de dag van de uitspraak van dit vonnis en het hoger beroep, dat is ingesteld meer dan vijftien dagen na de 
uitspraak, laattijdig is, kan het Hof ambtshalve een middel voordragen. (Impliciet).

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Strafzaken - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Termijn - 
Aanvang - Beroepen vonnis bij verstek gewezen - Beoordeling door het hof van beroep - Arrest van het hof van beroep - 
Cassatieberoep van de beklaagde

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Het Hof van Cassatie verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van een hof van beroep in 
de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de benadeelde eiser in een zaak die voor het Hof 
aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke elementen die hij aanvoert niet aannemelijk maakt (1). (1) Zie 
Cass., 20 jan. 1919, Pas., 1919, I, 57; VERSTRAETEN, R.Voorrecht van rechtsmacht", Strafrecht voor 
Rechtspractici - IV, p. 142.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Zaak aanhangig voor het Hof - Incidentele aangifte van een misdaad gepleegd door een 
lid van een hof van beroep in de uitoefening van zijn ambt - Aangifte gesteund op feitelijke elementen die niet aannemelijk 
worden gemaakt

- Art. 486, tweede lid Wetboek van Strafvordering

28 februari 2002D.01.0008.N AC nr. 150

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en derhalve onaantastbaar de 
sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad 
van beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3 E.V.R.M. (1). (1) Cass., 
23 okt. 1997, A.R. D.97.0018.N, nr 423.

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

20 februari 2002P.01.1045.F AC nr. 122

Het rijksregister is geen wettelijk en openbaar document waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Zie Cass., 
2 mei 2001, A.R. P.01.0121.F, nr. ... .

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Begrip - Rijksregister

5 februari 2002P.02.0039.N AC nr. 88

Wanneer uit de stukken die de minister van Justitie aan het Hof heeft overgemaakt lastens een magistraat van 
het parket van een hof van beroep geen aanwijzingen van een misdrijf blijken, verklaart het Hof, rechtdoende 
in raadkamer, dat er geen aanleiding is de zaak te verwijzen (1). (1) Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr. 
108.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Voorrecht van rechtsmacht - Misdrijf - Magistraat van het parket van een hof van 
beroep - Overmaking der stukken aan het Hof door de minister van Justitie - Geen aanwijzingen van misdrijf
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- Artt. 479-483 Wetboek van Strafvordering

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Voorrecht van rechtsmacht - Misdrijf - Magistraat van het parket van een hof van 
beroep - Overmaking der stukken aan het Hof door de minister van Justitie - Geen aanwijzingen van misdrijf

- Artt. 479-483 Wetboek van Strafvordering

14 januari 2002S.00.0183.F AC nr. 21

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de feiten die hij vaststelt wettig het 
bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen heeft kunnen afleiden en of zij derhalve 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (1). (1) Cass. 10 dec. 1984, A.R. 6892, nr. 222; 30 sept. 1985, 
A.R. 4746, nr. 54; 3 nov. 1997, A.R. S.97.0044.N, nr. 441; 17 dec. 2001, A.R. S.99.0093.F-S.99.0181.F, nr. ... In 
zijn grotendeels gelijkluidende conclusie volgde het O.M. volgende redenering: het merkte met name op dat 
het bestreden arrest vaststelde, enerzijds, dat Mevr. D. had verklaard "dat de prijs van de taarten uiteindelijk 
door de h. V. H. wordt bepaald omdat zijzelf niet in aandelen van de vennootschap heeft geïnvesteerd, zij geen 
handtekening heeft en de dagopbrengst aan de h. en Mevr. V. H. overhandigt", anderzijds, dat "de h. V. H. zegt 
dat voor elke belangrijke aankoop zijn handtekening en die van zijn echtgenote vereist zijn". Het bestreden 
arrest verklaarde verder "dat die gegevens niet worden betwist". Het O.M. was van oordeel dat het bestreden 
arrest niet zonder schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen, uit al die gegevens en 
vaststellingen  kon afleiden dat er geen gezagsverhouding bestond die kenmerkend is voor een 
arbeidsovereenkomst en dat de onderwerping van Mevr. D. aan het stelsel van de sociale zekerheid voor 
zelfstandigen nietig is.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische 
gerechten - Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof 
van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de 
rechtspleging

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten op 
verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd 
en het Hof van Cassatie de zaak naar de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting 
van zijn onderzoek, kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een 
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn ingekomen ; aldus zijn de 
artt. 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing 
van de zaak door het Hof van Cassatie naar de onderzoeksrechter (1). (1) Zie concl. O.M.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische 
gerechten - Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof 
van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de 
rechtspleging

- Artt. 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een 
bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit 
krachtens internationale verdragen opgelegd wordt.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Onderzoeksmaatregel - Toezicht - 
Internationale Verdragen

19 december 2001P.01.1504.F AC nr. ...
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Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict tussen een 
beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele rechtbank, kan het Hof ambtshalve, aan de 
hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid 
die tevens bestaat tussen een andere beschikking van de raadkamer en datzelfde vonnis (1). (1) Zie Cass., 12 
aug. 1991, A.R. 5907, nr. 570 ; 7 jan. 1997, A.R. P.95.0782.N, nr. 11 ; 12 nov. 1997, A.R. P.97.0611.F, nr. 466 ; 
20 okt. 1999, A.R. P.99.0084.F, nr. 551 ; 13 dec. 2000, A.R. P.00.1514.F, nr. 687 ; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1726.F, 
nr.108.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied - Verzoek i.v.m. het conflict tussen twee 
beslissingen - Andere beslissing - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

17 december 2001S.99.0093.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze 
derhalve door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (1). (1) Cass. 3 nov. 1997, AR S.97.0044.N, nr 441.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de 
middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht (1). (1) Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1172.F, nr. ..., en de noot onder het arrest.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op 
de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

4 december 2001P.01.0546.N AC nr. ...

Het Hof draagt op de voorziening van de burgerlijke partij geen ambtshalve middelen voor tegen de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die deze burgerlijke partij die op haar verzet tegen een buiten 
vervolgingstelling van de verdachte in het ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de verdachte 
veroordeelt (impliciete oplossing) (1). (1) Cass., 18 jan. 1926, Bull en Pas., I, 1926, 182.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van 
buitenvervolgingstelling - Burgerlijke partij - Veroordeling tot schadevergoeding - Cassatieberoep - Cassatiemiddelen

- Art. 136 oud Wetboek van Strafvordering

28 november 2001P.01.1172.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de 
middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht (1). (1) Vóór de inwerkingtreding van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, strekte dat 
toezicht zich tevens uit tot de formele geldigheid van de beschikking waarmee de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig werd gemaakt (Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559 ; 10 juni 1998, A.R. P.98.0317.F, nr. 
297, gronden, en 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354). Het betrof middelen m.b.t. het formele bestaan en 
de authenticiteit van de beschikking als akte (R. DECLERCQ, Beginselen van rechtspleging, tweede uitg., 1999, 
blz. 292, nr. 635). Uit het onderling verband van de nieuwe artt. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., volgt dat de 
verdachte hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan instellen in geval van onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden die de beschikking tot verwijzing zelf raken, en een onmiddellijk cassatieberoep kan 
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die over dat hoger beroep uitspraak doet 
(zie Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F-P.00.1207.F, nr. 434). Wanneer de verdachte geen hoger beroep 
tegen een dergelijke beslissing heeft ingesteld, is de beschikking van de raadkamer, wat dat betreft, geen in 
laatste aanleg gewezen beslissing. Een cassatieberoep tegen die beschikking is niet ontvankelijk. Het Hof kan 
dus geen toezicht meer uitoefenen op de formele geldigheid van de beschikking. Het oefent alleen toezicht uit 
op de toepassing, door de raadkamer, van de regels betreffende de bevoegdheid van de vonnisgerechten.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op 
de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof
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21 juni 2001C.01.0161.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten te verbeteren (1) (Impliciet). (1) Zie Cass., 21 april 1994, 
A.R. nr C.94.0075.F, nr 191 en 24 maart 2000, A.R. nr F.00.0029.N, nr 201.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Verbetering van een arrest

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen (1) (Impliciet). (1) Cass., 20 okt. 1999, A.R. 
nr P.99.0826.F, nr 550.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Uitlegging van een arrest

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Rechterlijke tucht - Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf - Cassatieberoep - 
Bevoegdheid van het Hof

Wanneer tegen eiseres geen enkele tuchtprocedure is ingesteld en de voorzitter van de rechtbank haar geen 
van de op beperkende wijze in artikel  405, eerste lid, Ger.W. opgesomde tuchtstraffen heeft opgelegd, 
vermag het Hof niet de feiten te onderzoeken waaruit eiseres beweert af te leiden dat haar een vermomde 
tuchtstraf zou zijn opgelegd (1). (1)  Zie concl. O.M.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Rechterlijke tucht - Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf - Cassatieberoep - 
Bevoegdheid van het Hof

17 mei 2001C.99.0271.F AC nr. ...

Wanneer een cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan het Hof van Cassatie vrij oordelen of dat beroep tergend 
is en, desnoods, de eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). (1) Zie Cass., 20 okt. 1995, A.R. C.94.0387.F, nr. 
448.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Cassatieberoep niet ontvankelijk - Roekeloze of tergende 
voorziening - Schadevergoeding

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

2 mei 2001P.01.0121.F AC nr. ...

Het Hof kan acht slaan op het uittreksel van een vonnis, dat door het O.M. is neergelegd op de rechtszitting 
van de correctionele rechtbank en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd om de wettigheid na te gaan 
van de beslissing die de herhaling t.a.v. de beklaagde in aanmerking neemt, om de straf te bepalen die hem 
moet worden opgelegd, zonder vast te stellen dat alle gegevens van de herhaling voorhanden zijn (1). 
(Impliciet). (1)  Zie Cass., 22 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 777) ; 24 juni 1974 (AC, 1974, 1179) ; 8 okt. 
1988, A.R. 1758, nr. 424 ; 25 april 1990, A.R. 8242, nr. 500 ; 25 feb. 1992, A.R. 6262, nr. 336.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Strafzaken - Begrip - Herhaling - 
Uittreksel uit het vonnis

24 april 2001P.99.1247.N AC nr. ...

Het vaststellen van het juiste oogmerk van de dader van een valsheid is een feitenkwestie; toch dient het Hof 
van cassatie na te gaan of die feiten de door de rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking 
verantwoorden.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Valsheid en gebruik van valse stukken - Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken - Moreel bestanddeel - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in 
rechte - Toezicht van het Hof

30 maart 2001C.99.0249.N AC nr. ...

Wanneer, nadat tweemaal afstand is gedaan, in een van aard dringende rechtspleging op de valreep nog een 
derde cassatieberoep wordt ingesteld met kennelijk ongegronde grieven, kan het Hof vrij oordelen of dat 
beroep misbruik van procesrecht uitmaakt en desnoods eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). (1) Zie 
cass. 20 okt. 1995, A.R. C.94.0387.F, nr. 448.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Lichtzinnigheid - Roekeloze of tergende voorziening - 
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Schadevergoeding

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

20 maart 2001P.99.0733.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en 
omstandigheden overmacht in rechte vermag af te leiden (1). (1) Zie cass., 10 januari 1995, A.R. nr P.93.0976.N 
(AC 1995, nr 17).

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht - Toetsing door het Hof

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering

21 februari 2001P.00.1726.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet ontvankelijk verklaart, is, 
na verwerping van de voorziening, bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het, 
teneinde het cassatieberoep niet ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft 
kunnen nemen (1). (1) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0611.F, nr. 466.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied - Cassatieberoep van de beklaagde - Niet 
ontvankelijk verklaard cassatieberoep - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

9 januari 2001P.00.1367.N AC nr. ...

De incidentele aangifte in voor het Hof aanhangige zaken is ongegrond indien de feiten in de aangifte vermeld 
geen misdrijf opleveren (1). (1) Het O.M. besloot ook tot de afwijzing van de incidentele aangifte, maar om 
reden dat deze ter griffie van het Hof werd neergelegd buiten de bij artikel  420bis Sv. bepaalde termijn (Cass., 
17 sept. 1986, A.R. nrs. 5081, 5379 en 5383, nr. 29).

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdrijven - Incidentele aangifte in voor het Hof aanhangige 
zaken - Gegrondheid

- Artt. 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1514.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, is bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, 
wanneer het de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1). (1) Cass., 20 okt. 1999, 
A.R. P.99.0084.F, nr. 551.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Verwerping - 
Ambtshalve regeling van rechtsgebied

25 oktober 2000P.00.1337.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde na de eindbeslissing op de strafvordering cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, zijn de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht (1). (Impliciet). (1) Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559; zie Cass., 19 feb. 
1991, A.R. 2775-2830, nr. 330 (gronden); R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, 
blz. 292 en 293, nr. 330.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Beschikking tot verwijzing

10 oktober 2000P.00.1267.N AC nr. ...

Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft om, buiten het in het 
bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft 
verklaard of een akte van afstand zonder berusting heeft verleend omdat de voorziening voorbarig is, in te 
trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker is te wijten 
en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren (1). (1) Cass., 8 feb. 2000, AR P.99.1805.N, nr. 99; 
SONCK, S., Cassatieberoep in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1999, nr. 15.1; DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 2de editie 1999 (Kluwer), p. 1051, nr. 2462.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Intrekking van een arrest

- Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek
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4 oktober 2000P.00.1057.F AC nr. ...

Door aan de partij die beweert benadeeld te zijn, de mogelijkheid te geven rechtstreeks bij het Hof van 
Cassatie een incidentele aangifte in een voor dat hof aanhangige zaak te doen, heeft de wetgever ervoor willen 
zorgen dat de aangifte een juridische invloed op de beslissing of op de uitkomst van de zaak kon hebben; de 
aangifte die rechtstreeks aan het Hof van Cassatie wordt gedaan in een voor het Hof t.g.v. een cassatieberoep 
aanhangige zaak, is derhalve niet ontvankelijk, wanneer dat cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard 
(1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdaden - Incidentele aangifte in een voor het Hof 
aanhangige zaak - Ontvankelijkheid

- Artt. 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering

23 mei 2000P.98.0241.N AC nr. ...

Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van een in de bestreden 
beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk met de tekst zelf van de beslissing blijkt (1). (1) Cass., 22 
maart 1999, A.R. S.98.0079, nr 170.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verschrijving in de bestreden beslissing - Verbetering door het Hof

16 mei 2000P.99.0964.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om een verschrijving in de datum van de bestreden beslissing te verbeteren 
wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de processtukken (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5480, nr. 
239; 16 sept. 1987, A.R. nr. 5816, nr. 33 en 24 jan. 1996, A.R. nr. P.95.0190.F, nr. 50.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Verschrijving in de bestreden beslissing - Verbetering

12 april 2000P.00.0537.F AC nr. ...

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van C assatie, op 
vordering van de procureur-generaal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er 
geen dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit 
is aanhangig gemaakt; die controle houdt geen beoordeling in van de aan de betrokkene ten laste gelegde 
feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal - Verzoek van het Internationaal Tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof - Controle

- Artt. 1 tot 8 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

24 februari 2000C.00.0064.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de 
Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Wraking - Lid van de Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en 
de belastingconsulenten

- Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en 
belastingconsulenten

4 januari 2000P.98.1384.N AC nr. ...

Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de regelmatig overgelegde procedurestukken blijkt dat de verjaring 
van de strafvordering is gestuit.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafvordering - Stuiting van de verjaring - Nazicht

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .
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Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - 
Rechtsmiddelen

De Grondwetgever heeft, vóór de herziening van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de 
rechterlijke macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en heeft het Hof, te dien einde, 
alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de 
arresten die het Hof in die hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de beslissingen van andere 
rechtscolleges heeft gedaan.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - 
Rechtsmiddelen

- Artt. 103 en 125 Grondwet 1994

24 november 1999P.99.0232.F AC nr. ...

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout en de schade, gaat het Hof evenwel na of de rechter uit die vaststellingen die 
beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - 
Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing door het Hof

20 oktober 1999P.99.0826.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Arrest van het Hof - Uitlegging

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1999P.99.0984.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, is bevoegd om ambtshalve te beslissen tot regeling van 
rechtsgebied, wanneer het de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Verwerping - 
Ambtshalve regeling van rechtsgebied

4 oktober 1999S.98.0155.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten, wettig 
heeft kunnen afleiden dat de werknemer een normaal traject had afgelegd.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Toetsing van het Hof van Cassatie - Normaal traject - Onderbreking - Burgerlijke 
zaken - Weg naar en van het werk - Begrip - Beoordeling door de feitenrechter - Arbeidsongeval

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

De marginale toetsing van de strafmotivering, waartoe het Hof gehouden is, betekent niet dat het zich in de 
plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de 
strafmaat.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Motivering van de straf en van de strafmaat - Toetsing van het Hof - 
Marginale toetsing - Grens

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

21 mei 1999C.96.0353.N AC nr. ...

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt; het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de 
rechter - Wettigheid - Toetsing van het Hof

21 mei 1999C.99.0163.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de raad van 
beroep van de Orde van architecten.~
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Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Wraking - Lid van de raad van beroep van de Orde van architecten

- zoals gewijzigd bij art. 7 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1999P.99.0167.N AC nr. ...

Bij de behandeling door het Hof van Cassatie van een verzoek tot regeling van rechtsgebied is zijn beoordeling 
van het bestaan van een verband tussen misdrijven en van de vereisten van een goede rechtsbedeling een 
beoordeling van feitenkwesties.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Regeling van rechtsgebied - Strafzaken - Samenhang - Vereisten van een goede 
rechtsbedeling - Beoordeling - Aard

- Artt. 226, 227 en 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het rechtsgebied te regelen van rechtbanken van eerste aanleg of 
onderzoeksrechters die tot hetzelfde rechtsgebied behoren.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Regeling van rechtsgebied - Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters en 
vonnisgerechten - Zelfde rechtsgebied

- Art. 540 Wetboek van Strafvordering

7 mei 1999C.99.0084.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof van Cassatie dat een verzoek tot verhaal op de 
rechter afwijst.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verhaal op de rechter - Afwijzing - Verzet - Ontvankelijkheid

- Artt. 1140 e.v. Gerechtelijk Wetboek

30 april 1999C.99.0118.N AC nr. ...

Het verzoek dat ertoe strekt een arrest van het Hof te verbeteren wordt verworpen wanneer uit geen enkel 
gegeven blijkt dat het Hof een feitelijke vergissing zou hebben begaan.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arrest van het Hof - Feitelijke vergissing - Verbetering

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

27 april 1999P.97.0214.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie moet ambtshalve onderzoeken of de voorziening van een partij, die tot betekening ervan 
gehouden is, deze betekening heeft verricht en of ze regelmatig is.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep - 
Betekening - Regelmatigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

20 april 1999P.99.0376.N AC nr. ...

Wanneer in uitvoering van een rogatoire commissie, uitgaande van een Nederlandse rechterlijke autoriteit, in 
België een voorwerp is in beslag genomen, en de raadkamer van de plaats waar de huiszoeking en 
inbeslagneming hebben plaatsgevonden de overdracht heeft goedgekeurd, en de derde die houder was van 
het voorwerp cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de bezwaren verwerpt die 
hij heeft doen gelden tegen de beschikking van dezelfde raadkamer, houdende goedkeuring van de 
overdracht, onderzoekt het Hof niet of er een grond aanwezig is waarop het bestreden arrest ambtshalve zou 
behoren te worden vernietigd. (Impliciet).

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Cassatieberoep - Beslissing van de raadkamer - Beperking - 
Inbeslagneming - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Controle door het Hof - Overdracht van in beslag 
genomen voorwerpen - Goedkeuring door de raadkamer - Internationale rechtshulp in strafzaken - Rogatoire commissie 
uitgevoerd in België - Rechtsvordering van de derde houder van het voorwerp - Hoger beroep van de derde houder

- Artt. 417 en 422 Wetboek van Strafvordering

22 maart 1999S.98.0079.N AC nr. ...

Het Hof is bij de beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd tot het verbeteren van een in de bestreden 
beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de processtukken blijkt.~
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Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Verschrijving in de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hof 
om die fout te verbeteren

3 maart 1999P.99.0168.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep tot toewijzing aan de 
Staat van de door hem bij zijn invrijheidstelling gestorte borgsom, kan het Hof ambtshalve middelen 
voordragen. (Impliciet).~@@              CCCCCCCCC

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder 
voorwaarden - Borgsom - Toewijzing aan de Staat - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Ambtshalve voorgedragen middelen - Bevoegdheid van het Hof

25 januari 1999S.98.0123.N AC nr. ...

Het Hof dat kennisneemt van een tegenvordering die gegrond is op het roekeloos karakter van een 
cassatieberoep kan eiser veroordelen tot schadevergoeding.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Roekeloze voorziening - Tegenvordering - Schadevergoeding

18 januari 1999F.98.0084.F AC nr. ...

Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een voorziening tegen een beslissing op verwijzing na 
cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met 
het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen. 
(Impliciet).~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen

- Artt. 2 en 1119 Gerechtelijk Wetboek

8 september 1998P.98.1105.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de aangifte, rechtstreeks bij het Hof van cassatie gedaan, in een zaak die door een 
cassatieberoep voor het Hof aanhangig is, van misdaden niet ten laste gelegd aan een gehele rechtbank van 
eerste aanleg, maar aan individuele niet nader genoemde leden van deze rechtbank.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdaden - Niet ten laste gelegd aan een gehele rechtbank - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is de aangifte, rechtstreeks bij het Hof van cassatie gedaan, in een zaak die door een 
cassatieberoep voor het Hof aanhangig is, van misdaden ten laste gelegd aan een lid van een hof van beroep 
wanneer de beslissing over het cassatieberoep niet ondergeschikt is aan het resultaat van het onderzoek van 
de aangifte en deze aangifte dus niet als incidenteel kan worden beschouwd.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdaden - Ten laste gelegd aan een lid van een hof van 
beroep - Incidenteel in een zaak die voor het Hof aanhangig is - Begrip - Ontvankelijkheid

- Artt. 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering

27 juli 1998P.98.1047.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van het verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie, door een eiser die aangehouden is, ingevolge 
een, na veroordeling, door arrest van een hof van beroep uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, en 
die tegen de veroordeling zelf en tegen de onmiddellijke aanhouding cassatieberoep heeft aangetekend.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Voorlopige hechtenis - Veroordelend arrest - Onmiddellijke aanhouding - Voorlopige 
invrijheidstelling - Verzoekschrift gericht tot het Hof van cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 27, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie kennisneemt van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar 
een andere op grond van gewettigde verdenking, is het niet bevoegd te bevelen dat de feitenrechter zijn 
uitspraak zal verdagen, tot het zelf uitspraak heeft gedaan over de vordering tot verwijzing.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Strafzaken - Gewettigde verdenking - 
Feitenrechter - Uitstel van de uitspraak
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- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

12 maart 1998D.97.0003.N AC nr. ...

Het Hof vermag na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat 
de commissie van beroep van het Instituut der Accountants een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd 
en aldus heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3 E.V.R.M. - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

4 februari 1998P.98.0084.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat een kamer van het Hof van Cassatie moet beslissen over de 
regeling van de rechtspleging terzake van personen die worden vervolgd als mededaders of medeplichtigen 
van een minister die voor dat Hof in beschuldiging is gesteld;  het Hof is niet bevoegd om de rechterlijke 
organisatie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om een onderzoeksgerecht in te stellen dat zou werken met de 
bevoegdheden en volgens de regels van een kamer van inbeschuldigingstelling.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Kamer - Vervolgingen 
ten laste van een minister - Mededaders van de minister - Medeplichtigen van de minister - Regeling van de rechtspleging

- Artt. 103 en 146 Grondwet 1994

30 januari 1998C.96.0433.F AC nr. ...

Het Hof, dat kennisneemt van een tegenvordering die gegrond is op het roekeloos karakter van een 
cassatieberoep, kan eiser veroordelen tot schadevergoeding.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Roekeloze voorziening - Tegenvordering - Schadevergoeding

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

23 januari 1998C.96.0385.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie vermag na te gaan of de feitenrechter, uit de feiten die hij vaststelt, wettig de 
stilzwijgende aanvaarding van een erfenis heeft kunnen afleiden.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke zaken - Erfenis - Stilzwijgende 
aanvaarding - Toetsing van het Hof

- Art. 778 Burgerlijk Wetboek

6 januari 1998P.97.1199.N AC nr. ...

De gepastheid van het optreden, naar tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, die in het licht van de 
noodzaken voor zijn onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Hof, waaraan een verzoek om hem de zaak te onttrekken wegens gewettigde verdenking 
is gericht.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Verzoek van de 
verdachte - Gewettigde verdenking - Optreden van de onderzoeksrechter - Tijd - Omvang - Beoordeling door het Hof

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

24 november 1997S.96.0027.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 24 nov. 1997, AR S.96.0027.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr...

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers

Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een voorziening tegen een beslissing op verwijzing na 
cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met 
het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen. 
(Impliciet).

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers

- Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1997P.97.0611.F AC nr. ...
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Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een voorziening die het niet ontvankelijk verklaart, is, na 
de verwerping van de voorziening, bevoegd om ambtshalve het rechtsgebied te regelen, wanneer het, 
teneinde de voorziening niet ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft 
kunnen nemen.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied - Beroep in cassatie door de burgerlijke 
partij - Geen betekening van de voorziening - Niet ontvankelijk verklaarde voorziening - Ambtshalve regeling van 
rechtsgebied

4 november 1997P.97.1237.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dat regelmatig heeft kennisgenomen van de aangifte van misdaden en wanbedrijven die 
in de uitoefening van hun ambt zouden zijn gepleegd door een lid van het hof van beroep en de procureur-
generaal bij dat hof, kan ook kennisnemen van samenhangende misdaden en wanbedrijven die in de 
uitoefening van hun ambt zouden zijn gepleegd door een lid van de rechtbank van eerste aanleg, een 
magistraat van het parket bij die rechtbank en een officier van gerechtelijke politie.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaak - Misdaad en wanbedrijf in de uitoefening van het ambt gepleegd - Lid van 
een hof van beroep - Procureur-generaal bij het hof van beroep - Aangifte aan de minister van Justitie - Misdaad en 
wanbedrijf in de uitoefening van het ambt gepleegd - Lid van de rechtbank van eerste aanleg - Magistraat van het parket bij 
de rechtbank van eerste aanleg - Officier van gerechtelijke politie - Samenhang

- Artt. 485, 486 en 226 Wetboek van Strafvordering

3 november 1997S.97.0044.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze 
derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - 
Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

- Art. 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

23 oktober 1997D.97.0018.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 
E.V.R.M.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Tuchtstraf - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3 E.V.R.M. - Toetsing door het Hof

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 92 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

24 juni 1997P.95.1481.N AC nr. ...

Het Hof gaat zelf en ongeacht de in het bestreden vonnis voorkomende motivering na of de door de rechter 
uitgesproken straf door een bewezen verklaarde telastlegging alleen naar recht verantwoord is.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Strafvordering - Naar recht verantwoorde straf - Motivering - Vermelde 
wetsbepalingen - Controle door het Hof

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

23 juni 1997F.97.0029.F AC nr. ...

Het Hof is niet bevoegd om feitelijke gegevens te onderzoeken waarop een middel is gegrond dat tot staving 
van een voorziening wordt aangevoerd.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Belastingzaken - Cassatiemiddel - Feitelijke gegevens - Onderzoek - Noodzaak

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

23 juni 1997S.96.0140.F AC nr. ...

Het Hof van cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze 
derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.
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Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - 
Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof

6 juni 1997C.94.0033.N AC nr. ...

Indien het Hof een middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve wenst te onderzoeken, 
hieruit afgeleid dat de voorziening gericht is tegen arresten die in afzonderlijke zaken zijn gewezen, beveelt het 
de verdaging van de zaak en wordt hiervan kennis gegeven bij gerechtsbrief aan de advocaten van de partijen.
~

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Voorziening - Middel van niet-ontvankelijkheid - 
Ambtshalve onderzoek - Verdaging van de zaak - Kennisgeving aan advocaten van partijen

- Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek

6 mei 1997P.96.0881.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters, als redenen om een feit bewezen te achten verwijzen naar "de stukken van het 
dossier" en dit dossier slechts één proces-verbaal bevat houdende het relaas van een ongeval en de 
verklaringen van de betrokken partijen en getuigen, waarop de rechters hun beslissing hebben kunnen laten 
steunen, kan het Hof, zo dit proces-verbaal onmiskenbaar het door de appelrechters aangehouden feit uitsluit, 
de miskenning van de bewijskracht van dit proces-verbaal vaststellen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Motivering - Stukken van het dossier - Bewijskracht - Miskenning - Toetsing

Wanneer de correctionele rechtbank, zetelend in graad van beroep, hoewel de wet, onder louter vormelijk 
oogpunt, de rechters, behoudens aangaande het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, niet 
verplicht in het vonnis melding te maken van de redenen op grond waarvan zij de keuze en de maat van de 
andere uitgesproken straffen en maatregelen bepalen, niettemin de redenen van een verhoging van de 
geldboete aanduidt, komt het aan het Hof toe de wettigheid van deze redenen te toetsen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Politiezaken - Hoger beroep - Strafverzwaring - Afwezigheid motiveringsplicht - 
Motivering - Wettigheid - Toetsing

26 maart 1997P.97.0249.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de incidentele aangifte bij een vordering tot vernietiging, wegens machtsoverschrijding, 
van een handeling van het openbaar ministerie, wanneer de voornoemde vordering zelf niet ontvankelijk is.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Machtsoverschrijding - Vordering tot vernietiging - Incidentele aangifte - 
Ontvankelijkheid

- Art. 486 Wetboek van Strafvordering

25 maart 1997P.96.1075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER bij Cass., 25 maart 1997, AR P.96.1075.F (Bull. en Pas., 1997, nr. ...).~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - 
Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing van het Hof

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - 
Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toetsing van het Hof

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

Al staat het aan de bodemrechter de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing inzake wraking grondt, 
toch behoort het tot de wettigheidscontrole van het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde 
feitelijke gegevens wettelijk de door hem in rechte gemaakte gevolgtrekking kon afleiden.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Redenen tot wraking - Vaststellingen van de bodemrechter - Onaantastbare 
beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toetsing door het Hof

- Art. 147 Grondwet 1994

7 januari 1997P.95.0782.N AC nr. ...
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Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van een zelfde overtreding en de rechtbank tot wier 
rechtsgebied beide rechtbanken behoren, niet overgaat tot regeling van rechtsgebied, vermag het Hof 
ambtshalve het rechtsgebied te regelen telkens het Hof de stand van de rechtspleging regelmatig in acht kan 
nemen.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Regeling van rechtsgebied - Strafzaken - Tussen politierechtbanken van eenzelfde 
rechtsgebied - Geen regeling van rechtsgebied door de appelrechters

- Art. 540 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1997P.95.0846.N AC nr. ...

Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en het Hof, bij gelegenheid van 
een regelmatig ingesteld cassatieberoep vaststelt dat de rechtspleging geen doorgang kan vinden, vermag het 
het rechtsgebied te regelen.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Regeling van rechtsgebied - Tussen politierechtbanken van eenzelfde rechtsgebied - 
Cassatieberoep - Rechtspleging geen doorgang - Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

13 december 1996D.96.0012.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie kan aan een voorzitter van een hof van beroep, die wegens misdaad of wanbedrijf wordt 
vervolgd, het bevel geven zich tijdens de vervolging voorlopig van iedere dienstuitoefening te onthouden.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Algemene vergadering - 
Vervolgingen wegens misdaad of wanbedrijf ten laste van een voorzitter van het hof van beroep - Bevel van voorlopige 
onthouding van dienstuitoefening

- Artt. 406, eerste lid, en 410, derde lid Gerechtelijk Wetboek

3 december 1996P.96.1459.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling dat door de verzoeker in het kader van 
zijn voorlopige hechtenis aan het Hof van cassatie wordt gericht.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift gericht tot het 
Hof van cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 november 1996D.95.0041.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3, 
E.V.R.M.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3 E.V.R.M. - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

9 oktober 1996P.96.1000.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op 
vordering van de procureur-generaal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er 
geen dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht dat kennis neemt 
van hetzelfde feit of van een procedure betreffende feiten of rechtspunten die een weerslag hebben op de bij 
het internationaal Tribunaal hangende onderzoeken of vervolgingen;  het Hof gaat tevens na of het in het 
verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", 
"ratione loci" en "temporis" van het internationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk, de 
artt.  1, 5 en 7 van het statuut van dat Tribunaal.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - Verzoek van het Internationaal Tribunaal - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht 
van het Hof

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement
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- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

Bij de beoordeling van een cassatiemiddel kan het Hof een verschrijving in de bestreden beslissing verbeteren, 
wanneer deze duidelijk uit de processtukken blijkt.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Verschrijving - Bevoegdheid van het Hof om 
die fout te verbeteren

24 september 1996P.96.1246.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de stukken heeft 
ontvangen betreffende een voor correctionalisering vatbare misdaad, die ten laste is gelegd aan een 
magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een magistraat van het parket bij één van 
voornoemde rechtscolleges en die voornoemde magistraat zou hebben gepleegd in de uitoefening van zijn 
ambt, maakt hij door een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; als het 
Hof van cassatie, dat in raadkamer over die vordering uitspraak doet, oordeelt dat er grond bestaat tot 
onderzoek, verwijst het de zaak naar de eerste voorzitter van een hof van beroep van een ander rechtsgebied 
dan dat waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksmagistraat zal waarnemen.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Kamers - Misdaad ten 
laste gelegd aan een magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof - Misdaad gepleegd in de uitoefening van 
zijn ambt - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer

- Artt. 479, 481, 482, 483, 485 en 486 Wetboek van Strafvordering

11 september 1996P.96.1115.F AC nr. ...

Het Hof van cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Arrest van het Hof - Uitlegging

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

10 september 1996P.95.0849.N AC nr. ...

Het Hof werpt niet ambtshalve een middel op tot staving van het cassatieberoep van een burgerlijke partij 
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling. (Impliciet).~

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Cassatieberoep - Strafzaken - Burgerlijke partij - Arrest van 
buitenvervolgingstelling

13 augustus 1996P.96.1186.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal tribunaal voor Ruanda, nadat een zaak op zijn verzoek aan de Belgische gerechten 
is onttrokken, meedeelt dat het de door de Procureur opgestelde akte van beschuldiging niet heeft bevestigd, 
regelt het Hof van cassatie, op vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, 
de procedure en beveelt, in voorkomend geval, de verwijzing naar het bevoegde hof, de bevoegde rechtbank 
of het bevoegde onderzoeksgerecht.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal - Onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten - Akte van beschuldiging van de Procureur - 
Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging - Gevolg - Bevoegdheid - Hof van 
Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof

- Artt. 5, 6, 7, 8 en 12, § 2, vierde lid Wet 22 maart 1996

9 juli 1996P.96.0869.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van cassatie op 
vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking van de zaak aan 
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in 
de persoon bestaat; het Hof gaat ook na of het in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de 
bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het internationaal 
Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig de bepalingen respectievelijk van de artt. 1, 5 en 7 van het statuut van 
dat tribunaal.
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Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - Verzoek van het Internationaal Tribunaal - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht 
van het Hof

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement

- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

De bevoegdheid om de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen te berechten, die door de 
respectieve Gemeenschaps- of Gewestraad in beschuldiging worden gesteld, wordt niet aan het Hof van 
cassatie toegekend door artikel 95 (oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht van het Hof omschrijft, maar wel 
door artikel 59sexies (oud), dat bij de@@                                             CCCCCC                   wijziging van 5 mei 1993 
in de Grondwet is ingevoegd.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Gemeenschap en Gewest - Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven - Vonnis - 
Wettelijke grondslag

- Art. III KB 17 feb. 1994

- Artt. 125 en 147, tweede lid Grondwet 1994

- Artt. 59sexies en 95, tweede lid Grondwet 1831

15 mei 1996P.96.0640.F AC nr. ...

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie op 
vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking van de zaak aan 
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in 
de persoon bestaat;  het Hof gaat ook na of het in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de 
bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk de artt. 1, 5 en 7 van het statuut van dat tribunaal.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - Verzoek van het Internationaal Tribunaal - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht 
van het Hof

- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Het staat aan de feitenrechter en niet aan het Hof van Cassatie de akten tot vaststelling van een overeenkomst 
uit te leggen.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Overeenkomst - Akte - Uitlegging

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

3 mei 1996C.95.0256.F AC nr. ...

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de 
rechter - Toetsing van het Hof

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Bij samenhang tussen strafbare feiten ten laste van een minister en feiten ten laste van andere justitiabelen, 
kan het Hof van cassatie, in verenigde kamers, zich bevoegd verklaren om kennis te nemen van de tegen 
laatstgenoemden ingestelde strafvordering.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Samenhang met feiten ten laste gelegd aan een andere justitiabele

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994
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28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie van de minister van Justitie de stukken heeft 
ontvangen betreffende een wanbedrijf dat ten laste is gelegd aan een magistraat van een hof van beroep of 
een arbeidshof of aan een magistraat van het parket bij één van voornoemde rechtscolleges, maakt hij door 
een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof;  het Hof van Cassatie, dat in 
raadkamer uitspraak doet, ofwel verwijst de zaak naar een hof van beroep of naar de eerste voorzitter van een 
hof van beroep opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen, met 
dien verstande dat dit hof of die onderzoeksmagistraat moeten worden aangewezen buiten het rechtsgebied 
waarin de betrokken magistraat zijn ambt uitoefent, ofwel verklaart dat er geen grond bestaat tot verwijzing;  
als het Hof vaststelt dat de procureur-generaal bij het hof van beroep, die de stukken aan de minister van 
Justitie heeft toegezonden, de strafvordering niet op gang heeft gebracht, verklaart het dat er geen grond is 
tot verwijzing wegens gebrek aan bestaansreden van die verwijzing.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Kamers - Wanbedrijf ten 
laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede 
kamer

- Artt. 479, 481, 482 en 483 Wetboek van Strafvordering

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, voor Cass., 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Kamers - Wanbedrijf ten 
laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede 
kamer

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering - Minister 
beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid met artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 I.V.B.P.R.

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon een lid van de regering krachtens de oude artt. 90 en 134 Gw. voor 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van gemeen recht, 
anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriële functie die, op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet 
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof een discretionaire macht 
toekenden om hen te berechten, met karakterisering van het misdrijf en bepaling van de straf; de ministeriële 
verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een in de uitoefening van de functie gepleegd feit, dat, op het 
ogenblik waarop het werd gepleegd, geen bij de strafwet omschreven misdrijf was of op een bij de strafwet 
omschreven misdrijf.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering - Minister 
beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet

De overgangsbepaling van artikel  103 Gw. is van toepassing zowel op de feiten, die voorafgaan aan de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 als op de feiten die daarop volgen.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, overgangsbepaling, Gw. (1994) - Werking in de tijd

De grondwetswijziging van 5 mei 1993 heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend door het oude 
artikel  134 Gw. om zelf het misdrijf te omschrijven en de straf te bepalen, maar ze heeft voor het overige het 
stelsel van die verantwoordelijkheid onveranderd gelaten.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
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Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Artikel 103, Gw. (1994) - Ontbreken 
van een uitvoeringswet - Grondwetswijziging van 5 mei 1993

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Het ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude artikel  90 en het nieuwe artikel  103 Gw. belet niet dat 
het Hof, in verenigde kamers, de discretionaire macht heeft om, overeenkomstig de overgangsbepaling van 
voornoemd artikel  103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht, te berechten in de gevallen en met toepassing van de 
straffen die in de strafwetten zijn bepaald.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 90, Gw. (1831) - Artikel 103, Gw. (1994) - Ontbreken van een 
uitvoeringswet

Art. 147 Gw. dat o.m. bepaalt dat het Hof niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, behalve bij het 
berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, bakent de macht van het Hof 
af wanneer het uitspraak doet over de voorzieningen in cassatie.~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Kamers - Artikel 147 Gw. 
(1994)

Wanneer er samenhang bestaat tussen strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die 
ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het Hof van 
cassatie, verenigde kamers, tot gevolg dat alle vervolgingen worden gebracht voor dit hoogste rechterlijk 
orgaan.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Verenigde kamers - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

Noot J.V., Cass., Verenigde kamers, 12 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, AC, 1996, nr ...~

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Artikelen 90 en 134, Gw. 
(1831) - Artikel 103, Gw. (1994) - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing 
te verbeteren, wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de context (Impliciet).~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Bestreden beslissing - Verschrijving - 
Verbetering - Bevoegdheid van het Hof

12 januari 1996C.95.0156.F AC nr. ...

Het Hof onderzoekt of de toepassingssfeer van de schuldvergelijking is inachtgenomen; de beoordeling van de 
nauwe samenhang op grond waarvan schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden is toegestaan, 
ongeacht de samenloop van de schuldeisers, is echter een tot de rechter behorende feitelijke beoordeling.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Toetsing van het Hof - Samenloop van schuldeisers - Wederzijdse schuldvorderingen - 
Nauwe samenhang - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter - Schuldvergelijking

- Art. 1298 Burgerlijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

9 januari 1996P.94.1343.N AC nr. ...

Het Hof vermag voor de beoordeling van het middel een verschrijving in de bestreden beslissing betreffende 
de datum der feiten, die kennelijk uit de gedingstukken blijkt, verbeteren.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verschrijving in de bestreden beslissing - Verbetering door het Hof - Strafzaken

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

20 december 1995P.95.0118.F AC nr. ...
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Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie voorziet tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht.~

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Bestreden beslissing - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid - Beschikking tot verwijzing

29 november 1995P.95.0802.F AC nr. ...

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Toetsing van het Hof - Beoordeling door de rechter - Oorzaak - Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst

13 november 1995S.94.0107.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden dat de werknemer een normaal traject had afgelegd.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Toetsing van het Hof van Cassatie - Normaal traject - Onderbreking - Burgerlijke 
zaken - Weg naar en van het werk - Begrip - Beoordeling door de feitenrechter - Arbeidsongeval

31 oktober 1995P.95.1126.N AC nr. ...

Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden 
op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en de akte van 
betekening tijdig was neergelegd op de griffie van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur-
generaal, het arrest in en doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verwerping van het cassatieberoep wegens niet-betekening - Materiële vergissing 
niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureur-generaal tot intrekking van het arrest - Intrekking van het arrest - 
Strafzaken

20 oktober 1995C.94.0387.F AC nr. ...

Wanneer een cassatieberoep, wegens laattijdigheid, niet ontvankelijk is kan het Hof van Cassatie vrij oordelen 
of dat cassatieberoep tergend is en, desnoods, de eiser veroordelen tot schadevergoeding.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Schadevergoeding - Laattijdigheid - Roekeloze of tergende 
voorziening

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 95, tweede lid Grondwet 1831

18 oktober 1995E.95.0003.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om uitspraak te doen over een verzoek betreffende de geldigheid van 
wetgevende verkiezingen.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Wetgevende verkiezingen - Betwisting over de geldigheid

- Art. 231 Kieswetboek

- Art. 48 Grondwet 1994

18 september 1995S.95.0013.F AC nr. ...

Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing 
te verbeteren, wanneer zij duidelijk blijkt uit de context.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Bestreden beslissing - Verschrijving - Burgerlijke zaken - Verbetering - Bevoegdheid 
van het Hof

26 juni 1995C.94.0296.N AC nr. ...

Het Hof is bij de beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd tot het verbeteren van een in een in de 
bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de processtukken blijkt.~
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Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verschrijving in de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hof om die fout te 
verbeteren - Burgerlijke zaken

21 juni 1995P.95.0769.F AC nr. ...

Wanneer uit stukken, die de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie in zijn bezit heeft, blijkt dat een 
wanbedrijf zou kunnen worden ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof 
of van het parket bij die gerechten, maakt de procureur-generaal door een schriftelijke vordering de 
betreffende zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof;  indien het Hof van Cassatie, dat in raadkamer 
uitspraak doet over die vordering, beslist dat de zaak moet worden onderzocht, verwijst het de zaak naar de 
eerste voorzitter van een ander hof van beroep dan dat van het rechtsgebied waartoe de betrokken magistraat 
behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen.

Bevoegdheid van het hof - Kamers - Verenigde kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering - Wanbedrijf ten laste 
gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - Tweede kamer - Kamers - Bevoegdheid - Hof van 
Cassatie

- Artt. 479, 482 en 483 Wetboek van Strafvordering

15 mei 1995C.94.0398.F AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing zich ertoe beperkt te zeggen dat een fout een onvoorzichtigheid oplevert, 
kan het Hof niet beslissen dat die onvoorzichtigheid een overtreding van de strafwet uitmaakt, zonder in de 
plaats van de bodemrechter te treden.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Bestreden beslissing - Overtreding - Onvoorzichtigheid - Fout

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

15 maart 1995P.94.1464.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie voorziet tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht.

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Bestreden beslissing - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid - Beschikking tot verwijzing

27 januari 1995C.94.0137.N AC nr. ...

Om zijn toezicht op de regelmatigheid van het cassatieberoep te kunnen uitoefenen, is het Hof bevoegd feiten 
te onderzoeken.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Feit waaraan de toelaatbaarheid van het cassatieberoep afhangt - Onderzoek van 
feiten

- Art. 1078 Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1995P.92.7292.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. du JARDIN, bij Cass., 24 jan. 1995, A.R. P.92.7292.N, AC 1995, n°...~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Toetsing van het Hof - Motivering van de straf en van de strafmaat - Marginale 
toetsing - Strafzaken

De marginale toetsing waartoe het Hof gehouden is betekent niet dat het zich in de plaats vermag te stellen 
van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.~

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Toetsing van het Hof - Motivering van de straf en van de strafmaat - Marginale 
toetsing - Strafzaken

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

10 januari 1995P.93.0976.N AC nr. ...

Het komt het Hof toe na te gaan of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en 
omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Rechtvaardigingsgrond - Noodtoestand - Toetsing door het Hof - Strafzaken

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering
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5 december 1994S.93.0114.N AC nr. ...

Wanneer een cassatieberoep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, oordeelt het Hof van cassatie vrij of die 
voorziening roekeloos of tergend is en kan het de eiser desnoods veroordelen tot schadevergoeding.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Afstand - Schadevergoeding - Laattijdigheid - Roekeloze of tergende 
voorziening

17 oktober 1994S.93.0120.F AC nr. ...

Wanneer een voorziening wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, kan het Hof van Cassatie vrij oordelen of 
die voorziening roekeloos is en desnoods de eiser veroordelen tot schadevergoeding.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Cassatieberoep - Schadevergoeding - Laattijdigheid - Roekeloze of tergende 
voorziening

- Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 95, tweede lid Grondwet 1831

2 mei 1994M.94.0006.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het medisch onderzoek van de dienstplichtige door de 
herkeuringsraad na te gaan.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Herkeuringsraad - Dienstplichtzaken - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op 
lichamelijke grond - Vrijstelling - Dienstplichtige - Medisch onderzoek - Toetsing - Hof van Cassatie - Bevoegdheid

21 april 1994C.94.0075.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken verbetert het Hof, op verzoek van een partij, een verschrijving in een van zijn arresten.~

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Verschrijving - Burgerlijke zaken - Arrest van het Hof - Verbetering

- Artt. 794 tot 797 Gerechtelijk Wetboek

BINDENDVERKLARING

17 januari 2001P.00.1386.F AC nr. ...

De betekening aan de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij van het cassatieberoep van de voor 
dat gerecht tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij, geldt als een oproeping tot bindendverklaring 
van het arrest (1). (1) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819.F, nr 470.

Bindendverklaring - Cassatieberoep - Strafzaken - Vrijwillig tussengekomen partij - Tot tussenkomst en vrijwaring 
opgeroepen partij - Cassatieberoep tegen de vrijwillig tussengekomen partij - Geen geding tussen die partijen noch 
veroordeling - Betekening van het cassatieberoep aan de vrijwillig tussengekomen partij

11 oktober 2000P.00.0576.F AC nr. ...

De betekening aan de beklaagde van de voorziening die door de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen 
partij is ingesteld, geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest (1). (1) Cass., 12 nov. 1997, A.R. 
P.97.0819.F, nr. 470.

Bindendverklaring - Strafzaken - Vrijwillig tussengekomen partij - Voorziening tegen de beklaagde - Geen geding tussen hen 
noch veroordeling - Betekening van de voorziening aan de beklaagde

19 mei 2000C.98.0410.F AC nr. ...

De vernietiging van een dictum leidt tot de vernietiging van het dictum waarin de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt geplaatst, aangezien het arrest door zijn vermeldingen 
een verband legt tussen het eerste en het tweede dictum (1). (1) Zie voor een niet onderscheiden dictum 
m.b.t. de omvang van cassatie, Cass., 25 juni 1992, A.R. nr. 9366, nr. 565.

Bindendverklaring - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Onderscheiden dicta - Verband - Vernietiging

14 februari 2000S.99.0156.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de door de eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, 
wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend 
verklaard voor de daartoe in de zaak opgeroepen partijen.
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Bindendverklaring - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1997P.97.0819.F AC nr. ...

De betekening aan de beklaagde van de voorziening die door de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen 
partij is ingesteld, geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest.~

Bindendverklaring - Cassatieberoep - Strafzaken - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen 
partij - Voorziening tegen de beklaagde - Geen geding tussen hen noch veroordeling - Betekening van de voorziening aan de 
beklaagde

VERNIETIGING. OMVANG

14 mei 2004C.03.0434.F AC nr. 262

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 17 mei 2004, AR C.03.0434.F, Bull. en Pas., 2004, I, n° ...

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing op de vordering tot vrijwaring - Door de garant ingesteld 
cassatieberoep - Middelen aangevoerd tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing op de hoofdvordering - 
Cassatie - Beslissing op de hoofdvordering - Noodzakelijke band van afhankelijkheid - Cassatie

Cassatie van de beslissing op de vordering tot vrijwaring die door de garant wordt verkregen, leidt tot cassatie 
van de beslissing op de hoofdvordering, wegens de noodzakelijke band van afhankelijkheid tussen die 
beslissingen, aangezien de middelen ingesteld zijn tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing 
op de hoofdvordering (1). (1) Zie concl. O.M.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing op de vordering tot vrijwaring - Door de garant ingesteld 
cassatieberoep - Middelen aangevoerd tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing op de hoofdvordering - 
Cassatie - Beslissing op de hoofdvordering - Noodzakelijke band van afhankelijkheid - Cassatie

6 mei 2004D.03.0014.N AC nr. 240

Wanneer de raad van beroep van de Orde van Apothekers wegens twee telastleggingen samen één straf heeft 
uitgesproken, en het Hof oordeelt dat het eerste feit niet wettelijk bewezen is verklaard en dat het niet 
vaststaat dat het tweede feit de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou hebben gehad, vernietigt het de gehele 
veroordeling (1) (2). (1) Zie Cass., 16 dec. 1999, AR C.99.0062.N, nr 685; J. du JardinRechtspraak in tuchtzaken 
door de beroepsorden: Toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", vertaling van de rede 
uitgesproken door de procureur-generaal op de plechtige openingszitting van 1 september 2000, AC, 49-50, 
inz. voetnoot 237. (2) Het O.M. was van mening dat het eerste middel feitelijke grondslag miste.

Vernietiging - Omvang - Tuchtzaken - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Eerste feit niet wettelijk bewezen 
verklaard - Uitbreiding van de cassatie tot de veroordeling wegens het tweede feit

22 april 2004C.02.0421.N AC nr. 213

De vernietiging van de beslissing dat een derdenverzet gegrond is strekt zich uit tot haar gevolgen die ze 
volgens haar heeft.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Derdenverzet

4 maart 2004C.01.0478.N AC nr. 123

Doordat de beslissing dat de verweerder geen fout heeft begaan zo nauw verbonden is met de beslissing dat 
de eiser wel een fout beging dient haar vernietiging te worden uitgebreid tot deze laatste beslissing (1). (1) Zie 
Cass., 26 mei 1994, AR C.93.0239.F, nr 265.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Fouten - Verband

5 juni 2003C.03.0164.F AC nr. 339

Wanneer het Hof van Cassatie zonder enige beperking de vernietiging uitspreekt, geeft het hiermee in de regel 
aan dat de vernietiging volledig is (1). (1) Zie Cass., 18 maart 1983 (AC, 1982-83, nr 403); 26 jan. 1990, AR 6880, 
nr 328.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie zonder beperking

10 april 2003C.01.0165.N AC nr. 238
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Kan, wat de omvang van cassatie betreft, niet worden beschouwd als een beslissing die niet onderscheiden is 
van de bestreden beslissing, de beslissing waartegen de verweerder een ontvankelijk cassatieberoep had 
kunnen instellen (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1951, Bull. en Pas., I, 395 met conclusie van eerste advocaat-generaal 
Hayoit de Termicourt; 11 juni 1993, AR 7938, nr 279; 12 okt. 1998, AR S.97.0155.F, nr 440.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Onderscheiden beslissing wat de omvang van cassatie betreft

27 maart 2003C.02.0159.F AC nr. 210

Hoewel cassatie in de regel beperkt is tot de punten van de beslissing waartegen de voorziening gericht is, ook 
al is het arrest geheel nietig wegens schending van de taalwet, wordt zij evenwel uitgebreid tot de niet-
bestreden beslissing omdat er tussen beide beslissingen een bewezen verband bestaat (1). (1) Zie concl. proc.-
gen. Lenaerts, Cass., 20 jan. 1992, AR 7607, 7683 en 7740, nr 256 en de arresten die hij vermeldt in de noten 7 
tot 10.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beperkte voorziening - Nietigheid van het arrest - Cassatie uitgebreid tot niet-
bestreden beslissing

- Artt. 1082 en 1095 Gerechtelijk Wetboek

6 mei 2002C.97.0258.N AC nr. 270

Wanneer de vernietiging van de beslissing over de terugvordering door de arbeidsongevallenverzekeraar van 
het voor de wezenrente gevestigde kapitaal op grond van de aanvaarding van een eigen recht van de wezen op 
gemeenrechtelijke vergoeding, invloed heeft op de hoegrootheid van de gemeenrechtelijke vergoeding 
waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is en bijgevolg ook op de terugvordering door de 
arbeidsongevallenverzekeraar van het voor de weduwerente gevestigde kapitaal, brengt deze vernietiging de 
vernietiging mee van de beslissing over laatstgenoemde terugvordering, zonder zich evenwel uit te strekken 
tot de beslissing over het totale bedrag van de schadevergoeding die verschuldigd is aan alle rechthebbenden 
en/of de arbeidsongevallenverzekeraar.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging - Invloed op ander dictum

3 mei 2002C.00.0655.F AC nr. 268

Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de partijen voor de rechter 
op verwijzing teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is 
vernietigd (1). (1) Cass., 14 dec. 1989, A.R. 8571, nr 245.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Gevolgen van de arresten van het Hof van cassatie

3 mei 2002C.01.0395.F AC nr. 269

De vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering strekt zich uit tot de beslissing op de regresvordering 
wanneer het hof van beroep tussen die beslissingen een verband heeft vastgesteld waardoor de tweede 
beslissing noodzakelijkerwijs van de eerste afhangt (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 1996, A.R. C.94.0423.N, nr. 60.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Hoofdvordering - Regresvordering - Beslissingen die onderling noodzakelijk zijn 
verbonden

28 januari 2002S.01.0030.F AC nr. 59

Wanneer in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de werkgever de 
beoordeling van de passende duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien 
de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten niet los staat van het middel dat geleid heeft tot de 
vernietiging van een vorig arrest dat in dezelfde zaak is gewezen, kan de bediende zich voor het arbeidshof 
waarnaar de zaak is verwezen niet beroepen op de grond van dat vorig arrest waarin de beoordeling van die 
duur door de werkgever wordt vastgesteld.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding - Arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd - Werkgever - Bediende - Toestand - Arbeidshof waarnaar de zaak is verwezen

- Art. 40, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 19 en 1110 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de partijen voor de rechter 
naar wie de zaak wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden bij de rechter wiens 
beslissing is vernietigd (1). (1) Cass. 14 dec. 1989, AR 8571, nr 245.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Partijen - Toestand - Rechter naar wie de zaak is verwezen
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- Artt. 19 en 1110 Gerechtelijk Wetboek

6 april 2001C.98.0013.N AC nr. ...

De vernietiging van een beslissing leidt tot de vernietiging van een andere beslissing van hetzelfde arrest die 
met de eerste verbonden is (1). (1) Zie cass., 29 jan. 1996, A.R. C.94.0423.N, nr. 60.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissingen die onderling noodzakelijk zijn verbonden

19 mei 2000C.98.0410.F AC nr. ...

De vernietiging van een dictum leidt tot de vernietiging van het dictum waarin de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt geplaatst, aangezien het arrest door zijn vermeldingen 
een verband legt tussen het eerste en het tweede dictum (1). (1) Zie voor een niet onderscheiden dictum 
m.b.t. de omvang van cassatie, Cass., 25 juni 1992, A.R. nr. 9366, nr. 565.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Bindendverklaring - Onderscheiden dicta - Verband - 
Vernietiging

28 oktober 1999C.96.0443.N AC nr. ...

De vernietiging van een beslissing strekt zich uit tot een latere beslissing wanneer tussen beide beslissingen 
een verband bestaat.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Verband met de vernietigde beslissing

10 juni 1999C.98.0373.F AC nr. ...

De vernietiging van het dictum van de beslissing waarbij aan een partij niet gevorderde interest wordt 
toegekend, strekt zich uit tot dictum dat de kapitalisatie van die interest bepaalt en dat uit het eerste 
voortvloeit.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Onderscheiden dicta - Cassatie - Gevolg

14 mei 1999C.95.0149.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij de hoofdvordering gegrond is verklaard heeft de vernietiging tot 
gevolg van de beslissing over de vordering tot vrijwaring die ermede nauw verbonden is.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Hoofdvordering - Beslissing - Vernietiging - Vordering tot vrijwaring

3 mei 1999S.98.0090.F AC nr. ...

Vernietiging van een dictum strekt zich uit tot een ander dictum van de bestreden beslissing, wanneer de 
rechter tussen beide dicta een nauw verband heeft gelegd. (Impliciet).

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Onwettigheid - Ander dictum - Nauw verband 
tussen beide dicta

22 februari 1999S.98.0069.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing op de door eiseres ingestelde tegenvordering brengt de vernietiging mede 
van de beslissing op de door verweerder tegen derde ingestelde vordering tot vrijwaring, die er een gevolg van 
is.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing op tegenvordering - Vernietiging - Beslissing op de eis tot vrijwaring - 
Vernietiging

28 januari 1999C.97.0332.F AC nr. ...

Vernietiging van de beslissing die eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, leidt tot vernietiging van de 
beslissing die uitspraak doet over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de tussenkomst van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, dat het vervolg daarvan is.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Oproeping tot bindendverklaring van het arrest - Cassatie - 
Beslissing - Vervolg

12 oktober 1998S.97.0155.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is, ten aanzien van de omvang van de vernietiging, een dictum waartegen geen van de 
partijen in het cassatiegeding ontvankelijk cassatieberoep kunnen instellen, geen dictum dat onderscheiden is 
van het dictum waartegen cassatieberoep is ingesteld.
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Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Geen afzonderlijk dictum

De vernietiging van een arrest leidt tot de vernietiging van het later arrest dat louter het vervolg is van de 
vernietigde beslissing.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing - Vernietiging - Beslissing - Vervolg

De vernietiging van een dictum van de bestreden beslissing leidt tot de vernietiging van een ander dictum dat 
uit het eerste volgt.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging - Dictum - Vervolg

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Vernietiging van een beslissing leidt tot vernietiging van de beslissing die slechts het vervolg is van de eerste 
beslissing.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging van een beslissing - Beslissing die slechts het vervolg is

18 mei 1998S.96.0167.N AC nr. ...

De vorderingen tot terugbetaling van langs het stelsel van de betalende derde ten onrechte uitgekeerde 
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging, respectievelijk, gesteld op grond van artikel 
1382 B.W., respectievelijk, gesteld op grond van artikel 97 Z.I.V.-Wet (1963) (en die hetzelfde voorwerp 
hebben) zijn zo nauw met elkaar verbonden dat de vernietiging van de beslissing op de ene vordering moet 
uitgebreid worden tot de beslissing op de andere vordering.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stelsel 
betalende derde - Terugvordering - Dubbele rechtsgrond - Aquiliaanse vordering - Vordering artikel 100 Z.I.V.-Wet (1963) - 
Vernietiging beslissing op aquiliaanse vordering - Uitbreiding van de vernietiging

13 maart 1998C.97.0039.F AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij een tegen een partij gericht hoofdberoep ontvankelijk wordt 
verklaard, wordt niet noodzakelijk uitgebreid tot de beslissing waarbij een incidenteel beroep van een andere 
partij tegen eerstgenoemde partij ontvankelijk wordt verklaard~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging van een beslissing waarbij een hoofdberoep ontvankelijk wordt 
verklaard - Gevolg voor het incidenteel beroep

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 maart 1998F.97.0026.F AC nr. ...

Inzake directe belastingen is, uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, een dictum niet 
onderscheiden van het door de voorziening bestreden dictum, wanneer tegen eerstgenoemd dictum door 
geen van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld omdat het eiser 
niet benadeelt en verweerder alleen kan benadelen als het bestreden dictum wordt vernietigd.

Vernietiging - Omvang - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Geen afzonderlijk dictum

6 maart 1998C.97.0369.F AC nr. ...

De vernietiging van een dictum van het bestreden vonnis leidt tot de vernietiging van een ander dictum dat uit 
het eerste volgt.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging - Dictum dat eruit volgt

8 december 1997S.96.0168.F AC nr. ...

De vernietiging van een arrest leidt tot de vernietiging van het later arrest dat louter het vervolg is van de 
vernietigde beslissing.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing - Vernietiging - Beslissing - Vervolg

18 september 1997C.95.0465.N AC nr. ...

De vernietiging blijft, in burgerlijke zaken, noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte van de middelen krachtens 
welke zij is uitgesproken.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beperking - Draagwijdte van middelen

2 juni 1997S.97.0038.N AC nr. ...
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De vernietiging van de beslissing over de hoofdvordering brengt de vernietiging mee van de beslissing over de 
tegenvordering die een gevolg was van die beslissing.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Hoofdvordering - Beslissing - Vernietiging - Tegenvordering

26 mei 1997S.96.0123.F AC nr. ...

De vernietiging van een dictum van de bestreden beslissing leidt tot de vernietiging van een ander dictum dat 
er het gevolg van is.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Cassatie - Gevolg - Dictum dat eruit volgt

21 april 1997S.96.0111.F AC nr. ...

De vernietiging van een arrest leidt tot de vernietiging van het later arrest dat louter het vervolg is van de 
vernietigde beslissing.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing - Vernietiging - Beslissing - Vervolg

11 april 1997C.95.0409.N AC nr. ...

De vernietiging van een arrest leidt tot de vernietiging van het later arrest dat louter het vervolg is van de 
vernietigde beslissing.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing

17 maart 1997S.96.0044.F AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij het principaal beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, leidt tot 
vernietiging van de beslissing waarbij het incidenteel beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, nu die 
beslissing uit de eerste volgt.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Principaal beroep - Niet-ontvankelijkheid - Beslissing - Vernietiging - Gevolg - 
Incidenteel beroep - Niet-ontvankelijkheid - Beslissing - Gevolg - Vernietiging

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Ook wanneer het arrest geheel nietig is, wordt de vernietiging, in de regel, niettemin beperkt tot de punten 
van de beslissing waartegen de voorziening is gericht.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beperking van de aangevochten beslissing in de voorziening

- Artt. 1082 en 1095 Gerechtelijk Wetboek

7 november 1996S.96.0053.F AC nr. ...

Ook wanneer het arrest geheel nietig is, wordt de vernietiging in de regel beperkt tot de punten van de 
beslissing waartegen de voorziening is gericht.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Bepaalde punten - Beperkte voorziening

- Artt. 1082 en 1095 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1996S.95.0091.F AC nr. ...

Wanneer een geschil onsplitsbaar is tussen eiser in cassatie en een partij voor de feitenrechter, die geen 
voorziening ingesteld heeft, doch door eiser in de zaak is opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest, en 
de voorziening gegrond is, wordt de vernietiging uitgesproken zowel ten aanzien van de jegens eiser gewezen 
beslissing als ten aanzien van de beslissing gewezen ten aanzien van bedoelde partij.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Onsplitsbaarheid (Geschil) - Cassatieberoep - Oproeping tot bindendverklaring 
van het arrest - Beslissing van het Hof - Cassatie - Gevolgen voor de opgeroepen partij

29 januari 1996C.94.0423.N AC nr. ...

De vernietiging van een beslissing leidt tot vernietiging van een andere beslissing van hetzelfde arrest die 
noodzakelijk met de eerste is verbonden.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissingen die onderling noodzakelijk zijn verbonden

29 januari 1996S.95.0072.N AC nr. ...

Cassatie van een beschikking van de bestreden beslissing leidt tot de vernietiging van een andere beschikking 
die er het gevolg van is.~
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Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging - Gevolg - Dictum dat eruit volgt

4 december 1995S.95.0074.N AC nr. ...

In burgerlijke zaken is, ten aanzien van de omvang van de vernietiging, niet een beschikkend gedeelte dat 
onderscheiden is van het bestredene, datgene waartegen partijen geen ontvankelijk cassatieberoep kunnen 
instellen.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beschikkend gedeelte onderscheiden t.a.v. de vernietiging

20 juni 1995P.94.0580.N AC nr. ...

Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als medeplichtigen resp. van misdrijven 
bedoeld in de artikel  449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73 en 73bis Btw-wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk 
gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken belasting, gebeurt zonder verwijzing nu deze 
civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt.~

Vernietiging - Omvang - Belastingzaken - Overtreding - Cassatie - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - 
Belasting over de toegevoegde waarde - Dader en medeplichtige

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 73sexies, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Vernietiging - Omvang - Belastingzaken - Overtreding - Cassatie - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - 
Dader en medeplichtige - Inkomstenbelasting

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 73sexies, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

6 maart 1995S.94.0071.F AC nr. ...

Vernietiging van een dictum van de bestreden beslissing leidt tot vernietiging van een ander dictum dat het 
gevolg is van het eerste.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Gevolg - Vernietiging - Bestreden beslissing - Dictum - Dictum dat eruit volgt

De vernietiging van een dictum strekt zich uit tot een ander dictum van de bestreden beslissing, wanneer de 
rechter tussen beide dicta een nauw verband heeft gelegd.~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Ander dictum - Nauw verband tussen beide 
dicta - Onwettigheid

19 september 1994S.94.0005.F AC nr. ...

Cassatie reikt in de regel niet tot proceshandelingen van vóór de uitspraak van de vernietigde beslissing. 
(Impliciet)~

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Vernietigde beslissing - Vroegere proceshandeling

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET

20 april 2004P.03.1537.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, AC, 2004, nr ... .

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Uitspraak op het enkele cassatieberoep van de 
beklaagde - Verwerping - Voor de beklaagde voordelige onwettige beslissing - Vordering door de procureur-generaal

Wanneer het Hof van Cassatie, op de enkele voorziening van de beklaagde, geen ambtshalve middel kan 
aanvoeren dat deze laatste kan benadelen, vermag de procureur-generaal bij het Hof de vernietiging in het 
belang van de wet te vorderen van een onwettige beslissing (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Uitspraak op het enkele cassatieberoep van de 
beklaagde - Verwerping - Voor de beklaagde voordelige onwettige beslissing - Vordering door de procureur-generaal

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

25 september 2003C.03.0138.N AC nr. 455

Vooralsnog heeft alleen de procureur-generaal bij het Hof van cassatie het recht om bij het Hof van cassatie de 
in artikel  611, Ger.W. bedoelde vordering tot nietigverklaring van een reglement van de Orde van Vlaamse 
balies, in te stellen.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Orde van Vlaamse Balies - Reglement - 
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Onwettelijkheid - Vorderingsrecht

- Art. 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2003C.03.0123.F AC nr. 186

De rechter die een rechtscollege leidt en een beschikking wijst waarin hij een andere rechter aanwijst om op 
een rechtszitting een rechter te vervangen die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft uitspraak te 
doen over de zaken die hij in beraad heeft genomen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en de 
zaken die ab initio teruggenomen zullen moeten worden naar de algemene rol te verwijzen, overschrijdt zijn 
bevoegdheid.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Cassatieberoep van de procureur-generaal - 
Machtsoverschrijding - Zaak die door een rechter in beraad is genomen - Rechter verzuimt gedurende meer dan zes 
maanden uitspraak te doen - Aanwijzing van een andere rechter bij beschikking van de rechter die het rechtscollege leidt

- Artt. 652, 779, tweede lid, en 1088 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2003P.02.1505.F AC nr. 47

Op de vordering die de procureur-generaal instelt met toepassing van artikel  441 Sv., vernietigt het Hof het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat de beklaagde veroordeelt tot geldboeten en 
tot een vervallenverklaring van het recht tot sturen en hem probatieuitstel voor de uitgesproken straffen 
verleent mits hij de voorwaarden eerbiedigt, zonder de duur van het uitstel te bepalen, en verwijst het de zaak 
naar een andere politierechtbank (1). (1) Zie Cass., 5 okt. 1982, A.R. 7370, nr 90.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vorderingen tot vernietiging - Strafzaken - 
Vordering van de procureur-generaal - Artikel 441 Sv. - Veroordelend vonnis dat probatieuitstel verleent - Geen bepaling van 
de duur van het probatieuitstel - Vernietiging en verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2002P.01.1289.F AC nr. 62

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 30 jan. 2002, A.R. P.01.1289.F-P.02.0106.F, AC, 2002, nr. ..

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vorderingen tot vernietiging - Veroordelend 
verstekvonnis - Verzet van de uitgeleverde beklaagde - Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart - Op tegenspraak 
gewezen vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent - Vernietiging - Verwijzing

Wanneer het Hof, op een vordering tot vernietiging van een op tegenspraak gewezen vonnis dat het verzet van 
de uitgeleverde beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis niet ontvankelijk verklaart, dat op 
tegenspraak gewezen vonnis, dat het specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, vernietigt, beslist het 
Hof dat er geen grond bestaat tot verwijzing (1). (1) Zie de tweede vordering en de concl. O.M.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vorderingen tot vernietiging - Veroordelend 
verstekvonnis - Verzet van de uitgeleverde beklaagde - Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart - Op tegenspraak 
gewezen vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent - Vernietiging - Verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

14 augustus 2001P.01.1159.F AC nr. ...

Vernietiging, op het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, met toepassing van 
artikel  442 Sv., instelt tegen een beslissing in strafzaken, wordt uitsluitend uitgesproken in het belang van de 
wet en zonder verwijzing (1). (1) Cass., 22 maart 1994, A.R. P.93.0428.N, nr. 138.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie - Cassatie beperkt tot het belang van de wet en zonder verwijzing

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

15 mei 2001P.01.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr...

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Geen rechtsmiddel van hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart - Onontvankelijke voorziening van eiser - 
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof - Cassatie in het belang van de wet en zonder verwijzing
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Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt verworpen, omdat de 
bestreden beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep openstaat na de 
eindbeslissing, vernietigt het Hof, op vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet en 
derhalve zonder verwijzing, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van eiser 
tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een verzoek tot rechtshulp strekkende 
tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming in toepassing van de wet van 20 mei 1997 
niet wettig ontvankelijk kon verklaren, aangezien geen enkele wetsbepaling aan eiser een rechtsmiddel van 
hoger beroep verleent (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Geen rechtsmiddel van hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart - Onontvankelijke voorziening van eiser - 
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof - Cassatie in het belang van de wet en zonder verwijzing

- Artt. 416, eerste lid en 442 Wetboek van Strafvordering

15 november 2000P.00.1357.F AC nr. ...

Op de voorziening die de procureur-generaal instelt met toepassing van artikel  441 Sv., vernietigt het Hof 
zonder verwijzing het vonnis dat het recht van verdediging van de beklaagde miskent door hem bij verstek te 
veroordelen, wanneer de dagvaarding om voor het strafgerecht te verschijnen bij vergissing is betekend aan 
een andere persoon dan de beklaagde, en laatstgenoemde pas na de datum van de rechtszitting van die 
dagvaarding heeft kennisgenomen (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1966 (AC, 1967, 123) ; 30 juni 1999, A.R. 
P.99.0814.F, nr. 411 ; 6 juni 2000, A.R. P.00.0584.N, nr. ... .

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering van de procureur-generaal - 
Verstekveroordeling - Recht van verdediging - Schending - Dagvaarding - Betekening - Exploot - Identiteit van de 
beklaagde - Dwaling - Vernietiging zonder verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

10 oktober 2000P.98.1591.N AC nr. ...

Rechtdoende op de voorziening van de procureur-generaal vernietigt het Hof, in het belang van de wet, en 
derhalve zonder verwijzing, de veroordelende beslissing over de strafvordering wegens overtreding van een 
sinds het plegen van de feiten door de Raad van State nietig verklaard besluit van de Vlaamse Regering (1). (1) 
Cass., 22 oktober 1973, AC, 1974, 214.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Veroordeling gegrond op een sinds het plegen van 
de feiten door de Raad van State vernietigd besluit van de Vlaamse Regering

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

6 juni 2000P.00.0584.N AC nr. ...

Op de voorziening van de procureur-generaal, die is ingesteld met toepassing van artikel  441 Sv., vernietigt 
het Hof zonder verwijzing, het vonnis houdende veroordeling wegens een misdrijf waarvoor de strafvordering 
was vervallen wegens betaling van een geldsom overeenkomstig de vereisten van artikel  216bis Sv (1). (1) 
Cass., 19 nov. 1985, A.R. nr.9916, AC, 1985-86, nr. 189.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, artikel 441 - Strafvordering vervallen door betaling van een geldsom - Vernietiging zonder verwijzing

11 januari 2000P.99.1387.N AC nr. ...

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, 
een veroordeling overeenkomstig artikel  441 Sv. wordt vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden 
ingesteld en begint de termijn van verjaring van de strafvordering, die opgehouden heeft te lopen vanaf de 
datum van het verval van de strafvordering door de in kracht van gewijsde getreden eerdere veroordeling, 
opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest van vernietiging.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Voorziening van de procureur-
generaal - Vordering tot vernietiging - Artikel 441 Sv. - Verjaring van de strafvordering

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, 
een veroordeling overeenkomstig artikel  441 Sv. wordt vernietigd, komt de vernietiging van de beslissing de 
veroordeeelde ten goede in zoverre zulks voor hem voordelig is.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Voorziening van de procureur-
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generaal - Artikel 441 Sv. - Vernietiging van de veroordeling - Verwijzing na cassatie - Gevolgen ten aanzien van de 
verdachte

7 september 1999P.99.0882.N AC nr. ...

Wanneer, op de voorziening in cassatie die de procureur-generaal met toepassing van artikel  441 Sv. instelt, 
het Hof, op grond van de feitelijke vaststellingen die de te vernietigen beslissing bevat, oordeelt dat de aan de 
beklaagde ten laste gelegde feiten, zoals voorlopig omschreven in de dagvaarding, geen misdrijf uitmaken, 
staat het niet aan het Hof maar aan de rechter waarnaar de zaak is verwezen, de feiten op hun 
misdrijfbestanddelen te onderzoeken, om desgevallend, met eerbiediging van het recht van verdediging, een 
nieuwe omschrijving in de plaats te stellen en de beklaagde te veroordelen, met dien verstande dat deze 
laatste niet tot een zwaardere straf mag worden veroordeeld.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering tot vernietiging - Vernietiging - Gevolg - 
Bevoegdheid van het Hof - Bevoegdheid van de rechter op verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1999P.99.0814.F AC nr. ...

Op het cassatieberoep dat, met toepassing van artikel  441 Sv., door de procureur-generaal is ingesteld, 
vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het veroordelend vonnis alleen in zoverre het de veroordeelde in staat 
van wettelijke herhaling verklaart, nu de wet niet spreekt van herhaling in geval van veroordeling tot een 
criminele straf na een veroordeling tot een correctionele straf.~

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Artikel 441 Sv. - Veroordeling in staat van 
wettelijke herhaling - Criminele straf na een correctionele straf - Gedeeltelijke vernietiging - Zonder verwijzing

- Art. 55 Strafwetboek

18 mei 1999P.97.1518.N AC nr. ...

Nu het Hof van Cassatie, op de enkele voorziening van de beklaagde, geen ambtshalve middel kan aanvoeren 
dat deze laatste kan benadelen, vermag de procureur-generaal bij het Hof ter rechtszitting de vernietiging in 
het belang van de wet te vorderen van een beslissing die schending inhoudt van de regel neergelegd in artikel  
65 Sw.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Verscheidene overtredingen - Eén straf - Geen 
vaststelling van zelfde opzet - Vordering ter rechtszitting door procureur-generaal

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 1998C.96.0449.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing van artikel   1088 Ger.W., 
vernietigt het Hof de uitspraak van de correctionele rechtbank die een beklaagde veroordeelt tot vergoeding 
van de schade veroorzaakt door een misdrijf waarvoor hij niet veroordeeld werd, en aldus met schending van 
artikel   4 V.T.Sv. uitspraak doet over een vordering tot schadevergoeding die niet gegrond is op het vervolgde 
misdrijf dat oorzaak is van de schade.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie - Strafrechter - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing die schadevergoeding toekent - Beklaagde niet 
veroordeeld wegens het misdrijf dat de oorzaak is van de schade - Machtsoverschrijding

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek

30 juni 1998P.98.0791.N AC nr. ...

Zo op grond van artikel 441 Wetboek van Strafvordering de beschikking tot verwijzing, wegens vormfouten, en 
het vonnis van het vonnisgerecht dat de strafvordering op grond van deze vastgestelde vormfouten 
onontvankelijk verklaart, wegens machtsoverschrijding, worden vernietigd, wordt de zaak terug verwezen naar 
de raadkamer, anders samengesteld.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Artikel 441 Sv. - Vernietiging van de beschikking 
van verwijzing - Vernietiging van de beslissing van het vonnisgerecht - Verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

26 maart 1997P.97.0249.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is de vordering tot vernietiging, wegens machtsoverschrijding, van een beslissing van het 
openbaar ministerie waarbij de mededeling van een dossier geweigerd wordt, wanneer de voornoemde 
vordering niet is ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie.~

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Machtsoverschrijding - Vordering tot vernietiging - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek

28 mei 1996P.96.0562.N AC nr. ...

Is niet wettig verantwoord, de beschikking van het onderzoeksgerecht, die na 31 december 1994 de beklaagde 
niet naar de politierechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als 
gevolg van een verkeersongeval.~

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Artikel 441 Sv. - Onderzoeksgerecht - 
Onopzettelijke doding als gevolg van een verkeersongeval - Verwijzing naar de correctionele rechtbank na 31 dec. 1994 - 
Wettigheid

- Art. 138, eerste lid en 6°bis Wetboek van Strafvordering

6 september 1994P.93.1537.N AC nr. ...

Vernietiging van een beslissing in strafzaken, op de voorziening door de Procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie ter rechtszitting ingesteld, wordt enkel uitgesproken in het belang van de wet en zonder verwijzing.~

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Voorziening door de Procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie ter rechtszitting ingesteld - Cassatie zonder verwijzing

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

CASSATIEBEROEP

ALGEMEEN  - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET -

29 september 2000C.97.0154.N AC nr. ...

Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de 
rechtsorde gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking 
getreden (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1994, A.R. 9459, nr 250.

Algemeen - Cassatieberoep in het belang van de wet - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na 
cassatieberoep

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .

Algemeen - Cassatieberoep in het belang van de wet - Hof van Cassatie - Arresten - Verenigde kamers - Strafvordering - 
Minister beschuldigd - Ontvankelijkheid

De arresten van het Hof van Cassatie zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het 
rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in verenigde 
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien van ministers zijn gewezen.

Algemeen - Cassatieberoep in het belang van de wet - Hof van Cassatie - Arresten - Verenigde kamers - Strafvordering - 
Minister beschuldigd - Ontvankelijkheid

- Artt. 103 en 125 Grondwet 1994

ALLERLEI

26 augustus 2003P.03.1002.F AC nr. 407
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Het cassatieberoep is zonder voorwerp, wanneer het gericht is tegen een arrest van het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat een beschikking bevestigt waarbij de raadkamer het verzoek tot 
invrijheidstelling verwerpt dat de vreemdeling, die van zijn vrijheid is beroofd, had neergelegd met toepassing 
van artikel  74/6, § 1, Vreemdelingenwet, wanneer vervolgens tegen de vreemdeling een bijkomende 
veiligheidsmaatregel is genomen met toepassing van artikel  27, derde lid, van dezelfde wet.

Allerlei - Vreemdelingen - Hechtenis - Beroep - Titel van hechtenis die in de plaats van een andere wordt gesteld - Weerslag

- Artt. 27, derde lid, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

13 juni 2001P.01.0403.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over zijn beroep tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen 
administratieve maatregel van vrijheidsberoving, is bij gemis aan belang niet ontvankelijk, als de eiser, wegens 
zijn repatriëring, in België niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het Hof uitspraak heeft gedaan over 
het cassatieberoep (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1703.F, nr. 67.

Allerlei - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de vreemdeling - Ontvankelijkheid

4 februari 1998P.97.1703.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over zijn beroep bij de rechterlijke macht tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de 
Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk, als de eiser wegens zijn repatriëring, in België niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het 
Hof uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep.~

Allerlei - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling - Voorziening van de vreemdeling - Ontvankelijkheid

3 oktober 1995P.95.1145.N AC nr. ...

Doelloos is het cassatieberoep van een vreemdeling tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij is beslist dat hij, overeenkomstig artikel   27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven, als 
vòòr de uitspraak van het Hof op het cassatieberoep, met toepassing van dezelfde wetsbepaling, tegen eiser 
een nieuwe maatregel van vrijheidsbeneming werd getroffen.~

Allerlei - Handhaving van de hechtenis - Vrijheidsbeneming - Administratieve maatregel - Nieuwe administratieve 
maatregel - Cassatieberoep doelloos - Vreemdeling - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling

8 augustus 1994M.94.0018.N AC nr. ...

De voorziening in cassatie die wordt ingesteld na verwerping van een eerste voorziening waarin geen andere 
nietigheid aanwezig was dan die welke uit een overtreding van de Taalwet gerechtszaken voortspruit, is slechts 
ontvankelijk wanneer zij is ingesteld binnen de termijn bij de wet bepaald om zich in cassatie te voorzien en 
die begint te lopen te rekenen van de dag van de uitspraak van het arrest dat de eerste voorziening heeft 
verworpen.~

Allerlei - Eerste cassatieberoep - Verwerping wegens overtreding Taalwet gerechtszaken - Tweede cassatieberoep

- Art. 40, vierde en vijfde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

ARRESTEN RAAD VAN STATE

24 juni 2004C.02.0361.F AC nr. 353

Wanneer het Hof ingevolge de artt. 33, Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. uitspraak doet over het 
cassatieberoep tegen een arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State afwijzend beschikt op 
een exceptie van onbevoegdheid, oefent het Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad op die exceptie 
afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft kennis ervan te nemen (1). (1) Cass., Ver. K., 5 feb. 1993, AR 8209, 
nr 78, met concl. adv.-gen., D'Hoore.

Arresten raad van state - Afdeling administratie - Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Motivering - Toezicht van het Hof

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

P. 541/30476-9-2016



- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

13 februari 2004C.03.0428.F AC nr. 81

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., Ver. K., 13 feb. 2004, AR C03.0428.F-C.03.0455.F, AC, 2004, nr ...

Arresten raad van state - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het werkelijke en directe doel de 
nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de 
administratieve stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van 
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
Raad van State (1). (1) Zie concl. O.M.

Arresten raad van state - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid

- Artt. 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

13 juni 2003C.02.0552.N AC nr. 349

Concl. adv.-gen. Bresseleers, Cass., 13 juni 2003, AR C.02.0552.N, AC, 2003, nr ... .

Arresten raad van state - Beslissing over bevoegdheid - Geen exceptie van onbevoegdheid opgeworpen - Bevoegdheid van 
het Hof

Arresten raad van state - Beslissing over een verzoek tot nietigverklaring - Procedure ex artikel 94 R.B. 23 aug. 1948 - 
Exceptie van onbevoegdheid opgeworpen in de schorsingsprocedure - Bevoegdheid van het Hof

De beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te nemen, zonder dat hij 
zich daarbij moet uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid, is niet voor cassatieberoep vatbaar (1). (1) 
Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Arresten raad van state - Beslissing over bevoegdheid - Geen exceptie van onbevoegdheid opgeworpen - Bevoegdheid van 
het Hof

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Een exceptie van onbevoegdheid die is opgeworpen in het administratief kort geding tot schorsing van de 
administratieve handeling geldt ook als opgeworpen in de overeenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit 
van 23 augustus 1948 (I) voortgezette annulatieprocedure (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie.

Arresten raad van state - Beslissing over een verzoek tot nietigverklaring - Procedure ex artikel 94 R.B. 23 aug. 1948 - 
Exceptie van onbevoegdheid opgeworpen in de schorsingsprocedure - Bevoegdheid van het Hof

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

16 september 2002C.01.0196.F AC nr. 450

Het cassatieberoep tegen een arrest van de R.v.St., afdeling administratie, dat ingesteld is zonder de bijstand 
van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., Ver.K., 18 dec. 1997, A.R. 
C.97.0311.N, nr. 569.

Arresten raad van state - Afdeling administratie - Advocaat bij het Hof - Cassatieberoep zonder bijstand

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

31 mei 2001C.99.0521.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State moet worden ingesteld binnen dertig dagen vanaf 
de dag waarop het arrest van de Raad van State ter kennis van de belanghebbende partijen is gebracht; het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt het tijdstip waarop de kennisgeving geacht wordt te hebben plaatsgevonden (1). 
(1) Zie cass., ver. k., 29 juni 1993, AR nr 8339-8399, nr 313.

Arresten raad van state - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde

- Art. 32, 2° Gerechtelijk Wetboek
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- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

10 september 1999C.99.0120.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de Raad van State die aan die akte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

Arresten raad van state - Afdeling administratie - Inleidend verzoekschrift - Miskenning van de bewijskracht van de akten

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

3 juni 1999C.98.0298.N AC nr. ...

Is een arrest dat bij het Hof van Cassatie aanhangig kan worden gemaakt, het arrest waarbij de afdeling 
administratie van de Raad van State, op de vordering tot schorsing van een akte van de administratieve 
overheid, uitspraak doet over de grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de 
rechtscolleges van de rechterlijke macht.

Arresten raad van state - Arresten vatbaar voor cassatieberoep - Administratief kort geding - Beslissing over de 
bevoegdheid van de rechterlijke overheden

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

18 december 1997C.97.0311.N AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State, afdeling administratie, dat is ingesteld zonder de 
bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk.

Arresten raad van state - Afdeling administratie - Advocaat bij het Hof - Cassatieberoep zonder bijstand

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

16 maart 1994P.94.0053.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beschikking van de voorzitter van de met de kennisneming van de 
zaak belaste kamer van de Raad van State waarbij uitspraak is gedaan over een "pro deo" aanvraag.

Arresten raad van state - Rechtsbijstand - Beschikking

- Art. 80, eerste en derde lid Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 30, tweede lid Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

BELASTINGZAKEN

24 december 2004F.02.0064.N AC nr. 626

De door de griffie gedane kennisgeving van het arrest inzake inkomstenbelastingen, die de termijn voor het 
cassatieberoep doet lopen, kan aan een vennootschap in vereffening niet alleen geldig worden gedaan op haar 
maatschappelijke zetel, maar ook op het in het arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Kennisgeving van het arrest - 
Vennootschap in vereffening - Modaliteiten

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 februari 2004F.02.0002.N AC nr. 80

Wanneer het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het appèlgerecht niet is ondertekend, stelt het Hof in 
een tussenarrest vast dat de vraag rijst naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, en beveelt het de 
verdaging van de zaak naar een openbare rechtszitting waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal 
nemen en partijen zullen worden gehoord (1) (2). (1) Zie Cass., 15 feb. 1967, AC, 1967, 759; Cass., 20 jan. 1970, 
AC, 1970, 453; Cass., 19 feb. 1987, AR F.849.F, AC, 1986-87, nr 366. (2) Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van 
toepassing vooraleer het werd opgeheven bij artikel  34 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999 met ingang 
vanaf 1 maart 1999.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift niet ondertekend - Gevolgen - 
Rechtspleging voor het Hof
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- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het ontbreken van de ondertekening van het cassatieberoep op het aan het Hof voorgelegd 
verzoekschrift niet aan eiser in cassatie kan worden verweten, ingevolge het zoek raken van het origineel 
verzoekschrift ter griffie waar het werd neergelegd, verklaart het Hof het cassatieberoep ontvankelijk (1). (1) 
Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van toepassing vooraleer het werd opgeheven bij artikel  34 wet 15 maart 1999, 
B.S., 27 maart 1999 met ingang vanaf 1 maart 1999.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift niet ondertekend - Gebrek niet 
aan eiser te wijten

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

5 februari 2004F.01.0061.N AC nr. 63

Wanneer het Hof vaststelt dat het cassatieberoep ingediend door beide echtgenoten niet-ontvankelijk is in 
hoofde van één van hen daar het niet voldoet aan de in artikel  388, tweede lid, van het W.I.B. (1992) gestelde 
vereisten, verwerpt het dat cassatieberoep en doet het verder uitspraak op de ontvankelijke voorziening van 
de andere echtgenoot (1) (Impliciet). (1) Onder de rubriek "IV. Beslissing van het Hof", dient het opschrift van 
punt 2. "Cassatieberoep van eiseres", gelezen te worden als "Cassatieberoep van eiser".

Belastingzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Gevolgen van niet-
ontvankelijkheid t.a.v. één partij - Cassatieberoep ingesteld door beide echtgenoten - Niet-ontvankelijk in hoofde van één 
van hen

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 januari 2004F.01.0068.N AC nr. 23

Buiten het toepassingsgeval van artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van een 
regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in 
cassatie voorzien (1). (1) Cass., 10 april 2000, AR F.99.0052.F, AC 2000, nr 241 en de rechtspraak geciteerd sub 

Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - 
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Regel - Uitzonderingen

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

De afwijkende regeling vervat in artikel 388, tweede lid, van het W.I.B. 1992, krachtens dewelke het 
verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie en het exploot van de betekening ervan dienen neergelegd 
te worden ter griffie van het hof van beroep, geldt niet voor de overige procedureakten, zoals akten van 
afstand die moeten worden neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie (1) (2). (1) Zie Cass., 3 dec. 1998, AR 
F.98.0004.F, AC, 1998, nr 502. (2) Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, zoals van toepassing alvorens het werd 
opgeheven bij artikel  34, Wet 15 maart 1999 voor wat betreft de fiscale voorzieningen bij het hof van beroep 
ingediend vanaf 1 maart 1999, zijnde de datum van inwerkingtreding van het nieuw artikel  378, W.I.B. 1992 
(crf. artikel  97, negende lid, Wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999; artikel  11, eerste lid, Wet 23 maart 
1999, B.S., 27 maart 1999).

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Akte van afstand - Plaats van neerlegging

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Plaats van neerlegging - Afwijkende regeling

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 juni 2002C.00.0082.N AC nr. 357

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een arrest inzake een btw-geschil dat vóór 6 april 1999 voor een 
rechtscollege was gebracht, wanneer het verzoekschrift niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie (1). (1) Cass., 4 okt. 2001, A.R. C.99.0428.N, inzake registratierechten, niet gepubliceerd.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift - Niet ondertekend door advokaat 
bij Hof van cassatie - btw-zaak - Procedure vóór 6 april 1999 - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2002F.01.0021.N AC nr. 284

P. 544/30476-9-2016



Niet ontvankelijk inzake provinciale belastingen is het cassatieberoep, ingesteld tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 nog geen 
uitspraak had gedaan over een voordien aangetekend bezwaar, wanneer het verzoekschrift niet ter griffie van 
de provincie werd neergelegd (1). (1) Zie cass., 13 dec. 1996, AR F.94.0037.N, AC nr 509 en cass., 10 mei 2001, 
AR F.00.0018.N, AC nr ...

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Provinciebelastingen - Bezwaar - Beslissing 
bestendige deputatie na inwerkingtreding Wet 15 maart 1999 - Neerlegging van het verzoekschrift

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 4 Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen

15 maart 2002C.00.0467.F AC nr. 182

De tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie is vereist in een voorziening tegen een arrest dat 
uitspraak doet over een op 2 augustus 1995 ingediend verzoekschrift in hoger beroep betreffende een aanslag 
die de btw-administratie heeft vastgesteld, aangezien uit artikel  11, eerste lid, W. 23 maart 1999 betreffende 
de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen volgt dat de gedingen die op de dag van de inwerkingtreding van 
de wet, dat is 6 april 1999, hangende zijn bij de hoven, rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de 
rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehandeld worden  met 
toepassing van de vóór 1 maart 1999 geldende regels (1); inzake btw wijken die vroegere regels niet af van het 
gemeen recht van het Ger.W. volgens welke het optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist is 
(2). (1) Cass., 22 mei 2000, A.R. F.99.0082.F, nr. 309. (2) E. KRINGS, "De toepassing van het Gerechtelijk 
Wetboek in fiscale geschillen" in Actuele problemen van fiscaal recht, Kluwer, 1989, p. 199, nr. 41; 
MAGREMANNE e.a., Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer 2002, p. 708.

Belastingzaken - Algemeen - Belasting over de toegevoegde waarde - Voorziening in cassatie - Advocaat - Optreden - 
Ontvankelijkheid

- Art. 93 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Artt. 478 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 97, derde en tiende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, AC, nr. ... .

Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid

De artikelen. 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak 
doen op beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn ingesteld, 
zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, brengen de rechtszekerheid niet in het gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet 1994 niet (1). (1) Zie concl. O.M.

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - 
Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie 
in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

De artt. 861 en 867 Ger. W. houden geen verband met de voorwaarden van ontvankelijkheid van de 
rechtsmiddelen, en dus ook niet van het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen (1). (1) Zie concl. O.M. 
Tot staving van de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de jurisprudence de la Cour 
d'arbitrage, Brussel, 1995, blz. 714. Uit de door die auteur vermelde rechtspraak blijkt dat de personen die 
onder de toepassing van de betrokken bepalingen vallen, zonder dat verdere verduidelijking is vereist, een 
categorie van personen vormen die alleen vergeleken dienen te worden met degenen die onder de toepassing 
van andere, duidelijk geachte wetten vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te 
vallen.

Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid
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- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 juni 2001F.99.0028.N AC nr. ...

Eiser heeft het vereiste belang om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest door het hof van beroep 
gewezen in een belastingzaak louter om reden dat de tussen te komen beslissing belang kan hebben voor de 
beslechting van een in bezwaar hangende betwisting tussen partijen.

Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan belang of bestaansreden - Invloed van het te wijzen 
arrest op beslechting van een lopende betwisting

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

29 januari 2001F.99.0148.F AC nr. ...

Art. 1097 Ger.W., gewijzigd bij de wet van 14 november 2000, is van toepassing op belastingzaken (1). (1) Zie 
wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1107 en 1109 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 420bis 
en 420ter van het Wetboek van Strafvordering en wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
m.b.t. de tussenkomst van het openbaar ministerie in de rechtspleging voor het Hof van Cassatie en, in 
burgerlijke zaken, voor de feitenrechter, verslag namens de Commissie voor Justitie uitgebracht door de H. 
Claude Desmedt en Mevr. Fauzaya Talhaoui, Gedr. St. K., zitt. 1999-2000, nr. stuk 500545/007, p. 23; over de 
toestand van voor de Wet 14 nov. 2000, zie cass., 9 okt. 2000, AR. F.99.0079.F, nr ...; Wet 14 nov. 2000, artikel  
6, B.S. 19 dec. 2000, p. 42218

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 2001F.99.0134.N AC nr. ...

De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te 
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de kennisgeving 
moet geschieden (1). (1) Cass. 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, nr 103.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Inkomstenbelastingen - 
Bestreden arrest - Kennisgeving - Woonplaats

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

17 november 2000F.99.0100.N AC nr. ...

Behoudens het geval bepaald bij artikel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken en het geval van de regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen 
tweede maal in cassatie voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als de tweede voorziening is ingesteld voordat 
over de eerste uitspraak is gedaan (1). (1) Cass., 12 maart 1997, A.R. P.97.0169.F, AC, 1997, nr. 139; Cass., 7 
april 1997, A.R. S.96.0183.F, AC, 1997, nr. 173; Cass., 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, AC, 1997, nr. 260; Cass., 20 
november 1997, A.R. F.95.0025.N-F.95.0037.N, AC, 1997, nr. 493; Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0310.F, nr. 
366; Cass., 10 april 2000, F.99.0052.F, nr. 241..

Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 387 en 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 2000F.99.0079.F AC nr. ...
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Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen (1). (1) Cass., 9 sept. 1988, A.R. F1576N, 
nr. 20; 20 feb. 1997, A.R. F.96.0103.F, nr. 102; 20 feb. 1998, A.R. F.96.0127.F, nr. 103, met concl. O.M. in Bull. 
en Pas., 1998,I, nr. 103; zie in dezelfde zin Cass. 29 maart 1972 (AC 1972, 727) en de noot 1 p. 727; 27 nov. 
1975 (ibid. 1976, 399); 1 feb. 1999, A.R. F.98.0018.F, nr.54, met concl. O.M.; Vgl. Cass. 10 april 2000, A.R. 
F.98.0114.F, nr. ... Volgens een vaste rechtspraak beslist het Hof dus dat artikel  1097 Ger.W. niet van 
toepassing is inzake inkomstenbelastingen. Het onderhavige arrest, dat niet naar artikel  1097 Ger.W. verwijst, 
sluit zich bij die oplossing aan. Het voornoemde arrest van het Hof van 10 april 2000 beslist niets anders, maar 
het bevestigt, zelfs impliciet, de in de samenvatting vermelde regel. Het arrest van het Hof van 10 april 2000 
beslist enkel dat de verzoekende partij, aangezien de grond van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve door het 
O.M. tegen de voorziening was opgeworpen, niet aan die partij ter kennis was gebracht, ingevolge het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging in staat moet worden gesteld om die grond van niet-
ontvankelijkheid te beantwoorden, en, in voorkomend geval, de aangevoerde onregelmatigheid te herstellen; 
derhalve beslist genoemd arrest dat, inzake gemeentebelastingen, de machtiging van de gemeenteraad aan 
het college van burgemeester en schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, 
ofwel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op een door het college van burgemeester en 
schepenen ingestelde vordering tot bewaring van rechten, mag worden overgelegd ten bewijze dat het 
cassatieberoep toelaatbaar is tot aan de sluiting van het debat, dus zelfs nadat het O.M. zijn conclusie heeft 
genomen. Met andere woorden, het arrest van het Hof van 10 april 2000 past artikel  1097, tweede lid, Ger.W. 
niet toe, maar zijn beslissing is integendeel louter op het voornoemde rechtsbeginsel gegrond, precies omdat 
het voornoemde artikel  1097 geen toepassing vindt.

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Kennisgeving - Grond van niet-ontvankelijkheid - Openbaar ministerie - 
Inkomstenbelastingen

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

25 mei 2000F.97.0115.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 25 mei 2000, A.R. nr. F.97.0115.N, nr. ...

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Vorm van betekening - Noodzakelijke 
vermeldingen

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep - Onsplitsbaarheid van het geschil

Nu de voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt ingesteld, moet dit 
verzoekschrift, dat vooraf aan de verweerder moet worden betekend, noodzakelijk ondertekend zijn door de 
eiser of zijn gevolmachtigde (1); de voorziening is niet ontvankelijk wanneer het afschrift van het aan de 
verweerder betekende verzoekschrift niet de vermelding bevat waaruit blijkt dat het origineel is gedagtekend 
en ondertekend (2). (1) Cass., 20 februari 1997, A.R. F.96.0103.F, nr. 102. (2) Zie Cass., 1 december 1953, Pas., 
1954, I, 264.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Vorm van betekening - Noodzakelijke 
vermeldingen

- Art. 388, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer verschillende rechtverkrijgenden van een overleden belastingplichtige een voorziening in beroep 
hebben ingediend in verband met de aanslag gevestigd op de inkomsten van hun rechtsvoorganger en de 
voorziening in cassatie door de Staat ingediend tegen het arrest dat werd geveld ingevolge hun beroep slechts 
geldig betekend werd aan enigen onder hen, heeft het gebrek van betekening aan de anderen, wegens de 
eenheid van de aanslag, de verwerping van de voorziening tot gevolg (1). (1) Cass., 21 september 1954, Pas. 
1955, I, 27.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep - Onsplitsbaarheid van het geschil

22 mei 2000F.99.0082.F AC nr. ...

De bepalingen van het W.I.B. 1992, voor de wijziging ervan bij Wet 15 maart 1999, die betrekking hebben op 
de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad op een 
vordering waarvan de waarde minder dan 10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de voor 6 april 1999 
ingediende bezwaren tegen de gemeentebelastingen.

Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

- Art. 97, derde en tiende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen
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10 april 2000F.98.0114.F AC nr. ...

Inzake gemeentebelasting mag de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 
schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofwel om het cassatiegeding voort te 
zetten dat wordt gevoerd op een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot 
bewaring van rechten, worden overgelegd tot de sluiting van het debat, ten bewijze dat het cassatieberoep 
toelaatbaar is, dus zelfs nadat het openbaar ministerie heeft geconcludeerd (1). (1) Vgl. in burgerlijke zaken 
Cass. 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463; contra: Cass. 1 feb. 1999, A.R. F.98.0018.F, nr. 54, met concl. 
O.M.; J.D.F. 1999, p. 45 en de noot met opmerkingen van J. KIRKPATRICK.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Gemeentebelastingen - Toelaatbaar 
karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - 
Machtiging - Overlegging - Sluiting van het debat

10 april 2000F.99.0052.F AC nr. ...

Buiten het toepassingsgeval van artikel  40, vierde lid, taalwet Gerechtszaken en het geval van regelmatige 
afstand, kan een partij zich in belastingzaken, geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, 
ook niet als het tweede cassatieberoep voor de verwerping van het eerste is ingesteld (1). (1) Cass., 20 nov. 
1997, A.R. F.95.0025.N-F.95.0037.N, nr. 493; zie Cass. 18 juni 1975 (AC 1975, 1113); vgl. Cass. 12 maart 1997, 
A.R. P.97.0169.F, nr. 139; 7 april 1997, A.R. S.96.0183.F, nr. 173; 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260; 16 juni 
1999, A.R. P.99.0310.F, nr 366.

Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - 
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Regel - Uitzonderingen

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel  97, derde lid, 
Wet 15 maart 1999 worden ook begrepen de bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de 
cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen 
inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde 
wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de Wet 23 maart 1999 van toepassing op dergelijke 
cassatieberoepen (1). (1) Cass., 20 dec. 1999, A.R. F.99.0076.F., nr. .... Over de uitlegging door het Hof van 
artikel  97, negende lid, Wet 15 maart 1999 en van artikel  11, eerste lid, Wet 23 maart 1999, zie Cass. 21 juni 
1999, voltallige zitting, A.R. F.99.0049.N, nr. 381, met concl. O.M.; 22 nov. 1999, A.R. F.99.0048.F, nr. 618.

Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - 
Werking in de tijd

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

7 april 2000C.99.0456.N AC nr. ...

Artikel 35quinquies, § 7, van de wet van 26 maart 1971, zoals ingevoerd bij artikel 5 van het Decreet van de 
Vlaamse Raad van 6 juli 1994, krachtens welke bepaling de voorzieningen in cassatie worden ingeleid door 
afgifte van een verzoekschrift voor het hof van beroep, geldt slechts voor cassatieberoepen ingesteld tegen 
arresten gewezen op een voorziening rechtstreeks ingesteld bij het hof van beroep; voor de overige zaken die 
voor die wetswijziging ingeleid werden voor de rechtbanken van eerste aanleg of de vrederechter, is de 
vroeger bestaande regeling bewaard gebleven zodat in die gevallen het gemeen recht toepasselijk blijft.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - 
Nieuwe beroepsprocedure - Inwerkingtreding

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. C.99.0456.N, nr ...

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - 
Nieuwe beroepsprocedure - Inwerkingtreding

23 maart 2000F.97.0020.N AC nr. ...

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat een prejudiciële 
vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het Grondwettelijk Hof het prejudicieel arrest wees nadat het 
cassatieberoep werd ingesteld en voor dat het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof
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31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

Wanneer in belastingzaken eiser tot cassatie afstand heeft gedaan van zijn cassatieberoep, op grond dat het 
niet ontvankelijk is wegens een door hem aangewezen onregelmatigheid, doch zich daarbij het recht 
voorbehoudt een nieuw cassatieberoep in te stellen, kan die afstand niet als berusting worden uitgelegd en 
verleent het Hof er geen akte van, als het vaststelt dat de aangevoerde grond van de afstand verkeerd is.

Belastingzaken - Afstand - Grondslag - Verkeerde grond - Geen berusting

20 december 1999F.99.0076.F AC nr. ...

Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel  97, derde lid, 
van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, worden ook begrepen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn 
op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de W. 
23 maart 1999 van toepassing op dergelijke cassatieberoepen. (Impliciet).

Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - 
Werking in de tijd

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

22 november 1999F.98.0115.F AC nr. ...

In de regel is te laat ingesteld en, bijgevolg, niet ontvankelijk de voorziening gericht tegen de 
eindbeschikkingen van een arrest inzake directe belastingen, wanneer die voorziening meer dan drie maanden 
na de kennisgeving van het arrest werd ingesteld. (Impliciet).

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - 
Inkomstenbelastingen - Hof van beroep - Arrest - Eindbeschikkingen - Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1999F.99.0048.F AC nr. ...

Voorzieningen in cassatie tegen arresten gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep die voor 1 maart 
1999 zijn ingesteld, worden geheel geregeld door de artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasselijk waren voor 
hun opheffing bij artikel  34 Wet 15 maart 1999.

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

22 november 1999F.99.0059.F AC nr. ...

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat ingevolge artikel  7, tweede lid, Wet 23 dec. 1986 betreffende de 
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen toepasselijk is op de directe 
gemeentebelastingen, bepaalt dat het verzoekschrift waarbij tegen het arrest van het hof van beroep 
voorziening in cassatie wordt ingesteld, ter griffie van het hof van beroep wordt afgegeven; die wetsbepaling 
wordt niet nageleefd door de eiser tot cassatie die het verzoekschrift niet ter griffie afgeeft, maar het per brief 
naar die griffie verstuurt.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Neerlegging - Inkomstenbelastingen - 
Directe gemeentebelastingen - Verzoekschrift - Brief

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

29 oktober 1999F.98.0032.F AC nr. ...

De voorziening ingesteld door een geschrift "verzoekschrift tot cassatie" dat vermeldt dat het opgemaakt is 
door een advocaat en een leesbare handtekening draagt gevolgd door de term "loco" en de naam van 
voornoemd advocaat, maar zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar, is niet 
ontvankelijk.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift - 
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Handtekening - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet vermelde hoedanigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Aangezien een voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt ingesteld, dient dat 
verzoekschrift noodzakelijkerwijs ondertekend te zijn door eiser, door een advocaat of door een bijzonder 
gevolmachtigde.

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift - 
Handtekening - Verplichting - Geldigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 juni 1999F.99.0049.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass. 21 juni 1999, A.R. nr F.99.0049.N (volt. terechtz.), AC, 1999, nr....~

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

De cassatieberoepen tegen beslissingen gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep ingeleid voor 1 
maart 1999, worden volledig beheerst door de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze bestonden voor hun opheffing bij artikel 34 van de wet van 15 maart 
1999.~

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

De directeur der belastingen treedt noodzakelijk en uitsluitend op als orgaan van de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister van Financiën; hij is bevoegd om, zonder vermelding van enige andere 
opdracht dan die welke voortvloeit uit zijn eigen hoedanigheid, cassatieberoep in te stellen.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift tot cassatie - Belgische Staat - 
Minister van Financiën - Bevoegde directeur - Machtiging

- Artt. 297, eerste lid, 377 en 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Uit het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat het verzoekschrift tot cassatie namens de Staat 
wordt ondertekend door de bevoegde directeur; de handtekening op het verzoekschrift wordt geacht tot 
bewijs van het tegendeel die te zijn van de daarop vermelde handelende ambtenaar.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift tot cassatie - Belgische Staat - 
Minister van Financiën - Bevoegde directeur - Handtekening - Bewijs

- Artt. 297, eerste lid, en 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

1 februari 1999F.98.0018.F AC nr. ...

De akten van afstand of van hervatting van geding, de toestemmingen om te pleiten, alsook de stukken die 
worden overgelegd tot staving van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, kunnen, hoewel de wet dat in 
belastingzaken niet uitdrukkelijk bepaalt, worden neergelegd na het verstrijken van de termijnen die 
vastgelegd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B.  (1992) die, ingevolge artikel   7, tweede lid, W.  23 dec. 1986, 
toepasselijk zijn inzake directe gemeentebelastingen, en, in voorkomend geval, na het verstrijken van de 
termijn voor de afgifte van een memorie van wederantwoord;  die neerlegging moet evenwel gebeuren 
voordat het openbaar ministerie conclusie neemt.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Inkomstenbelastingen - Afstand - 
Hervatting van geding - Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - 
Overlegging

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 388 en 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 1 feb. 1999, AR F.98.0018.F, AC, 1999, nr. ...

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Gemeentebelastingen - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Kennisgeving

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Vorm - Stukken - Gemeentebelastingen - Eiser - 
Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Verantwoording

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Inkomstenbelastingen - Afstand - 
Hervatting van geding - Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - 
Overlegging
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Belastingzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Gemeentebelastingen - Eiser - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - 
Verantwoording

Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, dat ambtshalve een grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
tegen een voorziening inzake directe gemeentebelastingen, dient daarvan niet vooraf aan de advocaten van de 
partijen kennis te geven bij gerechtsbrief, daar artikel  1097 Ger.W.  terzake niet van toepassing is.  (Impliciet).

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Gemeentebelastingen - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

Het college van burgemeester en schepenen kan weliswaar namens de gemeenteraad een voorziening tot 
bewaring van recht instellen, maar de aldus ingediende voorziening moet niet-ontvankelijk worden verklaard 
wanneer niet regelmatig, voor het Hof, een machtiging van de gemeenteraad is overgelegd.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Vorm - Stukken - Gemeentebelastingen - Eiser - 
Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Verantwoording

- Artt. 104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Belastingzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Gemeentebelastingen - Eiser - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - 
Verantwoording

- Artt. 104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

1 februari 1999F.98.0055.F AC nr. ...

De voorziening in cassatie inzake directe belastingen, die wordt ingesteld door ter griffie van het hof van 
beroep een verzoekschrift neer te leggen, is niet ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat genoemd verzoekschrift voor de neerlegging ervan, aan de verwerende partij is 
betekend.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Verzuim

- Art. 388, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 januari 1999F.98.0036.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat met een geschrift "verzoekschrift tot cassatie" genaamd wordt ingesteld, is niet 
ontvankelijk wanneer dat geschrift vermeldt dat het door een advocaat opgesteld is maar een onleesbare 
handtekening draagt, zonder vermelding van de identiteit en de hoedanigheid van de ondertekenaar, en met 
het woord "loco" en de naam van voornoemd advocaat.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift - 
Handtekening - Onleesbare handtekening - Ondertekenaar - Identiteit - Hoedanigheid - Geen vermelding van identiteit - 
Niet vermelde hoedanigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Aangezien cassatieberoep inzake directe belastingen bij wege van een verzoekschrift wordt ingesteld moet het 
noodzakelijkerwijs ondertekend zijn door de eiser, door een advocaat of door een bijzondere volmachtdrager.
~

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift - 
Handtekening - Verplichting - Geldigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 december 1998F.98.0004.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 3 dec. 1998, AR F.98.0004.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr...~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Termijn - Inkomstenbelastingen

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Memorie van 
wederantwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Stukken - Neerlegging - 
Termijn

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld voor de 
neerlegging ervan ter griffie van het hof van beroep aan verweerder worden betekend.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Termijn - Inkomstenbelastingen

P. 551/30476-9-2016



- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake inkomstenbelastingen moet de memorie van wederantwoord van eiser tot cassatie worden neergelegd 
ter griffie van het Hof van Cassatie; die wettelijke verplichting wordt niet nagekomen wanneer eiser tot 
cassatie in plaats van zijn memorie van wederantwoord op die griffie neer te leggen, die memorie aan haar 
toezendt bij ter post aangetekende brief.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Memorie van 
wederantwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake inkomstenbelastingen moeten de stukken waarvan eiser gebruik wenst te maken voor het Hof van 
Cassatie, die niet voorkomen in het voor het hof van beroep samengestelde dossier en die geen verband 
houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep of andere stukken zijn dan akten houdende afstand, 
hervatting van geding of toestemmingen om te pleiten, gevoegd worden bij het cassatieverzoekschrift dat 
binnen de wettelijke termijn op de griffie van het hof van beroep is neergelegd.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Stukken - Neerlegging - 
Termijn

- Art. 388, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0071.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen slaat het Hof geen acht op een stuk getiteld "memorie van antwoord" dat ter 
griffie van het Hof is neergelegd en dat onder de woorden "loco" of "voor" en onder de naam van een 
advocaat, ondertekend is met een leesbare handtekening maar zonder vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Memorie van antwoord - 
Ondertekening - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet vermelde hoedanigheid

- Art. 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 mei 1998F.97.0091.F AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.~

Belastingzaken - Vormen - Allerlei - Inkomstenbelastingen - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-
ontvankelijkheid aan het cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 maart 1998F.95.0030.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan slechts worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de Bestendige Deputatie inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, voor zover de waarde van de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt.

Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

9 maart 1998F.97.0026.F AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.~

Belastingzaken - Vormen - Allerlei - Inkomstenbelastingen - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-
ontvankelijkheid aan het cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 februari 1998F.97.0110.F AC nr. ...
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Inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet de memorie van wederantwoord van de eiser in 
cassatie op de griffie van het Hof van cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door 
de eiser in cassatie die zijn memorie van wederantwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij ter post 
aangetekende brief naar die griffie verstuurt.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - 
Memorie van wederantwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet de memorie van antwoord van de verweerder in 
cassatie op de griffie van het Hof van cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door 
de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij ter post 
aangetekende brief naar die griffie verstuurt.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - 
Memorie van antwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat 
gewezen is inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, wanneer het meer dan drie maanden na de 
betekening van dat arrest is ingesteld.~

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Duur - Gemeentebelastingen - 
Provinciebelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

De kennisgeving van een arrest van het hof van beroep waardoor, inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen, de termijn om cassatieberoep in te stellen begint te lopen, geschiedt op de datum 
waarop de griffie van dat hof een afschrift van het arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats 
van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden.~

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Gemeentebelastingen - 
Provinciebelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 februari 1998F.96.0127.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van een bijzondere wetsbepaling, wordt de bij het W.I.B.  (1992) bepaalde termijn van drie 
maanden om cassatieberoep in te stellen, niet verlengd wegens de afstand.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Duur - Verlenging - Afstand - 
Inkomstenbelastingen

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ... .

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Inkomstenbelastingen - 
Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Duur - Verlenging - Afstand - 
Inkomstenbelastingen

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening tegen een inzake inkomstenbelastingen gewezen 
arrest, wanneer zij meer dan drie maanden na de kennisgeving van dat arrest is ingesteld.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Duur - Inkomstenbelastingen - 
Bestreden arrest - Kennisgeving
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- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te 
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de kennisgeving 
moet geschieden.

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Inkomstenbelastingen - 
Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen.

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...

De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of provinciebelastingen kan niet 
voortvloeien uit het feit alleen dat het door eiser of diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie 
ter griffie van het hof van beroep is neergelegd door een persoon wiens hoedanigheid niet wordt 
gepreciseerd. (Impliciet)~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Neerlegging - Ontvankelijkheid - 
Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Volmacht - Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

22 december 1997F.97.0025.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen, moet de memorie van antwoord van verweerder in cassatie op de griffie van het 
Hof van Cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de verweerder in cassatie die 
zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze per brief naar die griffie verstuurt.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Memorie van antwoord - 
Brief

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 december 1997F.97.0010.F AC nr. ...

De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of provinciebelastingen kan niet 
voortvloeien uit het enkele feit dat het door eiser of diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie 
ter griffie van het hof van beroep is neergelegd door een persoon wiens hoedanigheid niet wordt 
gepreciseerd. (Impliciet)~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Neerlegging - Ontvankelijkheid - 
Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Volmacht - Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

13 oktober 1997F.96.0089.F AC nr. ...

Wanneer verweerder tegen een cassatieberoep inzake directe belastingen een middel van niet-
ontvankelijkheid opwerpt, kan eiser tegen dat middel van niet-ontvankelijkheid een memorie van 
wederantwoord indienen. (Impliciet)~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Inkomstenbelastingen - Verweerder - Tegen de 
voorziening aangevoerd middel van niet-ontvankelijkheid - Eiser - Memorie van wederantwoord

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 september 1997F.97.0036.F AC nr. ...
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Te laat ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest inzake directe 
belastingen, wanneer meer dan drie maanden zijn verstreken na de kennisgeving van dat arrest.~

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Duur - Inkomstenbelastingen - 
Bestreden arrest - Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 februari 1997F.96.0103.F AC nr. ...

Art. 1097 Ger.W. is niet toepasselijk inzake inkomstenbelastingen.~

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

Aangezien cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld door een verzoekschrift, moet dit 
verplicht worden ondertekend door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde;  een 
handtekening, ook al is ze onleesbaar, volstaat aangezien, enerzijds, in het verzoekschrift wordt uiteengezet 
dat eiser twee advocaten als raadsman heeft en hun naam wordt vermeld, en, anderzijds, voornoemde 
handtekening wordt voorafgegaan door de woorden "Voor verzoeker, zijn raadsman".

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift - 
Handtekening - Identificatie - Onleesbare handtekening

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 289, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 december 1996F.94.0037.N AC nr. ...

Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, moet op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van 
de provincie, van een tot het Hof van Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het 
exploot van de betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij een ter post 
aangetekende brief verrichte kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de 
Bestendige Deputatie

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

12 december 1996F.96.0034.F AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.

Belastingzaken - Vormen - Allerlei - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-ontvankelijkheid aan het 
cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

5 december 1996F.96.0024.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk inzake inkomstenbelastingen is het cassatieberoep ingesteld bij een verzoekschrift dat niet 
ter griffie van het hof van beroep maar ter griffie van het Hof van cassatie werd ingediend.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift - Neerleggen ter griffie van het 
Hof van cassatie - Inkomstenbelastingen

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 september 1996F.95.0094.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van een hof van beroep waarbij uitspraak is gedaan over het beroep 
tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen hoeft niet tegen de provincie te 
worden gericht, zelfs als het hof van beroep ten onrechte van oordeel was dat de bestendige deputatie partij 
was in de zaak.~

Belastingzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Gemeentebelasting - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Geen cassatieberoep tegen de provincie - Ontvankelijkheid

- Art. 1084 Gerechtelijk Wetboek
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De gerechtsdeurwaarder die, in belastingzaken, op verzoek van de advocaat van een partij een verzoekschrift 
in cassatie neerlegt ter griffie van het Hof van cassatie hoeft geen volmacht te hebben.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Neerlegging door een gerechtsdeurwaarder 
zonder volmacht - Ontvankelijkheid

- Art. 516, derde lid Gerechtelijk Wetboek

5 september 1996F.96.0003.F AC nr. ...

Art. 389, eerste lid, van het W.I.B. (1992), dat door artikel  2 van het W.I.G.B.  toepasselijk wordt gemaakt op 
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, bepaalt dat de memorie van antwoord van 
verweerder in cassatie op de griffie van het Hof van cassatie moet worden afgegeven;  die wetsbepaling wordt 
niet nageleefd door de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze 
per brief naar die griffie verstuurt.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen - Inkomstenbelastingen - Memorie van antwoord - Brief

- Art. 2 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 december 1995F.95.0058.F AC nr. ...

Cassatieberoep tegen de beslissing, waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak heeft gedaan op een vordering waarvan de waarde geen 10.000 frank 
bedraagt, wordt, op straffe van verval, met name ingesteld door afgifte op de provinciale griffie van een tot 
het Hof van Cassatie gericht verzoekschrift, dat vooraf is betekend aan de gemeente die de belasting heeft 
vastgesteld.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verzoekschrift - Betekening - 
Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

8 juni 1995F.95.0016.F AC nr. ...

Cassatieberoep tegen een beslissing, waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet op een vordering waarvan de waarde geen 10.000 frank bedraagt, moet 
op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van de provincie van een tot het Hof van Cassatie 
gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van betekening, binnen drie maanden te 
rekenen van de door de provinciegriffier bij een ter post aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de 
beslissing van de bestendige deputatie.~

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de 
Bestendige Deputatie - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen

- Art. 388, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

2 december 1994F.93.0003.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voor de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen de beslissing alvorens recht te doen 
die, na te hebben vastgesteld dat een overeenkomstig artikel   750 Ger.W.  opgeroepen partij niet is 
verschenen, oordeelt dat "de zaak niet in staat voorkomt om een uitspraak bij verstek te verlenen" en de zaak 
naar de bijzondere rol verwijst.~

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Beslissing alvorens recht te 
doen - Oproeping overeenkomstig artikel 750 Ger.W. - Verwijzing naar bijzondere rol - Ontvankelijkheid van de voorziening 
voor de eindbeslissing

- Artt. 19, tweede lid en 1077 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1994F.92.2015.N AC nr. ...

Cassatieberoep namens een overledene is niet ontvankelijk.~

Belastingzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Ontvankelijkheid - Voorziening namens een overledene
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Wanneer eiser voor het instellen der voorziening overleden is, kan de hervatting van het geding door de 
erfgenamen van eiser niets verhelpen aan de onontvankelijkheid van de voorziening.~

Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Voorziening namens een overledene - Hervatting van geding

BURGERLIJKE ZAKEN

16 december 2004C.03.0579.N AC nr. 617

De beslissing van de gemeenteraad houdende de bekrachtiging van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen kan worden overgelegd tot aan de sluiting van het 
debat (1). (1) Zie Cass., 28 nov. 1996, AR S.96.0036.F, nr 463, 4 mei 2001, AR C.98.0199.N, nr 255, met concl. 
O.M. en 5 sept. 2003, AR C.02.0539.F, nr

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Gemeente - College van burgemeester 
en schepenen - Beslissing - Gemeenteraad - Bekrachtiging - Overlegging

- Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek

29 november 2004S.04.0116.F AC nr. 576

In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift noodzakelijkerwijs aan verweerder worden betekend vóór 
het op de griffie van het Hof wordt ingediend (1). (1) Cass., 28 nov. 1996, AR S.96.0057.F, nr 465, en noot 1, p. 
1114; 7 april 1997, AR S.96.0183.F, nr 173.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieverzoekschrift - Indienen ter 
griffie - Voorafgaande betekening - Openbare orde - Substantiële vormvereiste

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

26 november 2004C.03.0011.N AC nr. 569

Met één cassatievoorziening kan in burgerlijke zaken niet worden opgekomen tegen verschillende vonnissen 
die door de feitenrechter in afzonderlijke zaken zijn geveld (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 1848, Pas. 1848, I, 41; 5 
maart 1954, AC 1954, 456; 28 feb. 1997, AR C.94.0033.N, nr 115; Ph. Gérard en M. GrégoireIntroduction à la 
méthode de la Cour de cassation", Rev. Dr. U.L.B., 1999-2 (vol. 20) (101) 132.

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter - Verschillende vonnissen - Eén 
voorziening in cassatie

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 2004C.03.0284.N AC nr. 518

Het Hof van cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet ontvankelijkheid opgeworpen in een 
gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging gestelde memorie van antwoord.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie van antwoord - Andere taal dan deze 
van de rechtspleging

- Art. 27 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

29 oktober 2004C.03.0366.N AC nr. 519

Het cassatieberoep dat de eiser instelt tegen de verweerder, een naamloze vennootschap, die de aan het 
geschil verbonden rechten en verbintenissen na de bestreden beslissing heeft overgedragen, is ontvankelijk 
wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat het feit van die overdracht 
openbaar werd gemaakt overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen of werd ter kennis 
gebracht aan de eiser voor het tijdstip waarop het cassatieberoep werd ingesteld (1). (1) Zie Cass., 14 juni 
1991, AR 6875 en 7037, nr 529 en 29 juni 2001, AR C.98.0360.N, nr 413.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Naamloze vennootschap - Overdracht van aan het geschil verbonden rechten en verplichtingen - 
Openbaarmaking - Kennisgeving - Ontstentenis - Ontvankelijkheid

8 oktober 2004C.03.0275.N AC nr. 467

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 8 okt. 2004, AR C.03.0275.N, AC, 2004, nr ... .

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Raad 
voor de mededinging - Arrest van het hof van beroep te Brussel - Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek - 
Belgische Staat - Geen partij - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel ingesteld door de 
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en door de Belgische Staat, die geen partij waren, 
noch in de procedure voor de Raad voor de Mededinging, noch in deze voor dat hof (1). (1) Zie de conclusie 
O.M.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Raad 
voor de mededinging - Arrest van het hof van beroep te Brussel - Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek - 
Belgische Staat - Geen partij - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

27 september 2004S.03.0034.F AC nr. 437

In burgerlijke zaken mag de eiser, vóór het verstrijken van de in artt. 1073 en 1087 Ger. W. vastgestelde 
termijnen, andere stukken neerleggen dan akten van afstand of hervatting van geding, akten van overlijden 
ingeval het overlijden de rechtsvordering doet vervallen, machtigingen om te pleiten en stukken die 
overgelegd zijn ten bewijze dat de voorziening toegelaten is (1). (1) Zie Cass., 20 jan. 1966, (Bull. en Pas., 1966, 
I, 649).

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn - Stukken - Eiser

- Artt. 1073, 1087 en 1100 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 2004C.01.0588.N AC nr. 351

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 24 juni 2004, AR C.01.0588.N, AC, 2004, nr ... .

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Arrest op verzet - 
Vernietiging - Verstekarrest

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Verstekarrest

Het cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk, als het meer dan 
drie maanden na de betekening van dat arrest is ingesteld (1). (1) Zie de conclusie van het O.M., dat meer 
bepaald, met toepassing van toepassing van artikel 1097 Ger.W, van oordeel was dat het verzet tegen dat 
arrest niet meer toelaatbaar was door de verwerping van het cassatieberoep tegen het arrest op verzet.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Verstekarrest

- Art. 1076 Gerechtelijk Wetboek

Ingevolge de vernietiging van een arrest in zoverre het beslist over het verzet, is het cassatieberoep gericht 
tegen een verstekarrest voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Arrest op verzet - 
Vernietiging - Verstekarrest

21 juni 2004C.03.0168.N AC nr. 341

Ontvankelijk is het cassatieberoep wegens een eigen belang van eiseressen om op te komen tegen de 
beslissing die hun verzekerde aansprakelijk verklaart, wanneer eiseressen partij waren in het bestreden arrest 
maar geen partij waren in het cassatieberoep waarover het Hof reeds uitspraak heeft gedaan en dit arrest niet 
bindend is verklaard aan eiseressen.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eisers 
partij in bestreden beslissing - Geen partij in vorig cassatieberoep - Eigen belang - Ontvankelijkheid

18 juni 2004C.03.0036.F AC nr. 339

Wanneer zowel de hoofdvordering als de vordering tot vrijwaring gegrond zijn, is het cassatieberoep dat de tot 
vrijwaring opgeroepen partij tegen de oorspronkelijke eiser heeft ingesteld ontvankelijk aangezien uit de 
appèlconclusie van eerstgenoemde blijkt dat er tussen hem en de oorspronkelijke eiser een geschil bestond 
(1). (1) Cass., 29 maart 2001, AR C.99.0429.F, nr 179.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Gegronde hoofdvordering - Gegronde vordering tot vrijwaring - Cassatieberoep door de verweerder in vrijwaring tegen de 
eiser op de hoofdvordering - Ontvankelijkheid - Geschil tussen die partijen

21 mei 2004C.03.0151.F AC nr. 273
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De door een van de verweerders tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid die 
hieruit is afgeleid dat het cassatieberoep zonder belang is in zoverre het tegen hem is gericht, kan worden 
aangenomen, aangezien geen enkel middel opkomt tegen de beslissing van het arrest om de vordering van 
eiseres tegen verweerder niet gegrond te verklaren en eiseres in de kosten van die vordering te veroordelen, 
en aangezien, zelfs als het cassatieberoep tegen de overige verweerders zou worden aangenomen, dat die 
beslissing helemaal niet zou beïnvloeden (1). (1) Zie Cass., 8 nov. 1984, AR 4310, nr 162.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan belang - 
Grond van niet-ontvankelijkheid - Middelen zonder verband met de beschikkende gedeelten i.z. verweerder die grond van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt

10 mei 2004C.98.0513.F AC nr. 245

Wanneer het geschil onsplitsbaar is, kan ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep moet worden 
ingesteld zich beroepen op de betekening, die door een van hen aan eiser is gedaan om de termijn voor 
cassatieberoep te doen ingaan (1). (1) Zie cass., 3 juni 1982, AR 6597-6598 (AC 1981-82, nr 590); noot R.H., 
cass., 18 sept. 1974 (ibid, 1947, I, 359, inz. p. 360).

Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Betekening - Termijn voor cassatieberoep

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

2 april 2004C.03.0025.F AC nr. 179

In burgerlijke zaken verleent het Hof  akte van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie  gedane afstand 
van cassatieberoep.

Burgerlijke zaken - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Verlenen van akte van afstand

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten van het cassatiegeding, 
wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie  gedane afstand van 
cassatieberoep; zulks is niet het geval wanneer het vaststelt dat, volgens de akte van afstand, elk van de 
partijen haar eigen kosten zal dragen (1). (1) Dat arrest wijkt blijkbaar af van de voorgaande rechtspraak van 
het Hof; zie daaromtrent Cass. 15 jan. 2001, AR S.99.0107.F, nr. 25, met concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq.

Burgerlijke zaken - Afstand - Gerechtskosten

- Artt. 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid, en 1112 Gerechtelijk Wetboek

22 maart 2004S.03.0115.F AC nr. 162

Het cassatieberoep is te laat en derhalve niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld meer dan drie maanden na 
de aan eiser bij gerechtsbrief gedane kennisgeving van de beslissing, die door een arbeidsgerecht is gewezen in 
elk geschil waarop de artikelen 11, § 3, vierde lid, en 16 van de Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden van 
toepassing zijn (1). (1) Zie Cass., 12 feb. 2001, AR S.00.0089.F, nr 83; 10 maart 2003, AR S.02.0085.F, nr ... 
Enerzijds valt op dat, naar luid van artikel 11, § 3, vierde lid, van de Wet van 19 maart 1991, alle over het 
geschil gewezen arresten aan de partijen bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht. Anderzijds is het 
uitgesloten dat in hetzelfde geschil, twee betwistingen waarvan de tweede nauw samenhangt met de eerste, 
aan verschillende procedureregels onderworpen zouden zijn.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Ondernemingsraad en 
comité voor preventie en bescherming op het werk - Beschermde werknemers - Geschillen - Vergoeding - Tussenkomst - 
Arbeidsgerecht - Beslissing - Kennisgeving

- Artt. 11, § 3, vierde lid, en 16 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 57 en 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

5 maart 2004C.03.0274.N AC nr. 126

De bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van rechters houden geen van artikel 1080 van het 
Ger.W. afwijkende bepaling in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld 
tegen een beslissing die een vordering tot wraking van een rechter verwerpt, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, moet ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van cassatie (1). (1) Zie Cass., 26 maart 
1999, AR C.96.00067.N, AC, 1999, nr 185.
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Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Beslissing die een vordering tot wraking van 
een rechter verwerpt - Verzoekschrift tot cassatie - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid - Gevolgen - Vereisten inzake 
ondertekening

- Artt. 828 t.e.m. 842, en 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2004C.01.0146.F AC nr. 10

Wanneer de persoon tegen wie cassatieberoep moet worden ingesteld, overlijdt binnen de aan eiser 
toegekende termijn, wordt die termijn met twee maanden verlengd; het cassatieberoep dat door eiser tegen 
de erfopvolgers van die persoon buiten de aldus verlengde termijn wordt ingesteld, is laattijdig als eiser niet 
bewijst dat er een omstandigheid van overmacht bestaat die hem belet zou kunnen hebben zich van het 
bestaan van die persoon te vergewissen.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Termijn van cassatieberoep - 
Overlijden van verweerder - Verlenging van de termijn - Cassatieberoep ingesteld buiten de verlengde termijn

- Artt. 1073 en 1074 Gerechtelijk Wetboek

5 december 2003C.00.0419.F AC nr. 624

De rechtspleging die door of tegen een partij wordt ingesteld, wordt na haar overlijden, in de regel, voortgezet 
door haar erfgenamen die trouwens in haar rechten en verplichtingen treden.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Overlijden van eiser na de beslissing over de zaak zelf - Cassatieberoep van de erfgenamen van de vruchtgebruiker - 
Geldigheid

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

De stukken die overgelegd worden om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep te staven, kunnen worden 
overgelegd tot de dag van de rechtszitting; die regel geldt wanneer ter griffie van het Hof het uittreksel uit de 
overlijdensakte wordt neergelegd ten bewijze dat de eisers de hoedanigheid van erfgenaam bezitten.

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Eiser - Overlijden na de beslissing over de 
zaak zelf - Cassatieberoep van de erfgenamen - Neerlegging van de overlijdensakte vóór de rechtszitting - Geldigheid

- Artt. 1073 en 1074 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een bezitsvordering tot staking van de bezitstoornis van het vruchtgebruik en tot betaling van de 
zonder die stoornis verschuldigde opbrengst ingesteld is door de vruchtgebruiker van een goed en die 
vruchtgebruiker na de beslissing van de feitenrechter is overleden, kunnen de erfgenamen na het overlijden 
van de vruchtgebruiker cassatieberoep instellen tegen het vonnis dat diens klacht heeft afgewezen (1). (1) Zie 
Cass., 31 mei 1978 (AC, 1978, 1163).

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Bezitsvordering om de bezitstoornis van het vruchtgebruik te staken - Vordering tot betaling van de zonder die stoornis 
verschuldigde opbrengst - Grond van niet-ontvankelijkheid - Overlijden van de vruchtgebruiker - Overlijden na de beslissing 
over de zaak zelf - Cassatieberoep van de erfgenamen van de vruchtgebruiker - Geldigheid

- Art. 617 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

27 november 2003C.01.0389.N AC nr. 602

De beslissing in hoger beroep over de vordering om, alvorens het hoger beroep te behandelen, de voorlopige 
tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe te staan, is een eindbeslissing waartegen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1992, AR 7335, nr 225 (impliciete beslissing tot 
ontvankelijkheid).

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - 
Voorlopige tenuitvoerlegging - Beslissing in hoger beroep

- Art. 1401 Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 2003S.02.0101.F AC nr. 531

Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslissing waarop eiser geen 
kritiek oefent doordat hij geen middel aanvoert (1). (1) Cass., 14 april 1994, AR 9592, nr 176.

Burgerlijke zaken - Vormen - Allerlei - Geen middelen

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

29 september 2003S.01.0134.F AC nr. 460
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Verweerder moet tegelijkertijd in zijn enige memorie van antwoord alle overwegingen naar voren brengen die 
hij zinnens is uiteen te zetten in zijn antwoord op het cassatieberoep (1). (1) Cass., 18 juni 1981, AR 6327 (AC, 
1980-81, nr 533).

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Vorm - Memorie van antwoord

- Art. 1092 Gerechtelijk Wetboek

5 september 2003C.02.0587.F AC nr. 418

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel 1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij, met toepassing van artikel  31 voormelde W. 26 juni 
1990, cassatieberoep wordt ingesteld, ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie (1). 
(1) Cass., 26 maart 1999, AR C.99.0067.N, nr 185.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Beslissing gewezen in het kader van de wet 
van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - Verzoekschrift - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

24 juni 2003P.03.0564.N AC nr. 376

Het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep kan niet worden 
ingesteld door een verklaring in de gevangenis overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 
betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring in de gevangenis

13 juni 2003C.02.0552.N AC nr. 349

Concl. adv.-gen. Bresseleers, Cass., 13 juni 2003, AR C.02.0552.N, AC, 2003, nr ... .

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie van wederantwoord - Cassatieberoep 
tegen arrest Raad van State

Het Hof slaat geen acht op de memorie van wederantwoord die buiten de termijn bepaald bij artikel  1, e, van 
het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (II) ter griffie van het Hof werd neergelegd (1) (2). (1) Zie Cass., 6 sept. 
2002, AR C.02.0177.N, nr ... . (2) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie van wederantwoord - Cassatieberoep 
tegen arrest Raad van State

30 mei 2003C.00.0670.N AC nr. 327

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 mei 2003, AR nr C.00.0670.N, AC, 2003, nr ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg - 
Cassatieberoep

De keuze van woonplaats, zoals deze gedaan in een dagvaarding of een conclusie in eerste aanleg, die in een 
latere instantie niet is hernomen geldt niet in die latere instantie, dus ook niet voor het instellen van het 
cassatieberoep tegen het arrest dat in hoger beroep is gewezen (1). (1) Zie de verwijzingen in de (op dat vlak 
strijdige) conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg - 
Cassatieberoep

- Art. 111 Burgerlijk Wetboek

10 april 2003C.02.0112.F AC nr. 240

Het cassatieberoep dat door de adoptant wordt ingesteld tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep 
die enkel een advies heeft uitgebracht over de zaak waarin hij geen partij was, is niet-ontvankelijk (1). (1) Cass., 
22 feb. 1979 (AC, 1978-79, 754).

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

20 maart 2003C.01.0269.F AC nr. 179

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR C.01.0269.F, AC, 2002, nr ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Gemengd vonnis - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof - Definitieve uitlegging van een 

P. 561/30476-9-2016



wetsbepaling - Tot de definitieve beslissing beperkt beroep - Arrest van het Grondwettelijk Hof tijdens het cassatiegeding - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Weerslag

Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarbij een arrest een definitieve uitlegging geeft van 
een wetsbepaling waarover het een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Grondwettelijk Hof, 
niettegenstaande het Grondwettelijk Hof het prejudicieel arrest heeft gewezen na de indiening van het 
cassatieberoep en vóór elke latere beslissing van het hof van beroep, is ontvankelijk (1). (Impliciete oplossing). 
(1) Zie andersluidende concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Gemengd vonnis - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof - Definitieve uitlegging van een 
wetsbepaling - Tot de definitieve beslissing beperkt beroep - Arrest van het Grondwettelijk Hof tijdens het cassatiegeding - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Weerslag

20 maart 2003C.02.0309.F AC nr. 183

De beslissing van het arrest dat de deskundigenopdracht bevestigt die de eerste rechter heeft bevolen en ze 
uitbreidt zonder uitspraak te doen over de aard van de door de partijen aangegane verbintenissen waarover 
een geschil was opgeworpen, is geen eindbeslissing.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Bevestiging van de aanwijzing van een deskundige - Uitbreiding van de opdracht - Eindbeslissing

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

10 maart 2003S.02.0085.F AC nr. 161

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld meer dan drie maanden nadat de 
beslissing van het arbeidsgerecht die een dringende reden aanneemt die tot ontslag van een beschermde 
werknemer kan leiden, bij gerechtsbrief ter kennis van eiser is gebracht (1). (1) Cass., 28 mei 1990, AR 7079, nr 
563; zie Cass. 3 sept. 1999, AR C.97.0319.N, nr 434; 12 feb. 2001, AR S.00.0089.F, nr 83 en de noot 1.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Ondernemingsraad en 
veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Dringende reden - Aanneming van de dringende reden door het 
arbeidsgerecht - Arrest - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Art. 11, § 3, vierde lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 57 Gerechtelijk Wetboek

17 februari 2003S.02.0061.F AC nr. 109

Een arrest dat het Hof van cassatie in een andere zaak gewezen heeft kan voor het Hof als processtuk worden 
gebruikt, zelfs als het afschrift ervan niet gehecht is aan het cassatieverzoekschrift; het Hof vermag acht erop 
te slaan (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de gedeeltelijke vernietiging op grond van het niet gepubliceerde 
tweede middel. Het was van oordeel dat de door de eerste verweerder tegen het eerste middel aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat middel feit en recht vermengde, gegrond was. Volgens het 
O.M. immers kon een arrest dat het Hof van cassatie in een andere zaak had gewezen niet voor het Hof als 
processtuk worden gebruikt, indien, zoals te dezen, het afschrift ervan niet bij het cassatieverzoekschrift 
gevoegd was (arg. artt. 1100 en 1098 Ger.W.).

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Arrest van het Hof gewezen in een andere 
zaak

2 januari 2003C.02.0355.F AC nr. 3

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een aan de griffie van het Hof gericht verzoekschrift 
dat niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van cassatie (1). (1) Cass., 29 maart 1999, A.R. 
S.98.0080.F, nr 188.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift - Advocaat bij het Hof van 
Cassatie - Verzuim van handtekening

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

20 december 2002F.00.0028.N AC nr. 595
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Wanneer achtereenvolgens twee voorzieningen werden ingesteld tegen eenzelfde arrest en de wijze waarop 
de zaken aanhangig werden gemaakt, bij het Hof ambtshalve de vraag doet rijzen naar de ontvankelijkheid van 
de ene en van de andere voorziening, verdaagt het de zaak teneinde aan het openbaar ministerie toe te laten 
een conclusie te nemen over de opgeworpen vraag en aan de partijen toe te laten hierover een standpunt in 
te nemen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door het Hof ambtshalve opgeworpen middel van onontvankelijkheid - Te volgen procedure

- Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek

29 november 2002C.00.0342.N AC nr. 644

De loutere verkeerde aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift van het 
verzoekschrift in cassatie werd ter hand gesteld, die uitsluitend te wijten is aan de verklaring van deze 
persoon, leidt niet tot nietigheid wanneer blijkt dat de betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. 7982, nr 429; 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr 564.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verzoekschrift - Betekening aan de 
woonplaats - Exploot - Hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift werd ter hand gesteld - Verkeerde aanduiding

- Artt. 35, tweede lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.01.0493.F AC nr. 568

In burgerlijke zaken is het de eiser verboden een middel aan te vullen of te wijzigen in een latere procesakte 
(1). (1) Zie Cass., 4 april 1974, AC, 1974, 681.

Burgerlijke zaken - Vormen - Allerlei - Eiser - Geschrift dat een middel aanvult of wijzigt

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2002C.01.0525.F AC nr. 529

De in het cassatieverzoekschrift en in de akte tot betekening ervan begane verschrijving die erin bestaat dat 
noch de datum van de bestreden beslissing noch de rolnummers ervan juist zijn aangegeven, maakt de 
voorziening niet onontvankelijk mits de verschrijving aan de hand van de stukken van de rechtspleging kan 
worden verbeterd (1). (1) Zie cass., 8 okt. 1992, AR 9415, nr 657 en concl. adv.-gen. PIRET, in Bull. en Pas. 
1992, I, nr 657.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Ontbreken 
van vermeldingen - Datum van het vonnis en algemene rolnummers - Verschrijving

6 september 2002C.02.0177.N AC nr. ...

Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald bij artikel  1, d, 
Besluit van de Regent 23 aug. 1948, ter griffie van het Hof werd neergelegd (1). (1) Zie cass. 26 juni 1997, A.R. 
C.96.0372.F, nr. 304.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie van antwoord - Cassatieberoep tegen 
arrest Raad van State

- Art. 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

19 april 2002C.01.0218.F AC nr. 241

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 19 april 2002, AR C.01.0097.F, AC 2002, nr ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening aan de procureur des 
Konings - Kennis van de woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats

De betekening van het cassatieberoep aan de procureur des Konings is van generlei waarde als de partij op 
wier verzoek zij is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van de betekende 
kende; een dergelijke betekening kan evenwel, ook al is zij naar de vorm onregelmatig, geen nietigheid tot 
gevolg hebben, aangezien zij het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan de verwerende 
partij een afschrift bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid geven haar 
verweermiddelen uiteen te zetten (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening aan de procureur des 
Konings - Kennis van de woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats

- Artt. 40, vierde lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

28 februari 2002C.99.0097.N AC nr. 146
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Concl. adv.-gen. Bresseleers, cass., 28 feb. 2002, A.R. nr C.99.0097.N, AC, 2002, nr...

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei - Procedure van rangregeling - Beslissing - 
Kennisgeving

In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest ter zake van rangregeling te laat ingesteld, wanneer 
het is ingesteld meer dan drie maanden na de kennisgeving van de beslissing door de griffier bij gerechtsbrief 
(1). (1) Zie de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei - Procedure van rangregeling - Beslissing - 
Kennisgeving

- Artt. 57, 1073, 1078, 1648, 1649 en 1650 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Al zou een vordering, ingevolge de niet-ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid, van zijn cassatieberoep, 
afgewezen blijven ten aanzien van een van de eisers, en, ingevolge cassatie, door de verwijzingsrechter 
toegewezen worden, dit heeft niet tot gevolg dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen materieel onmogelijk zou zijn, zodat het geschil niet onsplitsbaar is en die niet-ontvankelijkheid 
zich daardoor niet uitstrekt tot het cassatieberoep van de andere eiser (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige 
conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het 
daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Gevolgen van niet-
ontvankelijkheid t.a.v. één partij - Onsplitsbaarheid

- Artt. 31, 1073, eerste lid en 1084 Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Gevolgen van niet-
ontvankelijkheid t.a.v. één partij - Onsplitsbaarheid

14 januari 2002S.01.0016.F AC nr. 25

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 14 jan. 2002, A.R. S.01.0016.F, AC 2002, nr. ....

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Vennootschap in vereffening - Aanhef van het bestreden arrest - Vereffenaar

Wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve vennootschap is ingesteld en uit de 
conclusies van de partijen voor de bodemrechter blijkt dat de vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in 
vereffening is gesteld, wordt het later uitgesproken arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening 
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het gewezen is in zake van de 
vereffenaar die optreedt qualitate qua; het cassatieberoep dat tegen de coöperatieve vennootschap in 
vereffening is ingesteld is bijgevolg ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Vennootschap in vereffening - Aanhef van het bestreden arrest - Vereffenaar

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001C.98.0052.N AC nr. ...

Onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing, vatbaar voor cassatieberoep, is de beslissing een laattijdig 
overgelegde conclusie uit het debat te weren, daar ze een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht 
over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1983, A.R. 6753, AC, 1982-83, nr 333 en 22 nov. 1991, A.R. 
7550, nr 156.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - 
Laattijdig ingediende conclusie - Wering uit het debat - Aard van de beslissing

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

10 december 2001S.00.0163.N AC nr. ...
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Ontvankelijk is de vordering van eisers in cassatie tot bindendverklaring van het arrest wanneer eisers er 
belang bij hebben dat de verweerders op deze eis zich niet meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van 
het bestreden arrest indien dit voor het Hof zou vernietigd worden; dit geldt ook wanneer de verweerders op 
deze eis reeds voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die vordering tot 
bindendverklaring door de feitenrechter werd afgesplitst en naar de bijzondere rol verwezen en het bestreden 
arrest gewezen is tussen de andere partijen en buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om (1). 
(1) Zie Cass. 29 okt. 1987, A.R. nr. 7721-7818, AC 1987-1988, nr. 124; 15 maart 1995, A.R. nr. P.94.1403.F, nr. 
148; 12 april 1995, A.R. nr. P.94.1154.F, nr. 198; 25 nov. 1996, A.R. nr. C.94.0490.N, nr. 451.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Middel van niet-ontvankelijkheid - Verweerders op deze vordering 
opgeroepen tot bindendverklaring voor de feitenrechter - Verwijzing naar de bijzondere rol van de vordering tot 
bindendverklaring - Arrest gewezen buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het belang van de eisers om de bindendverklaring van het tussen te komen arrest voldoende uit de 
procedure blijkt, zijn de eisers niet verplicht daar nog verdere motivering voor te geven (1). (1) Zie Cass. 29 okt. 
1987, A.R. nr. 7721-7818, AC 1987-1988, nr. 124; 15 maart 1995, A.R. nr. P.94.1403.F, nr. 148; 12 april 1995, 
A.R. nr. P.94.1154.F, nr. 198; 25 nov. 1996, A.R. nr. C.94.0490.N, nr. 451.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Middel van niet-ontvankelijkheid - Belang

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

10 december 2001S.00.0194.N AC nr. ...

Jurisprudentiefiche

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerders op deze vordering opgeroepen tot bindendverklaring voor de feitenrechter - Verwijzing naar de bijzondere rol 
van de vordering tot bindendverklaring - Middel van niet-ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring van het arrest

19 november 2001S.00.0126.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep van eiser t.a.v. verweerder wanneer tussen de eiser in cassatie en die 
verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarover uitspraak 
doet (1). (1) Cass., 20 okt. 1995, AR. C.95.0015.F, nr. 449; 11 dec. 1997, C.96.0374.N, nr. 550.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Geding voor de feitenrechter - Ontvankelijkheid

- Artt. 17, 18 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

In zoverre het bestreden arrest zich ertoe beperkt het debat te heropenen en de zaak te verdagen teneinde de 
partijen de gelegenheid te geven conclusies te nemen en pleidooien te houden, is het een beslissing alvorens 
recht te doen en is het cassatieberoep dat tegen die beslissing wordt ingesteld vóór de eindbeslissing dus niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie cass., 4 feb. 1972 (AC, 1972, 528).

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Bestreden arrest - Beslissing - 
Heropening van het debat - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

16 november 2001C.00.0139.F AC nr. ...

De vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest is ontvankelijk wanneer hij er belang bij 
heeft de te wijzen beslissing verbindend te horen verklaren voor verweerder, op die eis (1). (1) Cass., 25 nov. 
1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Grond van niet-ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Gebrek aan belang

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

5 november 2001S.00.0051.F AC nr. ...

Laattijdig en dus niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na de kennisgeving van de 
beslissing door de griffier overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, Ger.W. wordt ingesteld tegen een 
arrest inzake Z.I.V.-verzekering voor de werknemers (1). (1) Zie cass., 20 mei 1996, AR. S.95.0087.F, nr. 182; 17 
maart 1997, AR. S.96.0133.F, nr. 150; zie ook cass., 30 juni 1997, AR. S.96.0177.N, nr. 311.
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Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Werknemers - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving

- Artt. 32, 2°, 580, 1° en 2°, 704, 1e lid, 792, 2e en 3e lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2001S.00.0118.F AC nr. ...

Wanneer het arbeidshof bij eindarrest het hoger beroep van eiser tegen het bestreden vonnis ontvankelijk 
heeft verklaard, is dat vonnis niet vatbaar voor cassatieberoep (1). (1) Zie cass., 12 nov. 1908 (Bull. en Pas., 
1909, I, 16); 18 april 1929 (ibid., 1929, I, 159); 17 juni 1929 (ibid., 1929, I, 244) en de noot 2; 20 jan. 1967 (ibid., 
1967, I, 608). In zijn conclusie voor het geannoteerde arrest had het O.M. de uitdrukking "irrévocablement 
jugé" verkozen boven "définitivement jugé" om alle verwarring over de betekenis van de gebruikte termen uit 
te sluiten (zie artikel  19, eerste lid, Ger.W.)

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Allerlei - Cassatieberoep tegen een vonnis - Cassatieberoep 
tegen een arrest - Hoger beroep ontvankelijk verklaard bij eindvonnis - Cassatieberoep tegen het vonnis - Ontvankelijkheid

29 juni 2001C.98.0360.N AC nr. ...

Het cassatieberoep dat een wederpartij instelt tegen een betrokken partij die in de loop van het geding haar 
activiteit geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen, is ontvankelijk wanneer de partij tegen welke het 
rechtsmiddel is gericht van die overdracht geen kennis heeft gegeven aan de partij die het rechtsmiddel heeft 
ingesteld, ongeacht of die overdracht al dan niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd (1). (1) Zie cass., 
1 februari 1982, AC 1981-82, nr 328; Cass., 24 december 1982, A.R. nr 3495, AC 1982-83, nr 253.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Gevolgen van niet-
ontvankelijkheid t.a.v. één partij - Procespartij die haar activiteiten overdraagt in de loop van het geding - Gebrek aan 
kennisgeving aan de partij die cassatieberoep instelt

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0037.F AC nr. ...

De voorziening jegens een partij op wie geen enkel tot staving van de voorziening aangevoerd middel 
betrekking heeft, is ontvankelijk wanneer een van die middelen, indien het in een van de onderdelen ervan 
gegrond was, tot vernietiging zou kunnen leiden van de beschikkingen van het bestreden arrest die 
verzoekster in cassatie nadeel berokkenen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verscheidene middelen - Verscheidene partijen - Geen middel jegens een van die partijen - 
Ontvankelijkheid

7 juni 2001C.99.0496.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat aan een partij in een onsplitsbaar geschil onregelmatig is betekend, is ontvankelijk 
wanneer  die betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten aan  die partij het afschift 
te bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid te bieden  haar verweermiddelen 
uiteen te zetten.

Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Onregelmatige betekening - Bedoeling van de wetgeving - 
Ontvankelijkheid

- Art. 867 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Dienstorder van de rechtbank

De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling voor het gerechtelijk jaar opmaakt is 
een maatregel van inwendige aard die niet de kenmerken vertoont van de in artt. 608 en 609, 1°, Ger.W. 
bedoelde beslissingen die vatbaar zijn voor cassatieberoep (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Dienstorder van de rechtbank

- Artt. 316, 608 en 609 Gerechtelijk Wetboek

4 mei 2001C.98.0199.N AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass. 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, AC 2001, nr...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Toelaatbaar karakter van het 
cassatieberoep - Bewijs - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Neerlegging

De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om een 
cassatieberoep in te stellen in naam van de gemeente kan na het neerleggen van de voorziening ter griffie van 
het Hof neergelegd worden (1) (2). (1) Zie cass., 28 nov. 1996, A.R. nr. S.96.0036.F, nr. 463. (2) Zie de conclusie 
O.M.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Toelaatbaar karakter van het 
cassatieberoep - Bewijs - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Neerlegging

- Art. 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

26 april 2001C.00.0294.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is het cassatieberoep in een onsplitsbaar geschil niet ontvankelijk wanneer het niet gericht 
is tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser; zulks is 
het geval met het geschil over de vraag of bij de verdeling die vastgelegd is in de collectieve schuldenregeling 
van verweerster rekening moet worden gehouden met het algemeen voorrecht dat ten voordele van eiser is 
ingesteld (1). (1) Cass., 6 okt. 1995, A.R. C.95.0030.F, nr. 420.

Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Onsplitsbaar geschil - Geschil over de collectieve schuldenregeling - 
Cassatieberoep niet tegen alle partijen gericht - Ontvankelijkheid

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

29 maart 2001C.99.0429.F AC nr. ...

Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt veroordeeld om de 
oorspronkelijke eiser te vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep vanwege de gevrijwaarde definitief 
geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde, is het cassatieberoep van de in vrijwaring opgeroepen partij 
tegen die beslissing, ondanks het gebrek aan  onsplitsbaarheid van de hoofdvordering en de vordering tot 
vrijwaring, ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien er voor de bodemrechters een geschil tussen 
die twee partijen bestond (1). (1) Zie Cass., 10 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, nr. 396.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Beslissing definitief geworden tussen die eiser en de gevrijwaarde - Cassatieberoep door de verweerder in vrijwaring - Geen 
enkele onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid

Hoewel er geen onsplitsbaarheid is tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, is het 
cassatieberoep van de tot vrijwaring opgeroepen partij tegen de beslissing op de hoofdvordering ontvankelijk 
t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien er voor de bodemrechters een geschil tussen die twee partijen 
bestond (1). (1)  Zie Cass., 10 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, nr. 396.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Beslissing die definitief is geworden op de hoofdvordering - Cassatieberoep door de gevrijwaarde ingesteld tegen de 
oorspronkelijke eiser - Geen enkele onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid

29 maart 2001C.00.0190.F AC nr. ...

Een betekening die rechtsmisbruik oplevert kan niet dienen als aanvang van de termijn waarbinnen 
cassatieberoep moet worden ingesteld. (Art. 1073 Ger. W.).

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Betekening die rechtsmisbruik 
oplevert

- Art. 1073 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2001D.99.0023.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het tegen het Instituut der accountants ingestelde cassatieberoep, aangezien dat instituut 
wettelijk niet langer bestaat en de rechten en verplichtingen ervan zijn overgegaan op het Instituut van de 
accountants en de belastingconsulenten dat rechtspersoonlijkheid geniet (1). (1) Zie voor de overgang van de 
Pensioens- en gezinstoelagenkas voor de werknemers van Kongo en Ruanda-Urundi naar de Dienst voor de 
overzeese sociale zekerheid, cass.,24 feb. 1967, AC, 808; voor de rechtsopvolging van de Staat door de 
Gemeenschappen en Gewesten, 19 juni 1992 (volt. terechtz.), AR. 7878, nr. 522, en concl. adv.-gen. De Swaef.; 
voor een ontbonden vennootschap, 23 feb. 1990, AR. 6717, nr. 388.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Instituut dat een ander instituut opvolgt - Ontvankelijkheid
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12 februari 2001S.00.0089.F AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld meer dan drie maanden nadat de 
beslissing van het arbeidsgerecht over een geschil betreffende verkiezingen voor de ondernemingsraden en de 
veiligheidscomités bij gerechtsbrief ter kennis van de eiser is gebracht (1). (1) Cass., 12 feb. 1990, 
AR.6866-6974, nr. 362; zie cass. 24 april 1989, AR. 8550, nr. 481; i.v.m. de datum waarop de kennisgeving van 
een vonnis of arrest is geschied, zie cass., 20 mei 1996, AR. S.95.0087.F, nr. 182, en noot 1, p. 473; 9 dec. 1996, 
volt. terechtz., AR. S.96.0098.N, nr. 494; 20 feb. 1998, AR. F.96.0127.F, nr. 103, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1998, en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Ondernemingsraad en 
comité voor preventie en bescherming op het werk - Verkiezingen - Arbeidsgerecht - Beslissing - Kennisgeving

- Art. 79, §§ 1 en 2, 5°, en § 3 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk

- Art. 24, §§ 1 en 2, 5°, en § 3 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 2, 32, 57 en 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

15 januari 2001S.99.0107.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F.LECLERCQ, cass. 15 jan. 2001, AR. S.99.0107.F, AC 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening

In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie gedane afstand 
van cassatieberoep (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

15 december 2000C.00.0123.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Benoeming van een arbiter

Tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot benoeming van een arbiter op 
grond van artikel  1684, eerste lid, Ger.W., staat geen cassatieberoep open (1). (1) Zie de conclusie van het 
openbaar ministerie.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Benoeming van een arbiter

- Art. 1686, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 november 2000S.00.0096.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt opgeworpen tegen een voorziening in burgerlijke 
zaken die ingesteld is bij een verzoekschrift dat door de partij zelf en niet door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie is ondertekend, dient niet voorafgaandelijk ter kennis te worden gebracht; in een dergelijk geval geldt 
artikel  1097 Ger.W. niet (1). (1) Zie Cass., 29 maart 1972 (AC 1972, 727) en noot 1, p. 727; 23 feb. 1979 (ibid. 
1978-79, 757); 30 okt. 1989, A.R. 8644, nr. 129 en noot 1, p. 289; 22 jan. 1990, A.R. 8745, nr. 318 en noot 2, p. 
667; 29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 188; vgl. cass. 10 april 2000, A.R. F.98.0114.F, nr. 239.

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid ambtshalve opgeworpen tegen een door en partij 
ondertekende voorziening - Geen kennisgeving

- Artt. 1080 en 1097 Gerechtelijk Wetboek

2 november 2000C.99.0105.F AC nr. ...

Het arrest dat voorziet in de vervanging van een deskundige zonder dat daartegen kritiek is geuit, is geen 
eindbeslissing.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Vervanging van een deskundige - Eindbeslissing

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 2000C.98.0538.F AC nr. ...
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Aangezien de artt. 1386 en 1495 Ger.W. specifiek betrekking hebben op de tenuitvoerlegging, doet de 
betekening van een eensluidend verklaard afschrift van de beslissing in plaats van de betekening van een 
afschrift van de uitgifte van de beslissing, de termijn van cassatieberoep ingaan.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Eensluidend verklaard 
afschrift van de beslissing - Betekening

- Art. 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

28 september 2000C.99.0542.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling legt de bestendige deputatie de verplichting op om bij haar voorziening een 
eensluidend uittreksel te voegen uit het door haar op grond van artikel  106, vijfde lid, Provinciewet getroffen 
besluit om haar vordering in te stellen (1). (1) Zie cass., 1 feb. 1999, AR. F.98.0018.F, nr. 54, en concl. adv.-gen. 
J.-F. Leclercq.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Provincie - Bestendige deputatie - Machtiging

- Artt. 74 en 106, vijfde lid Provinciewet

7 september 2000C.99.0052.F AC nr. ...

De in het buitenland gedane betekening van de bestreden beslissing is ongedaan indien de partij op wier 
verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt in België kende; het bewijs 
van die kennis moet worden geleverd door de partij die zich erop beroept (1). (1) Zie cass., 15 mei 1995, AR 
C.94.0398.F, nr. 235 en concl. adv.-gen. J.F. Leclercq.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekeningen en kennisgevingen - 
Betekening in het buitenland - Gekozen woonplaats - Kennis - Bewijs

- Art. 40, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000F.97.0047.N AC nr. ...

Nietig is de voorziening die een middel bevat waarin een stuk wordt aangehaald in een andere taal dan die van 
de rechtspleging zonder dat de vertaling of de zakelijke inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de 
rechtspleging . (1) Cass. 15 jan. 1990, A.R. nr 6693, AC 1989-90, nr 296; Zie Cass. 15 feb. 1993, A.R. nr 8239, nr 
91.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Gronden van niet-ontvankelijkheid - Taal - 
Eentaligheid van de akte - Stuk in het middel aangehaald in een andere taal

- Artt. 27 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

5 juni 2000S.99.0165.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij is in de bestreden beslissing (1). 
(1) Cass., 9 sept. 1993, A.R. 9608, nr. 339; zie Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0057.F, nr. 465, en de noot 1; 22 
april 1999, A.R. D.98.0012.F, nr. 235.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Geen partij in de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2000C.99.0185.N AC nr. ...

Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing of maatregel van louter inwendige aard; 
tegen dergelijke beslissing staat cassatieberoep open (1). (1) Cass., 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 en 8845, nr. 
381; zie ook cass., 18 nov. 1997, P.97.1364.N, nr. 485, en de concl. van het O.M.; vgl. cass., 9 jan. 1998, 
C.97.0153.F, nr. 18, P.&B., 1998, 220 met noot Brewaeys.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Maatregel van inwendige aard

- Artt. 1046 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Betekeningen en 
kennisgevingen - Gerechtsbrief - Niet verplichte gerechtsbrief
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De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil betreffende een in artikel  580, 1, Ger.W. genoemde 
zaak, begint te lopen bij de betekening van de bestreden beslissing en niet vanaf de kennisgeving van die 
beslissing per gerechtsbrief aan de partijen (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Betekeningen en 
kennisgevingen - Gerechtsbrief - Niet verplichte gerechtsbrief

- Artt. 580, 1°, 704,eerste lid,792,2e en 3e lid, 1073, 1e lid Gerechtelijk Wetboek

12 november 1999C.98.0487.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beroepbaar vonnis dat een partij of een derde veroordeelt 
tot betaling van een dwangsom in geval van weigering om stukken te overleggen.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Veroordeling tot een dwangsom - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

3 september 1999C.97.0262.N AC nr. ...

In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet in een geschil van evenredige 
verdeling te laat ingesteld, wanneer het is ingesteld meer dan drie maanden na de kennisgeving van de 
beslissing door de griffier bij gerechtsbrief.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei - Geschil van evenredige verdeling - Beslissing - 
Kennisgeving

- Artt. 57, 1073, 1078, 1634, 1635 en 1636 Gerechtelijk Wetboek

28 juni 1999S.99.0004.N AC nr. ...

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening opgeworpen door de verweerder en hieruit afgeleid 
dat het verzoekschrift tot cassatie niet is ondertekend door een advokaat bij het Hof van cassatie is gegrond;  
het verzoekschrift tot cassatie moet zijn ondertekend door een advokaat bij het Hof van cassatie.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Middel van niet-ontvankelijkheid van 
voorziening - Verzoekschrift - Niet ondertekend door advokaat bij Hof van cassatie

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

3 juni 1999C.98.0559.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een eiser, die geen partij is in de bestreden beslissing.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Geen partij in de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

30 april 1999C.99.0056.N AC nr. ...

Art. 88, § 2, Ger.W., krachtens hetwelk cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep 
openstaat tegen de beschikking uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg terzake 
van een incident in verband met de verdeling van de burgerlijke zaken onder afdelingen, rechters of kamers 
van een zelfde rechtbank, is niet toepasselijk ten aanzien van een beslissing van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Rechtbank van koophandel - Verdeling van de zaken onder afdelingen, rechters of kamers van een zelfde rechtbank - 
Incident - Beslissing van de voorzitter

- Art. 88, § 2 Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk is de memorie die door een partij is ingediend buiten de termijn van 8 dagen te rekenen 
vanaf de dag dat haar overeenkomstig artikel   642 Ger.W.  kennis is gegeven van het afschrift van het door de 
procureur-generaal bij het hof van beroep ingestelde cassatieberoep.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Artikel 642 Ger.W. - Kennisgeving van het 
cassatieberoep - Opmerkingen van de partijen - Vervaltermijn

- Artt. 88, § 2, en 642 Gerechtelijk Wetboek

29 maart 1999S.98.0080.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een aan de griffie van het Hof gericht verzoekschrift 
dat niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
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Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift - Handtekening - Advocaat bij 
het Hof van Cassatie - Verzuim

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

26 maart 1999C.99.0067.N AC nr. ...

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie 
wordt ingesteld met toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990 ondertekend moet zijn 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Beslissing gewezen in het kader van de wet 
van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - Verzoekschrift - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

1 maart 1999S.97.0156.F AC nr. ...

Cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer eiser geen partij is in de bestreden beslissing.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Eiser die geen partij is in de bestreden beslissing - Gevolg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

10 december 1998C.95.0373.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de verweerder "meent te kunnen aantonen" dat het college van burgemeester en 
schepenen van een gemeente niet heeft beslist een voorziening in te stellen volstaat niet om een middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voorziening te schragen.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Gemeente - Middel van niet-ontvankelijkheid - Gronden - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen

1 oktober 1998C.97.0357.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen de voorziening is aangevoerd en hieruit is afgeleid dat eiser, die 
zelf de voorziening heeft ingesteld noch hoedanigheid noch belang heeft, kan niet worden aangenomen 
wanneer, zoals blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, eiser alle activa en passiva van de 
onderneming heeft overgenomen van een vóór het cassatiegeding overleden partij voor de feitenrechters.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Hoedanigheid en belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Gegrondheid

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

De regel dat vernietiging van een gerechtelijke beslissing leidt tot vernietiging van een latere beslissing die het 
vervolg ervan is, heeft niet tot gevolg dat het cassatieberoep, dat vóór de uitspraak van de vernietiging van de 
eerste beslissing tegen een latere beslissing wordt ingesteld, geen bestaansreden meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk wordt (Impliciet).

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan belang of bestaansreden - Vernietiging van een 
beslissing - Beslissing die slechts het vervolg is - Vernietigde beslissing - Cassatieberoep tegen deze beslissing - 
Ontvankelijkheid

11 juni 1998C.94.0415.N AC nr. ...

Het cassatieberoep, ingesteld door een coöperatieve vennootschap in vereffening die niet vertegenwoordigd 
was door het bevoegde orgaan, is niet ontvankelijk en dit gebrek kan nadien niet worden opgeheven.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Coöperatieve vennootschap in vereffening - Bevoegd orgaan - Vertegenwoordiging - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Artt. 702 en 703 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.96.0167.N AC nr. ...

Maakt geen beslissing alvorens recht te doen uit het arrest dat, hoewel het het debat heropent, definitief 
uitspraak doet over de bevoegdheid van het geadiëerde gerecht;  het cassatieberoep tegen een dergelijk 
arrest is ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
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Beslissing alvorens recht te doen

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1998C.97.0103.N AC nr. ...

Op de ter griffie van het Hof neergelegde stukken, die geen originelen zijn, dient vermeld door de advocaten 
die voor de feitenrechter de partijen hebben vertegenwoordigd dat deze kopieën overeenstemmen met de 
stukken overgelegd aan de feitenrechter.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Ter griffie van het Hof neergelegde stukken - 
Kopieën - Overeenstemming met de originelen

19 maart 1998C.94.0422.N AC nr. ...

In een onsplitsbaar geschil komt het cassatieberoep dat een partij regelmatig heeft ingesteld ten goede aan de 
eiser wiens cassatieberoep is ingesteld na het verstrijken van de bij artikel  1073, eerste lid, Ger.W. bepaalde 
termijn.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatieberoep ingesteld door meerdere 
partijen - Onsplitsbaar geschil - Door een partij regelmatig ingesteld cassatieberoep - Ontvankelijkheid van de andere 
cassatieberoepen

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1998C.95.0367.N AC nr. ...

De verweerder kan de afwijzing van de voorziening niet vorderen op grond dat ze niet binnen de wettelijke 
termijn ter griffie van het Hof werd neergelegd als de eiser van de betekening ervan afstand heeft gedaan.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verzoekschrift - Betekening - 
Neerlegging - Laattijdigheid - Afstand - Vordering tot afwijzing van de voorziening - Grond

- Art. 1093, derde lid Gerechtelijk Wetboek

De voorziening bij het Hof wordt ingesteld door het neerleggen van het verzoekschrift ter griffie en niet door 
de betekening ervan; het feit dat de verweerder later een vorig betekend verzoekschrift neerlegt tast de 
ontvankelijkheid van de voorziening niet aan.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verzoekschrift - Betekening - 
Neerlegging - Voorwaarden - Ontvankelijkheid

- Art. 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

Het Hof kan geen acht slaan op een memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald in artikel  1093 
Ger.W. ter griffie van het Hof werd ingediend.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie van antwoord

- Art. 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Het Hof, kan zonder enig ander vormvereiste, een voorziening ambtshalve niet ontvankelijk verklaren wegens 
gemis aan bestaansreden, wanneer, enerzijds, dat gemis aan bestaansreden hieruit volgt dat het bestreden 
arrest al door het Hof was vernietigd ten gevolge van de vernietiging van een vorig arrest, en wanneer 
anderzijds, de kosten van de niet ontvankelijk verklaarde voorziening worden aangehouden, zodat die 
verklaring van niet-ontvankelijkheid eiser niet kan benadelen. (Impliciet) (Tweede zaak)~@@             
CCCCCCCCC

Burgerlijke zaken - Allerlei - Procedure - Niet-ontvankelijkheid - Geen grond van niet-ontvankelijkheid

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

Het cassatieberoep waarbij de partij die de wraking vordert, opkomt tegen het arrest van het hof van beroep 
waarbij de wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is niet tegen die 
magistraten gericht; een dergelijk cassatieberoep, wanneer het in de wettelijke vormen en binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet 
ontvankelijk in zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en dus tegen hen is gericht. (Eerste en 
tweede zaak)~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Ontvankelijkheid - Verweerder - Gewraakte rechter - Gewraakte magistraat van het openbaar ministerie
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- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1997C.96.0374.N AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep ten aanzien van een verweerder, wanneer tussen de eiser en die 
verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarover uitspraak 
heeft gedaan.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Geding voor de feitenrechter - Verschillende partijen - Ontvankelijkheid - Belang

- Artt. 17, 18 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

8 december 1997C.97.0180.N AC nr. ...

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel  1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld met 
toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990, moet ondertekend zijn door een advocaat bij 
het Hof van cassatie.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Beslissing gewezen in het kader van de wet 
van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - Cassatieberoep - Verzoekschrift - Artikel 1080, 
Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

20 november 1997F.95.0025.N AC nr. ...

Buiten het toepassingsgeval van artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van regelmatige 
afstand, kan een partij zich in burgerrechtelijke zaken geen tweede maal in cassatie voorzien tegen dezelfde 
beslissing, zelfs als dit tweede cassatieberoep voor de verwerping van het eerste is ingesteld.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 1997C.96.0344.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een partij tegen een andere partij met wie zij voor de feitenrechter 
niet in geding was en ten voordele van wie de bestreden beslissing geen veroordeling van eiser uitspreekt.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Geen 
geding voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene partij ten voordele van de andere - 
Ontvankelijkheid

Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt veroordeeld om de 
oorspronkelijke eiser te vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep vanwege de gevrijwaarde definitief 
geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde, is het cassatieberoep van de verweerder in vrijwaring tegen 
die beslissing, bij gebrek aan onsplitsbaarheid van de hoofvordering en de vordering tot vrijwaring, niet 
ontvankelijk t.a.v.  de oorspronkelijke eiser.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Beslissing waarbij de gevrijwaarde wordt veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te vergoeden - Beslissing definitief 
geworden tussen die eiser en de gevrijwaarde - Cassatieberoep door de verweerder in vrijwaring - Geen enkele 
onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid

30 juni 1997S.96.0177.N AC nr. ...

De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil tussen een verzekeringsinstelling en een 
zorgenverstrekker tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van de bestreden beslissing 
bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze beslissing.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Aanvang - Gerechtsbrief

13 juni 1997C.94.0107.N AC nr. ...

Als een voorziening alleen gericht is tegen een beslissing die niet alle verweerders betreft, heeft de eiser toch 
het vereiste belang tegenover de anderen als hij in alle kosten veroordeeld werd.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
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Verweerders - Onderscheiden beslissingen - Voorziening gericht tegen één beslissing - Veroordeling tot de kosten - Belang

9 juni 1997S.96.0115.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken kan het Hof geen acht slaan op stukken die door verweerder of in zijn naam aan de griffie 
zijn gezonden zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van cassatie.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Vorm - Stukken - Verweerder - Advocaat bij het 
Hof van Cassatie

- Art. 1098 Gerechtelijk Wetboek

6 juni 1997C.94.0033.N AC nr. ...

Indien het Hof een middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve wenst te onderzoeken, 
hieruit afgeleid dat de voorziening gericht is tegen arresten die in afzonderlijke zaken zijn gewezen, beveelt het 
de verdaging van de zaak en wordt hiervan kennis gegeven bij gerechtsbrief aan de advocaten van de partijen.
~

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof - Ambtshalve voorgedragen middelen - Voorziening - 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Ambtshalve onderzoek - Verdaging van de zaak - Kennisgeving aan advocaten van 
partijen

- Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek

5 mei 1997S.96.0086.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het arbeidshof dat gericht is tegen "de auditeur-
generaal bij het arbeidshof".~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Verweerder - Openbaar ministerie - Arbeidshof - Auditeur-generaal

- Artt. 143 en 145 Gerechtelijk Wetboek

7 april 1997S.96.0183.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet het verzoekschrift tot cassatie noodzakelijk aan verweerder worden betekend 
voordat het ter griffie van het Hof wordt ingediend.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieverzoekschrift - Indienen ter 
griffie - Voorafgaande betekening - Openbare orde - Substantiële vormvereiste

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

Buiten het toepassingsgeval van artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van regelmatige 
afstand kan, in burgerlijke zaken, een partij zich geen tweede maal in cassatie voorzien tegen een en dezelfde 
beslissing, ook al is het tweede cassatieberoep ingesteld voordat het eerste was verworpen.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - 
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Regel - Uitzonderingen

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

17 maart 1997S.96.0133.F AC nr. ...

Ten aanzien van de partij die geen verstek laat gaan, loopt de termijn om cassatieberoep in te stellen vanaf de 
dag van de betekening van de bestreden beslissing of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig 
artikel 792, tweede en derde lid, Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Bestreden beslissing - Eiser 
tot cassatie - Beslissing op tegenspraak - Verweerder in cassatie - Beslissing bij verstek - Termijn voor verzet - 
Cassatieberoep van eiser - Ontvankelijkheid

- Artt. 1073 en 1076 Gerechtelijk Wetboek

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat tegen een arrest inzake uitkeringen aan 
mindervaliden wordt ingesteld, meer dan drie maanden na de kennisgeving van de beslissing door de griffier 
overeenkomstig artikel  792, tweede en derde lid, Ger.W.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Mindervaliden - Rechterlijke 
beslissing - Kennisgeving

- Artt. 1078 en 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 792, tweede en derde lid, 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 32, 2°, 582, 1°, 704, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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17 maart 1997S.96.0166.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van cassatie gedane afstand 
van het cassatieberoep.~

Burgerlijke zaken - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

6 februari 1997C.96.0020.F AC nr. ...

Wanneer een memorie van antwoord nietig is doordat ze in het Nederlands is gesteld, terwijl de eerste 
voorzitter van het Hof van cassatie, nadat een in het Duits gesteld cassatieberoep tegen een in die taal 
gewezen arrest werd ingesteld, beslist heeft dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd, is een 
tweede in het Frans gestelde en binnen de wettelijke termijn neergelegde memorie ontvankelijk;  het arrest 
van het Hof, waarbij de eerste memorie van antwoord niet ontvankelijk wordt verklaard, stuit die termijn op 
de datum van de indiening van die akte en de gevolgen van die stuiting duren voort tot op de dag van die 
beslissing.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Taalgebruik - Bestreden arrest en 
cassatieberoep - Duitse taal - Beschikking van de eerste voorzitter - Verdere rechtspleging - Franse taal - Memorie van 
antwoord - Nederlandse taal - Nietigheid - Tweede memorie van antwoord - Franse taal - Ontvankelijkheid

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1997C.95.0259.N AC nr. ...

Het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie dat de uiteenzetting van de middelen van eiser niet 
bevat is niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzetting van de middelen - Ontstentenis - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Uit de wettelijke bepaling dat tegen beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe 
conclusietermijn geen rechtsmiddel openstaat volgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de 
beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen de beschikking die de aanvraag inwilligt.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Verzoek om een nieuwe conclusietermijn

- Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

13 januari 1997S.95.0136.N AC nr. ...

Niet-ontvankelijk is de vóór de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen een beslissing ook al zou zij 
onregelmatig zijn, waarbij een rechter tijdens het getuigenverhoor ingaat op het verzoek van een partij, een 
andere getuige voor te brengen.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Beslissing alvorens recht te doen - Onderzoeksmaatregel - Getuigenverhoor - Tussengeschil - Beslissing tot verhoor van 
bijkomende getuige - Middel van niet-ontvankelijkheid voorziening

- Artt. 612 en 941 Gerechtelijk Wetboek

10 januari 1997C.95.0448.N AC nr. ...

Het arrest, dat, op vordering van een partij, een getuigenverhoor beveelt, terwijl de wettigheid van deze 
onderzoeksmaatregel door de andere partij werd betwist op grond van de foutieve passiviteit van de 
verzoeker van dit getuigenverhoor in de voorafgaande procedure, is aangaande dit tussengeschil een 
eindbeslissing, waartegen een voorziening in cassatie openstaat.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Eindbeslissing - Tussengeschil - Getuigenverhoor - Wettigheid - Passiviteit van de eiser

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

6 januari 1997S.95.0131.F AC nr. ...
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Voor de toepassing van artikel  78, 6°, K.B. 12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk 
voorwerp van het geschil. (Impliciet)~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Allerlei - Aanleg - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - 
Verkiezingen - Beroep

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 78, 6° KB 12 aug. 1994

2 december 1996C.96.0054.F AC nr. ...

Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep van een partij tegen de beslissing waarbij het hof van beroep enerzijds 
haar hoger beroep niet ontvankelijk verklaart en anderzijds het vonnis van faillietverklaring van een andere 
partij bevestigt, wanneer eiser geen enkel middel aanvoert tegen het dictum dat zijn hoger beroep niet 
ontvankelijk verklaartikel ~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Niet ontvankelijk hoger beroep - Geen middel - 
Gevolg - Cassatiemiddel - Faillietverklaring

28 november 1996S.96.0036.F AC nr. ...

De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om hetzij 
cassatieberoep in te stellen in naam van de gemeente, hetzij het cassatiegeding voort te zetten dat wordt 
gevoerd op een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot bewaring van 
rechten, kan worden overgelegd tot de sluiting van de debatten, ten bewijze dat het cassatieberoep 
toelaatbaar is.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Toelaatbaar karakter van het 
cassatieberoep - Bewijs - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Overlegging - 
Sluiting van de debatten

- Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek

Al kan het college van burgemeester en schepenen namens de gemeente een vordering tot bewaring van 
rechten instellen, toch moet het aldus ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk worden verklaard wanneer 
voor het Hof niet regelmatig een machtiging van de gemeenteraad wordt overgelegd.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - 
Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Bewijs

- Artt. 104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

28 november 1996S.96.0057.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet het verzoekschrift tot cassatie noodzakelijk aan verweerder worden betekend 
voordat het ter griffie van het Hof wordt ingediend.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieverzoekschrift - Indienen ter 
griffie - Voorafgaande betekening - Openbare orde - Substantiële vormvereiste

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

25 november 1996C.94.0490.N AC nr. ...

Ontvankelijk is de vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest wanneer eiser er belang 
bij heeft de te wijzen beslissing verbindend te horen verklaren voor verweerder, op deze eis.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Gebrek aan belang

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1996C.95.0453.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, AC, 1996, nr.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Bestreden beslissing - 
Kennisgeving - Gerechtsbrief

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegen een vonnis dat in beroep uitspraak doet over 
een verzoek van een echtgenoot aan de vrederechter tot het bevelen van dringende voorlopige maatregelen, 
zoals een uitkering tot levensonderhoud, omdat ze niet binnen de wettelijke termijn, nl.  meer dan drie 
maanden na een kennisgeving overeenkomstig artikel   1030 Ger.W., is ingesteld, is ongegrond.~
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Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Bestreden beslissing - 
Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 57, 1073, eerste lid, 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

25 oktober 1996C.94.0172.N AC nr. ...

Een enkele voorziening mag worden ingesteld door verscheidene eisers tegen eenzelfde beslissing, wanneer 
de voorziening de schending van dezelfde wetsbepalingen inroept en wanneer de bestreden beslissing jegens 
elk van de eisers op identieke motieven steunt;  de omstandigheid dat de in de voorziening ingeroepen 
middelen niet alle eisers aanbelangt, tast de ontvankelijkheid van de voorziening niet aan.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Eén voorziening - Verscheidene eisers - 
Schending van dezelfde wetsbepalingen - Bestreden beslissing gesteund op identieke motieven - Middelen belangen niet 
alle eisers aan - Ontvankelijkheid voorziening

4 oktober 1996C.93.0396.N AC nr. ...

De in artikel  1073, eerste lid, Ger.W. bepaalde termijn om zich in cassatie te voorzien is een vervaltermijn die 
van openbare orde is en de partijen kunnen de gevolgen van het verstrijken ervan niet verzaken, ook niet door 
een nieuwe betekening van het vonnis, waarbij de eerste betekening wordt verzaakt.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatieberoep - Termijn - Vervaltermijn van 
openbare orde - Gevolgen - Nieuwe betekening van de bestreden beslissing

- Artt. 1073, eerste lid, 1078 en 1079 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1996C.95.0391.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is een eindbeslissing en derhalve vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, de beslissing 
van de appelrechter over het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen de fouten aan de zijde van een 
partij en de fysieke stoornissen bij een andere partij.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - 
Eindbeslissing - Oorzakelijk verband

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

14 juni 1996C.95.0265.F AC nr. ...

De betekening van de bestreden beslissing doet, in de regel, de cassatietermijn enkel ingaan ten gunste van de 
partij die de betekening heeft laten doen.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Bestreden beslissing - Betekening 
door een partij - Gevolgen t.o.v. andere partijen

31 mei 1996C.95.0364.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken slaat het Hof geen acht op een geschrift memorie van wederantwoord genaamd dat 
eerder aan de advocaat van verweerder is betekend en door toedoen van eisers advocaat op de griffie van het 
Hof is ingediend, wanneer verweerder geen middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep heeft 
opgeworpen;  een dergelijk stuk is niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Ontvankelijkheid - Geen middel van niet-
ontvankelijkheid aan het cassatieberoep tegengeworpen - Geschrift memorie van wederantwoord genaamd - Memorie van 
wederantwoord

- Artt. 1094, 1099 en 1100 Gerechtelijk Wetboek

Cassatieberoep tegen een overleden verweerder is niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Ontvankelijkheid - Verweerder - Cassatieberoep tegen een overleden verweerder

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1996C.95.0055.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet de uiteenzetting van de middelen, die het verzoekschrift tot cassatie op straffe van 
nietigheid moet bevatten, een precieze en volledige vermelding geven van de door de eiser tegen de 
bestreden beslissing aangevoerde grieven van onwettigheid;  die verplichting vereist inzonderheid, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, dat iedere partij waartegen het is gericht, moet kunnen 
bepalen of het haar betreft.~
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Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzetting van de middelen

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1996S.95.0087.F AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat tegen een inzake sluiting van ondernemingen 
gewezen arrest wordt ingesteld meer dan drie maanden na de kennisgeving van de beslissing door de griffier 
overeenkomstig artikel  792, tweede en derde lid, Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin - Sluiting van 
ondernemingen - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving

- Artt. 1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt.32,2°,580,1°en2°,704,eerste lid,792,tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

10 mei 1996C.95.0330.F AC nr. ...

De bij het cassatieverzoekschrift gevoegde stukken zonder de paraaf van de advocaat bij het Hof van Cassatie 
die dat verzoekschrift heeft ondertekend, mogen in het proces niet worden aangewend.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Stukken zonder paraaf van een advocaat 
bij het Hof van Cassatie

- Artt. 1098 en 1100 Gerechtelijk Wetboek

3 mei 1996C.94.0452.F AC nr. ...

Een eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is, in 
burgerlijke zaken, de beslissing waarbij de appelrechter de beslissing van de eerste rechter om het debat te 
heropenen teneinde stukken en inlichtingen te doen overleggen, bevestigt en de uitspraak over het 
bodemgeschil uitstelt totdat partijen de gevraagde stukken en inlichtingen ter griffie van het hof van beroep 
hebben overgelegd.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - 
Eindbeslissing op tussengeschil

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1995C.94.0484.F AC nr. ...

Wanneer het afschrift van het exploot van betekening van het cassatieberoep door de gerechtsdeurwaarder 
niet is ondertekend, kan zulks niet leiden tot nietigheid van de akte, als uit de gedingstukken blijkt dat de 
betekening van het cassatieberoep het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten het afschrift van 
het verzoekschrift te doen toekomen door de ambtelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, die de 
dagtekening ervan voor echt verklaart en het eensluidend verklaart met het origineel.  Dat is het geval 
wanneer het origineel van het exploot van betekening en de overeenkomstig artikel  38, § 1, derde lid, Ger.W., 
door de gerechtsdeurwaarder gezonden aangetekende brief door laatstgenoemde zijn ondertekend.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Afschrift - Verzoekschrift - Betekening - 
Exploot - Handtekening van de gerechtsdeurwaarder - Verzuim

- Art. 867 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1995C.95.0015.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep t.a.v. een verweerder wanneer tussen de eiser in cassatie en die verweerder 
voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarover uitspraak heeft gedaan.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Ontvankelijkheid - Geding voor de feitenrechter

- Artt. 17, 18 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

Ontvankelijk is het cassatieberoep waarbij de Belgische Staat, die na 1 januari 1989 door de rechtbank van 
eerste aanleg is veroordeeld tot uitvoering van verplichtingen welke door het Waalse Gewest van rechtswege 
waren overgenomen, het arrest bestrijdt dat zijn hoger beroep tegen dat veroordelend vonnis niet 
ontvankelijk verklaartikel ~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid - Gemeenschap en Gewest - Eiser - Belgische Staat - Staatshervorming - Opvolging van de Staat - 
Veroordeling van de Staat - Beslissing van de appelrechter - Cassatieberoep van de Staat - Niet-ontvankelijkheid - 
Onwettigheid
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- Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en 
Gewesten

- Artt. 17, 18 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1995C.95.0030.F AC nr. ...

In een onsplitsbaar geschil is, in burgerlijke zaken, niet ontvankelijk het cassatieberoep dat niet is gericht tegen 
alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Cassatieberoep niet tegen alle partijen gericht - Niet-ontvankelijkheid - 
Gevolg

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

4 september 1995S.94.0153.F AC nr. ...

Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste; wanneer de 
maand, waarin de termijn vervalt om cassatieberoep in te stellen, niet voldoende dagen bevat om die regel toe 
te passen, eindigt de termijn op de laatste dag van die maand.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Berekening - Maanden - Zoveelste - 
Dag vóór de zoveelste - Einde

- Artt. 54, 57, eerste lid, 1073, eerste lid, en 1078 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 1995C.94.0039.F AC nr. ...

Het middel van niet-ontvankelijkheid dat het Groothertogdom Luxemburg had opgeworpen tegen de tegen 
dat land ingestelde voorziening en hieruit was afgeleid dat de exploitatie van de postdiensten is opgedragen 
aan een zefstandige openbare instelling, kan niet worden aangenomen, wanneer uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de rechten en verplichtingen van verweerder, na de uitspraak van het 
bestreden arrest, aan een andere rechtspersoon zijn overgedragen en verweerder voor het Hof van beroep 
geen geschil heeft opgeworpen afgeleid uit het bestaan van zodanige overdracht.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Verweerders - Staat als verweerder - Postdiensten - Overdracht van rechten en 
verplichtingen - Grondslag

15 mei 1995C.94.0398.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 mei 1995, A.R., C.94.0398.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Betekening - Verweerder - 
Cassatieverzoekschrift - Betekeningen en kennisgevingen - Exploot - Woonplaats - Woonplaats in het buitenland - Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in België - Betekening aan de in België gekozen woonplaats - Ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid - Bewijs

Er zijn geen termen aanwezig om tegen een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid 
op te werpen dat overeenkomstig artikel   1097 Ger.W.  ter kennis werd gebracht en hieruit is afgeleid dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verweerder, wiens woonplaats in het 
buitenland is gevestigd, woonplaats heeft gekozen in België waar het cassatieverzoekschrift is betekend. 
(Impliciet).~

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Betekening - Verweerder - 
Cassatieverzoekschrift - Betekeningen en kennisgevingen - Exploot - Woonplaats - Woonplaats in het buitenland - Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in België - Betekening aan de in België gekozen woonplaats - Ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid - Bewijs

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Verweerder - 
Cassatieverzoekschrift - Betekeningen en kennisgevingen - Exploot - Woonplaats - Woonplaats in het buitenland - Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in België - Betekening aan de in België gekozen woonplaats - Ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid - Bewijs

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

3 april 1995S.94.0159.F AC nr. ...
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Het O.M. mag, in burgerlijke zaken, cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, als 
de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden; dat is niet het 
geval wanneer inzake aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen, het hoger beroep van de 
begunstigde ten onrechte niet laattijdig zou zijn verklaard.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid - Eiser - Begrip - Vereiste - Openbaar ministerie

- Art. 138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Noot J.F.L., onder cass. 3 april 1995, A.R. S.94.0159.F, AC 1995, nr...~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid - Eiser - Begrip - Vereiste - Openbaar ministerie

9 maart 1995C.93.0139.N AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep t.a.v. een verweerder wanneer tussen eiser in cassatie en die verweerder 
voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarover uitspraak heeft gedaan.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Ontvankelijkheid - Geding voor de feitenrechter

9 maart 1995C.94.0361.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een minister slechts bevoegd is om de Staat te vertegenwoordigen voor de zaken van 
zijn departement heeft niet tot gevolg dat een voorziening gericht tegen de Staat, vertegenwoordigd door een 
minister wiens departement niet bevoegd is, niet ontvankelijk is.~

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Staat - Bevoegde minister

- Art. 705 Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1995C.94.0213.N AC nr. ...

De beslissing die aan een partij enkel beveelt het afschrift van haar ingediende klacht met burgerlijke 
partijstelling over te leggen opdat kan worden onderzocht of de inhoud van die klacht concreet moet leiden 
tot toepassing van artikel   4 V.T.Sv., is een beslissing alvorens recht te doen, zodat de vòòr de eindbeslissing 
daartegen ingestelde voorziening niet ontvankelijk is.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid - Bevel tot overlegging van een afschrift van klacht met burgerlijke partijstelling - Voorziening vòòr 
eindbeslissing

23 januari 1995S.94.0084.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken kan het Hof geen acht slaan op stukken die door de verweerder of in zijn naam aan de 
griffie zijn gezonden zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie.~

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Verweerder - Advocaat bij het Hof van 
Cassatie

- Art. 1098 Gerechtelijk Wetboek

16 december 1994C.93.0008.N AC nr. ...

In een onsplitsbaar geschil komt het cassatieberoep dat een partij regelmatig heeft ingesteld ten goede aan de 
eisers wier cassatieberoep is ingesteld na het verstrijken van de bij artikel  1073, eerste lid, Ger.W. bepaalde 
termijn.~

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatieberoep ingesteld door meerdere 
partijen - Onsplitsbaar geschil - Door een partij regelmatig ingesteld cassatieberoep - Ontvankelijkheid van de andere 
cassatieberoepen

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

4 november 1994C.93.0534.N AC nr. ...

Tegen de beschikking van de voorzitter of van de door hem aangewezen rechter die, met toepassing van 
artikel   747, § 2, Ger.  W., de termijnen om conclusie te nemen en de rechtsdag bepaalt, staat geen 
cassatieberoep open.~

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - 
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Bepaling van de termijnen om conclusie te nemen en van de rechtsdag

- Art. 747, § 2, vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

DIENSTPLICHTZAKEN

8 augustus 1994M.94.0018.N AC nr. ...

De termijn waarbinnen het cassatieberoep van de dienstplichtige aan de griffie van het Hof moet worden 
gezonden, bedraagt dertig dagen.~

Diensplichtzaken - Vormen - Cassatieberoep - Dienstplichtzaken

- Art. 51, § 2 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

20 juni 1994M.94.0010.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die niet is getekend door de dienstplichtige, maar door een advocaat 
zonder bijzondere volmacht die geen advocaat bij het Hof van Cassatie is.

Diensplichtzaken - Vormen - Handtekening - Advocaat - Volmacht - Bijzondere volmacht

- Art. 479 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 51, §§ 1 en 4 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

STRAFZAKEN

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een eiser in cassatie wordt verwittigd van de datum van de 
inschrijving van zijn zaak op de algemene rol: het ontbreken van een dergelijke verwittiging kan geen afbreuk 
doen aan het algemeen beginsel van het recht van verdediging, aangezien eiser in cassatie reeds bij de 
verklaring van voorziening weet dat hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met 
zijn cassatiemiddelen neer te leggen en dat de zaak na overzending van het dossier aan de griffie van het Hof 
zal worden ingeschreven op de algemene rol waardoor een bijkomende termijn van twee maanden ingaat om 
er een memorie neer te leggen. Eiser dient zich tot de griffie van het Hof te wenden indien hij het 
aanvangstijdstip wenst te kennen van die bijkomende termijn die de wet hem toekent ingevolge het 
cassatieberoep dat hij zelf heeft ingesteld (1). (1) Zie Cass., 9 april 2002, AR P.02.0055.N, nr 218; 18 juni 2002, 
AR P.01.1778.N, nr 367.

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol - Geen kennisgeving hiervan aan 
eiser - Recht van verdediging

- Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Schriftelijke conclusie van het O.M. - Noot van 
antwoord - Middelen

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Hof van assisen - Veroordelend arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Gevangenneming - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Schriftelijk antwoord op de conclusie van het openbaar 
ministerie

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol - Geen kennisgeving hiervan aan 
eiser - Recht van verdediging

Wanneer het cassatieberoep, dat gericht is tegen een door het hof van assisen gewezen veroordelend arrest 
wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen de gevangenneming geen bestaansreden meer (1). (1) Zie 
Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17; 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, nr ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Hof van assisen - Veroordelend arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Gevangenneming - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Hoewel de partijen krachtens artikel  1107 Ger.W. waarnaar artikel  420ter Sv. verwijst, uiterlijk op de 
rechtszitting een noot kunnen neerleggen in antwoord op de schriftelijke conclusie van het O.M., kunnen zij 
daarentegen bij die gelegenheid, geen middelen voordragen die zij niet tijdig hebben aangevoerd.
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Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Schriftelijke conclusie van het O.M. - Noot van 
antwoord - Middelen

- Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 420ter Wetboek van Strafvordering

Een memorie in cassatie is enkel ontvankelijk in zoverre zij is ingediend ten minste acht dagen voor de 
rechtszitting en uiterlijk twee maanden te rekenen van de dag waarop de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven (1). (1) Zie Cass., 18 juli 2002, AR P.01.1778.N, nr 367.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Verzoekschrift - Memorie - Termijn van neerlegging - 
Inschrijving van de zaak op de algemene rol

- Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

Ofschoon artikel  32 van de Voorlopige Hechteniswet 1990 bepaalt dat de termijn van vijftien dagen te 
rekenen van het instellen van het cassatieberoep, binnen dewelke het Hof van cassatie uitspraak doet over 
voormeld cassatieberoep, wordt geschorst voor de duur van de verdaging die op verzoek van de verdachte of 
zijn raadsman wordt verleend, kan die termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te 
doen, slechts worden aangepast met een verdaging van de zaak op zeer korte termijn.

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Termijn om uitspraak te doen - Vraag om verdaging - Verenigbaarheid

- Artt. 31 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 december 2004P.04.1616.N AC nr. 611

P. 582/30476-9-2016



Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling is geen beslissing 
die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar vormt daarmee een geheel; wanneer tegen het 
veroordelend vonnis door de beklaagde hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk (1). (1) Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met 
een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing, maar vormt 
daarmee één geheel (Cass., 26 feb. 1997, P.97.0105.F, nr. 111; 25 april 2000, P.00.0608.N, nr 265). Luidens 
artikel 33, § 2, Voorlopige Hechteniswet, zijn de beslissingen van de hoven en rechtbanken die de 
onmiddellijke aanhouding gelasten niet vatbaar voor hoger beroep of verzet vanwege de beklaagde. Ze zijn in 
beginsel wel vatbaar voor cassatieberoep (R. Van Camp en S. Vandromme, Onmiddellijke aanhouding, Comm. 
Strafr., Kluwer, (losbl.) nr 35). Dat cassatieberoep zal gegrond kunnen worden bevonden in de mate dat de 
beslissing die de onmiddellijke aanhouding gelast, zelf behept is met een onwettigheid (Cass., 10 nov. 1913, 
Pas., 1913, I, 460; Cass., 22 nov. 1937, Pas., 1937, I, 348; Cass., 1 maart 1994, P.94.0070.N, nr 105 en de noot 
(2); R. Declercq, Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R.W., 1991-1992, 105, nrs 61 e.v.). Vanuit 
cassatietechnisch oogpunt kunnen de volgende gevallen van rechtsmiddelen tegen een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding worden onderscheiden: a. veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg en enkel 
cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding. Nu hoger beroep tegen een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding is uitgesloten, heeft de beslissing van de politierechtbank of van de correctionele rechtbank (in 
eerste aanleg) over de onmiddellijke aanhouding het kenmerk van een beslissing in laatste aanleg en is ze dus 
in beginsel voor cassatie vatbaar (R. Declercq, l.c., nr 66). Maar wanneer de veroordelende beslissing bij 
afwezigheid van hiertegen aangewende rechtsmiddelen in kracht van gewijsde gaat en dus uitvoerbaar is, is 
het cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding meteen zonder bestaansreden geworden. b. 
Veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg, gevolgd door hoger beroep tegen de 
veroordeling enerzijds en cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding anderzijds. Het Hof oordeelde 
dat, wanneer het veroordelend vonnis niet definitief is, het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding voorbarig, dus niet ontvankelijk is (Cass., 25 april 2000, P.00.0608.N, nr 265). Het geannoteerde 
arrest beslist dat, nu het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke 
veroordeling geen beslissing is die losstaat van die veroordelende beslissing zelf maar daarmee een geheel 
vormt, het cassatieberoep tegen de enkele beslissing over de onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is. 
Ten gevolge van het hoger beroep tegen de veroordelende beslissing zelf zal de appèlrechter zich immers ook 
moeten uitspreken over de aan de beslissing ten gronde gekoppelde onmiddellijke aanhouding voor zover die 
maatregel opnieuw door het openbaar ministerie zal worden gevorderd. Overigens kan, luidens artikel 27, § 2, 
Voorlopige Hechteniswet, de voorlopige invrijheidstelling worden aangevraagd door degene die aangehouden 
is ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, mits er tegen de 
veroordeling zelf hoger beroep, verzet of cassatieberoep is aangetekend. Maar niet ontvankelijk is het verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is ingediend door een beklaagde die door de 
correctionele rechtbank bij verstek is veroordeeld met onmiddellijke aanhouding, wanneer het hoger beroep 
dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid 
(Cass., 21 nov. 2001, P.01.1509.F, nr 635 met concl. van adv.-gen. Spreutels). c. Veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding uitgesproken in hoger beroep en alleen cassatieberoep tegen de onmiddellijke 
aanhouding. Volgens een arrest van het Hof voorziet de wet niet in de mogelijkheid om cassatieberoep in te 
stellen tegen de onmiddellijke aanhouding, zonder dat cassatieberoep tegen de veroordeling waarop ze 
gegrond is wordt ingesteld (Cass., 12 dec. 2001, P.01.1653.F, nr 697). Alleszins gaat de veroordeling bij 
ontstentenis van een hiertegen gericht cassatieberoep in kracht van gewijsde als de voorzieningstermijn is 
verstreken, zodat het cassatieberoep tegen de bijbehorende onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is 
aangezien de veroordeling uitvoerbaar is (R. Declercq, l.c., nr 63 (a)). d. Veroordeling met onmiddellijke 
aanhouding uitgesproken in hoger beroep waartegen algemeen cassatieberoep. Drie mogelijkheden kunnen 
zich voordoen: 1. Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelende beslissing wordt verworpen, heeft het 
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding evenmin nog bestaansreden aangezien de 
bestreden veroordeling dan in kracht van gewijsde gaat (Cass., 5 mei 1999, P.99.0481.F, nr 263 en 9 januari 
2002, P.01.1035.F, nr 17). 2. De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld heeft 
de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen (Cass., 18 juni 
1997, P.97.0659, nr 279; 2 mei 2000, P.00.0100.N, nr 267; 4 sept. 2001, P.01.0687, nr 443; 8 mei 2002, 
P.02.0021.F, nr 282). 3. De enkele vernietiging van de beslissing van onmiddellijke aanhouding gebeurt zonder 
verwijzing en heeft invrijheidstelling tot gevolg (R. Declercq, l.c., nr 64 (b)). Het cassatieberoep tegen een 
beslissing van onmiddellijke aanhouding wordt beheerst door de gemeenrechtelijke procedurevoorschriften 
(A. Winants, De rechtsmiddelen, in De Voorlopige hechtenis, editors Benoit Dejemeppe en Dirk Merckx, 
Kluwer, nr 664).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
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cassatieberoep - Veroordelend vonnis - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep tegen het veroordelend vonnis - 
Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 december 2004P.04.1556.F AC nr. 602

Het geschreven stuk van de "Prioritaire dienst van cipiers" van een strafinrichting, dat melding maakt van "een 
cassatie-akte" die door een cipier werd genoteerd, voldoet niet aan de wettelijke bepalingen betreffende de 
verklaringen van cassatieberoep van gedetineerde of geïnterneerde personen en maakt geen cassatieberoep 
uit (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR P.99.1005.N, nr 416.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Gedetineerde - Bewaarder van de gevangenis - 
Ondertekeningen - Stuk

27 oktober 2004P.04.0869.F AC nr. 513

Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot een bijkomende straf of maatregel 
waarvan de nietigheid slechts kan leiden tot een gedeeltelijke cassatie, toetst het Hof slechts de wettigheid 
van die bijkomende straf of maatregel (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1987, AR 1406, nr 607.

Strafzaken - Allerlei - Strafvordering - Cassatieberoep O.M. beperkt tot straf of aanvullende maatregel waarvan de 
nietigheid gedeeltelijke vernietiging tot gevolg heeft

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492

Het overlijden van de inverdenkinggestelde tijdens het cassatiegeding ontneemt de bestaansreden aan het 
cassatieberoep dat door de burgerlijke partijen is ingesteld tegen het door de kamer van 
inbeschuldigingstelling gewezen arrest van buitenvervolgingstelling (1). (1) Zie Cass., 13 feb. 1967 (AC, 1967, 
729); 23 nov. 1971 (AC, 1972, 302); 10 sept. 1974 (AC, 1975, 28) en 18 sept. 1990, AR 4541, nr 31.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Burgerlijke partijen - Cassatieberoep - 
Overlijden van de inverdenkinggestelde

12 oktober 2004P.03.0009.N AC nr. 472

Ingevolge de beslissing van het Grondwettelijk Hof, kan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van een 
burgerlijke partij niet afhangen van de voorafgaande betekening ervan (1). (1) Grondwettelijk Hof nr 
120/2004, 30 juni 2004, B.S., 1 okt. 2004, p. 69965. De wettelijke verplichting tot betekening blijft bestaan, 
maar het Hof zal de niet-betekening door de burgerlijke partij of door een partij die, wat de 
betekeningsverplichting betreft,  door de rechtspraak van het Hof met de burgerlijke partij werd gelijkgesteld, 
niet langer sanctioneren met de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Deze sanctie van niet-
ontvankelijkheid blijft nog bestaan voor het openbaar ministerie, dat verzuimt zijn cassatieberoep te 
betekenen aan degene tegen wie het gericht is.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partij - Verplichting te betekenen - 
Artikel 418, eerste lid, Sv. - Arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij beslist wordt dat artikel 418, eerste lid, Sv. de 
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt - Verzuim te betekenen

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

12 oktober 2004P.04.0662.N AC nr. 474

Tegen een arrest dat, alvorens verder te oordelen over het bedrag van de vordering van het openbaar 
ministerie aangaande het door de eiser onrechtmatig verkregen vermogensvoordeel, een deskundige aanstelt 
om dit vermogensvoordeel te bepalen, staat onmiddellijk cassatieberoep open (1). (1) Artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering werd aangevuld bij artikel 13 van de wet van 19 december 2002 (B.S., 14 feb. 
2003 - tweede uitgave).

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Stedenbouw - Vordering van het openbaar ministerie aangaande het onrechtmatig verkregen 
vermogensvoordeel - Aanstelling van een deskundige voor de begroting van dit vermogensvoordeel - Artikel 416, tweede 
lid, Sv.

- Artt. 416, tweede lid, en 542bis Wetboek van Strafvordering
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Wanneer de appèlrechters, vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom ingevolge een van de door 
de beklaagde begane bouwovertredingen, een deskundige aanstellen om deze meerwaardesom te bepalen, 
dan vormt de veroordeling tot het herstel van de plaats in de vorige staat met betrekking tot een andere door 
hem begane bouwovertreding geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., zodat het 
cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is (1) (2). (1) Eiser werd vervolgd voor het instandhouden van 
onrechtmatige verbouwingen aan een bestaande constructie evenals voor het instandhouden van een 
onrechtmatig opgetrokken nieuwe woning. Eiser wordt veroordeeld tot een geldboete en er wordt een 
deskundige aangesteld om het vermogensvoordeel te berekenen. Wat het "herstel" betreft, wordt eiser 
veroordeeld tot de afbraak van de nieuwe woning, terwijl er een deskundige wordt aangesteld om de 
meerwaarde van de onrechtmatig verbouwde bestaande constructie te berekenen. (2) Zie Cass., 18 nov. 1997, 
AR P.97.0965.N, nr 486; 1 april 1998, AR P.97.1635, nr 183; 14 nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr 615.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Stedenbouw - Meerdere bouwovertredingen met betrekking tot verschillende eigendommen - Veroordeling 
tot herstel van plaats in de vorige staat ten aanzien van een welbepaalde bouwovertreding - Aanstelling van een 
deskundige voor de bepaling van de meerwaardesom ten aanzien van andere bouwovertredingen - Artikel 416 Sv.

6 oktober 2004P.04.1119.F AC nr. 463

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart dat ertoe strekt om met toepassing van artikel 61quater van het 
Wetboek van Strafvordering, de opheffing door de onderzoeksrechter te verkrijgen van het beslag dat op 
verzoek van een buitenlandse overheid is gelegd op bankrekeningen die op naam van verzoeker waren 
geopend (1). (1) Zie Cass., 17 nov. 1999, AR P.99.1540.F, nr 611 en 30 mei 2000, AR P.00.0478.N, nr 331.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Buitenlandse overheid die om beslag verzoekt - Verzoek tot opheffing - Verwerping - 
Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift - Ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2004P.04.0991.N AC nr. 454

Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor zover hij tegen deze beschikking hoger 
beroep kon instellen (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20, Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 
442; Cass. 9 maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitzonderingen - Onderzoeksrechter - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Hoger beroep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een minderjarige 
verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet ontvankelijk verklaart in zoverre 
het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, 
Wetboek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep 
open (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20; Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 442; Cass., 9 
maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Bezwaren - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitzonderingen - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Bezwaren - Hoger beroep - 
Ontvankelijkheid
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- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2004P.04.1286.N AC nr. 456

Het voorschrift van artikel 17, § 5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel dat bepaalt dat in de akte van betekening van het arrest, dat beslist over het beroep tegen 
de beslissing van de raadkamer, de betrokken persoon in kennis dient te worden gesteld dat hij het recht heeft 
een voorziening in cassatie in te stellen binnen een bepaalde termijn, voorziet niet in enige sanctie of 
nietigheid en heeft geen ander doel dan de termijn van cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van de 
betrokken persoon hierop te vestigen.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Europees 
aanhoudingsbevel - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betekening - Vermeldingen

- Art. 17, § 5 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

22 september 2004P.04.1128.F AC nr. 428

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat met toepassing van artikel 61sexies van het Wetboek van Strafvordering 
uitspraak doet en vermeldt dat de bewaarkosten voor een gedeelte van de bij eiser in beslag genomen 
goederen niet in een redelijke verhouding staan tot de waarde ervan en bijgevolg machtiging verleent tot de 
verkoop ervan door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (1). (1) Zie Cass., 17 
nov. 1999, AR P.99.1540, nr 611 en 30 mei 2000, AR P.00.0478.N, nr 331.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen - Verzoek tot verkoop of teruggave 
van de goederen onder waarborg - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61sexies et 416 Wetboek van Strafvordering

8 september 2004P.04.0529.F AC nr. 392

Het Hof slaat geen acht op de stukken, met name op het stuk dat een als incidenteel bij een cassatieberoep 
bestempelde aangifte bevat, die op de griffie van het Hof zijn ingekomen na het verstrijken van de bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering gestelde termijn (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 1986, AR 
5081-5379-5383, (AC, 1986-'87), nr 29.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Als incidenteel bij het cassatieberoep bestempelde 
aangifte - Neerlegging ter griffie buiten de termijnen

- Art. 420bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

7 september 2004P.04.0522.N AC nr. 388

Het Hof verleent akte van de afstand zonder berusting van het cassatieberoep, gericht tegen de beslissing 
waarbij de verzekeraar tot schadeloosstelling is gehouden, nu die beslissing geen eindbeslissing is en geen 
uitspraak wordt gedaan over het beginsel van aansprakelijkheid. (1). (1). Cass., 17 dec. 2002, AR P.02.0119.N, 
nr 676 en 27 jan. 2004, AR P.03.0839.N, nr ...; contra Cass., 15 dec. 1999, AR P.99.1291.F, nr 683 et 11 okt. 
2000, AR P.00.0576.F, nr 538.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Algemeen - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - 
Beslissing waarbij de verzekeraar tot schadeloosstelling is gehouden - Afstand van het cassatieberoep

24 augustus 2004P.04.1211.N AC nr. 374

De afstand van het cassatieberoep die op een verkeerde premisse van de vroegtijdigheid van het 
cassatieberoep berust kan niet worden ingewilligd (1). (1) Cass., 8 dec. 1992, AR 6639, nr 776.

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Verkeerde premisse van de vroegtijdigheid van het cassatieberoep

27 juli 2004P.04.1063.N AC nr. 370

Het cassatieberoep gericht tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser wordt gehandhaafd 
wordt zonder voorwerp wanneer na deze beslisssing eiser wordt verwezen naar de correctionele rechtbank en, 
bij afzonderlijke beslissing, de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd - Cassatieberoep - Beslissing tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beslissing waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd - Cassatieberoep - 
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Geldigheid

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367

Het openbaar ministerie heeft belang om cassatieberoep in te stellen tegen de veroordelende beslissing die de 
staat van wettelijke herhaling van een beklaagde niet in aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor 
het overige, wettelijk verantwoord is.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang - Veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling niet in aanmerking neemt - Openbaar ministerie - 
Belang

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Het cassatieberoep is niet schorsend, wanneer het gericht is tegen het incidenteel arrest dat, op een 
burgerlijke rechtsvordering, door een hof van assisen in de loop van het debat is gewezen (1). (1) BELTJENS 
Gustave, Droit criminel belge, dl. II, Brussel, 1903, p. 26, nr 13; zie Cass., 12 maart 1974, AC, 1974, 715.

Strafzaken - Algemeen - Hof van assisen - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenarrest - Cassatieberoep - Schorsende werking

- Artt. 373, 375 en 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering

15 juni 2004P.04.0457.N AC nr. 325

De memorie die werd neergelegd buiten de termijn van twee maanden bepaald bij artikel 420bis 
strafvordering is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat de datum van inschrijving van de zaak op de 
algemene rol niet kan worden afgeleid uit de wet en niet ter kennis werd gebracht is geen overmacht (1). (1) 
Zie Cass., 29 juni 1999, AR P.99.0801.N, nr 409.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Laattijdige neerlegging - Overmacht

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

15 juni 2004P.04.0712.N AC nr. 326

Ontvankelijk cassatieberoep tegen een beslissing van de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij 
kan worden ingesteld door de raadsman van de geïnterneerde bij wijze van een verklaring aan de 
afgevaardigde van de directeur van de inrichting (1). (Impliciete oplossing). (1) Overeenkomstig artikel 19bis 
van de wet van 9 april 1930, zoals ingevoegd bij wet van 10 feb. 1998 (B.S. 18 maart 1998) en gewijzigd bij wet 
van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003), kan de advocaat van de geïnterneerde hoger beroep instellen tegen de 
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij tot afwijzing van het verzoek om 
invrijheidstelling. Dit hoger beroep door de raadsman van de geïnterneerde wordt krachtens voornoemd 
artikel  19bis, ingesteld hetzij door een verklaring afgelegd op het secretariaat van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die de beslissing gewezen heeft, hetzij door een verklaring afgelegd ter 
griffie van de inrichting voor de bescherming van de maatschappij of van de ervan afhangende psychiatrische 
inrichting waarin de geïnterneerde is opgenomen. Die regeling houdt aldus een uitbreiding in van artikel 1 van 
de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in cassatie van de 
gedetineerde of geïnterneerde personen, in de centrale gevangenissen, de huizen van verzekering, de huizen 
van arrest en de inrichtingen voorzien bij de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij dat 
bepaalt dat de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken door de personen 
die er opgesloten of geïnterneerd zijn, aan de bestuurders van die inrichtingen of aan hun gemachtigde 
worden gedaan en dat die verklaringen dezelfde uitwerking hebben als die ter griffie of door de griffier 
ontvangen. Bij wet van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003) werd in de wet van 9 april 1930 een artikel 19ter 
ingevoegd dat luidt dat het cassatieberoep tegen een door de Hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij genomen beslissing die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt 
of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde 
gegrond verklaart, alleen door de advocaat van de geïnterneerde kan worden ingesteld. In tegenstelling tot 
hetgeen het geval is in artikel 19bis wordt in artikel  19ter niet gespecificeerd op welke wijze het 
cassatieberoep ingesteld wordt. Te dezen oordeelt het Hof dat het in artikel  19ter bedoelde cassatieberoep -
dat uiteraard net zoals het hoger beroep van artikel  19bis enkel door de advocaat kan worden ingesteld - ook 
ter griffie van de inrichting waar de geïnterneerde verblijft kan worden ingesteld.           MDS.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Bescherming van de maatschappij - Hoge Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij - Cassatieberoep door raadsman van geïnterneerde - Verklaring van cassatieberoep 
aan gemachtigde in inrichting - Geldigheid

2 juni 2004P.04.0339.F AC nr. 297
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Het Hof slaat acht op de afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door de vrijwillig tussengekomen 
partij, hoewel die afstand is gedaan door een advocaat van wie niet blijkt dat hij drager is van een bijzondere 
volmacht en die geen advocaat bij het Hof van Cassatie is, wanneer die afstand niet gelijkstaat met een afstand 
van rechtsvordering (1). (1) Zie Cass., 10 okt. 2001, AR P.01.0942.F, nr 540; zie ook Cass., 2 sept. 1997, AR 
P.96.1632.N, nr 326; 16 juni 1999, AR P.98.1528.F, nr 364.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijwillig tussengekomen partij - Advocaat - Tussenkomst

- Art. 6 Wet 16 feb. 1961

- Artt. 420bis en 425 Wetboek van Strafvordering

25 mei 2004P.04.0400.N AC nr. 284

Eiser in cassatie voert tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling geen regelmatig middel aan in 
een geschrift dat is opgestuurd naar de hoofdgriffier van het hof van beroep buiten de termijn van artikel  422 
Sv. (1). (1) Cass., 19 dec. 1989, voltall. zitt., AR 3488, nr 253.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Eiser in cassatie - Geschrift opgestuurd naar 
hoofdgriffier hof van beroep - Regelmatigheid

19 mei 2004P.03.1743.F AC nr. 269

Wanneer een beslissing de beklaagde bij verstek veroordeelt en zijn verzekeraar op tegenspraak slechts 
veroordeelt om de schade van de burgerlijke partij te vergoeden in zoverre deze is veroorzaakt door de 
beklaagde, is het cassatieberoep dat de burgerlijke partij tegen de verzekeraar heeft ingesteld vóór het 
verstrijken van de gewone verzettermijn, niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 25 juni 1997, AR P.96.1686.F, nr 300.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde - Gewone verzettermijn niet verstreken - Beslissing op tegenspraak 
t.a.v. de verzekeraar van de beklaagde - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

12 mei 2004P.04.0297.F AC nr. 253

Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen partij is in het geding, 
heeft hij geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de 
internationale ambtelijke opdracht niet-ontvankelijk verklaart (1). (1) Zie Cass., 15 mei 2001, AR P.01.1003.N, 
nr 284, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Algemeen - 
Uitlevering - Toezending van stukken - Internationale ambtelijke opdracht - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Hoger 
beroep van een mogelijk benadeelde derde - Arrest dat het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

12 mei 2004P.04.0497.F AC nr. 254

Het onmiddellijk cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de beslissing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard dat de 
inverdenkinggestelde heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer, die beslist dat het onderzoek 
onvolledig is en de zaak naar de procureur des Konings verwijst (1). (1) Zie Cass., 26 juni 2002, AR P.02.0866.N, 
nr 383.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Beschikking die beslist dat het onderzoek onvolledig is en de zaak naar de procureur des 
Konings verwijst - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat het hoger 
beroep niet-ontvankelijk verklaart - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

21 april 2004P.04.0173.F AC nr. 210
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Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat op 
hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest, binnen de vijftien 
dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artt. 292bis 
en 416, tweede lid, Sv., bedoelde nietigheden aan het Hof voor (1). (1) Zie, vóór de wijzigingen van het Sv. door 
de Wet van 12 maart 1998 en 30 juni 2000, Cass., 12 maart 1997, AR P.97.0169.F, nr 139, en, in geval van 
onmiddellijk cassatieberoep, 25 maart 2003, AR P.03.0323.N, nr ..., en 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, nr ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof - 
Draagwijdte van het cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

20 april 2004P.04.0098.N AC nr. 208

Het cassatieberoep van de eiser op derdenverzet tegen de vervallenverklaring van de borgsom in zake 
voorlopige hechtenis is bij gebreke aan betekening niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1993, AR 
P.93.0170.N, nr 274; 4 sept. 2001, AR P.01.0545.N, nr 440.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening van het cassatieberoep - Voorlopige 
hechtenis - Vervallenverklaring van borgsom - Derdenverzet - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

In strafzaken begint de in artikel  373 Sv. bepaalde termijn van vijftien vrije dagen te lopen de dag na die 
waarop het arrest is uitgesproken; buiten het in artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, bepaalde geval, 
het geval van overmacht en het geval waarin de veroordeelde die binnen de vijftien dagen na de uitspraak van 
het veroordelend arrest cassatieberoep instelt tegen het verwijzingsarrest, is het cassatieberoep dat na het 
verstrijken van de voormelde termijn ingesteld wordt, niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 7 dec. 1999, AR 
P.98.0076.N, nr 665.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Algemeen - Strafvordering - Duur, begin en einde - Op 
tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

6 april 2004P.03.1767.N AC nr. 187

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is slechts onmiddellijk cassatieberoep mogelijk 
wanneer dit arrest uitspraak doet over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, of zelf een verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een 
verzuim of een nietigheid; die beperking is ook van toepassing wanneer het cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet 
op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 
2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met concl. van adv.-gen. P. DUINSLAEGER.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van de burgerlijke 
partij - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

17 maart 2004P.03.1688.F AC nr. 150

Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk (1). (1) Cass., 15 jan. 2003, 
AR P.02.1315.F, nr ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Beslissing tot verbetering - Ontvankelijkheid

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar cassatieberoep afstand doet zonder te 
berusten, op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin 
van artikel  416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing 
een eindbeslissing is (1). (1) Cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr 14.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijwillig tussengekomen partij - Afstand die door dwaling is aangetast

16 maart 2004P.03.1518.N AC nr. 146
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Zo het door het bestreden vonnis toegekende voorbehoud geenszins betrekking heeft op een reeds voor de 
strafrechter ingestelde vordering, maar enkel op de civielrechtelijke vordering die eventueel achteraf voor de 
bevoegde rechter zal worden ingesteld en zo het bestreden vonnis uitspraak doet over alle punten van de 
vordering van de burgerlijke partij en over de kosten, hebben de appèlrechters hun rechtsmacht volledig 
uitgeoefend en is het bestreden vonnis een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan worden 
ingesteld (1). (1) Zie Cass., 4 april 1984, AR nr 3379, nr 449 met de conclusie van advocaat-generaal Velu in 
Bull. en Pas., 1984.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Toepassing

16 maart 2004P.04.0267.N AC nr. 148

Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering geeft met toepassing van artikel 3, vierde 
lid, Uitleveringswet, is een geheim, niet-rechterlijk en niet-bindend advies waartegen geen cassatieberoep 
openstaat (1). (1) Cass., 13 juli 1998, AR P.98.0895.N, nr 357.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitlevering - Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering

9 maart 2004P.03.1551.N AC nr. 133

Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat onmiddellijk cassatieberoep 
door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de 
regeling van de rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk 
is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539 Wetboek 
van Strafvordering (1) (2). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20. (2) Cass., 4 sept. 2001, AR 
P.01.0685.N, nr 442.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitzonderingen - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - 
Voorwaarden

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

9 maart 2004P.04.0005.N AC nr. 134

Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinrichting waar hij is opgesloten (1). (1) Cass., 29 maart 2000, AR P.00.0236.F, nr 212; Cass., 
14 nov. 2001, AR P.01.1312.F, nr 618; Cass., 8 mei 2002, AR P.02.0388.N, nr 283; Cass., 11 sept. 2002, AR 
P.02.1041.F, nr ...; zie Cass., 9 febr. 2000, AR P.99.1809.F, nr 104; noot J.C. onder Cass., 5 april 2000, AR 
P.00.0206.F, Rev.dr.pén. 2000, 963.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - 
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Secretariaat van de commissie - Verklaring van het cassatieberoep

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

- Art. 8 KB 10 feb. 1999

- Art. 15 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer (1). (1) Cass., 26 juni 2002, AR 
P.02.0733.F, nr 382.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Veroordelend arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

3 maart 2004P.04.0268.F AC nr. 120

P. 590/30476-9-2016



Behoudens toepassing van artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand en 
het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen na het veroordelend arrest nog voor 
cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer 
cassatieberoep instellen, zelfs als het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de uitspraak over het eerste (1). 
(1) Cass., 11 sept. 2002, AR P.96.1115.F, nr 304; 22 jan. 2003, AR P.03.0047.F, nr ... .

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Uitzonderingen

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

24 februari 2004P.03.1143.N AC nr. 96

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Andere 
partijen - Stedenbouw - Herstelvordering - Stedenbouwkundig inspecteur - Eiser tot herstel

Het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen van het hem wettelijk 
opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel in stedenbouw, zelfstandig cassatieberoep instellen (1). (1) 
Zie concl. van het O.M.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Andere 
partijen - Stedenbouw - Herstelvordering - Stedenbouwkundig inspecteur - Eiser tot herstel

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

27 januari 2004P.03.0839.N AC nr. 46

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing omtrent de 
vraag of de in gedwongen tussenkomst gedaagde verzekeraar, krachtens de met zijn verzekerde gesloten 
verzekeringsovereenkomst, gehouden is een bepaald risico te dekken, wanneer die beslissing geen 
eindbeslissing is, aangezien dergelijke vraag betrekking heeft op de inhoud van die overeenkomst, maar 
vreemd is aan het door artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde beginsel van 
aansprakelijkheid (1). Zie Cass., 17 dec. 2002, AR P.02.0119.N, nr ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Tussenkomende verzekeraar - Beslissing die betrekking heeft op de inhoud van de 
verzekeringsovereenkomst - Toepassing

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

23 december 2003P.03.1363.N AC nr. 668

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, Wetboek van 
Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een opsporingshandeling van de 
procureur des Konings met betrekking tot goederen, heeft, anders dan bij het gerechtelijk onderzoek in het 
geval van 235bis, Wetboek van Strafvordering, geen bevoegdheid om de regelmatigheid van het gehele 
opsporingsonderzoek te onderzoeken; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in 
één van de gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zodat het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1999, AR P.99.0015.N, nr 89; 17 nov. 1999, AR P.99.1540.F, nr 611; 
16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr 584.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling - Afwijzing van het verzoek door de procureur des 
Konings - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Artt. 28sexies, § 4, 235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

16 december 2003P.03.1087.N AC nr. 653

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan betekening, is het cassatieberoep waarvan het bewijs van die betekening 
niet is geleverd omdat de voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na te gaan of een integrale kopie van de 
akte met de verklaring van cassatieberoep wel degelijk aan de verweerders werd betekend (1). (1) Zie Cass., 25 
april 2001, AR P.01.0045.F, nr 230.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Bewijs

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

16 december 2003P.03.1298.N AC nr. 652

P. 591/30476-9-2016



Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat op het hoger beroep tegen de beschikking, getroffen met toepassing van artikel 
61quater Wetboek van strafvordering, geen uitspraak doet over de regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de ermee gepaard gaande strafvordering (1). (1) Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek tot het opheffen van een onderzoekshandeling

3 december 2003P.03.1242.F AC nr. 617

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis is niet ontvankelijk bij gemis aan 
bestaansreden, wanneer de correctionele rechtbank, op het verzet van de beklaagde tegen dat arrest, hierop 
is ingegaan en uitspraak heeft gedaan bij wege van een nieuwe beschikking (1). (1) Cass., 5 mei 1999, AR 
P.99.0481.F, nr 263.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Vonnis bij 
verstek - Verzet - Vonnis dat ingaat op het verzet en bij wege van een nieuwe beschikking uitspraak doet - Cassatieberoep 
tegen het verstekvonnis - Ontvankelijkheid

2 december 2003P.03.1332.N AC nr. 612

Het cassatieberoep dat betrekking heeft op de vordering tot teruggave van de borgsom moet worden 
betekend aan het openbaar ministerie (1). (1) Zie Cass., 3 maart 1999, AR P.99.0168.F, nr 129; 27 nov. 2001, 
AR P.01.1586.N, nr 647.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Allerlei - Eiser, verzoeker tot terugbetaling van borgsom - 
Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 november 2003P.03.1280.N AC nr. 599

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, Wetboek 
van Strafvordering, geen eindbeslissing inhoudt en geen uitspraak doet in één der gevallen bepaald in artikel 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering (1). (1) Cass., 24 maart 1999, AR P.99.0234.F, nr 179 en 11 mei 
1999, AR P.99.0489.N, nr 278.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen

25 november 2003P.03.1284.N AC nr. 600

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doende over het hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij het verzoek tot het opheffen van een onderzoekshandeling, ingediend met 
toepassing van artikel  61quater Sv., wordt afgewezen, nu deze beslissing geen eindbeslissing is noch uitspraak 
doet in één der gevallen bepaald in artikel  416, tweede lid, Sv. (1). (1) Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 
299.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling

4 november 2003P.03.0945.N AC nr. 552

P. 592/30476-9-2016



Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen 
de beschikking van de raadkamer waardoor de beklaagde wegens wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwezen wordt, niet ontvankelijk verklaart, geen verwijzingsbeslissing inhoudt en uitspraak doet 
noch over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering, noch over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, is geen 
eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in één der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Sv. (1); het 
cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen zulk arrest is niet-ontvankelijk (2). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, 
AR P.99.0905.N, nr 20 en de conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger en 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, 
nr 307 en de conclusie van advocaat-generaal R. Loop. (2) Te dezen strekte het hoger beroep van het openbaar 
ministerie ertoe de beklaagde naar de correctionele rechtbank te doen verwijzen, enerzijds wegens de in de 
beschikking van verwijzing van de raadkamer reeds weerhouden wanbedrijven, anderzijds na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, van feiten als misdaad omschreven. Die kwalificatieproblemen hadden geen 
betrekking op de regelmatigheid van de procedure of op de zuivering van nietigheden, zodat een onmiddellijk 
cassatieberoep niet-ontvankelijk was.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Cassatieberoep door het openbaar ministerie tegen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - 
Ontvankelijkheidsvoorwaarden

4 november 2003P.03.1277.N AC nr. 553

Geen onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter met toepassing van 
artikel  61quinquies Sv. ingevolge een verzoek bijkomende onderzoekshandelingen te stellen (1). (1) Cass., 24 
maart 1999, AR P.99.0234.F, nr 179.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Cassatieberoep tegen arrest kamer van inbeschuldigingstelling betreffende bijkomende 
onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

28 oktober 2003P.03.1068.N AC nr. 537

Het arrest dat het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer dat een verzoek tot opschorting 
afwijst en de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart, is geen 
eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en wordt niet gewezen inzake 
bevoegdheid of met toepassing van artikel 135 of 235bis, Wetboek van Strafvordering (1). (1) Zie Cass., 2 mei 
2001, AR P.01.0180.F, AC 2001, nr 250.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

22 oktober 2003P.03.1055.F AC nr. 520

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de beklaagde, vóór de eindbeslissing, wordt 
ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
beveelt wegens alle telastleggingen samen, zegt dat die opschorting tevens van toepassing is op de ambtshalve 
veroordeling die gevorderd wordt op grond van artikel  35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969, de beklaagde veroordeelt in de kosten van beide instanties, hem een vergoeding oplegt, de uitspraak 
aanhoudt over de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op grond van artikel  35, tweede lid, van die 
wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak sine die verwijst (1). (1) Vgl. Cass., 27 maart 1979 (AC, 
1978-79, 883), en, inzake stedenbouw, 18 maart 2003, AR P.02.1335.N,   nr ... ; over de burgerrechtelijke aard 
van de ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en van de vergoedingen bedoeld in artikel  35, 
tweede en vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zie Cass., 6  nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Sociale zekerheid - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Ambtshalve 
veroordeling - Bijdragen - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Vergoeding - Heropening van het debat - 
Verwijzing sine die - Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

P. 593/30476-9-2016



Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de eindbeslissing, 
ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde 
verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan 
van voldoende bezwaren om die verwijzing te motiveren (1). (1) Cass., 29 jan. 2003, AR P.02.1368.F, nr ...; 26 
maart 2003, AR P.03.0208.F en P.03.0136.F, nrs ... en ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - 
Beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

1 oktober 2003P.03.1097.F AC nr. 467

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing is 
ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de door de raadkamer gewezen 
beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, 
in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan (1). (1) Cass., 20 nov. 2002, AR P.02.1093.F, nr 617.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot 
verwijzing - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

30 september 2003P.02.1415.N AC nr. 464

De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de beklaagde bij verstek 
gewezen arrest doet voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de 
termijn waarbinnen de burgerlijke partij cassatieberoep kan instellen begint te lopen (1). (1) Cass., 10 dec. 
1997, AR P.97.1084.F, nr 548.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Verstekarrest - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie

- Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn aangetekend cassatieberoep 
ontvankelijk is, kan enkel voortvloeien uit een feit dat volgt uit een omstandigheid buiten de wil van eiser en zo 
hij dat feit niet heeft kunnen voorzien of voorkomen (1). (1) Cass., 30 april 2002, AR P.00.1617.N, nr ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Einde - 
Cassatieberoep aangetekend buiten de wettelijke termijn - Overmacht

23 september 2003P.03.0627.N AC nr. 449

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest dat beslist over de vaststelling van de lijst van de 
gezworenen, vermits dit louter administratieve handelingen betreft waarin de beschuldigde geen recht van 
tussenkomst heeft en die niet aan zijn toezicht zijn onderworpen.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Samenstelling van de jury en van het hof - Vaststelling van de lijst van de gezworenen - Aard - Toezicht

- Artt. 124, 243 en 248 Gerechtelijk Wetboek

9 september 2003P.03.0173.N AC nr. 423

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling 
van de inverdenkinggestelde door de kamer van inbeschuldigingstelling, zo dit cassatieberoep niet regelmatig 
aan het openbaar ministerie werd betekend (1). (1) Cass., 11 sept. 2001, AR P.99.1785.N, nr 457.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Onderzoeksgerecht - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Betekening aan het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

19 augustus 2003P.03.0913.F AC nr. 403

P. 594/30476-9-2016



Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat de 
inverdenkinggestelde laattijdig had ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking, is geen eindbeslissing in de zin 
van artikel  416 Sv.; de inverdenkinggestelde kan tegen dat arrest evenwel onmiddellijk cassatieberoep 
instellen wanneer hij, na voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsprocedure te hebben betwist 
op grond van artikel  127 van datzelfde wetboek, betoogt dat uit die omstandigheid volgt dat hij destijds niet 
heeft kunnen kennisnemen van die beschikking; dat een dergelijke beslissing m.n. is gewezen met toepassing 
van artikel  135, § 2, Sv. (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, AR P.93.0905.N, nr 20; 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 
621; 12 sept. 2001, AR P.01.1013.F, nr 460; 12 feb. 2002, AR P.01.1448.N, nr 98; 26 juni 2002, AR P.02.0866.F, 
nr 383

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

22 juli 2003P.03.0842.N AC nr. 392

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door een minderjarige vóór de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest 
van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitstaans te hebben met één der gevallen bepaald in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, oordeelt dat een maatregel van bewaring, behoeding en 
opvoeding niet geschikt is voor de minderjarige en beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar 
ministerie te verwijzen met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat (1). 
(1) Cass., 12 sept. 1984, AR 3803, AC, 1984-85, nr 36; Cass., 22 juli 1988, AR 6869, AC, 1987-88, nr 681.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Minderjarige verdachte - Arrest waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep beslist de zaak uit handen 
te geven - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

22 juli 2003P.03.0921.F AC nr. 393

Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep is bevoegd om, in de bij de wet bepaalde gevallen, 
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen over een verzoek om rechtsbijstand (1). (1) Cass., 18 dec. 
1985, AR 4715, nr 270; 20 jan. 1990, AR 7927, nr 289; 13 okt. 1992, AR 7065, nr 664.

Strafzaken - Algemeen - Rechtsbijstand - Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen

- Artt. 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek

10 juni 2003P.03.0317.N AC nr. 342

De eiser kan zijn cassatieberoep beperken tot één of meer telastleggingen waarvoor een afzonderlijke straf 
werd opgelegd, maar dergelijke beperking heeft geen uitwerking wanneer de straf ook betrekking heeft op 
andere telastleggingen; in dergelijk geval neemt het Hof kennis van al de telastleggingen waarvoor één straf 
werd uitgesproken (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1967, Pas., 1967, I, 1280; 22 jan. 1992, AR 9399, nr 266.

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Draagwijdte van het cassatieberoep - Beperking van het cassatieberoep tot één of 
meer telastleggingen - Veroordeling tot één enkele straf wegens verschillende telastleggingen

3 juni 2003P.02.1664.N AC nr. 330

Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig want per fax aan de griffie toegezonden memorie (1). (1) Cass., 16 
jan. 1990, AR 3444, nr 305 en 16 april 1996, AR P.96.0472.N, nr 115.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Fax

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

21 mei 2003P.03.0699.F AC nr. 312

Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn ingesteld cassatieberoep ontvankelijk is, 
kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van eiser, die deze omstandigheid niet heeft 
kunnen voorzien of  voorkomen (1). (1) Cass., 1 juni 1988, A.R. 6585, nr. 605.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Cassatieberoep na de 
wettelijke termijn - Overmacht

P. 595/30476-9-2016



30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de beklaagde het instelt tegen het 
arrest waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvorderingen 
en van de burgerlijke rechtsvorderingen, zonder uitspraak te doen over de kosten van de strafvordering (1). (1) 
Zie Cass., 27 feb. 1980 (AC, 1979-80, nr 408).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang - Hof van beroep - Beslissing houdende onbevoegdheidsverklaring - Cassatieberoep van de beklaagde - Kosten van 
de strafvordering

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

De neerlegging van een niet voor echt verklaarde kopie van de akte van betekening van het cassatieberoep 
levert geen regelmatig bewijs van betekening op (1). (1) Cass., 15 sept. 1993, AR P.93.0518.F, nr 350; 26 sept. 
2001, AR P.01.1043.F, nr 500.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Bewijs - Fotokopie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld, wanneer niet blijkt dat het 
bestreden arrest, dat ten aanzien van deze beklaagde bij verstek werd gewezen en voor verzet vatbaar was, 
aan hem werd betekend en, dientengevolge, evenmin dat voor hem de gewone termijn van verzet verstreken 
is (1). (1) Cass., 19 jan. 1999, AR P.96.1516.N, nr 29; 13 juni 2000, AR P.00.0480.N, nr 359.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - Beslissing bij 
verstek - Voor verzet vatbare beslissing - Geen bewijs van betekening - Ontvankelijkheid

- Artt. 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

22 april 2003P.02.1622.N AC nr. 259

Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer eiser de betekening van zijn cassatieberoep aan verweerder in 
het buitenland heeft neergelegd zonder dat daarbij het bewijs van de aangetekende zending is gevoegd (1). (1) 
Cass., 31 mei 2000, AR P.99.0746.F, nr 333.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening in het buitenland - Aangetekende 
zending - Bewijs - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

- Artt. 40, eerste lid en 43, 4° Gerechtelijk Wetboek

16 april 2003P.03.0441.F AC nr. 257

Het cassatieberoep tegen een beslissing over de rechtsbijstand voor het verkrijgen van afschriften van stukken 
uit het dossier, is niet ontvankelijk (1). (1) De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
Bergen heeft E. bij arrest van 4 feb. 2003 verwezen naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi. Op 6 maart 
2003 heeft de beklaagde een verzoekschrift neergelegd op de buitengewone rechtszitting van die rechtbank, 
om een gratis afschrift te verkrijgen van de stukken van een strafdossier m.b.t. een hem ten laste gelegde zaak. 
Bij beschikking van 6 maart 2003 heeft de raadkamer van de rechtbank het verzoek om rechtsbijstand niet-
ontvankelijk verklaard. De beklaagde heeft tegen die beschikking hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 19 
maart 2003 heeft de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen, die uitspraak deed in raadkamer, 
het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond verklaard, op grond dat, te dezen, artikel  674bis, § 2, 1°, 
Ger. W. moest worden toegepast, en niet artikel  674bis, § 2, 2°, van dat wetboek, en dat alleen de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen bevoegd was om van het verzoekschrift kennis te 
nemen op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging. Dit is het arrest waartegen eiser cassatieberoep 
heeft ingesteld.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Beslissingen over de rechtsbijstand voor het verkrijgen 
van afschriften van stukken uit het dossier - Ontvankelijkheid

- Art. 674bis, § 10 Gerechtelijk Wetboek

26 maart 2003P.03.0136.F AC nr. 206

Het cassatieberoep dat de inverdenkinggestelde vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat die inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet 
ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing die uitspraak heeft gedaan over het bestaan van 
voldoende bezwaren om die verwijzing te verantwoorden (1). (1) Cass., 23 jan. 2002, AR P.01.1361.F, nr ...; 6 
feb. 2002, AR P.01.1770.F, nr ...; 29 jan. 2003, AR P.02.1368.F, nr ... .
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verwijzingsarrest - Beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren - Cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de 
inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang (1). (1) Cass., 16 okt. 2002, AR P.02.0957.F, nr ...; 20 nov. 2002, AR P.01.1093.F, nr ... .

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang - Beschikking tot gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging - Geen onmiddellijke 
uitvoering - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de eindbeslissing, 
ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde 
verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan 
van voldoende bezwaren om die verwijzing met redenen te omkleden (1). (1) Cass., 29 jan. 2003, AR 
P.02.1368.F, nr ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - 
Ontvankelijkheid

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, AR P.02.0046.F, nr ...; 20 nov. 2002, AR 
P.02.1093.F, nr ... .

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof - 
Draagwijdte van het cassatieberoep

- Artt. 135, 292bis, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

25 maart 2003P.03.0323.N AC nr. 203

Krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering is, onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen vóór het eindarrest van cassatieberoep door de 
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, beperkt tot de vijf in dat artikel 
vermelde gevallen (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, AR P.02.0046.F, nr...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen - Gevallen

- Artt. 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 maart 2003P.02.1335.N AC nr. 173

Tegen een vonnis of arrest dat bij de uitspraak van de veroordeling de beslissing over het inzake stedenbouw 
gevorderde herstel in de vorige toestand uitstelt, staat geen ontvankelijk cassatieberoep open.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Stedenbouw - Straf - Veroordeling - Herstel van plaats in de vorige staat - Uitstel van de beslissing

Tegen een vonnis of arrest dat over de grond van de zaak uitspraak doet maar de vordering niet uitput kan 
geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld (1). (1) Cass., 1 april 1998, AR P.97.1635.F, nr 183.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing die de vordering niet uitput

5 februari 2003P.02.1666.F AC nr. 87

P. 597/30476-9-2016



Wanneer een persoon, die beweert benadeeld te zijn door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen, 
cassatieberoep instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek aan de 
onderzoeksrechter tot opheffing van die handeling verwerpt zonder de regelmatigheid van die 
onderzoekshandeling te onderzoeken, dan is dat cassatieberoep ontvankelijk, aangezien eiser in conclusie de 
nietigheid van die handeling aanvoerde (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1998, AR P.98.1394.F, nr 499; 24 nov. 1999, AR 
P.99.1524.F, nr 628; 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen - 
Vordering tot opheffing van die handeling - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Vordering tot toezicht op de 
regelmatigheid van een daad van onderzoek - Geen onderzoek - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater, §§ 2 en 5, 235bis, §§ 1 en 2, en 416, 2e lid Wetboek van Strafvordering

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de eindbeslissing, 
ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde 
verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan 
van voldoende bezwaren om die verwijzing met voldoende redenen te omkleden ; dat cassatieberoep is 
evenwel ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden m.b.t. 
het verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt (1); dat is het geval wanneer het 
verwijzingsarrest de bewijskracht van de akten miskent. (1) Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. ..., en 6 
feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. ... ; zie Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1776, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - 
Ontvankelijkheid - Grenzen - Bewijskracht

29 januari 2003P.03.0027.F AC nr. 66

Het cassatieberoep van de beklaagde is niet ontvankelijk, wanneer hij het instelt tegen een arrest van het hof 
van beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter van de rechtbank van eerste aanleg verwerpt, 
aangezien die beslissing geen eindbeslissing is (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1998, AR. P.98.1312.F, nr. 512, met 
concl. adv.-gen. Dubrulle, in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 512 ; 18 sept. 2002, AR. P.98.0874.F, nr. ... ; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 958, nr. 2259 ; vgl. Cass., 27 feb. 2002, AR. 
P.01.1775.F, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Wraking - Arrest van het hof van beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

21 januari 2003P.02.0273.N AC nr. 44

Een in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegde noot vermag de memorie niet aan 
te vullen of uit te breiden.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Noot in antwoord op conclusie van openbaar 
ministerie - Inhoud

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek

15 januari 2003P.02.1315.F AC nr. 31

Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk. (Impliciet) (1). (1) Zie, 
eveneens impliciet, Cass., 25 feb. 1974 (AC, 1974, 697); 3 nov. 1975 (ibid., 1976, 293); 18 okt. 1983, AR 8024, 
nr 90; 7 juni 2000, AR P.00.0153.F, nr 347; 20 feb. 2002, AR P.01.1356.F, nr ... ; vgl. Cass., 7 juni 1978 (AC, 
1978, 1186).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Beslissing tot verbetering - Ontvankelijkheid

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 2003P.02.1114.N AC nr. 11
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat zonder de krachtens artikel 488bis, f), § 3, B.W. vereiste bijzondere 
machtiging van de vrederechter wordt ingesteld door de eiser, burgerlijke partij, in zijn hoedanigheid van 
voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat het door hem ingestelde hoger beroep tegen een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling niet ontvankelijk verklaart, wegens het ontbreken van diezelfde bijzondere machtiging 
bij het neerleggen van de klacht met stelling van burgerlijke partij.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon - Gebrek aan bijzondere machtiging door de vrederechter - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 488bis, c), 488bis, f), § 3 Burgerlijk Wetboek

17 december 2002P.02.0119.N AC nr. 676

De beslissing van de appèlrechters dat er geen gebruiksdiefstal van het voertuig is geweest zodat de dekking 
van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid verschuldigd is, heeft geen betrekking op het beginsel 
van aansprakelijkheid; is aldus niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verzekeraar tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien van deze laatste, die geen eindbeslissing is (1). (1) Zie Cass., 15 dec. 
1999, A.R. P.99.1921.F, nr 683.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Verzekeraar van 
de burgerlijke aansprakelijkheid - Geen eindbeslissing - Beginsel van de aansprakelijkheid - Begrip - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank onontvankelijk wordt verklaard 
omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135 en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, 
staat in principe voor de inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat 
voor de raadkamer gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn ontstaan (1). (1) Zie 
ook: de CODT, J.Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive", in POULLET, Y. en VUYE, H. (ed.), 
Liber Amicorum Jean du Jardin, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 529p.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitzonderingen - Gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering ontstaan na het debat 
voor de raadkamer

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - 
Gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering ontstaan na het debat voor de raadkamer

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling het door een inverdenkinggestelde ingesteld hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, wettig niet 
ontvankelijk verklaart, staat hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep open.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Onderzoek van de ontvankelijkheid - Arrest - Gevolgen met betrekking tot het onmiddellijk 
cassatieberoep door de inverdenkinggestelde

27 november 2002P.02.1423.F AC nr. 637

Het cassatieberoep van het O.M. is ontvankelijk, wanneer het wordt ingesteld tegen een beslissing van de 
jeugdkamer van een hof van beroep, waarbij de beslissing bevestigd wordt van de jeugdrechtbank die, tijdens 
het voorbereidende onderzoek, de voorlopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin beveelt, onder 
toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming (Impliciet) (1). (1) Zie Cass., 4 maart 
1997, A.R. P.96.1660.N, nr. 123; Les Novelles, Protection de la jeunesse, Larcier, 1978, blz. 393, nr. 1161. De 
voorlopige maatregel, bedoeld in artikel  52, tweede lid, Jeugdbeschermingswet, die erin bestaat een 
minderjarige bij degenen te laten die hem onder hun bewaring hebben en hem terzelfdertijd onder toezicht te 
stellen, is een van de voorlopige bewaringsmaatregelen in de zin van artikel  52, eerste lid. De beslissing die 
deze maatregel beveelt is dus onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep van elke partij. R.L.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Jeugdkamer van het hof van beroep - 
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Handhaving in hun omgeving - 
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Eindbeslissing - Gevolg - Ontvankelijkheid

- Artt. 37, § 2, 2°, 45, 2,a, en 52 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de 
inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang (1). (1) Zie Cass., 5 april 1989, A.R. 7484, nr. 434.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang - Beschikking tot gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging - Geen onmiddellijke 
uitvoering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft 
ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal 
met het oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte (1). (1) Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F,nr. 
484 ; 28 aug. 2001, A.R. P.01.1157.N, nr. 435.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang - Criminele zaken - Raadkamer - Verzending van de stukken met het oog op de inbeschuldigingstelling - Hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing is 
ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de door de raadkamer gewezen 
beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, 
in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan (1). (Impliciet) (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. 
P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger en de noot(2) onder dat arrest ; 5 sept. 2000, A.R. 
P.00.0988.N, nr. 441 ; 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. ..., en de noot onder dat arrest ; 6 feb. 2002, A.R. 
P.01.1770.F, nr. ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.02.0046.F, nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof - 
Draagwijdte van het cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering

30 oktober 2002P.02.0856.F AC nr. 574

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt ingesteld door een persoon 
die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van 
achttien jaar, tegen een arrest op grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid, beslist dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet 
geschikt is voor die persoon, en beslist de zaak uit handen te geven en te verwijzen naar het O.M. met het oog 
op vervolging voor het bevoegde gerecht, indien daartoe grond bestaat (1). (1) Cass., 22 juli 1988, A.R. 6869, 
nr 681.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Jeugdbescherming - Jeugdrechtbank - Persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de 
jeugdrechtbank is gebracht vóór de leeftijd van achttien jaar - Arrest tot uit handen geven - Geen bevoegdheidsgeschil - 
Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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30 oktober 2002P.02.0975.F AC nr. 575

De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen betreffende haar burgerlijke 
belangen; zij kan, bij gebrek aan hoedanigheid en belang, geen ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een 
beslissing die geen uitspraak doet over haar burgerlijke rechtsvordering en die haar, als burgerlijke partij, geen 
enkele grief oplevert (1). (1) Zie Cass., 15 feb. 1978, AC, 1978, 714.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Ontvankelijkheid

- Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering

De burgerlijke partij, die niet is veroordeeld in de kosten van de strafvordering, heeft geen hoedanigheid om 
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing over de strafvordering (1). (1) Zie Cass., 18 april 2001, A.R. 
P.01.0072.F, nr 213.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Ontvankelijkheid

- Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering

15 oktober 2002P.02.0885.N AC nr. 542

Een gebrek in de motivering in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het verzoek tot 
opschorting wordt afgewezen is geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zoals bedoeld in artikel 135 § 2 
Wetboek van Strafvordering, zodat krachtens artikel 416 van hetzelfde Wetboek hiertegen geen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Afwijzing van het verzoek tot opschorting - Motiveringsgebrek

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

9 oktober 2002P.02.0850.F AC nr. 520

Het cassatieberoep tegen het niet-definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het 
geval, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, 
de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement m.n. uitspraak doet 
over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement om van 
de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het enige  gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste 
arrondissement ratione loci bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (1). (1) Zie Cass., 26 sept.  2001, A.R. 
P.01.1040.F, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2002P.02.0934.F AC nr. 502

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als eiser het vóór de eindbeslissing over de tegen hem ingeleide 
vervolgingen instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat hem, met toepassing van artikel  838, derde 
lid, Ger. W., tot een geldboete veroordeelt t.g.v. een arrest op grond waarvan het hof van beroep zijn 
verzoekschrift tot wraking van een magistraat die de correctionele kamer voorzat waarvoor hij als beklaagde 
diende te verschijnen, kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, 
nr. 512 ; BOSLY Henry-D. en VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale, Die Keure, blz. 790 ; 
SONCK Stefaan, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, Gent, 2000, blz. 23 en 31.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Correctionele rechtbank - Rechter - Vordering tot wraking - Arrest van het hof van beroep - Verwerping van 
de vordering - Beslissing tot veroordeling tot een geldboete - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 2002P.02.0214.N AC nr. 493

P. 601/30476-9-2016



Geen betekening van het cassatieberoep van de burgerlijke partij blijkt uit het ontvangstbewijs, ondertekend 
door verweerder in cassatie, nu dit stuk, dat geen authentieke vaststelling door een instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder inhoudt, het Hof niet toelaat de regelmatigheid van een eventuele betekening na te 
gaan.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening van het cassatieberoep - Bewijs

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 2002P.02.0873.N AC nr. 494

Geen betekening van het cassatieberoep van een partij, verzoekster tot het opheffen van een 
onderzoekshandeling die geen inverdenkinggestelde is, blijkt uit een kopie van een betekeningsexploot 
waarvan het origineel niet werd neergelegd binnen de artikel  420bis Wetboek van Strafvordering bepaalde 
termijn (1). (1) Cass., 15 sept. 1993, AR P.93.0518.F, nr 350.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening van het cassatieberoep - Bewijs

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Wanneer de inverdenkinggestelde het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot verwijzing naar het hof van assisen inperkt, wordt alleen het bekritiseerde gedeelte 
van dat arrest aan het onderzoek van het Hof onderworpen (1). (Impliciet). (1) Zie concl. O.M. en de noot 1 sub 
Cass., 26 nov. 1974 (AC, 1975, 363).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Beperkt cassatieberoep

25 september 2002P.02.0998.F AC nr. 481

De akte van cassatieberoep is nietig en het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer de gemachtigde van 
de gevangenisdirecteur de akte heeft opgemaakt in een andere taal dan die van het bestreden arrest, 
ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van cassatieberoep aan hem heeft gedaan (1), ook al 
heeft er tijdens de rechtspleging een wijziging van taal plaatsgevonden. (Impliciet). (1) Cass., 13 maart 2001, 
A.R. P.01.0343.N, nr 130.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring van cassatieberoep aan de gemachtigde 
van de gevangenisdirecteur - Akte van cassatieberoep in een andere taal dan die van de bestreden beslissing - Wijziging van 
taal

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

- Artt. 23, vijfde lid, 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

24 september 2002P.02.0853.N AC nr. 476

P. 602/30476-9-2016



Is ontvankelijk, het cassatieberoep van een verdachte tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling omtrent de verjaring van de strafvordering, zelfs zo deze grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering door een andere verdachte bij schriftelijke conclusie is 
ingeroepen voor de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging en waarover het bestreden arrest uitspraak 
doet ingevolge het door deze laatste ingestelde hoger beroep (1). (1) Het O.M. was de mening toegedaan dat 
het onmiddellijk cassatieberoep van eiser in zoverre gericht tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over de ontvankelijkheid van de strafvordering in verband met de verjaring, niet 
ontvankelijk was. Eisers middel in cassatie betrof inderdaad een grond van verval van de strafvordering 
waarover niet hij, maar een andere verdachte die zelf daarop geen cassatieberoep instelde, voor de 
onderzoeksgerechten verweer had gevoerd en conclusies had genomen. Art. 416 Sv. biedt slechts beperkte 
mogelijkheden tot onmiddellijk cassatieberoep tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten. Luidens de 
rechtspraak van het Hof beschikt een inverdenkinggestelde slechts over een onmiddellijk cassatieberoep in die 
gevallen waarin hij een ontvankelijk hoger beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer die 
de rechtspleging regelt (Cass. 11 januari 2000, voltallige zitting, A.R. P.99.0905.N, nr 20 met de conclusie van 
advocaat-generaal P. DUINSLAEGER). Inzake gronden van verval van de strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde bovendien overeenkomstig artikel  135 Sv. slechts hoger beroep aantekenen tegen de 
verwijzingsbeschikking indien het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer, behalve 
(uitzondering te dezen niet van toepassing) wanneer de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van 
de strafvordering zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer. De vereiste van een schriftelijke conclusie, 
genomen voor de raadkamer, is m.a.w. een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het openstaan van 
rechtsmiddelen. Het aanwenden van rechtsmiddelen  is voor elke partij een persoonlijke rechtshandeling 
(R.P.D.B., Compl. I, V° Appel en matière répressive, nr 84). Daaruit volgt, aldus het O.M., dat zo een partij zelf 
niet voldaan heeft aan de door de wet gestelde ontvankelijkheidsvereiste voor het aanwenden van 
rechtsmiddelen, ze niet het door een andere partij gevoerde verweer kan inroepen teneinde de ongeldigheid 
van het eigen rechtsmiddel te omzeilen en op te heffen. Het is m.a.w. de inverdenkinggestelde die een 
rechtsmiddel aanwendt die zelf het verweer schriftelijk moet hebben opgeworpen voor het 
onderzoeksgerecht. In het geannoteerde arrest heeft het Hof evenwel een andere regel uitgedrukt. (Zie: R. 
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr 1098; P. MORLETLe règlement de la 
procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la 
procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Dossier RDP 1998, p.91).

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Grond van niet-ontvankelijkheid of 
van verval van de strafvordering - Verjaring - Middel bij schriftelijke conclusie ingeroepen door een verdachte - Middel tot 
cassatie aangevoerd door andere verdachte - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

- Artt. 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 september 2002P.02.0942.N AC nr. 474

De enkele omstandigheid dat de raadkamer, die uitspraak doet over een vordering tot verwijzing, in antwoord 
op het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat geen bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, 
dat het onderzoek volledig is en dat er tegen de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, houdt 
verband met de onaantastbare beoordeling van de haar regelmatig overgelegde gegevens, maar levert geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch een onregelmatigheid 
van de verwijzingsbeschikking op; het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep vaststelt, is derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (1). 
(1) Zie Cass., 28 nov. 2001, AR P.01.1345.F, nr...; 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556, en concl. Proc. gen. 
du Jardin.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Verdachte - Verzoek tot verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen - Betwisting over het bestaan van voldoende bezwaren - Hoger beroep - Onmiddellijk 
cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 september 2002P.02.0874.F AC nr. 459

P. 603/30476-9-2016



Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat zijn vordering tot 
wraking van een rechter bij de correctionele rechtbank verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing 
geen eindbeslissing is, daar zij geen einde maakt aan de tegen eiser ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak 
doet over een tussengeschil betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele rechtbank, die van 
die vervolgingen kennis moet nemen, en dus over de grond uitspraak moet doen (1). (1) Zie Cass., 11 nov. 
1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 251); 21 jan. 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 146); 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, nr. 

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Correctionele rechtbank - Rechter - Vordering tot wraking - Arrest van het hof van beroep - Verwerping van 
de vordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Art. 19 Ger. W. houdt geen verband met de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het cassatieberoep tegen de 
beslissingen in strafzaken.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Algemeen - Voorwaarden voor ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep - Artikel 19 Ger.W. - Toepassing

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter, al 
is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde vormen en termijn (1). (1) Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1775.F, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Allerlei - Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot 
wraking van een strafrechter

- Artt. 373 en 417 Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.0833.F AC nr. 440

Behoudens toepassing van artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand en 
het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen na het veroordelend arrest nog voor 
cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer 
cassatieberoep instellen, zelfs als het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de verwerping van het eerste 
(1). (1) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22, alsook de noot 4 onder dat arrest, en 5 jan. 2000, A.R. 
P.99.1874.F, nr. 10. De mogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het arrest tot 
verwijzing naar het hof van assisen, opgeheven door de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, is opnieuw in 
het Sv. ingevoegd bij de W. 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, 
teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen. Zie P. MORLET, "La procédure devant la 
cour d'assises - modifications apportées par la loi du 30 juni 2000", in P. MANDOUX en O. KLEES, Actualités de 
droit pénal et de procédure pénale, Brussel, 2001, blz. 191 tot 197.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Uitzonderingen

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.1041.F AC nr. 441

Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (1); het stuk dat door de veroordeelde en een bewaker van 
de strafinstelling wordt ondertekend, en waarin de veroordeelde verklaart cassatieberoep in te stellen, voldoet 
niet aan die vormvereisten (2). (1) Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1312.F, nr. ... . (2) Zie Cass., 13 juli 1999, A.R. 
P.99.1005.N, nr. 416.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - 
Vorm en plaats van het cassatieberoep - Veroordeelde - Gedetineerde - Strafinstelling - Bewaker - Ondertekening

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

- Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

4 september 2002P.02.0466.F AC nr. 415

P. 604/30476-9-2016



Het cassatieberoep dat door een burgerlijke partij tegen de beslissing van de appèlrechter is ingesteld, is niet 
ontvankelijk, wanneer die burgerlijke partij, wier vordering in eerste aanleg werd afgewezen, bij afwezigheid 
van hoger beroep geen partij meer is in de zaak voor de appèlrechter en deze rechter jegens haar geen 
uitspraak heeft gedaan (1). (1) Cass., 17 juni 1986, A;R. 9986, nr. 649.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij - Eiser die geen partij meer is in de zaak - Ontvankelijkheid

27 augustus 2002P.02.1106.N AC nr. 412

Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht dagen vóór de rechtszitting van het Hof 
heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in strafzaken, zelfs als de negende en de tiende dag vóór de 
zitting een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag is (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR 
P.99.0843.N, nr 414.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor memorie

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

23 juli 2002P.02.0896.F AC nr. 402

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de 
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, beperkt het toezicht van het 
Hof zich tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht (1). (1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 
8839, nr. 271 en 19 feb. 1991, A.R. 2775-2830, nr. 330, arresten die het toezicht op de formele geldigheid van 
de verwijzingsbeschikking nog toestaan, wat het Hof, zoals afgeleid kan worden uit de arresten van 28 nov. 
2001 (A.R. P.01.1172.F, nr. ...) en 5 dec. 2001 (A.R. P.01.1115.F, nr. ...), zich thans niet meer schijnt te 
veroorloven, sinds de inwerkingtreding van de W. van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging 
in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (de zgn. Franchimont-wet), die, 
o.m., artikel  135 Sv. vervangt en een artikel  235bis invoegt.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing - Toezicht van het Hof

- Artt. 130 en 416 Wetboek van Strafvordering

16 juli 2002P.02.1036.F AC nr. 401

Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor cassatieberoep; het 
cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van 
het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet 
ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Hoger beroep - Afstand - Arrest - Ontvankelijkheid

- Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 juli 2002P.02.0893.F AC nr. 398

Het cassatieberoep van een minderjarige is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing ingesteld 
wordt tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding niet geschikt 
is voor de minderjarige en beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te verwijzen 
met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat (1). (1) Cass., 22 juli 1988, 
A.R. 6869, nr. 681; 21 jan. 1998, A.R. P.97.1637.F, nr. 40; zie Cass., 21 feb. 1990, A.R. 8080, nr. 376.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Jeugdbescherming - Minderjarige verdachte - Hof van beroep - Jeugdkamer - Beslissing tot uit handen 
geven - Verwijzing - Openbaar ministerie - Geen bevoegdheidsgeschil - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - 
Ontvankelijkheid

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

26 juni 2002P.02.0733.F AC nr. 382

P. 605/30476-9-2016



Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in strafzaken die is 
opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing (1), wanneer eiser geen beroep heeft gedaan 
op de bijstand van een vertaler om zijn geschrift in de taal van die beslissing te stellen (2). (1) Cass., 23 okt. 
2001, A.R. P.01.1170.N, nr. ... (2) Zie Cass., 9 okt. 1985, A.R. 4542, nr. 79, redenen; J. VELU en ERGEC, v° 
"Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Aanv., d1, VII, Brussel, 1990, blz. 328, nr. 620.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Niet in de taal van de bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer (1). (1) Cass. 5 mei 1999, A.R. 
P.99.0481.F, nr. 263; 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Veroordelend arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

26 juni 2002P.02.0866.F AC nr. 383

Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft 
kunnen instellen (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, A.R. P. 00.1382.N, nr. 621; 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. ... ; 
12 feb. 2002, A.R. P. 01.1448.N, nr....

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 juni 2002P.01.1778.N AC nr. 367

Nu een memorie in cassatie in strafzaken slechts ontvankelijk is voor zover zij ten minste acht dagen voor de 
zitting werd ingediend en dit niet later dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven, stelt de termijn van twee maanden een beperking aan het recht om ten minste acht dagen voor 
de zitting een memorie in te dienen; deze beperking verzekert de gelijkheid en het goede verloop in de 
cassatieprocedures en streeft een wettig doel na waarmee het redelijk in verband staat (1). (1) Zie Cass., 22 
sept. 1998, AR P.98.1067.F, nr. 414.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn van 2 maanden - Toepassing

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

12 juni 2002P.02.0341.F AC nr. 352

Geen enkele wetsbepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van het cassatieberoep aan de vermelding, door de 
griffier, van de voornaam van de advocaat die de verklaring van cassatieberoep heeft gedaan.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Advocaat - Voornaam - Vermelding

5 juni 2002P.02.0318.F AC nr. 341

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 5 juni 2002, A.R. P.02.0318.F, Bull. en Pas., 2002, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Onderzoeksgerechten - 
Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij hij, onder vigeur van de Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, naar de 
correctionele rechtbank is verwezen, is het toezicht van het Hof beperkt tot de regels betreffende de 
bevoegdheid van het vonnisgerecht (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Onderzoeksgerechten - 
Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

29 mei 2002P.02.0220.F AC nr. 325

Het Hof slaat geen acht op een ter griffie per faxpost ingekomen afstand van cassatieberoep (1). (1) Cass., 19 
feb. 1992, A.R. 9752, nr. 323.

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Faxpost
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30 april 2002P.00.1617.N AC nr. 262

Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn aangetekend cassatieberoep 
ontvankelijk is, kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de eiser, die deze 
omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen (1). (1) Cass., 1 juni 1988, AR 6585, AC 1987-88, nr 
605; zie ook, 21 maart 1996, AR P.96.0083.N, nr 103; 7 dec. 1999, AR P.98.0076.N, nr 665.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Cassatieberoep 
aangetekend buiten de wettelijke termijn - Overmacht

9 april 2002P.02.0055.N AC nr. 218

Geen wettelijke bepaling schrijft voor en geen algemeen rechtsbeginsel vereist dat een eiser in cassatie wordt 
verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de rol, het ontbreken van een dergelijk 
verwittigingsvereiste miskent eisers' recht van verdediging niet, daar hij op de hoogte is van het 
cassatieberoep dat hijzelf heeft ingesteld en hij dus weet dat op een bepaald ogenblik een vervaltermijn begint 
te lopen.

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Datum van inschrijving van de zaak op de rol - Verwittiging van de eiser

26 maart 2002P.02.0383.N AC nr. 206

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de onmiddellijke invrijheidstelling wordt 
bevolen, staat geen cassatieberoep open (1). (1) Cass., 22 juni 1983, AR 2965, nr 586; 8 nov. 1989, AR 7852, nr 
148.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijke invrijheidstelling - 
Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 31, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 maart 2002P.01.1414.F AC nr. 190

De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan 
hoedanigheid van eiser, dient te worden aangenomen, wanneer die niet de gemachtigde ambtenaar van het 
bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening van het Waalse Gewest is die op het ogenblik van de 
verklaring van het door hem ingestelde cassatieberoep territoriaal bevoegd was (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 2000, 
A.R. P.99.1495.F, nr. 101.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Tussenkomende 
partij - Hoedanigheid - Stedenbouw - Bevoegde gemachtigde ambtenaar - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 155 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2002P.02.0144.F AC nr. 191

Wanneer het cassatieberoep niet gericht is tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, is de 
afstand die voorhoudt op die rechtsvordering betrekking te hebben, doelloos.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Voorwerp

27 februari 2002P.01.1775.F AC nr. 141

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter, al 
is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde vormen en termijn (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 1994, A.R. P.94.0799.F, nr. 348 ; 18 nov. 
1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Allerlei - Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot 
wraking van een strafrechter

- Artt. 373 en 417 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot 
wraking van een strafrechter

- Artt. 373 en 417 Wetboek van Strafvordering

27 februari 2002P.01.1776.F AC nr. 142
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Op het ontvankelijk cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat, met name, het bestaan van voldoende bezwaren vaststelt om eiser naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, behoort het middel dat een ontoereikende motivering van de bezwaren 
aanklaagt, niet tot die welke krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk 
cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest (1). (1) Zie Cass., 1 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Verdachte - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Middel dat het bestaan van 
voldoende bezwaren betwist - Ontvankelijkheid

26 februari 2002P.02.0143.N AC nr. 134

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing die niet in laatste aanleg is gewezen (1). (1) Cass., 
26 sept. 1989, AR nrs 2933 en 2991, nr 57.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Beslissing niet in laatste aanleg gewezen

- Artt. 407 en 413 Wetboek van Strafvordering

13 februari 2002P.02.0046.F AC nr. 103

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof - 
Draagwijdte van het cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest over hun hoger beroep tegen 
een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij 
overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering tegen de verwijzingsbeschikking hoger beroep 
kunnen instellen (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die oordeelt dat zij als onderzoeksgerecht niet bevoegd is om een dagvaarding ten gronde, uitgebracht op 
verzoek van het openbaar ministerie ingevolge een verwijzingsbeschikking van de raadkamer van dezelfde dag 
en niettegenstaande het tegen deze verwijzingsbeschikking ingestelde hoger beroep, te vernietigen, aangezien 
deze beslissing geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, 
Wetboek van Strafvordering, noch een uitspraak inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering, daar dergelijke beslissing inhoudt dat daardoor een bevoegdheidsconflict kan 
ontstaan dat enkel met een regeling van rechtsgebied kan worden opgelost.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Dagvaarding ten 
gronde op verzoek van het openbaar ministerie - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart om de dagvaarding te vernietigen - Aard

- Artt. 135bis, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

6 februari 2002P.01.1770.F AC nr. 89
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Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer wijzigt en die 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing dat er voldoende bezwaren bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is 
evenwel ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden van 
het verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt; dat is het geval voor de toetsing van de 
regelmatigheid van de motivering van het verwijzingsarrest (1). (1) Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2002P.00.0763.N AC nr. 85

Nu 11 juli een decretale maar geen wettelijke feestdag is slaat het Hof geen acht op stukken van betekening 
van het cassatieberoep in strafzaken die door de burgerlijke partij ter griffie van het Hof zijn neergelegd op 12 
juli, d.i. na het verstrijken van de bij artikel  420bis, tweede alinea, Sv. bepaalde termijn.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke rechtsvordering - Neerlegging van 
stukken van betekening ter griffie - Termijn - Verlenging - Wettelijke feestdag - Decretale feestdag

- Art. 6 Decr. Vl. Gemeenschap 7 nov. 1990

- Art. 1 KB 18 april 1974

- Art. 644, eerste lid Wetboek van Strafvordering

5 februari 2002P.00.1118.N AC nr. 87

Het Hof slaat in strafzaken geen acht op het verzoekschrift dat ter griffie van het gerecht dat het bestreden 
vonnis heeft gewezen is neergelegd na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, bepaald bij artikel  
422 Sv.; de omstandigheid dat de akte ter griffie van het Hof is ontvangen binnen de bij artikel  420bis, tweede 
lid, Sv. bepaalde termijn, doet hieraan niets af (1). (1) Cass., 29 mei 1990, AR nr 647, nr 565.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Laattijdig verzoekschrift

- Artt. 420bis, tweede lid en 422 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2002P.01.1541.F AC nr. 66

De beslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van het door de veroordeelde ingediende verzoek tot 
aanhangigmaking van de zaak bij de commissie, is een beslissing waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling al 
dan niet wordt toegekend, herroepen of herzien ; het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen de 
beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die zijn vordering tot aanhangigmaking 
van de zaak bij die commissie niet ontvankelijk verklaart, is bijgevolg ontvankelijk (1). (Impliciet). (1) Het O.M. 
concludeerde tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, aangezien artikel  12, W. 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling helemaal niet bepaalt dat cassatieberoep kan worden 
ingesteld tegen een beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die geen betrekking 
heeft op de toekenning, herroeping of herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De bestreden 
beslissing had te dezen betrekking op de ontvankelijkheid van het verzoek van de veroordeelde tot 
aanhangigmaking van de zaak bij de commissie.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Negatief advies van het personeelscollege - Aanhangigmaking van de 
zaak bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, op verzoek v.d. veroordeelde - Beslissing van de 
Commissie - Niet-ontvankelijkheid van het verzoek - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

29 januari 2002P.00.0843.N AC nr. 60
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De hoedanigheid van de persoon door wie cassatieberoep wordt ingesteld moet uit de bestreden beslissing 
blijken; het Hof is niet bevoegd om dit feitelijk element te onderzoeken (1). (1) In zijn conclusie voor het arrest 
van het Hof van 24 maart 1947 (Bull. et Pas., p. 123) stelde procureur-generaal Hayoit de Termicourt dat het in 
strijd zou zijn met het principe zelf van het recht van verdediging, waarvan het Wetboek van Strafvordering 
verscheidene toepassingen inhoudt, dat een derde niet in het geding zou mogen verschijnen om zich tegen 
een veroordeling, straf of maatregel te verdedigen. Als voorbeeld haalde hij de bijzondere verbeurdverklaring 
aan van de zaken die uit het misdrijf voorkomen. Er zijn talrijke wetsbepalingen die de rechter toestaan een 
straf met een reëel karakter zoals b.v. de verbeurdverklaring en de sluiting van een inrichting, uit te spreken 
ten laste van een derde die geen partij in het strafgeding is (De Nauw, Tussenkomst van derden voor de 
strafrechter, A.P.R., 1985, p. 24). In het arrest van 13 oktober 1947 (AC 1947, p. 317), heeft het Hof geoordeeld 
dat wanneer een arrest ten laste van een derde een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel 
uitspreekt, deze derde bevoegd is om zich tegen het arrest in cassatie te voorzien, zelfs indien hij geen partij is 
geweest in de aanleg die dit arrest afsluit, wat de eisers in de huidige zaak aanvoerden in hun memorie m.b.t. 
de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep en afleidden uit hun hoedanigheid van eigenaar van de gebouwen 
en gronden, respectievelijk eigenaar van de handelszaak. Overigens, heeft het Hof in voornoemd arrest 
overwogen dat noch uit het bestreden arrest, noch uit enig stuk van de rechtspleging waarop het Hof acht kon 
slaan, bleek dat de verbeurdverklaarde zaken eigendom waren van de eiser, of dat die verbeurdverklaring 
geheel of ten dele te zijnen laste uitgesproken zou zijn geweest. Het openbaar ministerie was van mening dat 
het Hof acht kon slaan op de stukken gevoegd ter ondersteuning van de memorie van de eisers en waaruit, 
volgens hen, kon worden afgeleid dat ze over de aangevoerde hoedanigheid beschikten en waaruit bleek dat 
het college van burgemeester en schepenen op 18 april 2000 de organisatie van een muziek- en dansactiviteit 
in de lokalen geweigerd had, o.a. wegens de sluiting van de inrichting uitgesproken door het bestreden arrest.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Andere partijen - 
Verdovende middelen - Beslissing tot sluiting van de exploitatie en openbaarmaking van de beslissing - Derden die 
aanvoeren dat ze in hun rechten benadeeld zijn - Hoedanigheid van eigenaar van de gebouwen en gronden, respectievelijk 
eigenaar van de handelszaak - Ontvankelijkheid

- Art. 216 Wetboek van Strafvordering

23 januari 2002P.01.1361.F AC nr. 47

Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M. tegen de beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet 
ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die 
verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, 
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheidsgronden bevat (1). (1) Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. blijkt dat de 
verdachte alleen een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling kan instellen in gevallen die vergelijkbaar zijn met die waarin hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer kan worden ingesteld, m.n. wanneer het verwijzingsarrest zelf is 
aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden. (Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, 
nr. ..., en 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. ...). In dat geval is het cassatieberoep van de verdachte tegen het 
verwijzingsarrest dus ontvankelijk, ook al voert hij geen enkel middel aan, aangezien het cassatieberoep het 
Hof verplicht de regelmatigheid van het verwijzingsarrest ambtshalve te onderzoeken.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

15 januari 2002P.00.0663.N AC nr. 26

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing op zijn tegen de verzekeraar ingestelde vordering in 
tussenkomst, bindendverklaring en vrijwaring, is niet ontvankelijk als het niet is betekend aan de partij tegen 
wie het is gericht (1). (1) Cass., 1 okt. 1991, AR nr 4657, nr 60.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Beklaagde - Vordering in tussenkomst, 
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bindendverklaring en vrijwaring tegen verzekeraar - Cassatieberoep van de beklaagde - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.00.1737.F, nr. ... .

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Door dwaling aangetaste afstand

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest verworpen wordt, heeft het cassatieberoep tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Veroordelend arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

12 december 2001P.01.1653.F AC nr. ...

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, is 
geen afzonderlijke beslissing van de veroordelende beslissing zelf, maar maakt er onlosmakelijk deel van uit; 
de wet voorziet niet in de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het gegrond is (1). (1) Zie Cass., 
12 juni 1984, A.R. 8834, nr. 586, met noot R.D.; 1 maart 1994, A.R. P.94.0070.N, nr. 105, met noot M.D.S.; 25 
april 2000, A.R. P.00.0608.N, nr. 265 ; zie ook DECLERCQ R., Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R.W., 
1991-92, 105-117, nr. 59-67.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 december 2001P.00.0603.N AC nr. ...

De voorziening van de beklaagde die cassatieberoep instelt tegen een beslissing bij verstek en de 
daaropvolgende beslissing die het verzet ongedaan verklaart is slechts ontvankelijk t.o.v. de beslissing bij 
verstek zo verzet werd gedaan binnen de gewone termijn (1). (1) Cass., 10 april 1973, AC, 1973, 797 en 16 jan. 
1980, ibid., 1979-80, nr 297.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Cassatieberoep tegen 
beslissingen bij verstek en op verzet - Verzet door beklaagde tijdens buitengewone termijn - Verzet ongedaan - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen beslissing bij verstek

- Artt. 187 en 373 Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.01.0311.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.01.0311.N, nr ...

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Stedenbouw - Uitspraak van de rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering - 
Uitstel van uitspraak over de herstelvordering - Voorziening in cassatie - Afstand zonder berusting - Geldigheid

Wanneer de strafrechter in stedenbouwzaken de beklaagde tot straf veroordeelt en uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvordering maar de uitspraak over de herstelvordering uitstelt, is er geen eindbeslissing op de 
strafvordering zodat afstand zonder berusting kan worden verleend van de voorbarige voorziening (1). (1) Zie 
de concl. van het O.M.

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Stedenbouw - Uitspraak van de rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering - 
Uitstel van uitspraak over de herstelvordering - Voorziening in cassatie - Afstand zonder berusting - Geldigheid

28 november 2001P.01.1336.F AC nr. ...

Wanneer het verzoek van eiser om een handeling van het vooronderzoek m.b.t. zijn goederen op te heffen, 
wordt verworpen bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is zijn cassatieberoep tegen dat arrest 
niet ontvankelijk, als het niet aan het O.M. is betekend (1). (1) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.99.0116.N, nr. 
108 ; 28 april 1999, A.R. P.0411.N, nr. 247.
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Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vooronderzoek in strafzaken - Handeling van het 
vooronderzoek m.b.t. goederen - Verzoek tot opheffing aan de procureur des Konings - Verwerping - Aanhangigmaking van 
de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat het verzoek niet gegrond verklaart - Voorziening - Geen 
betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 28sexies en 418 Wetboek van Strafvordering

28 november 2001P.01.1345.F AC nr. ...

Krachtens artikel  416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde 
dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil inzake bevoegdheid 
opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte 
betoogt dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld of van een misdrijf bestaan (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, 
A.R. P.93.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER; 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441; 30 jan. 
2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor 
onmiddellijk cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer - 
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting over het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Verdachte - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer - Beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting over het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld - 
Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Verdachte - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de 
raadkamer - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting over het bestaan van voldoende aanwijzingen 
van schuld - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

27 november 2001P.01.1586.N AC nr. ...

Een verzoeker tot terugbetaling van de door hem betaalde borgsom moet zijn cassatieberoep aan het 
openbaar ministerie betekenen (1). (1) Zie cass., 3 maart 1999, P.99.0168.F, nr 129.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Allerlei - Eiser, verzoeker tot terugbetaling van borgsom - 
Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing waarbij de beklaagde uitgenodigd wordt zich te 
verdedigen tegen een gewijzigde kwalificatie en waarbij de zaak uitgesteld wordt om hem toe te laten te 
antwoorden op de conclusie van de burgerlijke partij, nu die beslissing geen geschil in feite of in rechte heeft 
beslecht, maar enkel een maatregel van inwendige aard is, waartegen krachtens artikel 1046 Gerechtelijk 
Wetboek geen cassatieberoep openstaat (1). (1) Zie Cass., 5 april 1989, AR 7449, nr 433 met noot R.D.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Beslissing houdende uitnodiging van de beklaagde om zich te verdedigen tegen een gewijzigde 
kwalificatie - Beslissing tot uitstel voor antwoord op conclusie - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 416 Strafwetboek

14 november 2001P.01.0393.F AC nr. ...

Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, kan geen enkel cassatieberoep worden 
ingesteld tegen een - zelfs definitieve - beslissing op een burgerlijke rechtsvordering, zolang geen enkele 
eindbeslissing is gewezen op de strafvordering betreffende het misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering 
is gegrond ; in zoverre artikel  416, tweede lid, Sv. bepaalt dat een beslissing over het beginsel van 
aansprakelijkheid vatbaar is voor onmiddellijk cassatieberoep, vormt het geen uitzondering op die regel (1). (1) 
Zie Cass., 26 maart 1991, A.R. 3634, nr. 398.
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Cassatieberoep tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering vóór de eindbeslissing op de 
strafvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, is het cassatieberoep dat vóór de 
eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de uitspraak 
over de gehele of gedeeltelijke vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat of tot herstel aanhoudt, 
niet ontvankelijk, aangezien de appèlrechters hun bevoegdheid m.b.t. de strafvordering niet volledig hebben 
uitgeoefend (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.97.0965.N, nr. 486 ; 9 dec. 1997, A.R. P.97.0442.N, nr. 541 ; 
1 april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Stedenbouw - Straf - Veroordeling - Herstel van plaats in de vorige staat - Geen eindbeslissing op de 
strafvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 67 oud en art. 155 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

14 november 2001P.01.1312.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1809.F, nr. 104 ; 29 
maart 2000, A.R. P.00.0236.F, nr. 212.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - 
Vorm en plaats van het cassatieberoep

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1197.F AC nr. ...

De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen; die rechtsvorm is substantieel en kan door geen andere worden vervangen (1). (1) Cass., 17 
sept. 1997, A.R. P.97.0468.F, nr. 356.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verklaring van beroep in cassatie

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

De termijn van vierentwintig uur te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, waarbinnen het dossier 
aan de griffie van het Hof van Cassatie moet worden toegestuurd, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid.

Strafzaken - Vormen - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Dossier - Overzending aan de griffie van het Hof - Termijn - Niet-
naleving

- Art. 31, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 oktober 2001P.01.1259.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat verzoeker tot opheffing van een opsporingshandeling met 
betrekking tot zijn goederen vóór de eindbeslissing instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat geen arrest inzake bevoegdheid is, waarbij zijn hoger beroep tegen de afwijzing 
van zijn verzoek door de procureur des Konings ongegrond wordt verklaard (1). (1) Zie cass., 16 feb. 1999, AR 
P.99.0015.N, nr 89; 17 nov. 1999, AR P.99.1540.F, nr 611; 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling - 
Voorziening

- Artt. 28sexies en 416 Wetboek van Strafvordering

24 oktober 2001P.01.1338.F AC nr. ...
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de beslissing van de raadkamer die 
beveelt dat de stukken van het onderzoek, met inbegrip van een staat van de overtuigingstukken en van de 
processen-verbaal waarin het voorwerp van het aan eiser ten laste gelegde misdrijf vastgesteld wordt, 
onverwijld door de procureur des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep overgezonden 
zullen worden en daarenboven een beschikking tot gevangenneming wijst, aangezien die beslissing is gewezen 
onder voorbehoud van een volledig onderzoek van de gegevens van het dossier, dat door de kamer van 
inbeschuldigingstelling moet worden verricht (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (AC, 1978-79, 556) ; 3 sept. 1991, 
A.R.5839, nr. 2.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Raadkamer - Overzending van de stukken aan de procureur-generaal bij het hof van beroep - Beschikking 
tot gevangenneming - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

23 oktober 2001P.01.1170.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in strafzaken die niet is opgesteld in 
de taal van de rechtspleging (1). (1) Cass., 24 januari 1994, AR nr P.93.0743.N, nr 42.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie niet in de taal van de rechtspleging

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

10 oktober 2001P.01.0942.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van het bestuur van financiën, vervolgende partij, is niet ontvankelijk, wanneer uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het cassatieberoep is betekend aan de partij 
waartegen het is gericht (1). (1) Cass., 3 dec. 1991, A.R. 5220, nr. 178 ; 9 mei 2001, A.R. P.01.0149.F, nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Bestuur van financiën - Vervolgende partij - 
Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Afstand van een cassatieberoep, dat is ingesteld door het bestuur van financiën, vervolgende partij, kan 
worden gedaan door een advocaat die geen blijk geeft van een bijzondere volmacht en geen advocaat is bij het 
Hof van Cassatie, wanneer die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (Impliciet)(1). (1) Zie 
Cass., 26 feb. 1985, A.R. 7912, nr. 381 ; 20 mei 1992, A.R. 9699, nr. 496 ; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 973, nr. 2294.

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Bestuur van financiën - Vervolgende partij - Advocaat - Tussenkomst

Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door het bestuur van financiën, 
vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling van de beklaagde, aangezien die afstand niet 
gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (1). (1) Cass., 9 mei 2001, A.R. P.01.0149.F, nr. ...

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Bestuur van financiën - Vervolgende partij

2 oktober 2001P.01.0599.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 2 okt. 2001, A.R. P.01.0599.N, AC 2001, nr...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Beslissing over regelmatigheid van de procedure - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing over regelmatigheid van de procedure - 
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende op het hoger beroep van een burgerlijke partij tegen een 
beschikking van de raadkamer die het onderzoek nietig en de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, de 
bestreden beschikking wijzigt door, met eenparige stemmen, te beslissen dat er thans geen redenen 
voorhanden zijn om bepaalde stukken nietig te verklaren en de verwijdering ervan te bevelen. (Impliciete 
oplossing) (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Beslissing over regelmatigheid van de procedure - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 235bis, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
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vatbaar voor cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing over regelmatigheid van de procedure - 
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 235bis, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2001P.01.0844.N AC nr. ...

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op het verweer van de inverdenkinggestelde dat enkel 
betrekking heeft op het aspect van de mogelijke bezwaren geen uitspraak doet over de regelmatigheid van 
een in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek verkregen bewijselement, maar enkel te 
kennen geeft dat het door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweer de bewijswaarde van deze 
elementen betreft, is die beslissing geen eindbeslissing en wordt er evenmin uitspraak gedaan met toepassing 
van de artikelen 135 en 235bis Sv., zodat het onmiddellijk cassatieberoep hiertegen door de 
inverdenkinggestelde niet ontvankelijk is (1). (1) Cass., 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr 407 en de noot.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Inverdenkinggestelde - Verweer betreffende de bezwaren - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Inverdenkinggestelde - Verweer betreffende de bezwaren - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk (1); dat is het 
geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met toepassing van artikel  136 Sv. aan het toezicht op de 
kamer van inbeschuldigingstelling onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter 
ratione loci onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen van de 
procureur des Konings steunen, op grond dat er geen enkele samenhang bestaat tussen die feiten en die 
waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk kennisgenomen heeft (2). (Impliciet). (1) Cass., 4 maart 1998, 
A.R. P.98.0018.F, nr. 120. (2) Zie Cass., 21 juni 1988, A.R. 2006, nr. 648 ; 1 juni 1994, A.R. P.94.0577.F, nr. 278 ; 
7 juni 1994, A.R. P.94.0628.N, nr. 293.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Controle van het onderzoek - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Samenhang - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 136 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1043.F AC nr. ...

Wanneer het Hof nagaat of het cassatieberoep, overeenkomstig artikel  418 Sv., is betekend aan de persoon 
waartegen het is gericht, slaat het Hof geen acht op een gewone fotokopie van het exploot (1). (1) Cass., 15 
sept. 1993, A.R. P.93.0518.F, nr. 350.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Bewijs - Fotokopie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

19 september 2001P.01.1253.F AC nr. ...

De termijn waarover de beschuldigde beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot gevangenneming uitvaardigt, bedraagt vijftien vrije 
dagen; indien de beslissing bij verstek is gewezen, begint die termijn pas te lopen vanaf de betekening van dat 
arrest (1). (1) Zie Cass., 20 juni 1990, A.R. 8358, nr. 612, en de noot ; DEJEMEPPE B., La détention préventive, 
Larcier, 1992, blz. 320.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Cassatieberoep van 
de beschuldigde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking tot gevangenneming - Bij verstek gewezen beschikking

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

12 september 2001P.01.1013.F AC nr. ...

Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft 
kunnen instellen (1). (1) Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, en 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, nrs. 59 en ... .
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, tweede lid en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

11 september 2001P.99.1785.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling 
van de verdachte door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen, als niet blijkt dat eiser in cassatie zijn 
voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie (1). (1) Cass., 5 maart 1997, AR nr P.96.1318.F, 
nr 124.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partijstelling - 
Buitenvervolgingstelling van de verdachte - Ongegrond hoger beroep van burgerlijke partij - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Geen betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0545.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht, is de voorziening van eiser, 
verweerder op derdenverzet tegen een beslissing op grond van een door hemzelf ingestelde vordering tot 
opheffing van de met toepassing van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek bevolen dwangsom (1). (1) De 
procedurevoorgaanden die aanleiding gaven tot het geannoteerde arrest waren de volgende: eiser werd als 
beklaagde wegens overtredingen inzake stedenbouw veroordeeld tot een geldboete, tot de afbraak van de 
wederrechtelijk opgerichte bouwwerken binnen een termijn van zes maanden en tot het betalen van een 
dwangsom van vijfduizend frank per dag vertraging aan de gemachtigde ambtenaar. Eiser dagvaardde 
vervolgens de Procureur des Konings te Veurne tot opheffing van de veroordeling tot het betalen van de 
dwangsom in toepassing van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek. Bij vonnis van 12 maart 1999 
besliste de correctionele rechtbank te Veurne tot opheffing van de dwangsom. Tegen dit vonnis deed de 
gemachtigde ambtenaar, die niet opgeroepen was en niet tussengekomen was in de procedure tot opheffing 
van de dwangsom, derdenverzet, dat evenwel bij vonnis van 8 oktober 1999 als ongegrond werd afgewezen. 
Tegen dit laatste vonnis tekenden zowel de gemachtigde ambtenaar als het openbaar ministerie hoger beroep 
aan. Het bestreden arrest, gewezen op 9 maart 2001 door het hof van beroep te Gent, verklaarde het 
derdenverzet uiteindelijk gegrond. Het Hof besliste reeds eerder herhaaldelijk dat een beklaagde, die 
krachtens artikel 418 Wetboek van Strafvordering in principe zijn cassatieberoep niet moet betekenen, in 
uitzonderlijke omstandigheden, wanneer hij zijn positie van verwerende partij verlaat en zelf als vragende 
partij optreedt, toch verplicht is zijn voorziening te laten betekenen. Dit is onder meer het geval wanneer de 
beklaagde zelf, als vragende partij, de veroordeling van een tegenpartij wenst uit te lokken (Cass., 11 feb. 
1997, AR P.95.1458.N, nr. 76), wanneer de beklaagde zelf opkomt tegen een beslissing tot teruggave aan een 
derde van een inbeslaggenomen goed (Cass., 15 jan. 1986, AR 4384, AC, 1976, nr. 618), wanneer de beklaagde 
zelf de terugvordering vraagt van een als voorschot teveel betaald bedrag (Cass., 27 mei 1986, AR 29, AC, 
1985-86, 592), wanneer de beklaagde zelf de opheffing van de veroordeling tot de betaling van een dwangsom 
vraagt (Cass., 6 maart 1990, AR 3597, nr. 410) of wanneer de beklaagde zelf opkomt tegen de beslissing op de 
vordering van de verzekeraar tot bindendverklaring van het vonnis (Cass., 1 okt. 1991, AR 4657, nr. 60). P.D.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Beklaagde optredend als vragende 
partij in opheffing van de dwangsom waartoe hij eerder veroordeeld werd - Opheffing van de dwangsom - Derdenverzet 
tegen de beslissing tot opheffing - Derdenverzet ongegrond verklaard - Hoger beroep vanwege eiser in derdenverzet - Hoger 
beroep gegrond verklaard - Voorziening vanwege de verweerder in derdenverzet, aanvankelijke beklaagde - Geen 
betekening - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0576.N AC nr. ...

Het Hof verleent geen afstand van de voorziening wanneer eiser in het verzoek waarbij het afstand doet met 
berusting, preciseert dat deze berusting enkel inhoudt dat hij geen cassatieberoep meer kan aantekenen tegen 
het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en akte vraagt van zijn recht om in de procedure 
ten gronde nog alle verweermiddelen naar voor te brengen die door de kamer van inbeschuldigingstelling 
werden verworpen, aangezien dergelijk verzoek geen afstand met berusting beoogt, maar een voorwaardelijke 
afstand is (1). (1) Zie noot ondertekend R.D. onder Cass., 2 september 1986, AR 338, nr. 4.

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Voorwaardelijke afstand

4 september 2001P.01.0685.N AC nr. ...

P. 616/30476-9-2016



De inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest over zijn hoger 
beroep tegen een verwijzingsbeschikking in gelijkaardige gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel 135, § 
2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen tegen de beschikking van de raadkamer (1). (1) 
Cass., 11 jan. 2000 (voltallige rechtszitting), AR P.99.0905.N, nr. 20 met concl. O.M.; 22 aug. 2000, AR 
P.00.1120.F, nr. 434; 3 okt. 2000, AR P.00.1152.N, nr. 512; 17 okt. 2000, AR P.00.0212.N, nr. 556 met concl. 
procureur-generaal du Jardin; 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621; 30 jan. 2001, AR P.00.1618.N, nr 59; 2 
mei 2001, AR P.01.0180.F, nr...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Verwijzing door de raadkamer - Hoger beroep - Beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Verwijzing door de raadkamer - Hoger beroep - Beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

28 augustus 2001P.01.1067.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het openbaar ministerie wanneer dat enkel het verzoekschrift 
houdende middelen tot cassatie liet betekenen en niet de akte van beroep in cassatie (1). (1) Zie cass., 29 mei 
1967, (AC 1967, 1186); 18 augustus 1970, (AC 1970, 1049); 26 april 1995, AR P.93.1058.N, nr. 210; 4 februari 
1997, AR P.96.1027.N, nr. 62; S. Van Overbeke, Het Hof van Cassatie als rechter over zijn eigen arresten. Over 
de intrekking van cassatie-arresten en de meticuleuze en periculeuze betekening van het cassatieberoep in 
strafzaken, R. Cass. 2001, (1), nr. 9 e.v.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Akte van cassatieberoep

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

28 augustus 2001P.01.1157.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep van de verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven (1). (1) Cass., 3 januari 1995, AR 
P.94.1551.N, nr. 5.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Criminele 
zaken - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de verdachte - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

14 augustus 2001P.01.1159.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van het O.M. is niet ontvankelijk bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen een 
beslissing die de stopzetting van de voorlopige aanhouding van de vreemdeling beveelt met het oog op zijn 
uitlevering, maar geen invloed heeft op de tenuitvoerlegging van het internationaal aanhoudingsbevel, dat de 
nieuwe titel van zijn vrijheidsberoving vormt (1). (1) Zie Cass., 15 mei 1985, A.R. 4417, nr. 446, zie noot E.L.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
belang

31 juli 2001P.01.0809.N AC nr. ...

P. 617/30476-9-2016



De kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van de rechtspleging het hoger beroep van de 
burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, maar in werkelijkheid die partij geroepen werd uitspraak te doen 
over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten, is gehouden 
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken (1). (1) Het O.M. besloot tot de 
verwerping van de voorziening wegens niet-ontvankelijkheid. Het was inderdaad de mening toegedaan dat de 
bestreden beslissing, die alleen stelde dat het hoger beroep van de burgerlijke partij wegens laattijdigheid niet 
ontvankelijk was, geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv. en geen uitspraak deed over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. In die stadium van de procedure was er 
derhalve, naar het oordeel van het O.M., geen cassatieberoep mogelijk en kon die alleen na de eindbeslissing 
ingesteld worden.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatigheid van de 
verwijzingsbeschikking, opgeworpen door de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

24 juli 2001P.01.0864.F AC nr. ...

De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen een 
beschikking tot verwijzing overeenkomstig artikel  135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de 
verdachte instelt tegen een arrest, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens hoedanigheid van 
burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de 
raadkamer, is dus niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0457.N, nr. 19, en de concl. adv.-
gen. P. DUINSLAEGER ; Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor 
onmiddellijk cassatieberoep - Verdachte - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Verdachte - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

27 juni 2001P.01.0638.F AC nr. ...

De brief die de geïnterneerde aan de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan hij een cassatieberoep 
instelt tegen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, die zijn 
invrijheidstelling geweigerd heeft, is geen cassatieberoep (1). (1) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
(zie vb. Cass., 24 feb. 1982, A.R. 2189 (AC, 1981-82, nr. 379) en 3 sept. 1997, A.R. P.97.0963.F, nr. 328), had het 
O.M. geconcludeerd dat de brief die de geïnterneerde aan de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan hij 
een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, 
die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, een cassatieberoep was. Aangezien de verklaring van cassatieberoep 
niet was gedaan aan de bestuurder van de inrichting tot bescherming van de maatschappij, zoals bepaald in de 
W. 25 juli 1983, leek het cassatieberoep niet ontvankelijk. Het tweede cassatieberoep dat daarna was 
ingesteld volgens de wettelijke vormen, leek evenmin ontvankelijk, wegens toepassing van de regel 
"cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten".

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Geïnterneerde - Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij - Brief ontvangen op de griffie van het Hof van cassatie

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...

Het onmiddellijk cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de 
correctionele rechtbank verwijst, niet gegrond is verklaard, is ontvankelijk, wanneer hij voor de appèlrechter 
een verzuim in de beschikking tot verwijzing aanvoert, te weten een gebrek aan antwoord op de conclusie die 
de leemten in het onderzoek aanklaagt en om aanvullende onderzoeksopdrachten verzoekt (1). (1) Cass., 7 
juni 2000, J.T., 2000, blz. 699, opm. D. VANDERMEERSCH en O. KLEES ; zie Cass., 5 sept. 2000, P.00.0988.N, 
nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Verdachte - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger 
beroep van de verdachte - Verzuim in de beschikking - Motivering - Geen antwoord op de conclusie - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest dat het hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond verklaart - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

P. 618/30476-9-2016



13 juni 2001P.01.0271.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn instelt tegen een vonnis waarbij hij bij 
verstek wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 25 okt. 1989, A.R. 7563, nr. 121.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Veroordeling bij verstek - Cassatieberoep van de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn - 
Ontvankelijkheid

- Art. 413 Wetboek van Strafvordering

6 juni 2001P.01.0690.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de verdachte is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing ingesteld wordt 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die zijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaart 
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij zijn vordering tot verlenging van de bij artikel  127, derde en 
vijfde lid, Sv., bepaalde termijn voor inzage van het dossier ongegrond was verklaard, aangezien dat arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416, eerste lid, Sv., en noch over een geschil inzake bevoegdheid, 
noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid 
uitspraak doet (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 30 mei 2000, A.R. P.00.0478.N, 13 juni 
2000, A.R. P.00.0547.N, nrs. 331 en 361.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Raadkamer - Termijn voor inzage van het dossier - Verlenging - Weigering - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep

- Artt. 127, derde en vijfde lid, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

23 mei 2001P.01.0760.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, AC, 2001, nr...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - 
Ontvankelijkheid

Wanneer de verdachte of de beklaagde voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, is zijn cassatieberoep tegen het 
arrest dat beslist een of meerdere van die voorwaarden te verlengen, niet zonder bestaansreden, aangezien de 
tenuitvoerlegging van de voorwaarde of voorwaarden blijft voortduren na de voorlopige invrijheidstelling (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - 
Ontvankelijkheid

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Cassatieberoep door de beklaagde tijdens de verzettermijn tegen een t.a.v. de burgerlijke partij bij verstek 
gewezen beslissing waartegen zij verzet kan doen, is voorbarig en derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 27 
juni 2000, A.R. P.99.1427.N, nr. 405.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing bij verstek t.a.v. burgerlijke partij - Beslissing vatbaar voor verzet - Cassatieberoep van beklaagde 
voor verstrijken van verzettermijn - Ontvankelijkheid

- Art. 413 Wetboek van Strafvordering

15 mei 2001P.01.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - 
Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - 
Ontvankelijkheid

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - 
Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Uitvoering - Derdenverzet - Beschikking van de raadkamer - Niet-
toelaatbaarverklaring van het derdenverzet - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - 

P. 619/30476-9-2016



Ontvankelijkheid

Het cassatieberoep dat de eiser op derdenverzet instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die zijn derdenverzet 
tegen een voorlopige maatregel of tegen een inbeslagneming ingevolge een in toepassing van de wet van 20 
mei 1997 uitvoerbaar verklaard rechtshulpverzoek niet-toelaatbaar verklaart, ongegrond wordt verklaard, is 
niet ontvankelijk, aangezien die beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep 
openstaat na de eindbeslissing (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - 
Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Uitvoering - Derdenverzet - Beschikking van de raadkamer - Niet-
toelaatbaarverklaring van het derdenverzet - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep dat de tussenkomende partij instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring door de raadkamer 
van een verzoek tot rechtshulp strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming in 
toepassing van de wet van 20 mei 1997 ongegrond wordt verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien die 
beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing (1). 
(1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - 
Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 10 Wet 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van 
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen

9 mei 2001P.01.0149.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de Belgische Staat, Minister van Financiën (administratie der douane en accijnzen), 
vervolgende partij, dat niet is betekend aan de partij waartegen het is gericht, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 
26 okt. 1977 (AC, 1978, 261) ; 24 okt. 1978 (AC, 1978-79, 211) ; 16 okt. 1979 (AC, 1979-80, nr. 112).

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Douane en accijnzen - Cassatieberoep van de 
administratie van financiën, vervolgende partij - Geen betekening - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door het bestuur van financiën, 
vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling van de beklaagde, aangezien die afstand niet 
gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (1). (1) Cass., 26 okt. 1977 (AC, 1978, 261) ; 24 okt. 1978 (AC, 
1978-79, 211) ; 16 okt. 1979 (AC, 1979-80, nr. 112).

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Cassatieberoep van de Staat - Afstand die niet gelijkstaat met afstand van 
rechtsvordering

8 mei 2001P.01.0110.N AC nr. ...

De verklaring van beroep in cassatie tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij moet worden gedaan op het secretariaat van die instantie en niet op het secretariaat van een 
Commissie tot bescherming van de Maatschappij.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij - Verklaring op secretariaat

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

2 mei 2001P.00.1703.F AC nr. ...

P. 620/30476-9-2016



Hoewel het niet definitieve karakter van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer 
zich in de regel uitstrekt tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in de rechten is 
getreden van dat slachtoffer, zoals een verzekeraar of een ziekenfonds (1), strekt het niet definitieve karakter 
van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in de rechten van het slachtoffer is 
getreden, zich daarentegen niet uit tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van die partij of van 
haar erfgenamen en is het onmiddellijk cassatieberoep tegen die laatste beslissing bijgevolg ontvankelijk. (1) 
Cass., 28 mei 1996, A.R. P.95.1378.N, nr. 193 ; zie concl. proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., vóór Cass., 4 april 
1984, A.R. 3379, nr. 449, in Bull. en Pas., 1983-84, I, blz. 978, nr. 30.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Partij die in de 
rechten van het slachtoffer is getreden - Niet definitieve beslissing - Burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer - 
Gevolg - Ontvankelijkheid

2 mei 2001P.01.0175.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de beklaagde instelt tegen de beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door 
verjaring, is niet ontvankelijk bij gemis aan belang (1). (1) Cass., 7 nov. 1984, A.R. 3753, nr. 158.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan belang - Beslissing die de strafvordering vervallen 
verklaart door verjaring - Cassatieberoep van de beklaagde - Ontvankelijkheid

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte alleen een onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de 
beschikking tot verwijzing naar de raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1); het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot staving 
van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus niet ontvankelijk, wanneer het de appèlrechters verwijt 
de verdachte het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen 
die de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de 
onderzoeksgerechten onderwerpt. (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger, 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441, 17 okt. 2000, A.R. 
P.00.1382.N, nr. ... ; 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 mei 2001P.01.0614.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwerpt dat een voorlopig aangehouden vreemdeling, 
wiens uitlevering is gevorderd, heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zijn hoger beroep verwerpt tegen de beschikking van de raadkamer, die het tegen hem uitgevaardigde 
internationale aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, wordt die vreemdeling ter beschikking gesteld van de 
uitvoerende macht, die, na advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, als enige kan beslissen of hij al 
dan niet moet worden uitgeleverd aan het gerecht van het land dat zijn uitlevering vordert ; het 
cassatieberoep van die vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden (1). (1) Zie 
Cass., 13 aug. 1987, A.R. 6118, nr. 663 ; 16 dec. 1997, A.R. P.97.1405.N, nr. 560, met concl. adv.-gen. 
Bresseleers ; 10 maart 1998, A.R. P.98.0167.N, nr. 135.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Uitlevering - Vreemdeling - Voorlopige aanhouding - Buitenlands aanhoudingsbevel - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Verwerping - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

25 april 2001P.01.0045.F AC nr. ...
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Om aan de bepalingen van artikel  418, eerste lid, Sv., te voldoen, moet een integrale kopie van de verklaring 
van cassatieberoep betekend worden aan de partijen waartegen dat beroep is gericht ; het bewijs van die 
betekening is niet geleverd wanneer de voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na te gaan of een integrale 
kopie van de akte met de verklaring van cassatieberoep wel degelijk aan de verweerders is betekend (1). (1)  
Zie Cass., 13 sept. 1983, A.R. 8136, nr. 22 ; 14 nov. 1989, A.R. 3228, nr. 159.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Bewijs

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.99.0383.N AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde wordt ingesteld na het 
verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat de dag na de betekening van het arrest, dat op 
verzet en bij verstek gewezen, niet vatbaar was voor verzet, ook al is de betekening niet aan de persoon 
gedaan (1). (1) Cass., 4 april 2000, A.R. P.98.0724.N, nr 222.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorziening van de 
beklaagde tegen een op verzet en bij verstek gewezen arrest - Toepassing

- Artt. 187, 373 en 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.01.0143.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert aan een 
plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, kan 
geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van 
verzachtende omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende 
onderzoekshandelingen (1). (1) Zie cass. 23 oktober 1985, A.R. 4644, AC 1985-1986, nr 121; cass. 3 september 
1986, A.R. 5127, AC 1986-1987, nr 7; cass. 11 december 1990, A.R. 4823, AC 1990-1991, nr 190; cass. 24 juni 
1998, A.R. P.98.0566.F, AC 1998, nr 340.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Plaatsvervangend magistraat - Medebeklaagden - Misdaden - Correctionalisering - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de medebeklaagden - Beslissingen - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 416, tweede lid en 479 Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.01.0482.N AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de door de onderzoeksrechter 
afgewezen aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de 
terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is 
een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in 
voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Afwijzing van de 
aanvraag tot verlenging van de termijn door de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de door de raadkamer 
ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de 
terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is 
een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in 
voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot 
verlenging van de termijn aan de raadkamer - Verzoek ongegrond verklaard - Hoger beroep - Beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering
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De beslissing van de raadkamer, die uitspraak doet over de door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag 
van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het 
dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of 
een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in 
voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot 
verlenging van de termijn aan de raadkamer - Verzoek ongegrond verklaard - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0072.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering is niet ontvankelijk als die 
partij niet is veroordeeld in de door het O.M. gemaakte vervolgingskosten (1). (1) Cass., 4 feb. 1986, A.R. 9898, 
nr. 357.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Ontvankelijkheid

27 maart 2001P.99.0956.N AC nr. ...

De betekening van de voorziening in cassatie door de burgerlijke partij aan de verweerder die in het 
buitenland verblijft, kan niet gebeuren overeenkomstig het Verdrag van 15 nov. 1965 inzake de betekening en 
de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in 
handelszaken; zij dient overeenkomstig artikel  40, Ger. W. te gebeuren(1). (1) Cass. 6 december 1989, A.R. 
7452, nr. 223 en 30 juni 1992, A.R.5388 nr. 574.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Burgerlijke 
rechtsvordering - Betekening in het buitenland

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

27 maart 2001P.01.0286.N AC nr. ...

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande 
strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek 
strekkend tot toezicht van het onderzoek overeenkomstig artikel  136 Sv., onontvankelijk verklaart om reden 
dat het verzoekschrift niet werd ingediend volgens de bepalingen van dit artikel, en dat de termijn van zes 
maanden sinds een vorig toezichtsarrest nog niet is verstreken.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer - Nieuwe omschrijving van de feiten - Aanhouden van de uitspraak - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Geen eindbeslissing - Voorziening - 
Ontvankelijkheid

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

21 maart 2001P.00.1705.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de afstand die eiser ondergeschikt maakt aan de verwerping van zijn 
middelen (1). (1)  Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. 338, nr. 4 en de noot R.D., R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 975, nr. 2296, en S. SONCK, Le pourvoi en cassation en matière 
pénale, 2000, blz. 70.

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Voorwaarde

21 maart 2001P.01.0163.F AC nr. ...

Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. 
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling 
beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat 
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, 
nr. ..., en de concl. O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - 
Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 maart 2001P.00.1303.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, gericht tegen een in de Bondsrepubliek 
Duitsland wonende verweerder, als geen stuk werd neergelegd waaruit blijkt dat de voorzitter van het 
Landgericht of Amtsgericht, in het rechtsgebied waarvan degene voor wie de akte van betekening is bestemd 
zich bevindt, de aan de geadresseerde te overhandigen akte heeft ontvangen (1). (1) Zie cass., 27 april 1999, 
A.R. nr P.97.0214.N (AC 1999, nr 240); cass., 8 juni 1988, A.R. nr 6644 (AC 1987-1988, nr 615).

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - 
Betekening - Bondsrepubliek Duitsland - Wijze - Tijdstip - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Strafwetboek

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 maart 2001P.00.1737.F AC nr. ...

De beslissing die ambtshalve de burgerlijke belangen aanhoudt van een benadeelde die niet in de zaak 
betrokken is en uitspraak heeft gedaan over alles wat het voorwerp was van de voor de bodemrechter 
gebrachte vorderingen, is een eindbeslissing en, derhalve, voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar (1). (1) Zie 
Cass., 16 juni 1998, A.R. P.97.0624.N, nr. 316.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Begrip - 
Burgerlijke belangen - Ambtshalve aanhouding - Onmiddellijk cassatieberoep

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is (1). (1) Cass., 15 dec. 1996, A.R. P.99.1291.F, nr. 683 ; 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. ... .

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

14 maart 2001P.01.0179.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ... .

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - 
Toepasselijke wetsbepalingen

Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. 
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling 
beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat 
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - 
Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 maart 2001P.01.0343.N AC nr. ...

De akte van voorziening is nietig en de voorziening is niet ontvankelijk wanneer de gemachtigde van de 
directeur van de gevangenis de akte heeft opgesteld in een andere taal dan de taal van het bestreden arrest, 
ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van de voorziening aan hem heeft gedaan (1). (1) Cass., 
21 juni 1965, Bull. en Pas. 1965, p. 1152; 26 september 1974, AC 1975, p. 110; 11 augustus 1988, A.R. 2592, nr 
687; 1 maart 1989, A.R. 7300, nr. 372 en 22 maart 2000, A.R. P.00.0221.F en P.00.0248.F, nr 198.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan 
die van de bestreden beslissing

- Art. 1 Wet 25 juli 1893
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- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

28 februari 2001P.00.1642.F AC nr. ...

De burgerlijke partij heeft geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest dat haar een tweede 
vergoeding toekent voor een schade waarvoor ze reeds is vergoed door een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing (1). (1) Zie Cass., 7 feb. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 738). Bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 
20 okt. 1999 heeft de Correctionele Rechtbank te B. de beklaagde veroordeeld wegens verschillende 
zedenmisdrijven en heeft zij hem, wat de burgerlijke belangen betreft, veroordeeld om aan de burgerlijke 
partijen verschillende bedragen te betalen, waarvan sommige definitief en andere provisioneel. De beklaagde 
en het O.M. hebben tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Bij een op tegenspraak gewezen arrest van 10 
jan. 2000 heeft het Hof van Beroep te B. dat vonnis bevestigd, onder de enige wijziging, wat de strafvordering 
betreft, dat de aan de beklaagde opgelegde gevangenisstraf beperkt wordt. Het O.M. heeft tegen dat arrest 
cassatieberoep ingesteld. Bij arrest van 22 maart 2000 heeft het Hof van Cassatie het bestreden arrest 
vernietigd, op grond dat het voormelde arrest door geen enkele overweging antwoordt op de vorderingen van 
het O.M. betreffende de omstandigheid waarin de beklaagde de herhaling heeft gepleegd, en heeft het de 
zaak naar het Hof van Beroep te L. verwezen. Bij hun vrijwillige verschijning voor dat hof van beroep hebben 
de burgerlijke partijen voor het hof tussenberoep ingesteld. Bij arrest van 31 okt. 2000 heeft het Hof van 
Beroep te L., dat op tegenspraak en met eenstemmigheid van haar leden uitspraak deed als rechtscollege op 
verwijzing, zowel de hoofd- als de tussenberoepen ontvankelijk verklaard, onder de wijziging, wat de 
strafvordering betreft, dat een telastlegging van verkrachting van een minderjarige van minder dan 10 jaar niet 
bewezen is verklaard, dat de omstandigheid van herhaling t.a.v. de beklaagde bewezen is verklaard, dat de 
hem opgelegde gevangenisstraf is verminderd en, wat de burgerlijke belangen betreft, dat de aan de 
burgerlijke partijen definitief toegekende schadevergoedingen, in hun geheel, in andere bedragen zijn 
gewijzigd.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Gemis aan belang

21 februari 2001P.00.1726.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing van een strafgerecht dat zich onbevoegd verklaart 
om van de strafvordering kennis te nemen, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 27 maart 1990, A.R. 3518, nr. 450.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Onbevoegdverklaring

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

De beslissing van de rechter om de beoordeling van een middel i.v.m. de toelaatbaarheid van de uitoefening 
van de strafvordering bij de eindbeslissing te voegen is een maatregel van inwendige aard, die niet vatbaar is 
voor cassatieberoep (1). (1) Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 407 Wetboek van Strafvordering

13 februari 2001P.99.0649.N AC nr. ...

De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de beklaagde bij verstek 
gewezen beslissing doet voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop 
de termijn waarbinnen de burgerlijke partij cassatieberoep kan instellen, begint te lopen (1). (1) Cass., 10 dec. 
1997, AR nr P.97.1084.F, nr 548.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie

- Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

7 februari 2001P.00.1030.F AC nr. ...
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die de beklaagde veroordeelt tot een definitieve 
schadeloosstelling, maar verzuimt uitspraak te doen over de appèlkosten m.b.t. die burgerlijke rechtsvordering 
en, met bevestiging van het beroepen vonnis, de uitspraak over de overige vorderingen aanhoudt en het 
onderzoek van de zaak sine die verdaagt (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 16 dec. 1974 (AC, 1975, 448); concl. adv.-
gen. J. VELU, Cass., 4 april 1984, A.R. 3379, nr. 449, blz. 974, nr. 23, en blz. 976, nr. 27, in Bull. en Pas., I, 
1983-84; J. VELU, "Le problème du caractère définitif ou non définitif, au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, des décisions des juridictions pénales qui, statuant sur l'action civile, allouent une 
indemnité", Mélanges offerts à Robert Legros, Brussel, 1985, blz. 743, nr. 7. Het Hof dient niet ambtshalve te 
onderzoeken of het betrokken gedeelte van het dictum al dan niet wettig is. (Idem, blz. 744, nr. 8). Zie evenwel 
Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1320.F, nr. ... (redenen).

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Definitieve schadeloosstelling - Geen uitspraak over de appelkosten - Aanhouding van de uitspraak - 
Verdaging sine die

6 februari 2001P.99.0559.N AC nr. ...

Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen de burgerlijke vorderingen met 
betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwelijksgemeenschap één geheel (1). (1) Het 
bijzondere van de procedure die tot het arrest van het Hof heeft geleid bestond erin dat de vorderingen van de 
eisers in cassatie namens de huwgemeenschap enerzijds en in eigen naam anderzijds ingevolge een beperkt 
hoger beroep afgesplitst werden. Voor de eerste rechter hadden de eisers samen een burgerlijke 
rechtsvordering als beheerders van het vermogen van de huwgemeenschap ingesteld en eiseres tevens een 
rechtsvordering in eigen naam. De eerste rechter verklaarde de rechtsvordering namens de huwgemeenschap 
niet ontvankelijk. De vordering in eigen naam werd ontvankelijk en gegrond bevonden; een voorschot werd 
toegekend en een deskundige werd aangesteld. Tegen dit vonnis werd door de eisers als beheerders van de 
huwgemeenschap hoger beroep ingesteld. De appelrechters verklaarden de rechtsvordering namens de 
huwgemeenschap ontvankelijk maar ongegrond. Het cassatieberoep was aldus gericht tegen laatstgenoemde 
beslissing. Nu voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep civielrechtelijke vorderingen 
m.b.t. het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap één geheel vormen (Cass., 31 jan. 1995, 
AR nr P.93.1566.N, nr 57) en de beslissing waarbij enkel over bepaalde bestanddelen van de door de 
burgerlijke partij geleden schade uitspraak wordt gedaan geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv. 
(cass., 22 jan. 1985, AR nr 8724, nr 299), was het cassatieberoep te dezen gericht tegen een vonnis dat geen 
eindbeslissing is en werd het mitsdien niet ontvankelijk verklaard want voorbarig.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Schade - Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

31 januari 2001P.00.1416.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof van Cassatie over het bestreden arrest 
uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp (1). (1) Cass., 17 okt. 1995, A.R. P.95.1155.N, nr 439.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen; dat vormvereiste is substantieel en kan door geen andere worden vervangen (1). (1) Cass., 11 
dec. 1991, A.R. 9385, nr. 195; 1 dec. 1999, A.R. P.99.0014.F, nr. 640.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring van beroep in cassatie

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.00.1618.N AC nr. ...
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Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een inverdenkinggestelde maar 
onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is 
op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank 
verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, 
A.R. P.99.0905.N, nr 20, met conclusie van het O.M.; 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr ...; 5 sept. 2000, A.R. 
P.00.0988.N, nr ...; 17 oktober 2000, A.R. P.00.0212.N, nr ... met conclusie van Procureur-generaal du Jardin; 
14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - 
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Hoger beroep tegen beschikkingen 
van de raadkamer - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Inverdenkinggestelde - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - 
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

23 januari 2001P.01.0090.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de memorie ter griffie van het Hof neergelegd, buiten de uren tijdens welke de 
griffie voor het publiek toegankelijk moet zijn (1). (1) Cass., 7 april 1992, A.R. nr 6579 (AC, 1991-1992, nr 426).

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Neerlegging ter griffie

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

17 januari 2001P.00.1386.F AC nr. ...

De voor het strafgerecht in tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij kan geen ontvankelijk cassatieberoep 
instellen tegen de voor dat gerecht vrijwillig tussengekomen partij, wanneer tussen die partijen geen geding is 
aangegaan en geen veroordeling van de eerste ten gunste van de tweede is uitgesproken (1). (1) Cass., 12 nov. 
1997, A.R. P.97.0819.F, nr 470.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Vrijwillig tussengekomen partij - Tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij - Cassatieberoep 
tegen de vrijwillig tussengekomen partij - Geen geding tussen die partijen noch veroordeling - Betekening van het 
cassatieberoep aan de vrijwillig tussengekomen partij

10 januari 2001P.00.1561.F AC nr. ...

De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest dat de verdachte naar de 
correctionele rechtbank of politierechtbank verwijst, begint te lopen vanaf de uitspraak ervan, aangezien geen 
enkele wettelijke bepaling de betekening van dat arrest oplegt (1). (1) Zie P. MORLET, Les dossiers de la Rev. 
Dr. Pén., nr. 3, La Charte, 1998, blz. 101.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Bij verstek gewezen 
arrest tot verwijzing - Cassatieberoep van de verdachte - Vertrekpunt

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

19 december 2000P.00.1439.N AC nr. ...

De laattijdige neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de lasthebber van de raadsman van een 
beklaagde maakt geen geval van overmacht uit (1). (1) Zie cass., 1 juni 1988, AR 6585, nr. 605, voor wat het 
begrip "overmacht" betreft.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor neerlegging van de memorie - 
Vergetelheid - Overmacht - Toepassing

- Artt. 420bis en 420ter Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.0719.F AC nr. ...

P. 627/30476-9-2016



Het cassatieberoep van een gedelegeerd ambtenaar tegen het arrest van het hof van beroep, waarbij zijn 
hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard, dat verzuimd 
heeft uitspraak te doen over de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat die de ambtenaar, als 
vrijwillig tussengekomen partij, heeft ingesteld met toepassing van artikel  155, § 1, Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, is ontvankelijk (1). (Impliciet). (1) Wanneer de 
gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouw het strafgerecht vordert om het herstel van de plaats in de vorige 
staat te bevelen, valt de beslissing van de strafrechter waarbij die vordering wordt toegewezen onder de 
strafvordering, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een 
dergelijk geval door de wet wordt voorgeschreven als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling. (Cass., 26 april 1989, A.R. 5930, nr. 486, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., I, 
1988-89, nr. 286 ; 20 jan. 1993, A.R. 9672, 9817 en 9894, nrs. 39, 39bis en 39ter, en de noot E.L. ; 19 mei 1999, 
A.R. P.98.1393.F, nr. 292). Onder vigeur van artikel  65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en van het 
oude artikel  67 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw kon alleen het O.M. de bij de wet 
bepaalde rechtsmiddelen instellen, aangezien de gemachtigde ambtenaar geen partij in het geding was (Cass., 
27 feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, 22 okt. 1996, A.R. P.95.0540.N, nrs. 86 en 394 ; 6 okt. 1998, A.R. P.97.0483.N, 
nr. 430, redenen). Het decr. Waals Gewest 27 nov. 1997, dat het voormelde Waals Wetboek wijzigt, heeft in 
het nieuwe artikel  155, § 1, hieraan toegevoegd dat "de gemachtigde ambtenaar of het College van 
burgemeester en schepenen, op eigen initiatief of binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde 
termijn, één van de in § 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen en 
elkaar gelijktijdig daarvan op de hoogte brengen." Ondanks het stilzwijgen van de parlementaire voorbereiding 
van het decreet, volgt uit die wijziging dat de Waalse wetgever de bedoelde overheden aldus de mogelijkheid 
heeft gegeven vrijwillig voor de strafrechter tussen te komen (DELNOY, M., "Le nouveau droit wallon des 
infractions et sanctions d'urbanisme", in La réforme du droit wallon de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme, Brussel, 1998, blz. 448 en 449). De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het 
strafgerecht is alleen ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de 
strafrechter bij uitzondering machtigt om tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een andere 
maatregel uit te spreken. (Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378). Die oplossing moet in verband 
worden gebracht met de rechtspraak van het Hof m.b.t. artikel  16, eerste lid, W. 29 juni 1975 betreffende de 
handelsvestigingen. (Cass., 24 okt. 1990, A.R. 8027, nr. 103). Ook in dit geval gaat het om een burgerlijke 
vordering en maakt zij deel uit van de strafvordering. (Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr. 298 ; 10 nov. 
1999, A.R. P.99.0089.F, nr. 598). De arresten van het Hof die beslissen dat de gedelegeerde ambtenaar een 
partij is in de zin van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, kunnen evenwel, wegens het 
specifiek karakter van dat begrip, niet dienen als argument (Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108 ; 16 
nov. 1999, A.R. P.97.1655.N, nr. 608).

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Algemeen - Strafvordering - Eisers 
en verweerders - Vrijwillig tussengekomen partij - Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium - 
Herstel van plaats in de vorige staat - Gemachtigd ambtenaar - Niet ontvankelijk verklaard hoger beroep - Voorziening - 
Ontvankelijkheid

13 december 2000P.00.1520.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de verdachte naar het hof van assisen verwijst en aan de feiten een omschrijving 
geeft die laatstgenoemde betwistte, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv. (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. 
P.96.0656.N, nr. 257.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Betwisting van de omschrijving van de feiten

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

13 december 2000P.00.1660.F AC nr. ...

Een cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de verdachte vóór de eindbeslissing ingesteld wordt 
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, op het hoger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer tot handhaving van zijn voorlopige hechtenis, de zaak aan zich trekt, de 
onderzoeksrechter ontslaat van het onderzoek en een raadsheer van het hof van beroep aanwijst om de 
dienstige onderzoeksopdrachten te verrichten.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Aanwijzing van een raadsheer-onderzoeker
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29 november 2000P.00.1240.F AC nr. ...

De voorziening van de ouders van een minderjarige tegen de beslissing van de jeugdrechter in hoger beroep 
tot bevestiging van de beschikking van de jeugdrechter die t.a.v. die minderjarige een voorlopige maatregel 
van bewaring treft, is niet ontvankelijk wanneer de jeugdrechter, op het ogenblik dat het Hof uitspraak moet 
doen over de voorziening, een nieuwe maatregel t.a.v. die minderjarige treft (1). (1) Zie Cass., 26 nov. 1986, 
A.R. 5413, nr. 191 ; 19 nov. 1998, A.R. P.98.0685.F, nr. 486.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Jeugdbescherming - Voorlopige 
maatregelen - Nieuwe maatregel - Voorziening van de ouders van de minderjarige - Geen bestaansreden

- Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

28 november 2000P.99.0064.N AC nr. ...

Nu de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst wordt door de regels van 
het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij 
tegen wie het is gericht wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de 
betekeningen in andere dan in strafzaken betreft (1). (1) Cass., 3 dec. 1996, AR nr. P.95.1337.N, nr. 475.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij - Regelmatigheid der betekening

- Art. 38 Gerechtelijk Wetboek

15 november 2000P.00.1422.F AC nr. ...

P. 629/30476-9-2016



Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat een hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat ingesteld werd 
tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij de feiten opnieuw omschreven werden en de uitspraak voor 
het overige aangehouden werd zonder dat uitspraak wordt gedaan over de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank, aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel  416 Sv. en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis 
van dat wetboek, noch over het beginsel van een aansprakelijkheid uitspraak doet (1). (1) De raadkamer, die 
kennisgenomen had van de regeling van de rechtspleging, heeft de feiten van de telastlegging opnieuw 
omschreven als diefstal door middel van geweld of bedreiging, met de in de artt. 472 en 473, derde lid, Sw., 
bedoelde verzwarende omstandigheden, welke misdaad niet kan worden gecorrectionaliseerd. Zij heeft 
vastgesteld "dat uit de gegevens van het strafdossier volgt dat er aan de inverdenkinggestelden feiten ten laste 
worden gelegd" en heeft beslist "dat de uitspraak moet worden aangehouden", daar "het dossier niet in staat 
van wijzen is, aangezien het geen inventaris van de overtuigingsstukken of enige signalementsfiche van de 
inverdenkinggestelden bevat". Bijgevolg heeft de raadkamer de verzending van de processtukken naar de 
procureur des Konings bevolen om te handelen als naar recht. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de 
hogere beroepen van de inverdenkinggestelden tegen die beschikking niet ontvankelijk verklaard, op grond, 
enerzijds, dat artikel  135, § 2, Sv., niet van toepassing is omdat het niet om een beschikking tot verwijzing gaat 
en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelden geen belang hebben om hoger beroep in te stellen in de zin van 
artikel  17 Ger. W. Het cassatieberoep tegen een dergelijk arrest is evenmin ontvankelijk. Het gaat immers niet 
om een eindbeslissing in de zin van artikel  416, eerste lid, Sv., en evenmin om één van de in het tweede lid van 
dat artikel bedoelde uitzonderingen. Dat arrest werd, meer bepaald, niet met toepassing van artikel  135 van 
dat wetboek gewezen, daar die bepaling, waarvan hier slechts het tweede lid toepasselijk is, alleen betrekking 
heeft op het hoger beroep tegen een beschikking tot verwijzing (P. MORLET, "Le règlement de la procédure et 
le controle de sa régularité", in M. FRANCHIMONT e.a., La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration 
de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Dossiers de la Revue de droit pénal et de 
criminologie, nr. 3, Brussel, 1998, blz. 100). Zo hangt ook de vraag of de inverdenkinggestelde een exceptie van 
onbevoegdheid voor het onderzoeksgerecht heeft opgeworpen, af van het werkelijk voorwerp van het geschil 
(Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0757.F, nr. 304 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2e uitg., 
Antwerpen, 1999, nr. 637, 651-658, 2274 en 2275). Het Hof van Cassatie onderzoekt de juiste omschrijving van 
de toestand. Gaat het werkelijk om een geschil inzake bevoegdheid? Het maakt weinig uit of het bestreden 
arrest al dan niet het woord "bevoegdheid" heeft gebruikt. Gaat het werkelijk om een toepassing van artikel  
135? Het maakt weinig uit of het bestreden arrest zijn beslissing al dan niet op dat artikel heeft gegrond of de 
appèlrechters al dan niet conclusies over dat punt hebben moeten beantwoorden. Zoals proc.-gen. du JARDIN 
beklemtoond heeft in zijn conclusies vóór Cass., 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. ..., "de appèlrechters, die 
(...) uitdrukkelijk vaststellen dat artikel  135 Sv. niet van toepassing is doen dan immers geen uitspraak met 
toepassing van die wetsbepaling". Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. 
DUINSLAEGER, 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. ..., 5 sept. 2000, A.R. P.00.0998.N, nr. ... en 17 okt. 2000, 
voornoemd ; vgl. Cass., 7 juni 2000, A.R. P.00.0668.F, J.T., 2000, blz. 699, opm. D. VANDERMEERSCH, en O. 
KLEES, 21 juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr. ..., en 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F-P.00.1207.F, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer - Nieuwe omschrijving van de feiten - Aanhouden van de uitspraak - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Geen eindbeslissing - Voorziening - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Noot J.S. sub Cass., 15 nov. 2000, A.R. P.00.1422.F, nr. ... .

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer - Nieuwe omschrijving van de feiten - Aanhouden van de uitspraak - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Geen eindbeslissing - Voorziening - 
Ontvankelijkheid

14 november 2000P.00.1382.N AC nr. ...

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest over hun hoger beroep tegen 
een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij 
overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering daartegen hoger beroep kunnen instellen (1). (1) 
Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie van het O.M.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep

P. 630/30476-9-2016



- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.0576.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer er tussen eiser en verweerder geen geding is aangegaan voor 
de bodemrechter en de ene partij niet is veroordeeld ten voordele van de andere (1). (1) Cass., 15 okt. 1997, 
A.R. P.97.0899.F, en 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819, nrs. 407 en 470.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Geen geding voor de bodemrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene 
partij ten voordele van de andere - Ontvankelijkheid

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is (1). (1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

11 oktober 2000P.00.0781.F AC nr. ...

Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van het O.M., eiser tot cassatie, wanneer het vaststelt dat de 
indiening van die memorie binnen de bij artikel  420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn het gevolg is van een 
door de eiser zelf begane schending van de wet; zulks is met name het geval wanneer de memorie te laat zou 
zijn ingediend, indien eiser, overeenkomstig artikel  424 Sv., het dossier onverwijld aan de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie had overgezonden (1). (1) Cass., 25 sept. 1985, A.R. 4365, nr. 46; 26 juni 1991, A.R. 
8994, nr. 558; 11 dec. 1996, a.r. P.96.1180.F, nr. 499.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Voorziening van het openbaar ministerie - Vertraging bij 
de overzending van het dossier - Wetsschending te wijten aan eiser - Onderzoek van eisers memorie door het Hof

- Artt. 420bis, tweede lid, 422, 423 en 424 Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.00.0652.F AC nr. ...

Aangezien er tussen verweerder en eiser, die niet betrokken was in het geschil voor de appèlrechters, voor 
laatstgenoemden geen geding was aangegaan, en het betrokken arrest geen enkele veroordeling van eiser ten 
gunste van verweerder uitspreekt, is het cassatieberoep niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 19 okt. 1970 (AC, 
1971, 164).

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Algemeen - 
Cassatieberoep van een eiser die niet in het geding betrokken is - Ontvankelijkheid

4 oktober 2000P.00.1320.F AC nr. ...

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is (1). (1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176.

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

Een door de jeugdrechter in hoger beroep op tegenspraak gewezen arrest dat, zonder een onderzoek te 
bevelen en zonder de uitspraak over welk punt dan ook aan te houden, t.a.v. de minderjarige een voorlopige 
maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, is een eindbeslissing die 
onmiddellijk vatbaar is voor cassatieberoep (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1978 (AC, 1978-79, 435).

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Jeugdbescherming - 
Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische 
maatregelen - Hoger beroep - Arrest - Eindbeslissing

- Artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 april 1990

3 oktober 2000P.00.1152.N AC nr. ...
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Uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de in verdenking gestelde 
bij de regeling van de rechtspleging alleen maar onmiddellijk cassatieberoep kan instellen wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de in verdenking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of 
wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak 
te doen over: 1. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de 
raadkamer of zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten (1). (1) Cass., 22 aug. 2000, AR P.00.1120.F en P.00.1207.F, nr....

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Onmiddellijk cassatieberoep door in 
verdenking gestelde - Gevallen

- Artt. 135, § 2, 235bis, § 1 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2000P.00.1174.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een memorie die niet is ondertekend (1). (1) Cass., 16 jan. 1985 en 19 juni 1985, 
A.R. nr. 3953 en A.R. nr. 4374, nrs. 286 en 635.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Niet ondertekende memorie

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

27 september 2000P.00.1242.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat één van de ouders van een minderjarige heeft ingesteld tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk, wanneer niet blijkt dat het aan het O.M. is betekend 
(1).  Cass., 5 jan. 1999, A.R. P.97.0863.N, nr. 3.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Jeugdbescherming - Ouders van minderjarige - 
Ontvankelijkheid - Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

20 september 2000P.00.1185.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft 
ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal 
met het oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.94.1551.N, nr. 
5.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Criminele 
zaken - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de verdachte - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarin beslist wordt, enerzijds, dat het onderzoek voltooid is en dat de vordering tot aanvullende 
onderzoeksverrichtingen niet gegrond is, en, anderzijds, dat er voldoende bezwaren tegen de betrokkene 
bestaan om hem naar het hof van assisen te verwijzen, is niet ontvankelijk, daar die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van artikel  416 Sv. en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met 
toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doen (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. 
P.99.0905.N, nr. 20.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Vordering tot aanvullend onderzoeksverrichtingen - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Ongegronde vordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 37 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

13 september 2000P.99.1485.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde bij verstek wordt veroordeeld door een beslissing die in laatste aanleg op tegenspraak 
is genomen t.a.v. de W.A.M.-verzekeraar van die beklaagde, is het onmiddellijk cassatieberoep van de 
verzekeraar tegen de burgerlijke partij ontvankelijk, niettegenstaande de gewone verzettermijn welke voor de 
beklaagde openstaat niet verstreken is. (1) (Impliciet). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Bij 
verstek veroordeelde beklaagde - W.A.M.-verzekering - Verzekeraar van de beklaagde - Beslissing op tegenspraak - 
Cassatieberoep van de verzekeraar tegen de burgerlijke partij - Gewone termijn van verzet - Ontvankelijkheid

5 september 2000P.98.0835.N AC nr. ...

Artikel 373 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de termijn om cassatieberoep in te stellen voor de 
veroordeelde vijftien vrije dagen bedraagt na de dag waarop het arrest vóór hem is uitgesproken, zodat de 
voorziening, die ingesteld werd de zestiende dag na de uitspraak van de bestreden beslissing, tijdig is (1). (1) 
Zie Cass., 21 maart 1996, A.R. P.96.0083.N, nr 103; DECLERCQ, R.Beginselen van Strafrechtspleging", 2de editie 
1999, nr 2248, p. 954; SONCK, S.Cassatieberoep in strafzaken", Mys & Breesch 1999, p. 17.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - 
Toepassing

5 september 2000P.00.0988.N AC nr. ...

Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk cassatieberoep toegelaten ook 
in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin 
van artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de kritiek op de 
motivering van deze beschikking erop neerkomt alleen het bestaan van voldoende bezwaren te betwisten (1). 
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20, met conclusie van het openbaar ministerie en noot (2); 27 
juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr ... en de afwijkende stelling in Cass., 7 juni 2000, A.R. P.00.0668.F, nr ...; A. 
MASSETLe nouveau règlement de la procédure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.C.): un an d'application de la 
réforme Franchimont", Proces & Bewijs, p. 23 e.v.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting 
omtrent het bestaan van voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Strafvordering - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting omtrent het bestaan van 
voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid

22 augustus 2000P.00.1120.F AC nr. ...

De verdachte beschikt alleen over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep van die verdachte tegen een beschikking tot 
verwijzing, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling, op dat hoger beroep, uitspraak diende te doen 
over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die invloed hebben op hetzij een handeling van het 
onderzoek, hetzij de bewijsverkrijging of die de beschikking tot verwijzing zelf raken, of op gronden van niet-
ontvankelijkheid of verval van de strafvordering (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, en 21 
juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr. ....

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoek in strafzaken - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

25 juli 2000P.00.1039.N AC nr. ...

De beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke invrijheidstelling die de behandeling van het voorstel 
tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitstelt, is geen beslissing waartegen cassatieberoep openstaat.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Commissie - Beslissing tot uitstel - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

28 juni 2000P.00.0110.F AC nr. ...

Wanneer ten laste van de beklaagde één enkele straf uitgesproken wordt wegens twee misdrijven en de 
beklaagde een cassatieberoep instelt dat beperkt is tot de veroordeling wegens één van die misdrijven, hoewel 
de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door het ander misdrijf, is het aldus beperkte 
cassatieberoep niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 22 april 1975, AC, 1975, 932.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Eén enkele straf uitgesproken wegens twee misdrijven - Beperkt cassatieberoep - Naar recht verantwoorde 
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straf - Ontvankelijkheid

27 juni 2000P.99.1427.N AC nr. ...

Cassatieberoep door de beklaagde tijdens de verzettermijn tegen een t.a.v. de burgerlijke partij bij verstek 
gewezen beslissing waartegen voor haar verzet openstaat is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 
29 nov. 1988, AR nr. 2704, nr. 186.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing bij verstek t.a.v. burgerlijke partij - Beslissing vatbaar voor verzet - Cassatieberoep van beklaagde 
voor verstrijken van verzettermijn - Ontvankelijkheid

- Art. 413 Wetboek van Strafvordering

27 juni 2000P.00.0833.N AC nr. ...

Geen eindbeslissing is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat op het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen een beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank door de 
raadkamer, dit hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat het voorwerp van het hoger beroep niet 
begrepen is onder de gevallen waar de wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking van verwijzing van de 
raadkamer aan de inverdenkinggestelde toekent; het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling is mitsdien evenmin ontvankelijk (1). (1) In de huidige zaak werd door de 
beklaagde een onregelmatigheid aangevoerd m.b.t. de motivering van de beschikking van verwijzing van de 
raadkamer. Het betrof een betwisting i.v.m. de bezwaren. Het hele stelsel van de Wet-Franchimont bestaat er 
echter in dat het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer gesteund op het middel dat 
de bezwaren betwist en daarop aansluitend het onmiddellijk cassatieberoep niet ontvankelijk zijn. De ware 
aard van de vordering mag inderdaad niet worden verward met het vermeende voorwerp van de betwisting. 
De rechter die met betrekking tot het ontvankelijksonderzoek van de eis, het verweer of de exceptie, door een 
partij aangevoerd, nagaat of die  begrepen zijn onder de gevallen waar de wet een rechtsmiddel tegen de 
beschikking van verwijzing aan de inverdenkinggestelde toekent, doet daarom nog geen uitspraak met 
toepassing van artikel  135 Sv. Wanneer het hoger beroep van de inverdenkinggestelde alsdan terecht niet 
ontvankelijk is omdat het niet valt onder artikel  135 of 539 Sv., is het onmiddellijk cassatieberoep evenmin 
ontvankelijk op grond van artikel  416 Sv. Dit is het geval als de verwijzingsbeschikking regelmatig het bestaan 
van bezwaren vaststelt. De middelen die te dezen door eiser werden aangevoerd voor de appèlrechters en 
voor het Hof hebben betrekking op het voorhanden zijn van bezwaren en geven dus geen aanleiding tot een 
ontvankelijk rechtsmiddel. Ze dienen in feitelijke aanleg beoordeeld te worden (Cass., 11 jan. 2000, AR nr. 
P.99.0905.N, nr. 20).

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verdachte - Raadkamer - Beschikking van verwijzing naar correctionele rechtbank - Niet ontvankelijk hoger 
beroep - Beslissing in hoger beroep - Geen eindbeslissing - Niet ontvankelijke voorziening

21 juni 2000P.00.0708.F AC nr. ...

Een cassatieberoep is ontvankelijk, wanneer het door de verdachte onmiddellijk ingesteld wordt tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van artikel  135 Sv., het hoger beroep van 
de verdachte tegen een door de raadkamer gewezen beschikking tot correctionele verwijzing niet ontvankelijk 
verklaart (Impliciet)  (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20. Op het hoger beroep van een 
verdachte tegen de beschikking tot verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank, had de kamer van 
inbeschuldigingstelling, enerzijds, uitdrukkelijk uitspraak gedaan met toepassing van artikel  135, § 2, Sv., door 
de door de appellant aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid af te wijzen en een verschrijving in de 
beroepen beschikking te verbeteren, en had zij, anderzijds, het hoger beroep voor het overige niet 
ontvankelijk verklaard. De verdachte heeft tegen alle beschikkingen van dat arrest cassatieberoep ingesteld. 
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het hoger beroep van de 
verdachte voor het overige niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat het hoger beroep, wat dat betreft, niet 
voldeed aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel  135, § 2, van dat wetboek, tevens uitspraak had 
gedaan met toepassing van die wetsbepaling en dat het cassatieberoep tegen die beslissing bijgevolg eveneens 
ontvankelijk was.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoek in gerechtelijke zaken - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de 
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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14 juni 2000P.00.0636.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat na de in artikel  373 Sv. voorgeschreven termijn ingesteld wordt tegen een op 
tegenspraak gewezen eindbeslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, is laattijdig 
en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 16 okt. 1990, A.R. 4935, nr. 85.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Hoge Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij - Op tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0480.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die wordt ingesteld vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet 
(1). (1) Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.96.1516.N, nr 29.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Cassatieberoep tijdens de gewone termijn van verzet - Ontvankelijkheid

- Artt. 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0531.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is de voorziening van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking 
van de raadkamer die, zonder uitspraak te doen over de door hem opgeworpen onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, verklaart dat er ten zijn 
aanzien geen reden tot vervolging is, daar deze beslissing, weze het voorlopig, een einde stelt aan de 
strafvervolging, zodat de onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden, die deze strafvordering zouden 
aantasten, hem niet kunnen benadelen. Dit belang zal slechts bestaan wanneer het gerechtelijk onderzoek, op 
vordering van het openbaar ministerie, opnieuw heropend wordt, waarbij het recht van de 
inverdenkinggestelde, om op dat ogenblik alle door de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, 
onverkort blijft.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Raadkamer - 
Buitenvervolgingstelling - Geen uitspraak over opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - 

- Artt. 128, 131, § 1, 135, 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0547.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de afstand van de voorziening wanneer de akte van afstand nietig is omdat zij 
opgesteld is in een andere taal dan die van de bestreden beslissing.

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Vorm - Akte van afstand gesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het 
verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering, wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in gerechtszaken, 
onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over de onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1 of over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel 
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, en evenmin een 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van dit wetboek (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr 
278.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Taalgebruik in gerechtszaken (Wet 15 juni 
1935) - Beschikking van de onderzoeksrechter - Onontvankelijk verzoek - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Geen onderzoek van de regelmatigheid van de procedure of van de strafvordering - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep werd ingesteld nietig is omdat 
zij opgesteld is in een andere taal dan die van de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. 
7300, nr 372.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan 
die van de bestreden beslissing
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- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

6 juni 2000P.00.0611.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van 
de jeugdkamer van het hof van beroep, indien niet blijkt dat de voorziening werd betekend aan het openbaar 
ministerie (1). (1) Cass. 29 nov. 1994, A.R. nr. P.94.1254.N, nr. 521.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Hof van beroep, jeugdkamer - Cassatieberoep 
tegen arrest door ouder van minderjarige - Betekening van voorziening aan openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

31 mei 2000P.99.0746.F AC nr. ...

De betekening, aan een in Frankrijk wonende verweerder, van het cassatieberoep dat de burgerlijke partij 
heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin beslist wordt om de 
verdachte buiten vervolging te stellen, moet worden verricht op de wijze bepaald in artikel  40, eerste lid, Ger. 
W.; het bewijs van de regelmatigheid van die betekening volgt uit de neerlegging, op de griffie van het Hof, van 
het postontvangstbewijs dat bij het exploot van betekening gevoegd werd (1). (1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. 
7452, nr. 223; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, L'introduction de la demande, d. II, 
Brussel, 1975, blz. 299, nr. 361; D. LEONARD, "La signification de la déclaration de pourvoi en cassation en 
matière répressive", J.T., 1989, blz. 194, nr. 24.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Arrest van buitenvervolgingstelling - 
Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Betekening aan de in Frankrijk wonende verdachte - Modaliteiten - Bewijs

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 mei 2000P.00.0478.N AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft 
verworpen, ongegrond verklaart is geen eindbeslissing, zodat de voorziening niet ontvankelijk is (1). (1) Cass., 
16 feb. 1999, A.R. P.99.0074.N, nr 91 en R.W. 1998-99, 1530 met noot DE SMET, B.; 11 mei 1999, A.R. 
P.99.0489.N, nr 278; 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr 611; 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagname - Beschikking - 
Afwijzing - Hoger beroep - Verwerping

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2000P.00.0296.N AC nr. ...

Ingevolge artikel 416 Wetboek van Strafvordering staat enkel onmiddellijk cassatieberoep open tegen een 
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de procedure bepaald bij artikel 61quater, 
§ 5, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling besliste met toepassing van de artikelen 235bis, § 5, en 
131, § 1 (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278; 17 
nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater, § 5, 131, § 1, 235bis, § 5 en 416 Wetboek van Strafvordering

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, met name de 
vordering en conclusies van het openbaar ministerie en de conclusies van eiseres blijkt dat de betwisting enkel 
ging om de vraag of de in beslag genomen goederen in feite al dan niet in aanmerking kwamen voor een 
eventuele verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3, Strafwetboek, spreekt het arrest, dat uitsluitend 
oordeelt dat de in beslaggenomen goederen in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op grond van 
artikel 42, 3, Strafwetboek, zich niet uit over de regelmatigheid van de onderzoekshandeling van het beslag en 
is de voorziening niet ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter - Betwisting beperkt tot de vraag of de in beslag genomen goederen in aanmerking komen voor 
verbeurdverklaring - Regelmatigheid van het beslag - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater, § 5, 235bis, § 5 en 416 Strafwetboek
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- Art. 42, 3° Strafwetboek

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als het voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, 
zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak te 
doen, de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelt om aan de burgerlijke partij een 
provisionele schadevergoeding te betalen en een deskundige aanwijst om de schade definitief te bepalen (1). 
(1) Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest dat een schadevergoeding oplegt en een deskundige aanwijst

Niet ontvankelijk is het namens een overledene ingestelde cassatieberoep (1). (1) Cass., 13 jan. 1999, A.R. 
P.98.1017.F, nr. 18.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Algemeen - Voorziening namens 
een overledene - Ontvankelijkheid

De omstandigheid dat een burgerlijke partij de door de rechter aangewezen deskundige gevraagd heeft de 
verrichtingen van het deskundigenonderzoek te starten om de schade t.g.v. het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf te bepalen, impliceert niet dat die partij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen had te 
berusten in de beslissing, waarbij de rechter zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de 
vordering die zij wegens een ander, niet bewezen verklaard misdrijf had ingesteld (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 
1976 (AC, 1976, 629); 24 juni 1982, A.R. 6626 (ibid., 1981-82, nr. 641); 10 juni 1991, A.R. 7289, nr. 518.

Strafzaken - Allerlei - Grond van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke partij - Bestreden beslissing - Deskundigenonderzoek - 
Aanvang van de verrichtingen - Berusting

- Art. 1045 Gerechtelijk Wetboek

25 april 2000P.00.0608.N AC nr. ...

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing 
die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch vormt daarmee één geheel; wanneer het veroordelend 
vonnis niet definitief is, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet 
ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Veroordelend vonnis - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep tegen het veroordelend vonnis - 
Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

19 april 2000P.00.0224.F AC nr. ...

Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging, hetzij, over een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die een invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een 
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Onderzoek in strafzaken - Controle van 
het onderzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

4 april 2000P.98.0724.N AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde wordt ingesteld na het 
verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat de dag na de betekening van het arrest waarbij 
het verzet ongedaan wordt verklaard, ook al is de betekening niet aan de persoon gedaan.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorziening van de 
beklaagde tegen een arrest dat zijn verzet ongedaan verklaart - Termijn van vijftien dagen ingaande de dag na de 
betekening - Toepassing

- Artt. 187, 373 en 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

29 maart 2000P.00.0236.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingesteld 
door een verklaring aan het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
(Impliciet).

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring aan het secretariaat van de commissie - 
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Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2000P.00.0259.N AC nr. ...

Artikel 416, eerste lid Sv. is niet toepasselijk op het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet 
beslist inzake bevoegdheid en geen maatregelen beveelt met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Toepassing van artikel 416, eerste lid Sv.

22 maart 2000P.00.0221.F AC nr. ...

De ambtenaar die de verklaring van voorziening in strafzaken ontvangt, moet, op straffe van nietigheid, 
daarvan akte opmaken in de taal van de bestreden beslissing.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan 
die van de bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

21 maart 2000P.00.0427.N AC nr. ...

De bij artikel  31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig uren om cassatieberoep in 
te stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis begint te lopen vanaf de dag waarop de bestreden beslissing aan de verdachte wordt betekend.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening - Termijn van 24 uren - Begin

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 februari 2000P.99.1495.F AC nr. ...

De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om het cassatieberoep in te stellen, moet worden aangenomen, wanneer 
die eiser een handelsvennootschap is die voor de bodemrechters partij was in de zaak, maar vóór het 
cassatiegeding, t.g.v. een fusie, in een andere handelsvennootschap is opgenomen.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Tussenkomende 
partij - Eiser - Hoedanigheid en belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Grondslag

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

9 februari 2000P.99.1809.F AC nr. ...

Het bij brief ingestelde cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - 
Cassatieberoep ingesteld bij brief

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van een cassatieberoep aan de verplichting 
om een memorie neer te leggen.

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Ontvankelijkheid - Memorie - Geen verplichting

25 januari 2000P.99.1803.N AC nr. ...

Het cassatieberoep door het Bestuur van financiën tegen een beslissing van voorlopige invrijheidstelling in 
zake douane en accijnzen is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Openbaar 
ministerie en vervolgende partij - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Voorziening door Bestuur van 
financiën - Ontvankelijkheid

- Art. 113 Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.99.1773.F AC nr. ...
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Het cassatieberoep dat de verdachte, voor de eindbeslissing, instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wanneer dat arrest, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak te doen, de exceptie betreffende de bij artikel  5.3 
E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn verwerpt, aangezien die mogelijke overschrijding geen grond van 
nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering oplevert.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Redelijke termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

12 januari 2000P.99.1635.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de dag waarop hem de beslissing van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter kennis is gebracht bij aangetekende brief,  of, 
indien de betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing door de 
directeur van de strafinrichting.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorwaardelijke 
invrijheidstelling - Herroeping - Cassatieberoep van de veroordeelde

11 januari 2000P.99.0457.N AC nr. ...

Het bewijs van ontvangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf niet werd neergelegd levert geen 
bewijs van betekening op.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Bewijs van de betekening - Bewijs van ontvangst 
onder gesloten omslag - Toepassing

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

11 januari 2000P.99.0905.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 januari 2000, P.99.0905.N, voltallige zitting, nr...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor 
onmiddellijk cassatieberoep

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

Ingevolge artikel  135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de volgende 
beschikkingen van de raadkamer: 1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
als bedoeld in artikel 131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen 
voor de raadkamer; 2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.; 3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de 
atikelen 129 en 130 Sv. in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde 
dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan 
na de debatten voor de raadkamer; 4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast; Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, 
en 135, § 2, Sv., volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van ingeschuldigingstelling, zodat hij geen 
onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeshuldigingstelling die 
oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem 
naar de correctionele rechtbank verwijst.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor 
onmiddellijk cassatieberoep

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

5 januari 2000P.99.0978.F AC nr. ...
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Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg en in burgerlijke zaken 
gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt door een toestand die verholpen dient te 
worden  ; dat is niet het geval wanneer het hof van beroep, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de 
toestand van die partij verergert.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Openbaar ministerie - Openbare orde - Ontvankelijkheid

- Art. 138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

Het O.M. is in de regel niet bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Openbaar ministerie - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillige tussenkomst - Bindendverklaring - Geen 
geding - Ontvankelijkheid

- Artt. 177 en 216 Wetboek van Strafvordering

5 januari 2000P.99.1792.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer voornoemde kamer, op verzoek van de verdachte, de nietigheid 
van de beschikking tot verwijzing heeft uitgesproken en hem vervolgens, met toepassing van de artt. 135 en 
235bis Sv., volledig in zijn recht van verdediging heeft hersteld.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Raadkamer - 
Beschikking tot verwijzing - Recht van verdediging - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Nietigheid van de beschikking tot verwijzing - Cassatieberoep van de verdachte - Belang

5 januari 2000P.99.1874.F AC nr. ...

In strafzaken kan een partij, behoudens het in artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval en 
het geval van regelmatige afstand, zich geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook al 
is het tweede cassatieberoep ingesteld vóór de verwerping van de eerste.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Op dezelfde dag ingestelde cassatieberoepen

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

Het Hof slaat acht op de memorie die eiser instelt buiten de bij artikel  31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, 
bepaalde termijn, wanneer eiser zich op overmacht kan beroepen.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijn - Voorlopige hechtenis - Overmacht - 
Ontvankelijkheid

- Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer een verdachte of een beklaagde op dezelfde dag twee cassatieberoepen instelt tegen hetzelfde 
arrest van het hof van beroep, en de akte die de verklaring van cassatieberoep vaststelt, slechts voor één van 
beide cassatieberoepen het uur van de verklaring vermeldt, wordt het cassatieberoep waarvan melding is 
gemaakt in het laatst opgemaakte uittreksel uit de minuten van de griffie van het hof van beroep, geacht na 
het andere te zijn ingesteld en is het derhalve in de regel niet ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Op dezelfde dag ingestelde cassatieberoepen

4 januari 2000P.99.1618.N AC nr. ...

Nu tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij het verzoek om 
invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt afgewezen hoger beroep openstaat bij de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij is een voorziening in cassatie tegen voornoemde beslissing niet ontvankelijk 
omdat ze niet in laatste aanleg werd gewezen.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Beslissing door commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing niet in laatste aanleg 
gewezen - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

- Artt. 407 en 413 Wetboek van Strafvordering

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij
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22 december 1999P.98.1580.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van het voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds tegen de beklaagde of tegen de voor dat gerecht tot tussenkomst opgeroepen 
verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde dekt, is niet ontvankelijk wanneer tussen die 
partijen geen geding is aangegaan en geen veroordeling van dat Fonds ten gunste van de beklaagde of van de 
verzekeraar is uitgesproken.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen partij - Cassatieberoep tegen 
de beklaagde en tegen de verzekeraar - Geen geding tussen die partijen - Ontvankelijkheid

15 december 1999P.99.1210.F AC nr. ...

Wanneer de rechter, in strafzaken, vroeger uitspraak doet dan de voor de uitspraak gestelde dag en niet is 
aangetoond dat de beklaagde bij de uitspraak aanwezig was of gedagvaard was om op die datum te 
verschijnen, gaat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas in op de datum waarop de beslissing 
regelmatig had moeten worden uitgesproken.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Bestreden beslissing - 
Vervroegde uitspraak - Geen dagvaarding van de beklaagde

15 december 1999P.99.1291.F AC nr. ...

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

14 december 1999P.97.0510.N AC nr. ...

Wanneer het Grondwettelijk Hof een arrest heeft gewezen op een door het Hof van Cassatie gestelde 
prejudiciële vraag, vereist de eerbiediging van het recht op een eerlijke en openbare behandeling van de zaak 
dat de partijen in de cassatieprocedure de gelegenheid wordt gegeven om, schriftelijk voor de rechtszitting of 
mondeling ter rechtszitting, hun standpunt te doen kennen omtrent de betekenis van het antwoord van het 
Grondwettelijk Hof en over de weerslag ervan op de tijdig aangevoerde middelen; niet ontvankelijk is echter 
de pleitnota waarin een nieuw middel wordt aangevoerd, wanneer die is ingediend buiten de door artikel  
420bis Sv. bepaalde termijn.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Arrest van het Grondwettelijk Hof na een prejudiciële 
vraag - Pleitnota - Ontvankelijkheid - Beperking

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

In strafzaken is, buiten het door artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval, de voorziening 
tegen een eindbeslissing op tegenspraak, ingesteld na het verstrijken van de bij artikel  373 Sv bepaalde 
termijn laattijdig tenzij eiser overmacht zou doen blijken.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Eindbeslissing op 
tegenspraak - Laattijdig cassatieberoep

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

In strafzaken kan een partij, behoudens het in artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, bepaalde geval en 
het geval van regelmatige afstand, zich onder geen enkel voorwendsel en op grond van geen enkel middel 
nogmaals tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien. (Tweede arrest)

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

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering
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De verklaring van beroep in cassatie moet worden gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen. (Tweede arrest)

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verklaring van beroep in cassatie

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

24 november 1999P.99.0985.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel  38, § 1, Ger. W., dat andere materies dan 
strafzaken regelt.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij

- Artt. 37 en 38 Gerechtelijk Wetboek

24 november 1999P.99.1524.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over een vordering tot toezicht op een 
daad van onderzoek, is onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Vordering tot toezicht op de regelmatigheid van een daad van onderzoek - Weigering - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

17 november 1999P.99.1540.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
een verzoek tot opheffing van het beslag wordt verworpen, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel  416, eerste lid, Sv., en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis van voornoemd wetboek uitspraak doet.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Daad van onderzoek - Beslag - Verzoek tot opheffing - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

10 november 1999P.99.1381.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing tot weigering van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de dag waarop die beslissing hem ter 
kennis is gebracht.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorwaardelijke 
invrijheidstelling - Verwerping - Cassatieberoep van de veroordeelde - Termijn

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1999P.99.1312.F AC nr. ...

De memorie die eiser tot staving van een voorziening tegen een beslissing tot verwerping van een voorstel tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling minder dan acht dagen vóór de rechtszitting heeft neergelegd, is niet 
ontvankelijk.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorstel - 
Verwerping - Cassatieberoep - Memorie - Neerlegging - Termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...

Het O.M. heeft geen cassatieberoep tegen de beslissing tot voorlopige invrijheidstelling na veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Openbaar 
ministerie en vervolgende partij - Openbaar ministerie - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - 
Invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

6 oktober 1999P.99.0842.F AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.0842.F, nr...~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - In beslag genomen zaak - Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing

Het cassatieberoep dat op grond van artikel  5, K.B. nr. 260, 24 maart 1936, op de bewaring, ter griffie, en de 
procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, is ingesteld tegen de beslissing van het 
O.M. tot bevestiging van de schorsing van de teruggave van een in beslag genomen zaak, is niet ontvankelijk 
wegens de aard van de beslissing, die noch een vonnis noch een arrest is.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - In beslag genomen zaak - Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing

- Art. 5 KB nr 260 van 24 maart 1936

- Artt. 407, 408, 409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 1999P.98.1531.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij in zake verbeurdverklaring als de 
voorziening niet werd betekend aan het openbaar ministerie.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Voorziening van de vrijwillig tussengekomen 
partij - Betekening

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

21 september 1999P.99.0743.N AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, 
waarvoor de burgerlijke partij op aannemelijke wijze beweert benadeeld te aijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten zijn, niet reeds door een eerdere gerechtelijke beslissing werden 
beoordeeld en beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zonder 
dat het hiertoe volstaat ze een strafrechtelijke kwalificatie te geven.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit - Ontvankelijkheid

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering, ingesteld door de 
vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, voor zover zijzelf regelmatig in 
hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Regelmatigheid

- Artt. 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij  tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de  tegen de verdachte neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling  en de 
door het openbaar ministerie tegen dezelfde verdachte ingestelde  vordering niet ontvankelijk worden 
verklaard, wanneer dit  cassatieberoep niet aan de verdachte betekend werd.

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Arrest waarbij de burgerlijke partijstelling en de vordering van het openbaar ministerie 
onontvankelijk worden verklaard - Betekening aan de verdachte - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

31 augustus 1999P.99.1096.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat, voor de eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van het hof van beroep dat de 
beschikking van de correctionele rechtbank bevestigt, is niet ontvankelijk, wanneer voornoemd arrest, zonder 
uitspraak te doen noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt.  135 en 235bis 
Sv., noch over het aansprakelijkheidsbeginsel, het verzoek van de beklaagde om de zaak naar een kamer met 
drie rechters te verwijzen, niet ontvankelijk verklaartikel

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoekschrift van de beklaagde - Verwijzing naar een kamer met drie rechters - Niet-ontvankelijk 
verklaard verzoekschrift - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

31 augustus 1999P.99.1294.N AC nr. ...

Concl.  adv.-gen.  M.  DE SWAEF, Cass., 31 aug.  1999, A.R. P.99.1294.N, nr...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vasthouding in een aan de grens 
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gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond 
verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep - 
Ontvankelijkheid

In de regel is ontvankelijk het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep, gericht tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het beroep van de vreemdeling tegen de 
maatregel van vasthouding in een aan de grens gelegen plaats gegrond wordt verklaard en zijn 
invrijheidstelling wordt bevolen. (Impliciet).~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond 
verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 71, 72, 73 en 74/5, § 1, 2 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

13 juli 1999P.99.0843.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de memorie die de eiser tot staving van een cassatieberoep in strafzaken minder dan acht 
vrije dagen voor de rechtszitting heeft ingediend, ook al waren de negende en tiende dag voor de rechtszitting 
een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn - Memorie

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

13 juli 1999P.99.1005.N AC nr. ...

De voorziening in cassatie van de gedetineerde wordt aan de bestuurder van de inrichting waar de 
gedetineerde is opgesloten of aan diens gemachtigde gedaan; het stuk, door de gedetineerde en een 
bewaarder van de gevangenis ondertekend, waarbij de gedetineerde verklaart zich in cassatie te willen 
voorzien, maakt geen rechtsgeldige voorziening in cassatie uit.~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Gedetineerde - Bewaarder van de gevangenis - 
Ondertekeningen - Stuk

- Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 juni 1999P.99.0801.N AC nr. ...

Waar de eiser niet aanvoert dat hij of zijn raadsman geen kennis hebben kunnen nemen van de op de griffie en 
in de gerechtszaal aangeplakte tabel, kan de omstandigheid dat de griffie van het Hof eiser of zijn raadsman 
niet verwittigt van de datum van de rechtsdag niet als overmacht (die de laattijdige neerlegging van een 
memorie verantwoordt) worden beschouwd.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Neerlegging van een memorie - Termijn - Laattijdigheid

- Artt. 420bis en 420ter Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.98.1528.F AC nr. ...

Behoudens het bij artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, en bij overmacht, is het 
cassatieberoep dat na het verstrijken van de in artikel  373 Sv. bepaalde termijn is ingesteld, laattijdig en 
derhalve niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Einde - 
Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

- Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering

Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke partij, wanneer die afstand is 
gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin houder is van een 
bijzondere volmacht.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Advocaat

- Art. 6 Wet 16 feb. 1961

- Artt. 420bis en 425 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beklaagde die jegens haar bij verstek tot 
schadevergoeding is veroordeeld, is niet ontvankelijk indien het is ingesteld tijdens de gewone verzettermijn 
van de beklaagde.~
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde - Gewone termijn van verzet - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - 
Ontvankelijkheid

- Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.99.0310.F AC nr. ...

De regel van openbare orde volgens welke "na een eerste cassatieberoep een ander cassatieberoep niet wordt 
toegelaten" is van toepassing, ongeacht de redenen die tot de verwerping van het eerste cassatieberoep 
hebben geleid en ook al doet hetzelfde arrest over beide cassatieberoepen uitspraak.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Verwerping van het eerste cassatieberoep

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

9 juni 1999P.99.0117.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is ontvankelijk wanneer het niet beperkt is tot de weigering van de feitenrechter om een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, maar de bestreden beslissing bekritiseert, in zoverre 
de feitenrechter die vraag zelf beantwoord heeft.~

Strafzaken - Allerlei - Feitenrechter - Grondwettelijk Hof - Weigering een prejudiciële vraag te stellen - Kritiek op de 
beslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 mei 1999P.99.0219.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die cassatieberoep instelt tegen een arrest, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling 
het verzet van die partij tegen een beschikking van de raadkamer, dat geen gevolg moet worden gegeven aan 
de strafvordering, niet gegrond verklaart, moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 
dat cassatieberoep aan het O.M. betekenen, zelfs indien de strafvordering was ingesteld tegen een 
onbekende.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Geen betekening aan het openbaar 
ministerie - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de behandeling van de zaak wordt verdaagd zonder dat uitspraak wordt gedaan over een 
geschil is een maatregel van inwendige aard waartegen geen cassatieberoep openstaat.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1999P.99.0489.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de regelmatigheid onderzoek van een verzoek strekkende tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat terzelfdertijd de regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafvordering wordt onderzocht.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen 
onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

5 mei 1999P.99.0029.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, zonder 
uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil of met toepassing van de artt. 135 en 235 bis Sv., de 
beklaagde veroordeelt tot betaling van een provisionele vergoeding aan de burgerlijke partij, een deskundige 
aanwijst en de uitspraak over de kosten aanhoudt.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt tot betaling van een vergoeding en een deskundige wordt 
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aangewezen

Ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering waarbij uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprakelijkheid 
(Impliciet).~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Geen eindbeslissing, wel 
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Beginsel van de aansprakelijkheid - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan bestaansreden, is het cassatieberoep van de beklaagde tegen een 
veroordelend verstekarrest, wanneer het hof van beroep, op het verzet van de beklaagde tegen dat arrest, 
hierop is ingegaan en beslist heeft bij wege van een nieuwe beschikking.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Verstekarrest - 
Verzet - Arrest dat ingaat op het verzet en bij wege van een nieuwe beschikking uitspraak doet - Cassatieberoep tegen  het 
verstekvonnis - Ontvankelijkheid

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Veroordelend 
arrest - Verwerping van het cassatieberoep - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

4 mei 1999P.99.0452.N AC nr. ...

Het cassatieberoep van de burgerlijke partij, dat niet is betekend aan het openbaar ministerie, is niet 
ontvankelijk.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Geen 
betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Er kan geen akte worden verleend van de door dwaling aangetaste afstand.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

28 april 1999P.99.0411.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een eiser, die geen verdachte is en die verzoekt om een daad van onderzoek op te 
heffen, wat door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is afgewezen, is niet ontvankelijk, als de 
voorziening niet werd betekend aan het O.M.

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Geen verdachte - Weigering - 
Voorziening - Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 418 Wetboek van Strafvordering

Het Hof slaat geen acht op een verzoek tot heropening van het debat, wanneer dat stuk minder dan acht 
dagen vóór de rechtszitting op de griffie van het Hof is ontvangen.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Verzoek tot heropening der debatten - Laattijdige 
neerlegging - Ontvankelijkheid

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

27 april 1999P.97.0214.N AC nr. ...

Als de strafrechter onherroepelijk in de strafzaak heeft beslist en het cassatieberoep uitsluitend gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering, kan de betekening van de voorziening van de 
gedwongen tussengekomen partij niet geschieden op de wijze bepaald bij artikel 52.1 van de Overeenkomst 
van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, d.i.  door rechtstreekse 
toezending van de gerechtelijke stukken over de post.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Onherroepelijke beslissing op strafgebied - 
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de gedwongen tussengekomen partij - Betekening - Wijze - Overeenkomst 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Toepasselijkheid

- Art. 49, aanhef en d) Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
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1985

Het Hof van Cassatie moet ambtshalve onderzoeken of de voorziening van een partij, die tot betekening ervan 
gehouden is, deze betekening heeft verricht en of ze regelmatig is.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Regelmatigheid - Ontvankelijkheid - 
Ambtshalve voorgedragen middelen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de gedwongen tussengekomen partij, gericht tegen een in de 
Bondsrepubliek Duitsland wonende verweerder, als geen stuk werd neergelegd waaruit blijkt dat de voorzitter 
van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie de akte van betekening is 
bestemd, zich bevindt, deze aan de geadresseerde te overhandigen akte heeft ontvangen.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke rechtsvordering - Gedwongen 
tussengekomen partij - Betekening - Bondsrepubliek Duitsland - Wijze - Tijdstip - Ontvankelijkheid

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

20 april 1999P.97.0987.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een tot staving van het cassatieberoep ingediende memorie die is ondertekend 
"loco mtr.  ..." met een leesbare handtekening zonder vermelding van hoedanigheid, welke hoedanigheid 
evenmin blijkt uit enig stuk van het dossier.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Ondertekening - Leesbare handtekening - 
Hoedanigheid van de ondertekenaar is niet vermeld en blijkt niet uit het dossier

- Artt. 422 en 425 Wetboek van Strafvordering

30 maart 1999P.99.0254.N AC nr. ...

Uit de context van de artikelen 135 en 416 Sv., zoals zij gewijzigd werden bij de wet van 12 maart 1998, in 
werking getreden op 2 oktober 1998, volgt dat onmiddellijk cassatieberoep slechts openstaat tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van de verdachte tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer, voor zover deze verwijzigingsbeschikking genomen werd onder de 
werking van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 135 en 416 Wetboek van Strafvordering

Uitspraak doende in het kader van artikel  235bis Sv. en onder vigeur van de wet van 12 maart 1998, vermag 
de kamer van inbeschuldigingstelling zich evenwel niet uit te spreken over een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid m.b.t.  de verwijzingsbeschikking die onder vigeur van artikel  135 (oud) genomen werd.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beschikking tot verwijzing - Onregelmatigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Controlebevoegdheid

- Artt. 131, § 1, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.98.1447.F AC nr. ...

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast - Gevolg

24 maart 1999P.99.0234.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de verdachte, voor de eindbeslissing, ingesteld heeft tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat niet over een geschil inzake bevoegdheid of met 
toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak doet, maar het hoger beroep ongegrond verklaart dat de 
verdachte had ingesteld tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij het verzoek van de verdachte 
om een bijkomende daad van onderzoek niet ontvankelijk was verklaard, op grond dat het onderzoek is 
beëindigd.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
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eindbeslissing) - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Beschikking - Stellen van een 
bijkomende daad van onderzoek - Verzoek - Ontvankelijkheid - Onderzoek beëindigd

- Artt. 61quinquies en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 maart 1999P.98.1401.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen de beslissing, waarbij 
de appèlrechter de zaak naar de eerste rechter verwijst opdat deze, in voorkomend geval, uitspraak doet over 
de door hem aangehouden burgerlijke belangen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing om de burgerlijke belangen aan te houden

- Art. 37 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

10 maart 1999P.99.0174.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een verdachte tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot bevestiging van de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij het verzoek van 
de verdachte om een aanvullende onderzoeksmaatregel te doen verrichten, laattijdig en bijgevolg niet 
ontvankelijk wordt verklaard, nu dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv., geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil en evenmin uitspraak doet met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek om aanvullend onderzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Niet- 
ontvankelijk verzoek - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 37 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

9 maart 1999P.98.1018.N AC nr. ...

Ontvankelijk is de voorziening van de beklaagde tegen de rechterlijke beslissing die hem veroordeelt tot een 
vrijheidstraf en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, alhoewel hij zich niet als gevangene is komen 
aanmelden ter uitvoering van die beslissing, omdat dit hem zou verplichten zichzelf dan reeds de 
vrijheidsbeneming op te leggen die uit die bestreden beslissing voortvloeit, hoewel ze pas definitief wordt door 
de uitspraak over de voorziening of het verstrijken van de termijn van voorziening en hem zodoende, met 
schending van artikel 6.1 E.V.R.M., een last zou opleggen die onevenredig zijn recht van toegang tot de 
bevoegde rechter belemmert.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Ontvankelijkheid - Vereiste effectieve hechtenis - Evenredigheid

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

3 maart 1999P.99.0168.F AC nr. ...

Ontvankelijk, ofschoon niet aan het O.M. betekend, is het cassatieberoep van de beklaagde tegen het arrest 
van het hof van beroep tot toewijzing aan de Staat van de door die beklaagde bij zijn invrijheidstelling gestorte 
borgsom. (Impliciet).~@@                                       CCCCCCCCC

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder 
voorwaarden - Borgsom - Toewijzing aan de Staat - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 februari 1999P.99.0110.N AC nr. ...

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans slechts open tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen een 
verwijzingsbeschikking naar het vonnisgerecht van de raadkamer voor zover deze verwijzingsbeschikking werd 
genomen onder de werking van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Onderzoeksgerecht - Beschikking tot 
verwijzing - Inverdenkinggestelde - Onmiddellijk cassatieberoep - Toepassingsgebied - Nieuwe wet - Werking in de tijd

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van 
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek
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23 februari 1999P.99.0116.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een verzoeker tot opheffing van een onderzoekshandeling die geen 
inverdenkinggestelde is en die door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling veroordeeld werd in 
de kosten van het verzoek en van het hoger beroep indien de voorziening niet werd betekend aan het 
openbaar ministerie.~

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Geen inverdenkinggestelde - 
Veroordeling in de kosten - Cassatieberoep - Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater, §§ 1, 2 en 5 en 418 Wetboek van Strafvordering

23 februari 1999P.99.0207.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een ter griffie van het Hof neergelegde memorie, getekend met de vermelding 
"loco" zonder aanduiding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Geen vermelding van de hoedanigheid der 
ondertekenaar

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen gaat die veroordeling in kracht 
van gewijsde en heeft het cassatieberoep tegen een beslissing over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling geen bestaansreden meer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Veroordelend 
arrest - Cassatieberoep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Verwerping cassatieberoep tegen veroordelend arrest - 
Beslissing over verzoek voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

16 februari 1999P.99.0015.N AC nr. ...

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die zijn verzoek 
tot opheffing van onderzoekshandeling van inbeslagnemingen had verworpen, ongegrond verklaart, nu dit 
arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv en geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv, noch over het beginsel van 
aansprakelijkheid inzake burgerlijke rechtsvordering.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Onderzoekshandeling - Beslag - Verzoek tot opheffing - Beschikking - Verwerping - 
Hoger beroep - Verwerping

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek 
tot inzage van het strafdossier had verworpen, ongegrond verklaart, nu dit arrest geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416, eerste lid, Sv en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid of met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv, noch over het beginsel van aansprakelijkheid inzake burgerlijke 
rechtsvordering.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek tot inzage van het dossier - Verbod - Hoger beroep - Verwerping

- Artt. 61ter en 416 Wetboek van Strafvordering

16 februari 1999P.99.0074.N AC nr. ...

Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep ongegrond verklaart dat is 
ingesteld tegen de beschikking waarbij de onderzoeksrechter het krachtens artikel   61quinquies, §§ 1 en 2, Sv.  
ingediende verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen afwijst, staat cassatieberoep 
eerst open na de eindbeslissing.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Beschikking - Afwijzing - 
Hoger beroep - Verwerping

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

10 februari 1999P.98.1137.F AC nr. ...
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De beslissing die de uitspraak aanhoudt en de heropening van het debat beveelt om de partijen in de 
mogelijkheid te stellen tegenspraak te voeren over de mogelijke toepassing op het geschil van een bepaling uit 
een decreet en over het verzoek van één van de partijen om een deskundigenonderzoek, is geen eindbeslissing 
en doet geen uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Heropening van het debat - Geen eindbeslissing

- Art. 416 (oud) Wetboek van Strafvordering

10 februari 1999P.99.0031.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak over een 
geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., wanneer de kamer, met 
toepassing van de wetgeving die van kracht was op het ogenblik dat de beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank werd gewezen, het hoger beroep van de beklaagde tegen die beschikking niet 
ontvankelijk verklaart en, zonder gebruik te maken van haar nieuwe bevoegdheden, zich niet ambtshalve 
uitspreekt over de regelmatigheid van de rechtspleging.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Ontvankelijkheid - Regelmatigheid van de onderzoeksprocedure - Ambtshalve onderzoek

- Artt. 135, 136, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

20 januari 1999P.98.1590.F AC nr. ...

Voor onmiddellijk cassatieberoep is vatbaar het arrest, dat op het hoger beroep van het openbaar ministerie is 
gewezen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling;  de voorwaarde dat het arrest uitspraak doet 
over een onregelmatigheid, een verzuim of een grond tot nietigheid geldt alleen als het arrest gewezen is op 
het hoger beroep van de verdachte (impliciet).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Onderzoeksgerecht - Beslissing op het hoger beroep van het openbaar ministerie

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

19 januari 1999P.96.1516.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld voor het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Cassatieberoep tijdens de gewone termijn van verzet - Ontvankelijkheid

- Artt. 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.98.1017.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het namens een overledene ingestelde cassatieberoep.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Algemeen - Voorziening namens 
een overledene - Ontvankelijkheid

Het Hof verleent geen akte van de namens een overledene gedane afstand.~

Strafzaken - Afstand - Algemeen - Afstand namens een overledene

13 januari 1999P.98.1045.F AC nr. ...

Inzake douane en accijnzen is de voorziening van de beklaagde tegen de beslissing die hem veroordeelt tot 
betaling van de geldboeten en ontdoken rechten en die de verbeurdverklaring van de in beslag genomen 
goederen uitspreekt, niet ontvankelijk, wanneer de eiser geen enkel middel aanvoert.~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering - 
Veroordelende beslissing - Geldboeten - Ontdoken rechten - Verbeurdverklaring - Geen enkel middel - Ontvankelijkheid

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Veroordelend 
arrest - Verwerping der voorziening - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Voorziening - Ontvankelijkheid
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13 januari 1999P.99.0026.F AC nr. ...

In strafzaken kan een partij, behoudens het in artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, bepaalde geval en 
het geval van regelmatige afstand, zich geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook al 
is de tweede voorziening ingesteld voor de verwerping van de eerste.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Verwerping van het eerste cassatieberoep

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

12 januari 1999P.97.1406.N AC nr. ...

Wanneer een arrest, op de burgerlijke rechtsvordering van de burgerlijke partij, eensdeels, de beklaagde bij 
verstek veroordeelt bij een beslissing die op tegenspraak is gewezen ten aanzien van de burgerlijke partij, 
anderdeels, de vordering gericht tegen de vrijwillig tussengekomen partij als ongegrond afwijst bij een 
beslissing die op tegenspraak is gewezen ten aanzien van de vrijwillig tussengekomen partij, is de voorziening 
van de burgerlijke partij gericht tegen deze laatste beslissing en ingesteld voor het verstrijken van de gewone 
termijn van verzet, hoewel in beginsel ontvankelijk, toch voorbarig, aangezien haar lot aan dat van beklaagde 
ondeelbaar verbonden is.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beklaagde veroordeeld bij verstek - Veroordeling op tegenspraak t.a.v. de burgerlijke partij - Beslissing 
tegensprekelijk t.a.v. de vrijwillig tussengekomen partij - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen deze laatste 
beslissing - Voorziening vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet - Ontvankelijkheid

5 januari 1999P.97.0863.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het door de vader van een minderjarige tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof 
van beroep ingesteld cassatieberoep, als niet blijkt dat het aan het O.M. werd betekend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Jeugdbescherming - Ouders van minderjarige - 
Ontvankelijkheid - Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

15 december 1998P.98.1507.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, door de verdachte voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, 
noch bij toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van strafvordering, het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen, niet ontvankelijk verklaard.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de 
verdachte - Niet ontvankelijk verklaard hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 37 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

8 december 1998P.98.1312.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, Bull. et Pas., I, 1998, nr. ...~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Wraking - Arrest van het hof van beroep

Het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van het hof van beroep, waarbij zijn verzoek tot wraking 
van een onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing 
is.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Wraking - Arrest van het hof van beroep

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

8 december 1998P.98.1362.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die voor de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest dat eisers hoger 
beroep tegen een vonnis dat de heropening van het debat heeft bevolen, niet ontvankelijk verklaartikel ~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
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eindbeslissing) - Arrest dat eisers hoger beroep tegen een vonnis tot heropening van het debat onontvankelijk verklaart

8 december 1998P.98.1375.N AC nr. ...

Tegen een arrest dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 2 oktober 1998 gewezen heeft met toepassing 
van de artt. 231 en 235bis, § 1, Sv., staat onmiddellijk cassatieberoep open. (Impliciete oplossing)~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Arrest gewezen met toepassing van artikel 235bis, § 1, Sv.

- Artt. 235bis, § 1, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.1325.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
zijn verzoek aan de onderzoeksrechter om zijn raadsman bij de reconstructie toe te laten niet ontvankelijk is 
verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Hoger beroep - Modaliteit - Onderzoeksrechter - Verzoek - Verwerping - Verwerping - Beschikking - 
Reconstructie

1 december 1998P.98.1394.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat een verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij zijn verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van het beslag op zijn goederen en tot teruggave 
van de in beslag genomen voorwerpen is verworpen, en waarin niet wordt aangevoerd dat er bij dat beslag 
enige onregelmatigheid is begaan, is niet ontvankelijk, nu die beslissing geen eindbeslissing is.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Beslag - Verzoek tot opheffing - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Verwerping

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.1398.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
verzoek aan de onderzoeksrechter om een aanvullende daad van onderzoek te doen verrichten verwerpt, is 
niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek om aanvullend onderzoek - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - 
Verwerping

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

Noch het arrest dat de heropening van het debat beveelt om het openbaar ministerie in staat te stellen de 
burgerlijke partijen bij de zaak te betrekken, noch het arrest dat een medisch deskundigenonderzoek beveelt, 
zijn eindbeslissingen of doen uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Niet definitieve beslissing - 
Geen betwisting van bevoegdheid - Heropening van het debat - Geneeskundig deskundigenonderzoek - Ontvankelijkheid

19 november 1998P.98.0685.F AC nr. ...

Bij gebrek aan bestaansreden vanuit het oogpunt van het objectieve belang van een mogelijke cassatie, is niet 
ontvankelijk het cassatieberoep dat wordt ingesteld tegen het arrest waarbij de beslissing van de jeugdrechter 
tot voorlopige bewaring in een huis van arrest bevestigd wordt, en dat eiser hierdoor verantwoordt dat hij 
zinnens is een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat in te stellen teneinde vergoeding te krijgen voor de 
ten gevolge van die tijdelijke opsluiting geleden schade, terwijl de nieuwe beschikking die de jeugdrechter 
achteraf in hoger beroep heeft gewezen en waarin hij beveelt om eiser, na de periode van opsluiting, op te 
nemen in een openbare beschermingsinstelling, reeds ten uitvoer is gelegd.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan 
bestaansreden - Objectief karakter - Jeugdbescherming - Plaatsingsmaatregel - Ontvankelijkheid

17 november 1998P.98.1360.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS bij Cass., 17 nov. 1998, A.R. P.98.1360.F (Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...).

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Vrijheid onder voorwaarden - Vordering tot opheffing van de voorwaarden - 
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Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verwerping van de vordering - Beslissing van het Hof - Termijn - Niet-naleving

20 oktober 1998P.98.0046.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld vóór het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - Veroordeling 
bij verstek - Cassatieberoep van de beklaagde tijdens de gewone termijn van verzet - Ontvankelijkheid

- Artt. 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1998P.97.0368.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een beslissing nopens de 
toepasselijkheid van een arbitragebeding, omdat ze geen geschil inzake bevoegdheid beslecht.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Geschil over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule

- Art. 416 (oud) Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

22 september 1998P.98.1067.F AC nr. ...

De rechtsdag van de zaken, die bij het Hof aanhangig worden gemaakt door een voorziening in strafzaken, 
wordt, zonder verdere verwittiging, aangetekend op de tabel van de bij het Hof aanhangige zaken minstens 
vijftien dagen vóór de dag van de zitting waarop de zaak zal worden opgeroepen;  die tabel wordt op de griffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt;  de wet schrijft geen andere vorm van bekendmaking voor.

Strafzaken - Algemeen - Bepaling van de rechtsdag - Bekendmaking

- Art. 420ter Wetboek van Strafvordering

Het feit dat de memorie neergelegd werd binnen de termijn van twee maanden sedert de dag waarop de zaak 
op de algemene rol is ingeschreven, heeft geen invloed op het feit dat die memorie niet ontvankelijk is op 
grond dat zij niet binnen een termijn van ten minste acht dagen vóór de rechtszitting aan het openbaar 
ministerie is medegedeeld, aangezien de door beide termijnen opgelegde voorwaarden gezamenlijk moeten 
worden vervuld.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijnen - Niet-naleving van een termijn - 
Niet-ontvankelijkheid

- Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

De termijn waarbinnen de memorie aan het openbaar ministerie moet worden medegedeeld, d.i.  ten minste 
acht dagen voor de rechtszitting, is van openbare orde en moet strikt nageleefd worden; wanneer die termijn 
niet nageleefd wordt, is de memorie, buiten het geval van overmacht of van onoverkomelijke dwaling, niet 
ontvankelijk; de verdaging van de zaak naar een latere datum bevrijdt de eiser niet van het ingetreden verval.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijn - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Openbare orde - Niet-naleving - Ontvankelijkheid - Verdaging

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De vergissing, door verwarring met een andere zaak, die niet voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten eisers 
wil is geschied of die hij niet heeft kunnen voorzien of voorkomen, is geen geval van overmacht, die eiser kan 
ontheffen van het verval van het recht tot neerlegging van een memorie, die niet ten minste acht dagen vóór 
de rechtszitting is medegedeeld aan het openbaar ministerie.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijn - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Niet-naleving - Overmacht

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De eiser die niet gehandeld heeft als een redelijk en voorzichtig persoon om zich ervan te vergewissen, 
eventueel door tussenkomst van zijn advocaat, dat de rechtsdag van zijn zaak is bepaald, kan niet aanvoeren 
dat er sprake is van onoverkomelijke dwaling, waardoor hij kan worden ontheven van het verval van het recht 
tot neerlegging van een memorie, die niet ten minste acht dagen vóór de rechtszitting aan het openbaar 
ministerie is medegedeeld.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijn - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Niet-naleving - Onoverkomelijke dwaling

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering
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8 september 1998P.98.1060.N AC nr. ...

De vraag "of het artikel 421 van het Wetboek van Strafvordering al dan niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt" is geen vraag die het onderscheid betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten, 
burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen beklaagden, die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden 
die zonder onderscheid voor alle beklaagden gelden en dus geen vraag die onder toepassing valt van artikel 26 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zodat ze door het Hof niet dient te 
worden gesteld.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen effectieve hechtenis - Niet-ontvankelijkheid - 
Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde voor de eindbeslissing is ingesteld tegen een 
beslissing die vóór recht zegt dat het hem niet toegelaten wordt zich te laten vertegenwoordigen en 
vervolgens beveelt dat de debatten worden verder gezet (op een latere datum).~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beklaagde - Vertegenwoordiging - Weigering - Voortzetting debatten

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde tegen het arrest waarbij hij tot vrijheidsstraf is 
veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, indien de beklaagde zich niet effectief in 
hechtenis bevond op het ogenblik dat hij cassatieberoep instelde.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen effectieve hechtenis - Ontvankelijkheid

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde, tegen de beslissing waarbij hij bij verstek wordt 
veroordeeld, vooraleer de gewone termijn van verzet verstreken is.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - Beklaagde - 
Beslissing bij verstek

- Artt. 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

31 augustus 1998P.98.1053.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde die zich op het ogenblik van zijn veroordeling tot een vrijheidsstraf in voorlopige 
hechtenis bevindt, ontsnapt na cassatieberoep te hebben ingesteld waarover nog geen uitspraak is gedaan, 
moet zijn voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, 
als niet ontvankelijk worden aangemerkt.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Beklaagde in voorlopige hechtenis - Veroordeling tot een vrijheidsstraf - Ontvluchting na het instellen van 
cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 421 Strafwetboek

24 augustus 1998P.98.0893.N AC nr. ...

Wanneer de beklaagde die zich in voorlopige hechtenis bevindt op het tijdstip dat hij tot een vrijheidsstraf 
werd veroordeeld, na het instellen van cassatieberoep en vooraleer het Hof van Cassatie hierover uitspraak 
heeft gedaan, is ontvlucht, moet het cassatieberoep als niet ontvankelijk worden aangezien.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Beklaagde die zich in voorlopige hechtenis bevindt - Veroordeling tot vrijheidsstraf - Ontvluchting na het 
instellen van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

24 augustus 1998P.98.0917.N AC nr. ...
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De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een door een partij opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid verwerpt is een arrest inzake bevoegdheid in de zin van artikel   416, tweede lid, Sv., 
waartegen beroep in cassatie onmiddellijk openstaat, ook vanwege de partij die zelf geen geschil over de 
bevoegdheid had opgeworpen.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing die exceptie van onbevoegdheid verwerpt - Cassatieberoep door partij die geen 
exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer tegen een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek dat een bevoegdheidsgeschil beslecht 
onmiddellijk cassatieberoep is ingesteld, is niet ontvankelijk het middel dat geen verband houdt met de 
bevoegdheid.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Devolutieve werking - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

13 juli 1998P.98.0895.N AC nr. ...

Het advies, door de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering gegeven inzake uitlevering, is geen 
beslissing waartegen cassatieberoep openstaat.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Uitlevering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Advies aan regering

- Art. 609 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

30 juni 1998P.98.0728.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij waarbij zijn verzoek om invrijheidstelling wordt afgewezen, nu tegen 
deze beslissing hoger beroep kan worden ingesteld door de advocaat van de geïnterneerde : dit geldt ook 
wanneer deze raadsman geweigerd heeft dit rechtsmiddel aan de wenden.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling - Afwijzing - Hoger beroep 
door advocaat van de geïnterneerde - Weigering - Ontvankelijkheid

- Artt. 407 en 413 Wetboek van Strafvordering

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

Geen arrest inzake bevoegdheid is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart dat de verdachte heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij 
zijn verzet tegen de beschikking van de raadkamer, die, na de onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter, het dossier naar de procureur des Konings verwijst om te handelen als naar recht, niet 
ontvankelijk is verklaard.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Beschikking 
van de raadkamer - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Verwijzing van het dossier naar de procureur des 
Konings - Verzet tegen die beschikking - Niet-ontvankelijk verklaard verzet - Hoger beroep tegen die beschikking - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk verklaard hoger beroep - Arrest inzake bevoegdheid - Geschil inzake 
bevoegdheid

16 juni 1998P.97.0624.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de correctionele rechtbank waarbij de zaak overeenkomstig artikel 216quater Wetboek 
van Strafvordering aanhangig is gemaakt en de politierechtbanken ambtshalve de burgerlijke belangen 
aanhouden, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet 
in staat van wijzen is, doet geen afbreuk aan het karakter van eindvonnis van de overige beslissingen.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Eindbeslissing - Wettelijk voorzien ambtshalve aanhouden burgerlijke belangen

- Art. 14 Wet 11 juli 1994

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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10 juni 1998P.98.0549.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die een geïnterneerde heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij, waarbij geen uitspraak wordt gedaan over de individuele vrijheid van de 
geïnterneerde, maar alleen over de uitvoeringsmodaliteiten van de internering, zoals de beslissing op het 
verzoek om de instelling met en zonder begeleiding te verlaten, mits naleving van bepaalde ontzeggingen.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - 
Uitvoeringsmodaliteiten van de internering - Verzoek om de instelling te verlaten - Beslissing - Voorziening - 
Ontvankelijkheid

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

De onmiddellijke toepassing van een nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt voorzien om ten gunste van 
de geïnterneerde hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, kan niet tot gevolg hebben dat die geïnterneerde onrechtstreeks het recht wordt ontzegd om 
cassatieberoep in te stellen, welk recht hij, krachtens de oude wet, genoot op het ogenblik dat de beslissing in 
laatste aanleg werd gewezen.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Bescherming van de maatschappij - 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling - Verwerping - Rechtsmiddelen - Nieuwe 
wet - Onmiddellijke toepassing

- Art. 3 Wet 10 feb. 1998

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 3 Gerechtelijk Wetboek

2 juni 1998P.97.1095.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de toelichting bij het cassatieberoep, die, betekend aan het openbaar ministerie bij 
het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen, door de eiser noch ter griffie van dat 
rechtscollege noch ter griffie van het Hof werd ingediend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Toelichting bij het cassatieberoep - Geschrift betekend 
aan het openbaar ministerie maar niet ingediend ter griffie - Ontvankelijkheid van het geschrift

- Artt. 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering

26 mei 1998P.97.0087.N AC nr. ...

De veroordeelde beschikt over een geldig belang zich tegen zijn veroordeling in cassatie te voorzien op grond 
van de grief dat de verzachtende omstandigheden, op grond waarvan de hem ten laste gelegde misdaad werd 
gecorrectionaliseerd en hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, feitelijk onjuist zijn. (Impliciet).

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden - 
Veroordeling - Belang van de beklaagde - Ontvankelijkheid

- Art. 3 Wet 4 okt. 1867

- Art. 179 Wetboek van Strafvordering

Noot S.D'H., Cass. 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, AC 1998, nr.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden - 
Veroordeling - Belang van de beklaagde - Ontvankelijkheid

19 mei 1998P.96.0926.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een in hoger beroep gewezen 
vonnis dat de verwijzing naar een anderstalig rechtscollege beveelt.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verwijzing naar een anderstalig rechtscollege

12 mei 1998P.97.0439.N AC nr. ...
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Wanneer cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard dient het 
Hof slechts na te gaan of de beslissing die het verzet ongedaan verklaart overeenkomstig de wet is gewezen;  
het middel tot staving van zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen in feite en in rechte - 
Ongedaanverklaring van verzet - Draagwijdte van het cassatieberoep

- Artt. 188, tweede lid, en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

1 april 1998P.97.1635.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vòòr de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake 
stedebouw en ruimtelijke ordening, de beklaagden veroordeelt tot een straf en de zaak naar een latere datum 
verdaagt om afzonderlijk uitspraak te doen over de door de gemachtigde ambtenaar ingestelde vordering tot 
herstel van de plaats in de vorige staat.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Stedenbouw - Straf - Veroordeling - Herstel van plaats in de vorige staat - Verdaging van de zaak naar een 
latere datum

31 maart 1998P.98.0279.N AC nr. ...

Niet voor cassatieberoep vatbaar is de voorlopige beslissing, die de voorzitter van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij krachtens artikel   18 Wet Bescherming Maatschappij in dringende gevallen 
neemt.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Bescherming van de maatschappij - 
Voorzitter van de commissie - Voorlopige beslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is de voorziening van de eiser tegen de beslissing waarbij wordt 
vastgesteld dat de te zijnen aanzien door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel, gelet op zijn 
meerderjarigheid, geen uitwerking meer heeft.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Belang - 
Jeugdkamer van het hof van beroep - Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige - Meerderjarigheid - Geen 
uitwerking - Voorziening - Ontvankelijkheid

10 maart 1998P.98.0167.N AC nr. ...

Na de betekening van het buitenlands vonnis op grond waarvan de uitlevering van een voorlopig aangehouden 
vreemdeling is gevraagd, heeft het cassatieberoep van die vreemdeling tegen de beslissing op zijn verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling geen bestaansreden meer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Uitlevering - 
Vreemdeling voorlopig aangehouden met het oog op uitlevering - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Betekening van 
het buitenlands vonnis

- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

4 maart 1998P.98.0018.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv; dat is het 
geval wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, ontvankelijk verklaart en de exceptie van 
onbevoegdheid van de raadkamer, die door de verdachte voor de eerste maal voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling was opgeworpen, verwerpt.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering

3 maart 1998P.97.1683.N AC nr. ...
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De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, bij toepassing van artikel 18 Wet 
Bescherming Maatschappij, de invrijheidstelling op proef of definitief van de geïnterneerde gelast, is vatbaar 
voor cassatieberoep.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij - Beslissing - Invrijheidstelling op proef of definitief van geïnterneerde - Ontvankelijkheid

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie, die de 
plaats van internering aanwijst of uitgangspermissies toestaat.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Beslissing - Aanwijzing van de inrichting - Toestaan van 
uitgangspermissies - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie, die 
overeenkomstig artikel 15, derde lid, Wet Bescherming Maatschappij, voor de geïnterneerde een stelsel van 
beperkte vrijheid toelaat of weigert.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Beslissing - Stelsel van beperkte vrijheid - Toekenning of 
weigering - Ontvankelijkheid

- Art. 15 Wet Bescherming Maatschappij

4 februari 1998P.98.0017.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de beklaagde vóór de eindbeslissing instelt tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van de beklaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer, die hem, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, naar de correctionele 
rechtbank verwijst, niet ontvankelijk is verklaard.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de beklaagde vóór de eindbeslissing instelt tegen een beschikking 
van de raadkamer waarbij hij, zonder dat de raadkamer uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, 
naar de correctionele rechtbank wordt verwezen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Voorziening - Ontvankelijkheid

21 januari 1998P.97.1637.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door een minderjarige vóór de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest 
van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, 
oordeelt dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt is voor de minderjarige en 
beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te verwijzen met het oog op vervolging 
voor het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Minderjarige verdachte - Arrest van het hof van beroep, jeugdkamer - Onttrekking en verwijzing naar het 
openbaar ministerie - Geen geschil inzake bevoegdheid - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

20 januari 1998P.96.1652.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van de burgerlijke partij, in zoverre ze gericht is tegen de beslissing waarbij 
de verdachte door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging wordt gesteld en de burgerlijke 
partij wordt veroordeeld in de kosten van de strafvordering, wanneer ze betekend is aan de procureur des 
Konings maar niet aan de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen wie ze gericht is.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - 
Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Buitenvervolgingstelling van de verdachte - Veroordeling van de burgerlijke partij 
in de kosten van de strafvordering - Betekening aan het openbaar ministerie - Betekening aan de procureur des Konings - 
Ontvankelijkheid

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...
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Op stukken die, in strafzaken, na het verstrijken van de bij artikel  420bis Sv. vastgestelde termijn zijn 
ingediend, ook indien het andere stukken betreft dan in deze bepaling vermeld, kan het Hof acht slaan 
wanneer ze niet door de eiser worden ingediend. (Impliciet)~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

30 december 1997P.97.1690.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de 
rechtspleging te hebben geregeld door een verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte in hechtenis blijft.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Handhaving van de 
hechtenis - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 407 en 416 Wetboek van Strafvordering

17 december 1997P.97.1309.F AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een geschrift, "conclusie" genaamd, dat tot staving van een cassatieberoep is 
neergelegd en onder het woord "loco" en de naam van een advocaat, een onleesbare handtekening draagt en 
noch de naam noch de hoedanigheid van de ondertekenaar vermeldt.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Geschrift genaamd "conclusie" - Ondertekening - Naam 
en hoedanigheid van de ondertekenaar

10 december 1997P.97.0698.F AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de beklaagde tegen een verstekarrest heeft 
ingesteld meer dan vijftien vrije dagen na het verstrijken van de gewone verzettermijn.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - Verstekarrest

- Artt. 373 en 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

10 december 1997P.97.1084.F AC nr. ...

De betekening op verzoek van het O.M. van een ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen arrest doet 
voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de termijn waarbinnen 
de burgerlijke partij cassatieberoep kan instellen begint te lopen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Verstekarrest - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie

- Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering

9 december 1997P.97.0442.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake 
ruimtelijke ordening en stedebouw, de beklaagden veroordeelt tot straf en de zaak naar een latere 
rechtszitting verdaagt voor afzonderlijke beslissing met betrekking tot het gevorderde herstel van de plaats in 
de vorige staat en de betaling van een dwangsom bij niet tijdige uitvoering.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Minderjarige verdachte - Arrest van het hof van beroep, jeugdkamer - Onttrekking en verwijzing naar het 
openbaar ministerie - Geen geschil inzake bevoegdheid - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - Ontvankelijkheid

26 november 1997P.97.1078.F AC nr. ...

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld, geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N (AC, 1997, nr ...)~
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Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N ÿ(AC, 1997, nr ...)~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Strafrechter - Verzoek tot wraking - Vonnis van de 
rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof van beroep

De beslissing van de rechter om de beoordeling van een middel in verband met de toelaatbaarheid van de 
uitoefening van de strafvordering bij de eindbeslissing te voegen is een maatregel van inwendige aard, die niet 
vatbaar is voor cassatieberoep.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 407 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep tegen het arrest van de burgerlijke kamer van het hof van beroep, dat, op het hoger 
beroep tegen de uitspraak over een verzoek tot wraking van een rechter van de correctionele rechtbank, dit 
verzoek niet ontvankelijk verklaart, wordt ingesteld door een verklaring ter griffie overeenkomstig artikel  417 
Sv.~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Strafrechter - Verzoek tot wraking - Vonnis van de 
rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof van beroep

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

18 november 1997P.97.0965.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake 
ruimtelijke ordening en stedebouw, de beklaagde veroordeelt tot een straf en de zaak naar een latere datum 
verdaagt voor uitspraak over het herstel van de plaats in de vorige staat.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Stedenbouw - Veroordeling tot een straf - Verdaging van de uitspraak over de herstelvordering

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij als het niet is betekend aan 
de partij waartegen het gericht is.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep van de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij - Geen betekening

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

12 november 1997P.97.0819.F AC nr. ...

De voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is niet ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beklaagde, wanneer tussen die partijen geen geding is aangegaan en geen veroordeling van de 
vrijwillig tussengekomen partij ten gunste van de beklaagde is uitgesproken.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen partij - Voorziening tegen de 
beklaagde - Geen geding tussen hen noch veroordeling - Ontvankelijkheid

4 november 1997P.97.0784.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat in strafzaken bij brief is ingesteld.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Cassatieberoep bij brief ingesteld

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

21 oktober 1997P.96.0896.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van de burgerlijke partij tegen een vonnis gewezen op haar hoger beroep 
tegen een ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen vonnis voor het verstrijken van de gewone 
termijn van verzet.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - Begin - 
Verstekvonnis - Gewone termijn van verzet - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Vonnis - Beroep in cassatie door de 
burgerlijke partij

15 oktober 1997P.97.0899.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer er tussen eiser en verweerder geen geding is aangegaan voor 
de feitenrechter en de ene partij niet is veroordeeld ten voordele van de andere.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Geen geding voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene partij 
ten voordele van de andere - Ontvankelijkheid

Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk is tegen een verweerder, omdat tussen eiser en die verweerder 
geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en de bestreden beslissing eiser niet veroordeelt ten gunste 
van die verweerder, kan de betekening van het cassatieberoep aan die verweerder gelden als oproeping van 
die partij tot bindendverklaring van het arrest.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder - Betekening van het cassatieberoep aan die 
verweerder

8 oktober 1997P.97.1216.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, vóór de eindbeslissing, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te doen, het dossier onttrekt aan 
de onderzoeksrechter en het naar de procureur des Konings verwijst opdat deze zou handelen als naar recht, 
op grond dat de beroepen beslissing geen uitspraak doet over enig geschilpunt of enige betwisting, maar een 
maatregel van rechtsbedeling is.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Verwijzing van het dossier naar de 
procureur des Konings - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

17 september 1997P.97.0468.F AC nr. ...

De verklaring van beroep in cassatie wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen; die rechtsvorm is substantieel en kan door geen andere worden vervangen.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verklaring van beroep in cassatie

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

3 september 1997P.97.0963.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, dat door een geïnterneerde in een inrichting tot bescherming van de 
maatschappij tegen een beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij is gericht, 
wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan aan de bestuurder van die inrichting of aan zijn 
gemachtigde.

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Bescherming van de maatschappij - Voorziening in 
cassatie bij brief ingesteld - Ontvankelijkheid

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

2 september 1997P.96.1632.N AC nr. ...

Op de afstand van de voorziening in cassatie, ingesteld door de burgerlijke partij tegen een beslissing, waarbij 
haar eis geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, en gedaan door een advocaat, van wie niet blijkt dat hij 
houder is van een bijzondere volmacht en die geen advocaat is bij het Hof van cassatie, wordt geen acht 
geslagen daar de afstand van de voorziening in dat geval gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Advocaat - Geen lid van de balie bij het Hof van cassatie - Afwezigheid 
bijzondere volmacht - Geldigheid

- Art. 6 Wet 16 feb. 1961

- Artt. 420bis en 425 Wetboek van Strafvordering

2 september 1997P.97.1093.N AC nr. ...
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Op de voorwaardelijk geformuleerde afstand van de voorziening in cassatie door de vrijwillig tussenkomende 
partij, waarvan de voorwaarde erop gebaseerd is dat het bestreden arrest geen eindbeslissing inhoudt in de 
zin van artikel  416 Sv. waardoor het cassatieberoep voorbarig is, wordt geen acht geslagen, zo uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de appèlrechters, hoewel ze de zaak, waarin tevens andere 
partijen betrokken zijn, terug verwijzen naar de eerste rechter, ten aanzien van het geschil waarin de vrijwillig 
tussenkomende partij betrokken is niets aanhouden om verder te beslissen zodat ten aanzien van deze partij 
de bestreden beslissing wel degelijk als eindbeslissing in de zin van voornoemd artikel dient te worden aanzien.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Voorwaarde - Geen eindbeslissing - Voorwaarde niet voldaan

- Art. 6 Wet 16 feb. 1961

5 augustus 1997P.97.0970.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, door de verdachte vóór de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, de 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - 
Ontvankelijkheid

29 juli 1997P.97.0888.F AC nr. ...

Het arrest waarbij een hof van beroep een advies uitbrengt over de vraag of er grond bestaat tot herziening, is 
niet voor cassatieberoep vatbaar aangezien een dergelijk arrest luidens artikel  445 Sv. moet worden 
voorgelegd aan het Hof van Cassatie dat de plicht heeft na te gaan of het onderzoek overeenkomstig de wet is 
geschied.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Aanvraag tot herziening - Arrest van het hof van beroep dat een advies uitbrengt - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het verzoek om wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verzoek tot taalwijziging op grond van artikel 19, Taalwet 
Gerechtszaken - Verwerping - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing

25 juni 1997P.96.1687.F AC nr. ...

Wanneer een beslissing de beklaagde bij verstek veroordeelt en zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen 
partij, op tegenspraak alleen veroordeelt om de schade van de burgerlijke partij te vergoeden in de mate 
waarin die schade door de beklaagde is veroorzaakt, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de 
verzekeraar dat voor het verstrijken van de gewone verzetstermijn is ingesteld, niet ontvankelijk.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde - Gewone verzettermijn niet verstreken - Beslissing op tegenspraak 
t.a.v. de verzekeraar van de beklaagde - Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

24 juni 1997P.96.0131.N AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep van de derde die weliswaar geen partij was in de aanleg die de bestreden 
beslissing beëindigt, maar tegen wie deze een veroordeling, sanctie of andere maatregel uitspreekt.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Andere partijen - 
Derde tegen wie de bestreden beslissing uitspraak doet - Ontvankelijkheid

- Art. 216 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1997P.97.0803.N AC nr. ...
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Op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op grond van artikel  
36, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde 
voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald door artikel 31, § 3, tweede lid, van dezelfde wet toepasselijk; 
wanneer het Hof geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen na het instellen van het cassatieberoep, 
vervallen de bevolen maatregelen krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer.~

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Vrijheid onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Uitspraak van het Hof - Termijn - Niet-inachtneming

- Artt. 31, § 3, tweede lid, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 juni 1997P.97.0736.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing heeft ingesteld tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - 
Ontvankelijkheid

4 juni 1997P.97.0594.F AC nr. ...

In de regel is niet ontvankelijk het cassatieberoep, door de verdachte vóór de eindbeslissing ingesteld tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Cassatieberoep van de verdachte

4 juni 1997P.97.0686.F AC nr. ...

In strafzaken, behoudens het in artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, het geval van 
regelmatige afstand of het geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nog een 
voorziening kan worden ingesteld na het veroordelend arrest, kan een partij zich geen tweede maal tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook al is de tweede voorziening ingesteld vóór de verwerping van de 
eerste.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Verwerping van het eerste cassatieberoep

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

3 juni 1997P.95.1321.N AC nr. ...

De beslissing in hoger beroep tegen een vonnis dat de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar 
in solidum veroordeelt tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij, op het hoger beroep van de beklaagde 
alleen bij verstek gewezen t.a.v. de verzekeraar, is een eindbeslissing, doordat de verzekeraar geen 
ontvankelijk verzet kan doen vermits hij zelf geen principaal hoger beroep instelde en bij gebrek aan hoger 
beroep van de burgerlijke partij geen incidenteel beroep zou kunnen instellen tegen deze laatste; de 
voorziening tegen deze beslissing is derhalve ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Hoger beroep van de 
beklaagde alleen - Verstek van de vrijwillig tussengekomen verzekeraar - Veroordeling - Aard van de beslissing

- Artt. 413 en 416 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
voor zover de beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld geen eindbeslissing zou zijn, willigt het Hof die 
afstand in, als het oordeelt dat ze geen dergelijke beslissing is.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing

- Artt. 413 en 416 Wetboek van Strafvordering

3 juni 1997P.96.0745.N AC nr. ...
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De beslissing in hoger beroep tegen een vonnis dat de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar 
in solidum veroordeelt tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij, op het hoger beroep van de verzekeraar 
alleen bij verstek gewezen t.a.v. de beklaagde, is - hoewel de voorziening tegen hem werd ingesteld vooraleer 
de gewone termijn van verzet verstreken was - een eindbeslissing, doordat de beklaagde, bij gebrek aan 
belang, geen ontvankelijk verzet kon aantekenen omdat het aanvaarden van dat verzet inderdaad tot gevolg 
zou hebben gehad dat het voor hem gunstige verstekvonnis teniet werd gedaan; de voorziening tegen deze 
beslissing is derhalve ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Hoger beroep van de 
verzekeraar alleen - Verstek van de beklaagde - Veroordeling - Aard van de beslissing

- Artt. 413 en 416 Wetboek van Strafvordering

7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het vóór de eindbeslissing ingesteld is tegen een arrest dat, 
zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, verschillende provisionele vergoedingen toekent, een 
deskundigenonderzoek beveelt en de zaak voor voortgezette behandeling op burgerlijk gebied sine die 
verdaagt.@@                                               CCCCCCCC

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest dat alleen een provisie toekent, een deskundigenonderzoek beveelt en de zaak sine die verdaagt

6 mei 1997P.97.0356.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing waarbij het arrest bindend en 
tegenstelbaar wordt verklaard aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Beklaagde - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillige tussenkomst - Bindendverklaring - Geen geding - 
Ontvankelijkheid

8 april 1997P.97.0308.N AC nr. ...

De voorziening van een verzetdoende partij tegen een beschikking tot overmaking van overtuigingsstukken 
aan het buitenland, waarvan uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat deze 
voorziening betekend werd aan het openbaar ministerie, is niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Rogatoire commissie - Overtuigingsstukken - 
Beschikking tot overmaking - Openbaar ministerie - Betekening - Ontvankelijkheid

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

19 maart 1997P.97.0218.F AC nr. ...

Niet vatbaar voor cassatieberoep is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die 
vaststelt dat de geestestoestand van de veroordeelde, vóór het verstrijken van de straftijd, voldoende is 
verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Bescherming van de maatschappij - Internering - 
Veroordeelde geïnterneerd bij beslissing van de minister van Justitie - Beslissing van de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij - Gunstig advies over de opheffing van de internering - Ontvankelijkheid

- Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij

12 maart 1997P.97.0169.F AC nr. ...

In strafzaken kan een partij, behoudens het bij artikel 40, vierde lid Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, het 
geval van regelmatige afstand of het geval waarin tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nog 
cassatieberoep kan worden ingesteld na het veroordelend arrest, zich geen tweede maal tegen dezelfde 
beslissing in cassatie voorzien, zelfs als dat cassatieberoep is ingesteld vóór de verwerping van het eerste.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Op dezelfde dag ingestelde cassatieberoepen

Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de 
uitspraak van dit arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten inzake de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch van het onderzoek over de in artikel  
299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens niet-inachtneming van de wetten tot invoering 
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

P. 664/30476-9-2016



Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar 
het hof - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de veroordeelde - Draagwijdte

12 maart 1997P.97.0180.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot cassatie dat erop gericht is een niet bestaande procedure in te 
leiden, zoals het verzoekschrift tot vernietiging van een door het openbaar ministerie genomen 
administratieve beslissing.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Niet bestaande procedure

5 maart 1997P.96.1318.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot 
buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij het verzet 
ongegrond verklaard wordt en tegen de veroordeling in de kosten van de strafvordering en van het hoger 
beroep, wanneer het niet aan het openbaar ministerie is betekend.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partijstelling - 
Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet - Veroordeling in de kosten van de strafvordering en van het hoger beroep - 
Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Geen betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partijstelling - 
Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet - Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Geen betekening aan het 
openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot 
buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij zij veroordeeld 
wordt tot betaling van schadevergoeding aan de verdachte, wanneer het niet aan het openbaar ministerie is 
betekend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partijstelling - 
Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet - Veroordeling tot schadevergoeding - Beroep in cassatie door de burgerlijke 
partij - Geen betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

5 maart 1997P.97.0067.F AC nr. ...

De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het door het hof van assisen tegen hem 
uitgesproken veroordelend arrest, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een op tussengeschil 
gewezen arrest, voor zover die onwettigheid het eindarrest ongeldig kan maken.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Veroordelend arrest - 
Draagwijdte van het cassatieberoep - Arrest op tussengeschil

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

5 maart 1997P.97.0272.F AC nr. ...

De termijn van vijf dagen om een memorie ter griffie van het Hof te doen toekomen kan niet worden geschorst 
door een verzoek om uitstel van de verdachte of van zijn raadsman; de schorsing van de termijn tijdens de 
duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman verleende uitstel is uitsluitend van toepassing 
op de door de wet bepaalde termijn om uitspraak te doen.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Voorlopige hechtenis - Handhaving van de hechtenis - 
Neerlegging van een memorie - Termijn - Verzoek tot uitstel

- Artt. 31, § 3, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 maart 1997P.96.1660.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.1660.N, AC, 1997, nr ...~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Jeugdkamer van het hof van beroep - 
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie van 
opvoedende of filantropische aard - Aard - Eindbeslissing - Gevolg - Belang
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Het cassatieberoep van een voor de jeugdrechtbank gebrachte minderjarige tegen een beslissing van de 
jeugdkamer van een hof van beroep, die de beschikking van de jeugdrechtbank bevestigt, welke, na 
vaststelling van aanwijzingen van schuld voor een als misdrijf omschreven feit in zijnen hoofde, tijdens de 
voorbereidende rechtspleging, dus zonder voorafgaande beslissing ten gronde, diens behoud in zijn milieu 
niettemin afhankelijk stelt van een prestatie van opvoedkundige aard, die een maatregel met sanctionerend 
karakter is, is ontvankelijk (Impliciet).

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Jeugdkamer van het hof van beroep - 
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie van 
opvoedende of filantropische aard - Aard - Eindbeslissing - Gevolg - Belang

26 februari 1997P.97.0105.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen het veroordelend arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is niet ontvankelijk wat de strafvordering betreft, als niet blijkt dat de beklaagde zich werkelijk 
in hechtenis bevond op het ogenblik dat hij die voorziening instelde.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 februari 1997P.95.1458.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij ontstentenis van betekening aan de partij tegen wie het is gericht is het cassatieberoep 
dat de beklaagde in een strafproces instelt tegen de beslissing over zijn vraag tot teruggave van 
inbeslaggenomen zaken.~

Strafzaken - Vormen - Algemeen - Strafproces - Beklaagde optredend als vragende partij - Verklaring ter griffie - Geen 
betekening

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

11 februari 1997P.97.0179.N AC nr. ...

Binnen de grenzen van de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis is het Hof van Cassatie in de regel niet 
gehouden de regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen te beoordelen.~

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Toezicht van het Hof

- Art. 31, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 februari 1997P.97.0184.N AC nr. ...

Terzijde gelaten of cassatieberoep openstaat tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, bij het 
verwijzen van de verdachte naar de correctionele rechtbank, beslist dat de verdachte aangehouden blijft , en 
buiten het geval bepaald bij artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van overmacht en onder 
voorbehoud van de toepassing van artikel  644 Sv., is laattijdig het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij 
de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd wanneer het wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn 
van 24 uur die begint te lopen vanaf de dag van de betekening van de beslissing.

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank - Beslissing dat de verdachte aangehouden blijft - Termijn om cassatieberoep in te stellen

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 februari 1997P.95.1267.N AC nr. ...

De kwalificatie van de feiten is niet bepalend voor een rechtsbelang om als beklaagde een ontvankelijk 
cassatieberoep in te stellen als de rechter zich onbevoegd heeft verklaard.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Kwalificatie - 
Onbevoegdheid - Rechtsbelang

De redelijke duur van het proces op het ogenblik van de bestreden beslissing is niet bepalend voor een 
rechtsbelang om als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de rechter zich onbevoegd 
heeft verklaard.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Redelijke 
termijn - Onbevoegdheid - Rechtsbelang
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Om een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen moet de eiser een rechtsbelang hebben dat op objectieve 
wijze moet beoordeeld worden, naargelang de cassatiemogelijkheden welke bepaald worden door algemeen 
geldende criteria, zonder dat daarbij subjectieve beschouwingen of persoonlijke voorkeur in aanmerking 
komen.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Rechtsbelang

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van het openbaar ministerie wanneer door de gerechtsdeurwaarder de 
overhandiging van een kopie van de akte van voorziening niet op authentieke wijze wordt vastgesteld en de 
overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig afschrift van deze akte aan de verweerder werd 
betekend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening - Voorziening van het 
openbaar ministerie - Akte van betekening - Vaststellingen - Akte van voorziening - Afschrift - Controle door het Hof - 
Ontvankelijkheid

- Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen het arrest waarbij hij tot een vrijheidsstraf is veroordeeld en 
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, is niet ontvankelijk indien de beklaagde zich niet effectief in 
hechtenis bevond op het ogenblik dat hij cassatieberoep instelde.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen effectieve hechtenis - Ontvankelijkheid

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

21 januari 1997P.95.1476.N AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening die geheel steunt op het gebrek aan hoedanigheid en 
belang van de eiser in cassatie om voor de feitenrechter een burgerlijke rechtsvordering tegen de verweerder 
in te stellen kan niet aangenomen worden wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat verweerder dit gebrek aan hoedanigheid en belang bij de appelrechters heeft aangevoerd.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij - Hoedanigheid - Belang - Ontvankelijkheid

De grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening wegens een onjuiste vermelding van de woonplaats van 
eiser in de akte van betekening van de voorziening kan niet aangenomen worden indien geen belangenschade 
wordt aangevoerd.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Woonplaats - Vermelding - Onjuist - Gevolg - 
Belang - Ontvankelijkheid

- Artt. 43, 2°, 861 en 862 Gerechtelijk Wetboek

De grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening wegens ontstentenis van vermelding van de inschrijving 
van eiser in het handelsregister in de akte van betekening van de voorziening kan niet aangenomen worden 
indien geen belangenschade wordt aangevoerd.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Inschrijving in het handelsregister - 
Ontstentenis - Gevolg - Belang - Ontvankelijkheid

- Artt. 43, 2°, 861 en 862 Gerechtelijk Wetboek

De voorziening die slechts gericht is tegen een overbodig geworden onderdeel van de bestreden beslissing, is 
niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor 
onmiddellijk cassatieberoep - Inverdenkinggestelde - Verwijzing door de raadkamer - Hoger beroep - Beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid

Het Hof slaat geen acht op een door eiser aan de procureur-generaal bij het Hof toegezonden brief, waarbij 
gevraagd wordt van ambtswege cassatie te vorderen, die buiten de bij artikel 420bis Sv. bepaalde termijn van 
twee maanden ter griffie werd ontvangen.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Brief aan de procureur-generaal bij het Hof - Termijn

P. 667/30476-9-2016



Strafzaken - Allerlei - Verzoek tot cassatie van ambtswege - Brief aan de procureur-generaal bij het Hof

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en 
mag het slechts de wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken;  hieruit volgt dat het dossier dat aan het 
Hof moet worden overgemaakt slechts de stukken moet bevatten die deze controle moeten mogelijk maken 
en niet het gehele dossier van het gerechtelijk onderzoek.~

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling dossier - Voorlopige hechtenis - Controle - Dossier - Inhoud

- Art. 31, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 december 1996P.96.1180.F AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een memorie van het O.M., eiser tot cassatie, indien die memorie te laat zou zijn 
ingediend als het O.M. niet had verzuimd het dossier onverwijld aan de procureur-generaal bij het Hof van 
cassatie over te zenden na het verstrijken van de termijn van 20 dagen te rekenen van de verklaring van 
voorziening.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Voorziening van het openbaar ministerie - Vertraging bij 
de overzending van het dossier

- Art. 424 Wetboek van Strafvordering

10 december 1996P.96.1545.N AC nr. ...

Wanneer, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend 
beslist over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond van artikel 27, § 1, 4°, Voorlopige 
Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken doet de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarnaar de zaak is verwezen uitspraak binnen de vijftien dagen van het arrest van het Hof, terwijl de 
betrokkene in hechtenis blijft.

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van het verzoek - Arrest van het Hof - Vernietiging - Arrest op verwijzing - Termijn

- Art. 31, § 4, eerte lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 december 1996P.95.1166.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening die vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, zonder 
uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat een derde 
heeft ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeksrechter, die de opheffing weigert van het beslag op 
voorwerpen die in een door die derde gehuurde kluis bewaard werden.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Beslag - Verzoekschrift tot opheffing - Weigering - Voorziening - Ontvankelijkheid

4 december 1996P.96.0007.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, wanneer er tussen eiser en verweerder geen geding is aangegaan voor 
de feitenrechter en de ene partij niet is veroordeeld ten voordele van de andere.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tussenkomende partij - Geen geding voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene partij 
ten voordele van de andere

3 december 1996P.95.1337.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partij tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen in 
andere dan in strafzaken betreft.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij

- Art. 38 Gerechtelijk Wetboek

19 november 1996P.95.0711.N AC nr. ...
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De civielrechtelijke vordering voor de strafrechter omvat alle bestanddelen van de door de burgerlijke partij in 
dezelfde hoedanigheid gevorderde schade, ongeacht de samenstelling ervan en de eventuele spreiding over 
onderscheiden rechtsinstanties; de beslissing waarbij alleen over bepaalde bestanddelen van die schade 
uitspraak wordt gedaan, is derhalve geen eindbeslissing in de zin van artikel  416 Sv., waartegen onmiddellijk 
cassatieberoep kan worden ingesteld.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Schade - Verschillende bestanddelen - Afzonderlijke behandeling - Definitieve beslissing over sommige 
bestanddelen

5 november 1996P.95.1428.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 1996, A.R. P.95.1428.N, AC, 1996, I, nr.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - 
Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod

De vraag of "de artikelen 416 en 539 van het Wetboek van Strafvordering de regels (schenden) die zijn 
vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de verdachte die een kwestie opwerpt -
andere dan een exceptie van onbevoegdheid - die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de 
strafvordering, en die door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt afgewezen, niet toelaten om na deze 
beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie aan te 
tekenen, terwijl de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het arrest van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan aantekenen" is geen vraag die een onderscheid betreft 
tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een 
zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die 
zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof, zodat ze door het Hof niet dient te worden gesteld.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - 
Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 november 1996P.96.0172.N AC nr. ...

Doordat de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een verdachte tegen 
een beslissing van de raadkamer, die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de tegen 
de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger beroep - Niet-
ontvankelijkheid - Aard van de beslissing

Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, de tegen de 
verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Onderzoeksgerecht - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Aard van de beslissing

30 oktober 1996P.96.0523.F AC nr. ...

Het openbaar ministerie is in de regel niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Openbaar ministerie - Openbare orde - Ontvankelijkheid

- Artt. 177 en 216 Wetboek van Strafvordering
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29 oktober 1996P.95.1099.N AC nr. ...

Behoudens overmacht of door de wet gestelde uitzonderingen, is de voorziening van de burgerlijke partij 
tegen een voor haar op tegenspraak gewezen eindarrest, ingesteld na het verstrijken van de bij artikel  373 Sv. 
bepaalde termijn niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Cassatieberoep 
van de burgerlijke partij

- Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering

De bij artikel  55 Ger.W. voorziene verlenging van termijn ten aanzien van de partij, die in België noch 
woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, is niet toepasselijk op de termijn waarover de 
burgerlijke partij in een strafproces beschikt om cassatieberoep in te stellen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Cassatieberoep 
ingesteld na wettelijke termijn - Burgerlijke partij zonder woonplaats, gekozen woonplaats of verblijfplaats in België - 
Verlenging van de termijn

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1996P.95.0681.N AC nr. ...

Is niet ontvankelijk, het cassatieberoep ingesteld door het college van burgemeester en schepenen dat 
verklaart op te treden voor de gemeente als eiseres, wanneer de machtiging van de gemeenteraad om in 
naam van de gemeente cassatieberoep in te stellen niet regelmatig wordt voorgelegd.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Machtiging van de gemeenteraad niet 
voorgelegd - Ontvankelijkheid

- Artt. 123, 8° en 9°, en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

15 oktober 1996P.96.1150.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door de verdachte voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, de 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

1 oktober 1996P.96.0578.N AC nr. ...

Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, 
op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van artikel  
416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de akte van betekening van de voorziening die door de Belgische Staat (Minister 
van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) is neergelegd ter griffie van het Hof op de datum van de 
rechtszitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat is met miskenning van de door artikel 420bis, eerste lid, Sv.  
voorgeschreven termijn van acht dagen voor de rechtszitting, noch op de namens eiser ingediende memorie 
die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Ontvankelijkheid - Termijn - Memorie - Voorziening van 
de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Akte van betekening - Neerlegging

Niet ontvankelijk is de voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en 
accijnzen) als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige invrijheidstelling 
van de verdachte beveelt) aan verweerder neergelegd is ter griffie van het Hof op de datum van de 
rechtszitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat is met miskenning van de door artikel   420bis, eerste lid, 
Sv.  voorgeschreven termijn van acht dagen voor de rechtszitting.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Ontvankelijkheid - Termijn - Voorziening van de 
Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Akte van betekening - Neerlegging
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Niet ontvankelijk is de voorziening van de procureur-generaal als de betekening ervan ongedaan is doordat ze 
werd gedaan aan de procureur des Konings omdat de verweerder "afgevoerd is van ambtswege", hoewel uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat zijn verblijfplaats in het buitenland gekend is of dat 
hij woonstkeuze gedaan heeft bij zijn raadsman.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Ontvankelijkheid - Betekening aan de procureur 
des Konings - Voorziening van de procureur-generaal - Betekening ongedaan - Akte van betekening

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

- Art. 40, laatste lid Gerechtelijk Wetboek

17 september 1996P.96.1068.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk voor de eindbeslissing is het cassatie- beroep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldiging- stelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep van de verdachte tegen 
de beschikking van de raadkamer die, zonder over een bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, de verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

11 september 1996P.96.0277.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is 
gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel  38, § 1, Ger.W., dat andere materies dan 
strafzaken regelt.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij

- Artt. 37 en 38 Gerechtelijk Wetboek

11 september 1996P.96.1115.F AC nr. ...

In strafzaken kan een partij, behalve in het bij artikel  40, vierde lid, Taalwet in Gerechtszaken bepaalde geval, 
in het geval van regelmatige afstand en in het geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van 
assisen nog cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, zich geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen dezelfde beslissing, zelfs al zou het tweede cassatieberoep ingesteld zijn vóór de verwerping van het 
eerste.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Uitzonderingen

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een verdachte of een beklaagde dezelfde dag twee cassatieberoepen instelt tegen een en hetzelfde 
arrest van het hof van beroep en het tijdstip van de verklaring van voorziening niet is opgegeven in de akten 
die de verklaring vaststellen, wordt het cassatieberoep waarvan melding gemaakt is in het laatst opgemaakte 
uittreksel uit de minuten van de griffie van het hof van beroep, geacht na het andere te zijn ingesteld en is het 
derhalve in de regel niet ontvankelijk; dat is het geval, zelfs als het tweede uittreksel van de minuten van de 
griffie van het hof van beroep de overschrijving in het daartoe bestemde register van het hof van beroep 
vaststelt van een verklaring van voorziening die de beklaagde eiser, gedetineerde, ter griffie van de gevangenis 
heeft gedaan.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Op dezelfde dag ingestelde cassatieberoepen

20 augustus 1996P.96.0890.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de memorie die de eiser tot staving van een cassatieberoep in strafzaken minder dan acht 
vrije dagen vòòr de rechtszitting heeft ingediend, ook al waren de negende en tiende dag vòòr de rechtszitting 
een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag.~

Strafzaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Termijn - Memorie

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

23 juli 1996P.96.0831.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is de memorie die de eiser tot staving van een cassatieberoep in strafzaken minder dan acht 
dagen vòòr de rechtszitting heeft neergelegd, zelfs zo de negende en de tiende dag vòòr de rechtszitting een 
zondag en een zaterdag zijn.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor een memorie - Memorie neergelegd 
minder dan acht dagen voor de rechtszitting - Memorie niet ontvankelijk, zelfs indien de negende en tiende dag voor de 
rechtszitting een zondag en een zaterdag zijn

- Artt. 420bis en 644 Wetboek van Strafvordering

23 juli 1996P.96.0837.N AC nr. ...

Op de voorziening tegen een arrest dat het verzet van de eiser tegen een verstekarrest ongedaan verklaart 
wegens zijn niet-verschijnen moet het Hof slechts onderzoeken of de beslissing in overeenkomst is met de wet.
~

Strafzaken - Algemeen - Draagwijdte van de voorziening - Beslissing waarbij een verzet wegens niet-verschijning ongedaan 
wordt verklaard

26 juni 1996P.96.0218.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat vòòr de eindbeslissing is ingesteld tegen het niet-definitief arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij het hoger beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer 
die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk wanneer het arrest vaststelt dat de 
verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling noch een exceptie van onbevoegdheid noch een middel 
dat de strafvordering kan beëindigen, heeft opgeworpen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Niet ontvankelijk verklaard hoger beroep

- Artt. 416 en 539 Wetboek van Strafvordering

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

De regel van artikel  416, Sv., volgens welke beroep in cassatie enkel openstaat tegen eindbeslissingen of 
beslissingen inzake bevoegdheid, heeft een algemene strekking, in die zin dat hij voor alle vonnissen en 
arresten en voor alle partijen geldt; wat de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling tot regeling van 
de procedure betreft, is hij van toepassing, ongeacht de beginselen inzake het recht van de partijen om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikkingen van de raadkamer.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Begrip - Artikel 416 Sv. - 
Draagwijdte

De termijn om zich in strafzaken in cassatie te voorzien gaat voor alle partijen op hetzelfde tijdstip in, ongeacht 
of het gaat om een verdachte of beklaagde, het openbaar ministerie of een burgerlijke partij; dat rechtsmiddel 
staat open voor alle belanghebbende partijen en, behoudens bevoegdheidsgeschil, begint de termijn voor alle 
partijen te lopen vanaf de datum van de eindbeslissing.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Termijn

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Openbaar 
ministerie en vervolgende partij - Termijn

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Termijn

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin - Beklaagde - 
Verdachte - Openbaar ministerie - Burgerlijke partij

25 juni 1996P.94.1108.N AC nr. ...

Wanneer een beslissing de beklaagde bij verstek veroordeelt, en de vrijwillig tussengekomen partij op 
tegenspraak geen andere aansprakelijkheid oplegt dan die welke aan de beklaagde wordt opgelegd, is niet 
ontvankelijk t.a.v. de ene zoals t.a.v. de andere het cassatieberoep van de burgerlijke partij ingesteld voordat 
de gewone termijn van verzet verstreken is.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke partij - Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde - Beslissing tegensprekelijk t.a.v. de vrijwillig tussengekomen 
partij - Verzettermijn niet verstreken - Ontvankelijkheid

25 juni 1996P.96.0656.N AC nr. ...
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Wanneer als onbevoegdheid van het hof van assisen wordt aangevoerd dat ten laste van de verdachte niet 
voldoende bezwaren bestaan om hem naar dit hof te verwijzen, maakt die aanvoering geen geschil inzake 
bevoegdheid uit, in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Verwijzing naar 
het hof - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de veroordeelde - Draagwijdte

28 mei 1996P.95.1378.N AC nr. ...

Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene, burgerlijke partij, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv., is de beslissing van dat rechtscollege op de vordering van de in de 
rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar vóór de 
eindbeslissing op de vordering naar de getroffene ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Schade - Verschillende bestanddelen - Afzonderlijke behandeling - Definitieve beslissing over sommige 
bestanddelen

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

De beschuldigde die zich in cassatie heeft voorzien tegen de door een hof van assisen tegen hem uitgesproken 
veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het voor het hof van assisen 
gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtspleging worden bekritiseerd.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Veroordelend arrest - 
Draagwijdte van het cassatieberoep - Onderzoek voor het hof van assisen - Rechtspleging voor het hof van assisen

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het veroordelend arrest dat een hof van 
assisen tegen hem heeft uitgesproken, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in 
zoverre het eindarrest door die onwettigheid kan worden aangetast.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen - Veroordelend arrest - 
Draagwijdte van het cassatieberoep - Tussenarrest

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

16 april 1996P.96.0472.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig per fax ingediende memories, noch op de memorie die ter griffie 
van het Hof is ontvangen buiten de bij artikel 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Fax

2 april 1996P.96.0233.N AC nr. ...

Cassatieberoep staat niet open tegen de op grond van artikel  20, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij 
genomen vordering van de procureur des Konings tot wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde 
geïnterneerde.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde - Vordering van de procureur des Konings tot wederopneming

21 maart 1996P.96.0083.N AC nr. ...

Buiten het bij artikel  40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval en het geval van overmacht, is 
laattijdig en derhalve niet ontvankelijk het cassatieberoep dat in strafzaken tegen een eindbeslissing op 
tegenspraak is ingesteld na het verstrijken van de termijn bepaald bij artikel  373 Sv.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Op tegenspraak gewezen - 
Duur van de termijn - Laattijdig cassatieberoep

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Op tegenspraak 
gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep

27 februari 1996P.95.0952.N AC nr. ...

Aangezien de gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het 
algemeen belang en niet voor particuliere belangen en zijn vordering zich integreert in de strafvordering, is het 
cassatieberoep ingesteld "in eigen naam" of "namens het Vlaams Gewest" door de gemachtigde ambtenaar 
tegen een beslissing die het door hem verdedigde openbaar belang schaadt, niet ontvankelijk.~
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Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Gemachtigd ambtenaar - Cassatieberoep in naam van het Vlaamse 
Gewest - Ontvankelijkheid

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Gemachtigd ambtenaar - Cassatieberoep in eigen naam - 
Ontvankelijkheid

13 februari 1996P.94.1389.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat, zonder te 
beslissen over een bevoegdheidsgeschil, definitief uitspraak doet over een schadebestanddeel en voor het 
overige 1 frank provisioneel toekent, zelfs indien de eiser van zijn cassatieberoep afstand heeft gedaan in 
zoverre het betrekking heeft op de beslissing die hem veroordeelt om 1 frank provisioneel te betalen.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Schade bestaande uit verscheidene elementen - Vonnis dat slechts 
definitief uitspraak doet over een schadebestanddeel - Afstand in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de niet 
definitieve beslissing

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Schade bestaande uit verscheidene elementen - Vonnis dat slechts definitief uitspraak doet over een 
schadebestanddeel

6 februari 1996P.94.1375.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de akte van betekening van de voorziening van de burgerlijke partij als die akte ter 
griffie van het Hof werd ontvangen na het verstrijken van de termijn van twee maanden sedert de dag waarop 
de zaak op de algemene rol is ingeschreven.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partij - Akte van betekening van de 
voorziening - Indiening ter griffie

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

De voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij kan, in zoverre zij tegen het O.M. is gericht, enkel 
betrekking hebben op de beslissing waarbij zij wordt veroordeeld in de kosten jegens de openbare partij.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerrechtelijk 
aansprakelijke - Voorwerp van het cassatieberoep

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

5 december 1995P.95.1213.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk in strafzaken is het cassatieberoep vóór de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat 
enkel een verzoek tot wraking verwerpt.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Uitspraak over een verzoek tot wraking

25 oktober 1995P.95.0721.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de afstand van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening, wanneer die 
afstand is gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin houder is van 
een bijzondere volmacht, daar in zodanig geval de afstand van de voorziening gelijkstaat met een afstand van 
rechtsvordering.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Vereisten - Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Afstand door 
een advocaat

- Art. 6 Wet 16 feb. 1961

24 oktober 1995P.95.0319.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is een voorwaardelijk cassatieberoep.~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Ontvankelijkheid - Voorwaardelijk cassatieberoep

17 oktober 1995P.95.1155.N AC nr. ...

Zonder reden van bestaan is het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof van cassatie 
over het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan.~

P. 674/30476-9-2016



Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde

26 september 1995P.94.0235.N AC nr. ...

Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, tijdens de procedure in cassatie en dus vooraleer de 
bestreden beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot gevolg, zodat 
de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 september 1995P.95.0987.N AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen de beschikking van de raadkamer die de 
beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, wanneer die voorziening is ingesteld meer dan 15 
vrije dagen na het verstrijken van de gewone termijn om verzet te doen of van de termijn om hoger beroep in 
te stellen tegen het eindvonnis dat bij verstek uitspraak heeft gedaan over de strafvordering tegen de 
beklaagde.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Beschikking van de 
raadkamer tot regeling van de rechtspleging - Cassatieberoep van de beklaagde na de eindbeslissing

- Artt. 373 en 416 Wetboek van Strafvordering

29 augustus 1995P.95.1027.F AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die, enerzijds, volgt op de vordering van 
de procureur des Konings tot wederopneming van de geïnterneerde in een psychiatrische afdeling en op een 
vroegere beslissing waarbij de commissie zich ertoe beperkte een instelling aan te wijzen voor de voorlopige 
opneming van de geïnterneerde en die, anderzijds, een instelling aanwijst voor de verdere tenuitvoerlegging 
van de ingevolge de invrijheidstelling op proef opgeschorte internering staat gelijk met een beslissing waarbij 
de wederopneming in een door de commissie aangewezen instelling wordt gelast; aangezien die beslissing 
aldus uitspraak doet over de persoonlijke vrijheid, is zij vatbaar voor het cassatieberoep van de geïnterneerde.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij - Voorlopige beslissing - Wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde - Beslissing

- Artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

22 augustus 1995P.95.0931.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt uitgesteld voor verscheidene maanden en die niet naar recht 
verantwoord is, staat gelijk met een afwijzing van het verzoek en is een eindbeslissing waartegen 
cassatieberoep openstaat.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Wettigheid - Verzoek tot invrijheidstelling - 
Uitstel - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Beslissing

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

27 juni 1995P.95.0726.N AC nr. ...

Voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór het eindarrest werd ingesteld tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de beschikking van de raadkamer tot opschorting van 
uitspraak wordt hervormd en de beklaagde naar de correctionele rechtbank wordt verwezen.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Beschikking tot opschorting van 
uitspraak - Hervorming van de beroepen beschikking - Raadkamer

- Artt. 3, tweede lid en 4, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

14 juni 1995P.95.0614.F AC nr. ...
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Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de 
uitspraak van dit arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten inzake de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch van het onderzoek over de in artikel  
299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens niet-inachtneming van de wetten tot invoering 
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Allerlei - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep 
van de veroordeelde - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof

13 juni 1995P.95.0628.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde zonder enige motivering wordt uitgesteld voor verscheidene maanden, 
staat gelijk met een afwijzing van het verzoek en is een eindbeslissing waartegen cassatieberoep openstaat.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Geen motivering - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Uitstel - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Beslissing

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

De termijn om zich, in strafzaken, in cassatie te voorzien gaat voor alle partijen op hetzelfde tijdstip in, 
ongeacht of het gaat om een verdachte of beklaagde, het openbaar ministerie of een burgerlijke partij;  dat 
rechtsmiddel staat open voor alle belanghebbende partijen en, behoudens bevoegdheidsgeschil, begint de 
termijn, om het aan te wenden, voor alle partijen, te lopen vanaf de datum van de eindbeslissing.~

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke partij - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Geschil - Bevoegdheid

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Openbaar 
ministerie en vervolgende partij - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geschil - Bevoegdheid

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geschil - Bevoegdheid

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Burgerlijke partij - 
Begin - Verdachte - Openbaar ministerie - Beklaagde

2 mei 1995P.95.0328.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een geïnterneerde tegen de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waarbij hem verlof wordt geweigerd.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij - Weigering van 
verlof - Geïnterneerde

- Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij

26 april 1995P.93.1058.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het O.M. tegen een vonnis in hoger beroep gewezen door de 
correctionele rechtbank, wanneer niet blijkt dat een volledig afschrift van de akte van verklaring van 
voorziening aan beklaagde werd betekend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Vorm van betekening

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

11 april 1995P.94.1074.N AC nr. ...

De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866, krachtens dewelke het cassatieberoep dat door een beklaagde ingesteld 
wordt tegen het arrest waarbij hij tot een vrijheidstraf is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding 
is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet, zich effectief in hechtenis bevindt, zijn niet strijdig 
met de artt. 6.1. en 6.3.c E.V.R.M., nu het recht op toegang tot een rechterlijke instantie er niet door wordt 
ontzegd en het recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze er 
niet door wordt miskend, maar daardoor enkel een bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld om een 
cassatievoorziening regelmatig te kunnen instellen.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en 
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verdachte - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Veroordelend arrest - Ontvankelijkheidsvoorwaarden - Verplichting 
effectieve hechtenis

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1995P.94.0839.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de in haar vordering afgewezen burgerlijke partij, wanneer de op 
definitieve wijze beoordeelde volledige aansprakelijkheid van die partij voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval uitsluit dat de tegenpartij op grond van hetzelfde ongeval ten aanzien van die burgerlijke partij tot 
vergoeding van schade kan gehouden zijn.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - In 
kracht van gewijsde gegane beslissing - Gemis aan belang van voorziening - Aansprakelijkheid

31 januari 1995P.93.1566.N AC nr. ...

Een niet definitieve beslissing over de burgerlijke rechtsvordering tegenover de getroffene is evenmin 
definitief tegenover het in zijn rechten gesubrogeerde ziekenfonds, zelfs als de door het ziekenfonds verkregen 
vergoeding overeenkomt met het gevorderde bedrag.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Getroffene - Gesubrogeerde - Niet definitieve beslissing - Schade

Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen burgerlijke rechtsvorderingen 
met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap één geheel.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Schade

31 januari 1995P.94.0105.N AC nr. ...

De beslissing van de strafrechter die de verdere behandeling van de zaak onbepaald uitstelt wegens een 
hangend fiscaal geschil, is geen eindbeslissing in de zin van artikel  416 Sv. noch een uitspraak over een geschil 
inzake bevoegdheid, zodat het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, niet ontvankelijk is.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Hangend fiscaal geschil - Schorsing van de uitspraak - Strafrechter

31 januari 1995P.94.0269.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van die partij tegen de beslissing van de 
raadkamer tot verwijzing van de beklaagde na correctionalisatie, niet ontvankelijk heeft verklaard.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Cassatieberoep - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - 
Burgerlijke partij - Verwijzing na correctionalisatie - Raadkamer

25 januari 1995P.93.1575.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing die, vooraleer te oordelen over de burgerlijke 
rechtsvordering, ambtshalve de debatten heropent om partijen in staat te stellen conclusie te nemen over de 
ontvankelijkheid ervan.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering - Heropening van de debatten - Ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep

25 januari 1995P.94.1220.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij wanneer het aan de partijen tegen wie het is 
gericht, werd betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel  38 Ger.W., nu die betekening dient te worden 
gedaan volgens het bepaalde in artikel  37 van hetzelfde wetboek.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke partij - Burgerlijke 
rechtsvordering

- Art. 37 Gerechtelijk Wetboek

10 januari 1995P.94.1134.N AC nr. ...
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Nu het toezenden van een brief aan de procureur-generaal bij het Hof niet beantwoordt aan de substantiële 
vormvoorschriften van artikel  417 Sv., wordt daardoor geen cassatieberoep ingesteld.~

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Brief

3 januari 1995P.94.1551.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet-ontvankelijk verklaart het hoger beroep van een verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Criminele zaken - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk 
hoger beroep - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Hoger beroep van de verdachte - Raadkamer

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

29 december 1994P.94.1503.F AC nr. ...

Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door 
deze uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van de verdachte tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt geen 
bestaansreden meer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Handhaving

21 december 1994P.94.1342.F AC nr. ...

Het Hof verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van een gedetineerde, wanneer die afstand 
wordt gedaan bij een regelmatige, ter griffie van de gevangenis afgelegde verklaring die nadien op de griffie 
van het hof van beroep wordt overgeschreven.~

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Vormen van de afstand - Gedetineerde - Gevangenis - Griffie - Verklaring - Begrip

14 december 1994P.94.1118.F AC nr. ...

Tegen het vonnis waarbij de rechter akte neemt van de overeenkomst die de partijen gesloten hebben ter 
oplossing van het regelmatig bij hem aanhangig gemaakte geschil, staat geen voorziening open, zodat een 
vroeger gewezen voorbereidende beslissing en beslissing van onderzoek een eindbeslissing wordt bij de 
uitspraak van het akkoordvonnis en de termijn om zich in cassatie te voorzien tegen de voorbereidende 
beslissing en beslissing van onderzoek vanaf dat tijdstip begint te lopen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Duur, begin en einde - 
Eindbeslissing - Voorbereidend vonnis en vonnis van onderzoek - Termijn - Aanvang

- Art. 1043 Gerechtelijk Wetboek

13 december 1994P.94.1089.N AC nr. ...

Nu een verstekdoende beklaagde geen ontvankelijk verzet kan doen tegen de beslissing waarbij een tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vordering wordt afgewezen, is de belanghebbende burgerlijke partij 
gerechtigd cassatieberoep in te stellen, hoewel de gewone termijn van verzet ten aanzien van de 
verstekdoende partij niet vestreken is;  er is dan ook geen grond om een door die burgerlijke partij zonder 
berusting gedane afstand in te willigen.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekdoende beklaagde - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - 
Akteverlening van de afstand - Afwijzing - Afstand

- Art. 413 Wetboek van Strafvordering

6 december 1994P.94.1258.N AC nr. ...

Niet vatbaar voor cassatieberoep is de beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij die 
uitspraak doet over het verzoek tot invrijheidstelling vóór het verstrijken van de straftijd met betrekking tot de 
wegens misdaad of wanbedrijf veroordeelde personen die tijdens hun hechtenis krachtens een beslissing van 
de minister van Justitie werden geïnterneerd.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Veroordeelde geïnterneerd bij beslissing van de minister 
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van Justitie - Verzoek tot invrijheidstelling vóór het verstrijken van de straftijd - Beslissing van de Commissie tot bescherming 
van de maatschappij - Bescherming van de maatschappij - Internering

- Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij

29 november 1994P.94.1254.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof 
van beroep ingestelde cassatieberoep dat niet aan het openbaar ministerie werd betekend.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Arrest van de jeugdkamer van het hof van 
beroep - Cassatieberoep door een ouder van de minderjarige - Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

2 november 1994P.94.0748.F AC nr. ...

Een eindbeslissing en derhalve onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is de strafrechterlijke beslissing, 
waarbij het hof van beroep, rechtdoende op verwijzing, beslist dat een vroeger arrest t.a.v. sommige 
burgerlijke rechtsvorderingen een eindbeslissing is geworden en dat de burgerlijke partijen dus na de 
vernietiging niet meer in de zaak zijn; door aldus uitspraak te doen heeft het rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen zijn rechtsmacht t.a.v. de vorderingen van die burgerlijke partijen volledig uitgeoefend, ook al 
beveelt het een aanvullend deskundigenonderzoek, houdt het de uitspraak over de kosten aan een verdaagt 
het de zaak voor verdere behandeling naar een rechtszitting waarvan het de datum vaststelt.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - 
Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - Vordering tot 
onttrekking

19 oktober 1994P.94.0515.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat enkel 
uitspraak doet over de taal van de rechtspleging.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Beslissing m.b.t. het taalgebruik

11 oktober 1994P.94.1189.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een inzake voorlopige hechtenis ter griffie neergelegd verzoekschrift tot uitstel om 
een memorie in te dienen, ondertekend met een leesbare handtekening met de vermelding "loco", maar 
zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Voorlopige hechtenis - Verzoekschrift tot uitstel om 
memorie in te dienen - Geen vermelding van de hoedanigheid der ondertekenaar

27 september 1994P.94.1079.N AC nr. ...

In strafzaken is in de regel niet ontvankelijk het cassatieberoep van een partij die zich een tweede maal tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorziet.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is 
ingesteld - Dwangsom - Bevel door de rechter - Hoofdveroordeling als bedoeld in artikel 1385bis Ger.W. - Herstel van plaats 
in de vorige staat

- Art. 438 Wetboek van Strafvordering

13 september 1994P.94.1022.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet bevoegd verklaart om uitspraak te doen 
over de vordering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een arrest inzake bevoegdheid in de 
zin van artikel  416, 2e lid, Sv.; het tegen deze beslissing ingestelde cassatieberoep is onmiddellijk ontvankelijk.
~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep - Correctionalisatie van een misdaad

In de regel niet ontvankelijk is het cassatieberoep door de verdachte voor de eindbeslissing ingesteld tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, een misdaad correctionaliseert door verzachtende 
omstandigheden aan te nemen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
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eindbeslissing) - Correctionalisatie van een misdaad

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

7 september 1994P.94.0381.F AC nr. ...

Wanneer een partij zich in cassatie heeft voorzien en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, op 
grond dat de beslissing waartegen de voorziening gericht is, geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv., 
verleent het Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat het een beslissing over de bevoegdheid is.~

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast

6 september 1994P.93.1537.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het openbaar ministerie als het exploot van betekening aan 
verweerder ter griffie van het Hof is neergelegd na het verstrijken van de termijn van twee maanden.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Voorziening van het openbaar ministerie - 
Exploot van betekening - Neerlegging

- Art. 420bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

8 augustus 1994P.94.0799.F AC nr. ...

Wanneer de eiser ten minste acht dagen voor de rechtszitting aan het O.M. geen memorie heeft 
medegedeeld, mag de zaak niet worden uitgesteld om hem daartoe alsnog de gelegenheid te geven.~

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Weigering - Mededeling van de memorie aan het 
openbaar ministerie - Termijn van ten minste acht dagen - Overschrijden van de termijn - Vraag om uitstel

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep waarbij het hoger beroep tegen een vonnis van de 
correctionele rechtbank houdende afwijzing van een vordering tot wraking, niet ontvankelijk wordt verklaard, 
moet overeenkomstig artikel  417 Sv. worden ingesteld door verklaring ter griffie van het genoemde hof van 
beroep.~

Strafzaken - Vormen - Allerlei - Cassatieberoep - Verklaring van beroep in cassatie - Artikel 417 Sv. - Wraking van een 
strafrechter - Vorm

11 juli 1994P.94.0794.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat een verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, houdende niet ontvankelijkheidverklaring van het hoger beroep van de 
verdachte tegen een beschikking van de raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te doen, de 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, terwijl de verdachte voor de raadkamer en voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat de redelijke termijn van artikel  6 E.V.R.M. is overschreden en 
het onderzoek onvolledig is.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid - Verzet van de beklaagde - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Cassatieberoep van de verdachte vóór de eindbeslissing - Niet-ontvankelijkheid van het 
verzet - Geen uitspraak inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten

15 juni 1994P.94.0667.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, dat door de beklaagde binnen de gewone termijn van verzet wordt 
ingesteld tegen een beslissing waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Cassatieberoep 
binnen de gewone termijn van verzet - Beslissing bij verstek

- Artt. 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk in strafzaken is het cassatieberoep, dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een 
arrest dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, enkel weigert aan de advocaat van de 
beklaagde de machtiging te geven om laatstgenoemde te vertegenwoordigen.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Arrest dat enkel weigert aan de raadsman van de beklaagde de toestemming te geven om laatstgenoemde 
te vertegenwoordigen

7 juni 1994P.94.0628.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk vóór de eindbeslissing is het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling houdende niet ontvankelijk verklaring van het hoger beroep van de verdachte tegen 
een beschikking van de raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te doen, de verdachte naar de 
correctionele rechtbank verwijst, zelfs als de verdachte zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
beroepen op de onbevoegdheid van de raadkamer wegens samenhang.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de 
verdachte - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling

24 mei 1994P.94.0543.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, ingesteld, 
hetzij voor het verstrijken van de termijn van 15 vrije dagen na de betekening van dit arrest, hetzij voor het 
verstrijken van de termijn van artikel  296, Sv., doet het Hof slechts uitspraak over de schending van de wetten 
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof van assisen en over de nietigheden die 
bepaald zijn in artikel  299 Sv., of die voortvloeien uit het niet in acht nemen van de wetten tot invoering van 
een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van het taalgebruik voor 
die kamer.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Cassatieberoep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar het hof van assisen - Arrest - Ingesteld voor het eindarrest

11 mei 1994P.94.0419.F AC nr. ...

In de regel is niet ontvankelijk het cassatieberoep, door de verdachte vóór de eindbeslissing ingesteld tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder afspraak te doen over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst.~

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Cassatieberoep van de verdachte

11 mei 1994P.94.0458.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een geïnterneerde tegen een beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die geen uitspraak doet over de persoonlijke vrijheid van de geïnterneerde 
maar enkel over de wijze van uitvoering van de internering, zoals de beslissing over een verzoek tot het 
verlaten van de inrichting onder toezicht.~

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Bescherming van de maatschappij - Beslissing over de 
wijze van uitvoering van de internering - Begrip - Beslissing over een verzoek tot het verlaten van de inrichting onder toezicht

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de Wet 
Bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de Wet Bescherming Maatschappij, beslist dat er geen 
aanleiding is om een geïnterneerde in vrijheid te stellen, is vatbaar voor cassatieberoep in de bij Sv. bepaalde 
voorwaarden, ongeacht of die beslissing een verzoek tot definitieve invrijheidstelling dan wel een verzoek tot 
invrijheidstelling op proef van de geïnterneerde afwijst.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Algemeen - Aanvraag - Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij - Bescherming van de maatschappij - Invrijheidstelling - Definitieve invrijheidstelling - Invrijheidstelling 
op proef - Geïnterneerde - Afwijzing

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

30 maart 1994P.94.0263.F AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de 
uitspraak van dat arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten inzake bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en evenmin van het onderzoek van de in 
artikel   299 Sv.  vermelde nietigheden of de nietigheden wegens niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling.
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Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Allerlei - Cassatieberoep van de 
veroordeelde - Hof van assisen - Verwijzing naar het hof -

16 maart 1994P.94.0216.F AC nr. ...

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest "waardoor de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd" in de zin van artikel   31, § 1, van die wet;  het Hof waarbij tegen dat arrest 
cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen 
van het cassatieberoep.

Strafzaken - Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de 
aanvraag - Voorlopige invrijheidstelling - Arrest van het Hof

- Artt. 27, § 2 en 31, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op 
grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling 
afwijst, geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, 
moet de verdachte in vrijheid worden gesteld op grond van artikel   31, § 3, van voornoemde wet;  de 
verdachte is vrij krachtens de wet en zijn voorziening heeft geen bestaansreden meer.

Strafzaken - Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de 
aanvraag - Voorlopige invrijheidstelling - Niet-inachtneming - Termijn - Arrest van het Hof

TUCHTZAKEN

22 oktober 2004D.03.0021.N AC nr. 500

Het cassatieberoep tegen de beslissing van een tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten die wegens 
meerdere telastleggingen samen een tuchtstraf heeft uitgesproken, is niet onontvankelijk indien het 
cassatiemiddel alleen betrekking heeft op de eerste telastlegging en het Hof oordeelt dat het niet vaststaat dat 
de door het middel niet bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad (1) (2). 
(1) Zie Cass., 6 mei 2004, AR D.03.0014.N, nr ... (2) Het O.M. was van mening dat het middel op een 
onvolledige lezing van de bestreden beslissing berustte. Reeds in de oproepingsbrief was afstand genomen van 
artikel  8 van het Reglement van 8 maart 1990, en werd de gedraging waaromtrent eiser zich moest 
verantwoorden omschreven als de onderwerping aan een multidisciplinaire structuur die de onafhankelijkheid 
van de advocaat in het gedrang brengt; het is ook in die bewoordingen dat de tenlastelegging bewezen 
verklaard is.

Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Veroordeling tot een tuchtstraf - Verschillende telastleggingen - 
Cassatiemiddel tegen een telastlegging - Onzekerheid of voor de overige feiten dezelfde straf zou uitgesproken zijn - 
Ontvankelijkheid

1 april 2004D.03.0009.N AC nr. 177

De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is geen beslissing alvorens 
recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing 
waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 20 dec. 2001, AR 
C.98.0052.N, nr 714.

Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Orde van architecten - Wraking - Raad van beroep - Beslissing - 
Aard

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

De Orde van Architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, is de 
krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van een raad van 
beroep (1) over wraking van de rechtskundig bijzitter (2). (1) Cass., 24 sept. 1998, AR D.97.0002.N, nr 416. (2) 
Zie Cass., 21 mei 1999, AR C.99.0163.N, nr 304.

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Orde van architecten - Wraking - 
Raad van beroep - Beslissing - Bevoegde instantie

- Artt. 24, § 2, 33, eerste lid en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...
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Art. 477, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten die zijn beslissing 
onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, 
niet ertoe zulks van tevoren te melden aan de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt dat zijn beslissing 
uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep (1). (1) Cass., 31 jan. 1980, AC 1979-80,639.

Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Advocaat - Onmiddellijk uitvoerbare beslissing - Niet schorsend 
cassatieberoep - Motivering

- Art. 477, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

25 februari 2000D.98.0041.F AC nr. ...

Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter van de nationale Orde van apothekers met de vermelding 
dat hij bijzitter is van de raad van beroep van die Orde is een verschrijving die de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep niet aantast.

Tuchtzaken - Vormen - Beslissing van de raad van beroep van de Orde van apothekers - Voorziening - Kennisgeving - 
Ontvankelijkheid

- Art. 26, 2° KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

10 december 1999D.99.0009.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van geneesheren is niet 
ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij verzoekschrift dat niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is 
ondertekend.

Tuchtzaken - Vormen - Beslissing van de raad van beroep van de Orde van geneesheren - Cassatieberoep - Verzoekschrift 
niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

9 april 1999D.98.0006.N AC nr. ...

Krachtens artikel  8, § 6, Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, kunnen de 
eindbeslissingen van de kamers van beroep voor het Hof van Cassatie worden gebracht wegens schending van 
de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.  Deze 
bepaling heeft betrekking op alle beslissingen van de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers 
in laatste aanleg gewezen, en op de eindbeslissingen van de kamers van beroep, en niet enkel op de 
beslissingen in disciplinaire zaken.

Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Wet 1 maart 1976 - Dienstverlenend intellectueel beroep - 
Beslissing van de uitvoerende kamer en van de kamers van beroep

24 september 1998D.97.0002.N AC nr. ...

De Orde van architecten, handelend door de nationale raad, heeft de hoedanigheid om cassatieberoep aan te 
tekenen tegen een door een raad van beroep gewezen eindbeslissing.~

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Orde van architecten - Nationale 
raad - Hoedanigheid

- Art. 33, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

De Orde van architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, is de 
krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing van een raad van 
beroep.~

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Orde van architecten - Nationale 
raad - Bevoegdheid

- Art. 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

15 januari 1998D.95.0010.N AC nr. ...

Ontvankelijk is de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
architecten gericht en betekend aan de Nationale Raad van de Orde van architecten.

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Orde van architecten - Beslissing 
van de raad van beroep - Cassatieberoep door architect - Voorziening gericht en betekend aan Nationale Raad van Orde - 
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Ontvankelijkheid

16 mei 1997D.96.0004.N AC nr. ...

Door het Hof is niet in acht genomen de "pleitnota" die niet binnen de wettelijke termijn is neergelegd en geen 
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening.~

Tuchtzaken - Vormen - "Pleitnota" - Neerlegging - Buiten termijn

Niet ontvankelijk is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt een tuchtsanctie ten laste van eiser te 
hebben uitgesproken onder meer op grond van feiten waarvoor door de provinciale raad was beslist dat eiser 
buiten vervolging moest worden gesteld, beslissing die niet aan het Hof is overgelegd, en het Hof verplicht tot 
een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.~

Tuchtzaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Middel - Miskenning van het gezag van 
gewijsde - Beslissing van buitenvervolgingstelling

17 januari 1997D.95.0021.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang, wat de 
advocaat betreft, vanaf de kennisgeving per aangetekende brief.~

Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Cassatieberoep door de advocaat

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 1996D.95.0016.N AC nr. ...

De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van Cassatie kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang vanaf de 
kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt op de datum van de toezending van de 
beslissing bij ter post aangetekende brief.~

Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Cassatieberoep door de advocaat - Termijn

- Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid Gerechtelijk Wetboek

25 januari 1996D.95.0009.N AC nr. ...

Wanneer tijdens het cassatiegeding de architect overlijdt tegen wie de raad van beroep van de Orde van 
architecten een tuchtstraf heeft uitgesproken, heeft het cassatieberoep tegen die beslissing geen 
bestaansreden meer.~

Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Orde van architecten - Tuchtstraf uitgesproken door de raad van 
beroep - Cassatieberoep - Opschortende kracht - Overlijden van de architect

- Art. 41 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

30 juni 1995D.94.0036.N AC nr. ...

De Orde van architecten stelt cassatieberoep in door zijn nationale raad en niet door de voorzitter van die raad 
wanneer die niet aangeeft dat hij optreedt als voorzitter van de nationale raad.~

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Orde van architecten - 
Vertegenwoordiging in rechte - Nationale raad - Voorzitter van de nationale raad

- Artt. 33 en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

18 november 1994D.94.0030.N AC nr. ...

Als de eiser voor de procedure in cassatie, bepaald in artikel  26, Artsenwet, geen andere bemoeiing doet dan 
een initiële aangetekende brief aan het Hof te sturen, kan de verweerder, met name de Orde van de 
geneesheren, na regelmatig zijn antwoord op de voorziening te hebben betekend, de zaak aanbrengen bij het 
Hof en, in voorkomend geval, het door eiser niet voldane rolrecht betalen.~

Tuchtzaken - Vormen - Artsenwet - Procedure in cassatie - Onregelmatig cassatieberoep - Verweer - Aanbrengen van de 
zaak door verweerder

- Artt. 1092 en 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

2 september 1994C.92.8313.N AC nr. ...

P. 684/30476-9-2016



Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
apothekers wanneer het buiten de bij artikel  26, 2°, Apothekerswet bepaalde termijn ter kennis werd 
gebracht van de bijzitter in de nationale raad.~

Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Ontvankelijkheid - Beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van apothekers - Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter in de nationale raad buiten termijn

- Art. 26, 2° KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

VERKIEZINGSZAKEN

27 juni 1995E.95.0001.N AC nr. ...

Het arrest dat het hoger beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, waarbij 
een bezwaar tegen de weglating van een naam uit de kiezerslijsten wordt afgewezen,als ongegrond verwerpt, 
is niet vatbaar voor cassatieberoep.~

Verkiezingszaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gedrag - Waardigheid van het ambt - Plaatsvervangende 
rechter - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling

- Art. 34 Kieswetboek

CASSATIEMIDDELEN

ALGEMEEN

2 december 2002C.98.0460.N AC nr. ...

De miskenning van een rechtsspreuk geeft alleen dan aanleiding tot cassatie als daardoor een wets- of 
verordeningsbepaling, waarin zij is vastgelegd, wordt geschonden (1). (1) Cass., 10 dec. 1993, A.R. C.93.0044.N, 
nr 516.

Algemeen - Rechtsspreuk

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Het cassatiemiddel dat op een veronderstelling berust, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Veronderstelling - Ontvankelijkheid

7 december 2001C.99.0442.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, Cass., volt. zitting, 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, AC 2001, nr ...

Algemeen - Redenen van de vonnissen en arresten - Redenen waardoor het Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan 
uitoefenen - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

Het middel, dat de bestreden beslissing verwijt niet de feitelijke vaststellingen te bevatten op grond waarvan 
het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, kan uitoefenen, voert geen andere onwettigheid aan 
dan de schending van artikel  149 Gw. (1). (1) Zie de verwijzingen naar de rechtspraak van het Hof en naar de 
rechtsleer in concl. O.M. dat van oordeel was dat een beslissing, waarvan de redenen het Hof niet in staat 
stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen,  niet voldoet aan de motiveringsverplichting. Een 
cassatiemiddel dat die grief oppert, behoeft enkel de schending van artikel  149 Gw. aan te voeren.

Algemeen - Redenen van de vonnissen en arresten - Redenen waardoor het Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan 
uitoefenen - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

17 mei 2001C.00.0038.F AC nr. ...

Het middel dat opgeworpen wordt tot staving van een vordering tot vergoeding wegens onterechte uitwinning 
bij de overname van een handelszaak, is niet ontvankelijk, ook al is het gegrond, wanneer het opkomt tegen de 
beslissing dat de curator de handelszaak mocht verkopen zonder toestemming van de rechtbank van 
koophandel, aangezien de beslissing om die vergoeding niet toe te kennen naar recht verantwoord is door de 
vaststelling dat er geen oorzakelijk verband is tussen de aan de curator verweten fout en de door de 
uitgewonnen partij aangevoerde schade (1). (1) Art. 477 oud W.Kh, opgeheven bij de Faillissementswet van 8 
aug. 1997 die in werking is getreden op 1 jan. 1998.
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Algemeen - Naar recht verantwoorde beslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 477 Wetboek van Koophandel

2 mei 2001P.01.0175.F AC nr. ...

Het middel dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de bestreden beslissing ofwel de pertinentie 
of ontoereikendheid van een reden maar niet op het gebrek aan motivering, houdt geen verband met artikel  
149 Gw. en faalt bijgevolg naar recht.

Algemeen - Naar recht falend middel - Redenen van de vonnissen en arresten - Pertinentie of ontoereikendheid

- Art. 149 Grondwet 1994

26 oktober 2000C.99.0526.F AC nr. ...

Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in burgerlijke zaken niet 
ontvankelijk, wanneer de akte niet in de bestreden beslissing is weergegeven en er slechts een enkel afschrift 
van die akte, dat door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet 
eensluidend is verklaard, als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd (1). (1) In casu stond in de bijlagen bij de 
voorziening waarvan de bewijskracht zogezegd miskend was, namelijk een brief die verweerder aan een 
advocaat had gestuurd en de daarbij gevoegde overeenkomst in twee exemplaren, onder de handtekening van 
de advocaat bij het Hof van Cassatie, de vermelding dat het twee genummerde stukken uit het dossier van 
eiseres betrof die aangeduid waren in de inventaris bij haar appèlconclusies en dat die stukken aan het hof van 
beroep waren voorgelegd; voor een ander geval waarin de regel wordt toegepast, zie Cass., 11 mei 1998, A.R. 
C.97.0103.N, nr. 236; over de bevoegdheid van de griffier om een beslissing van zijn gerecht eensluidend te 
verklaren, zie Cass., 11 maart 1994, A.R. 8150, nr. 116 en concl. van adv.-gen. du Jardin.

Algemeen - Bewijskracht van een akte - Stuk als bijlage - Eensluidendverklaring - Ontvankelijkheid

30 maart 2000C.97.0176.N AC nr. ...

De schending van de uitleggingsregel van verdragen geeft alleen aanleiding tot cassatie als daardoor het uit te 
leggen verdrag zelf wordt geschonden.

Algemeen - Ontvankelijkheid - Internationale Verdragen - Uitleggingsregel - Schending

- Art. 31 Verdr. van Wenen van 23 mei 1969 inzake het vedragenrecht

9 juni 1999P.99.0011.F AC nr. ...

Een verzoek tot uitbreiding van de vernietiging is geen middel.~

Algemeen - Verzoek tot uitbreiding van de vernietiging

21 april 1999P.98.1589.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof ertoe verplicht feiten na te gaan waarvoor het niet bevoegd is.~

Algemeen - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag door een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van cassatie, dan moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen.~

Algemeen - Vraag bedoeld in artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - 
Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is.~

Algemeen - Ontvankelijkheid - Middel dat het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na te gaan

6 december 1996C.95.0260.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 dec. 1996, A.R. C.95.0260.N, AC, 1996, nr ...~

Algemeen - Middel gegrond op een bepaling van vreemd recht - Beoordeling - Grenzen
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31 oktober 1995P.92.6736.N AC nr. ...

Het middel dat aanvoert dat een rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep ten 
onrechte heeft geweigerd een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, heeft geen 
bestaansreden meer wanneer het Hof van Cassatie zelf die vraag stelt.~

Algemeen - Belang - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Weigering de vraag te stellen - Beslissing vatbaar voor 
cassatieberoep - Prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 november 1994P.94.1294.F AC nr. ...

In de context van artikel  5.3 EVRM naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen aard en de 
doelstellingen van de door titel I, hoofdstuk VII, van de Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer 
bepaald de verplichting om de bij artikel  29 bepaalde termijn van twee maanden na te leven, het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof in de weg.~

Algemeen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Prejudiciële vraag - 
Arbitragehof - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag - Verwerping van het beroep - Vreemdeling - Hof van 
Cassatie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 27, 28, 29 en 30 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...

De enkele aanvoering van miskenning van het door een wetsbepaling beoogde doel kan niet tot cassatie 
leiden.~

Algemeen - Wetsbepaling - Doel - Miskenning

ALLERLEI

7 april 2004P.04.0074.F AC nr. 191

De grief die erin bestaat de appèlrechters te verwijten uitspraak te hebben gedaan over de geldigheid van de 
aanhangigmaking van de zaak bij de politierechtbank, met schending van artikel  14, Taalwet Gerechtszaken, 
vormt geen miskenning van de bewijskracht van de akten.

Allerlei - Miskenning van de bewijskracht van de akten

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

28 maart 2000P.99.0058.N AC nr. ...

Het middel dat voor een substantieel deel niet in de taal van de procedure is gesteld, is niet ontvankelijk.

Allerlei - Middel niet in de taal van de procedure gesteld - Ontvankelijkheid

16 september 1997P.97.1124.N AC nr. ...

Een tegenstrijdigheid tussen de motieven van een eerdere beslissing van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij met de bestreden beslissing van dezelfde commissie levert geen schending op van de wet en tast 
de wettigheid van deze bestreden beslissing niet aan.

Allerlei - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Tegenstrijdigheid - Vroegere beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 16 en 18 Wet Bescherming Maatschappij

BELASTINGZAKEN

18 november 2004C.02.0458.F AC nr. 555

Het middel dat gegrond is op bepalingen van wet die van openbare orde is, aangezien zij de verjaring regelt 
van de rechtsvordering tot invordering van belastingen, mag voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.
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Belastingzaken - Nieuw middel - Belasting - Invordering - Verjaring - Openbare orde - Ontvankelijkheid

16 september 2004F.03.0049.F AC nr. 415

Het zuiver juridisch middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die de rechter op het hem 
voorgelegde geschil moest toepassen, is geen nieuw middel (1). (1) Zie Cass., 28 nov. 2002, AR C.01.0353.F, 
www.cass.be op die datum.

Belastingzaken - Nieuw middel - Schending van een wettelijke bepaling die de rechter moest toepassen

19 juni 2003F.01.0078.F AC nr. 368

Het middel dat niet preciseert welke doelstellingen de gelaakte belastingverordening nastreeft noch hoe het 
verschil in behandeling tussen de door de overheid gesubsidieerde of erkende personen en zij die dat niet zijn 
niet redelijkerwijs in verhouding zou staan met die doelstellingen, is onduidelijk.

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

15 mei 2003F.02.0041.F AC nr. 299

Niet ontvankelijk zijn de middelen die klaarheid en nauwkeurigheid missen welke vereist zijn opdat het Hof 
zonder gevaar voor vergissing de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, alsook de 
juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven kan onderscheiden (1). (1) Cass., 23 okt. 2000, AR 
F.99.0106.F, nr 569.

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Begrip - Ontvankelijkheid

20 februari 2003F.02.0008.F AC nr. 123

Vaag en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, in globo de schending van 
een aantal wetsbepalingen aanvoert maar niet voor elk van de onderdelen afzonderlijk aanwijst welke 
wetsbepalingen geschonden zijn (1). (1) Cass., 31 jan. 2000, AR F.99.0054.F, nr 80 (met toepassing van het oud 
artikel 388 W.I.B. [1992] dat opgeheven is bij artikel  34 Wet 15 maart 1999).

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Onderscheiden grieven - Afzonderlijke vermelding - Ontvankelijkheid

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, AC 2001, nr ...

Belastingzaken - Belang - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Wetsbepalingen - Rechtspraak in 
twee instanties - Niet-bestaan - Grondwet - Overeenstemming

3 juni 2002F.01.0044.F AC nr. 337

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 juni 2002, AR nr F.01.0044.F, AC, 2002, nr ... .

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Verzaking - Afstand - Vorm

Inzake inkomstenbelastingen kan de advocaat van een partij, in naam van die partij en bij akte die aan de 
tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter griffie van het Hof werd neergelegd, afstand doen 
van één van de middelen die hij in het cassatieverzoekschrift had voorgedragen (1). (1) Zie concl. O.M. Het in 
die conclusie aangehaalde arrest van het Hof van 6 nov. 2000 is intussen gepubliceerd in AC, nr. 598.

Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Afstand - Afstand - Vorm

10 mei 2002F.01.0038.F AC nr. 289

Niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd of waarvan deze op eigen initiatief 
niet heeft kennisgenomen, ook al is het gegrond op wettelijke bepalingen die de openbare orde raken of 
dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit 
de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Cass., 16 nov. 1996, A.R. 
S.95.0121.F. nr. 312; zie cass., 23 maart 2001, A.R. C.98.0063.N, nr. ...

Belastingzaken - Nieuw middel - Grondslag van het middel - Rechtsregel van openbare orde - Dwingende rechtsregel - 
Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling

5 november 2001F.98.0090.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van artikel  37, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken aanvoert, 
zonder artikel  40 van die wet noch de nietigheid waarin die bepaling voorziet op te geven (1) (2). (1)  Zie Cass., 
6 feb. 1998, A.R. C.97.0025.F., nr. 76. (2) W.I.B. (1992) vóór de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 (zie artikel  
34).

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Taalgebruik - Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten. 
Nietigheden - Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen - Ontoereikende opgave - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 mei 2001F.00.0022.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, ook al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare orde raken, is het middel dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de 
feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing 
noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Zie cass. 1 juni 1995, A.R. F.94.0138.F, nr 275.

Belastingzaken - Nieuw middel - Middel gegrond op verdragsbepalingen die openbare orde raken - Feitelijke gegevens niet 
blijkend uit de bestreden beslissing of uit stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan - Ontvankelijkheid

14 mei 2001F.99.0153.F AC nr. ...

Wanneer een middel de schending aanvoert van een artikel van de Grondwet of van een wet waarvan de tekst 
achteraf is gewijzigd, doelt het op dat artikel zoals het is gewijzigd; niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending aanvoert van die grondwettelijke of wettelijke bepaling, zoals ze laatstelijk is gewijzigd, als die 
laatste tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief (1). (1) Zie cass. 9 juni 1997, AR S.96.0079.F, nr. 
263; zie evenwel wanneer alleen de nummering van de bepalingen is gewijzigd, cass. 9 jan. 1997, AR 
C.96.0066.F, nr. 20; artikel  388 W.I.B. (1992), vóór de opheffing ervan bij artikel  34 W. 15 maart 1999; zie 
thans artikel  378 W.I.B. (1992).

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde Grondwet - Gewijzigde wet

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 april 2001F.99.0138.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 9 april 2001, AR. F.99.0138.F, nr...

Belastingzaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag - Beslissing van de directeur der belastingen - Overneming van gronden

Inzake inkomstenbelastingen is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel dat, zelfs als het gegrond 
was, de verantwoording van de bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing ook steunt op 
een andere, door het middel niet bekritiseerde grondslag, die voldoende is en vermeld wordt in de in het 
arrest van het hof van beroep overgenomen beslissing van de directeur der belastingen (1). (1) Zie concl. O.M.

Belastingzaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag - Beslissing van de directeur der belastingen - Overneming van gronden

9 februari 2001C.99.0142.N AC nr. ...

Al staat het aan de feitenrechter onaantastbaar en in feite vast te stellen wanneer een aangifte van goederen 
met het oog op de uitrekening van de accijnsrechten onbehoorlijk is, kan het Hof evenwel toetsen of de 
feitenrechter uit de door hem vermelde gegevens vermocht af te leiden dat de aangifte onbehoorlijk is (1). (1) 
Zie cass., 23 mei 1990, AR 8033, nr 556 en cass. 30 sept 1993, AR 9673, nr 387.

Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Douane en accijnzen - Uitrekening van de invoerrechten - 
Behoorlijke aangifte - Toetsing door het Hof

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

3 november 2000F.97.0024.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het 
internationaal recht zou zijn miskend maar niet aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht - Gebrek 
aan opgave van de geschonden verdragsregels - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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23 oktober 2000F.99.0106.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat niet voldoende nauwkeurig is gesteld om zonder gevaar voor vergissing, 
enerzijds, de bepalingen van een belastingverordening waarvan de schending wordt aangevoerd, anderzijds, 
de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te onderscheiden (1). (1) Zie Cass., 11 okt. 1996, 
A.R. F.93.0123.N, nr. 376; 10 sept. 1998, A.R. F.97.0074.F, nr. 399; artikel  388, eerste lid, W.I.B. [1992] vóór de 
opheffing ervan bij Wet 15 maart 1999.

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Miskenning van de bewijskracht van de akten - Voorwaarden - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 april 2000F.98.0066.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake heffingen op de afvalwaterverontreiniging, een onwettigheid 
aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 35quinquies decies, § 7 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

31 januari 2000F.99.0054.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende grieven aanvoert maar niet 
voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst welke wetsbepalingen geschonden zijn.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Geschonden wetsbepalingen - Afzonderlijke grieven

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 januari 2000F.96.0123.N AC nr. ...

Mits hij de bewijskracht van de akte niet miskent, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze in feite of een 
gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten aanzien van bepaalde handelingen inhoudt, en meer bepaald of 
deze de machtiging inhield om in naam van de lastgever een akkoord met het bestuur aan te gaan over zijn 
belastbare inkomsten voor de betrokken aanslagjaren.

Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Volmacht - Inhoud

- Art. 1988 Burgerlijk Wetboek

23 december 1999F.96.0120.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk zijn de middelen die, in zake inkomstenbelastingen, schending aanvoeren van verschillende 
wetsbepalingen en vervolgens verschillende grieven aanvoeren, maar niet aangeven, onderdeel per onderdeel, 
welke wetsbepalingen op elke van de grieven betrekking hebben.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Middel dat verschillende grieven aanvoert - Middel 
dat niet voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt

- thans art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 289 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 februari 1999F.98.0002.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel volgens hetwelk de bewijskracht van de akten is 
miskend, wanneer het niet duidelijk aangeeft van welke akten en van welke passages uit die akten de 
bewijskracht is miskend.~

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Miskenning van de bewijskracht van de akten - Voorwaarden - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel dat in algemene bewoordingen een gebrek aan 
antwoord op een memorie en op een conclusie aanvoert zonder aan te geven op welke precieze vordering, 
verweer of exceptie niet is geantwoord.~

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Geen antwoord op de conclusie - Voorwaarden - Ontvankelijkheid

14 januari 1999F.98.0047.F AC nr. ...

niet ontvankelijk wegens gebrek aan duidelijkheid is het middel dat met eenzelfde overweging aanvoert dat de 
motivering van het bestreden arrest tegelijk niet passend, vaag en dubbelzinnig is.
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Belastingzaken - Onduidelijk middel - Begrip - Redenen van de vonnissen en arresten - Kritiek - Niet passende redenen - 
Vage redenen - Dubbelzinnige redenen - Cassatiemiddel - Zelfde overwegingen

10 september 1998F.97.0074.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat een onwettigheid aanvoert, zonder de desbetreffende wettelijke 
bepalingen als geschonden aan te wijzen.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Inkomstenbelastingen - Geschonden wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat in belastingzaken de miskenning van de 
bewijskracht van een akte aanvoert zonder te preciseren waarin de bewijskracht van die akte zou zijn miskend.

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Inkomstenbelastingen - Bewijskracht

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0071.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet kan beïnvloeden.~

Belastingzaken - Belang - Gebrek aan belang

26 juni 1998F.97.0106.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen vermag de toelichting bij een middel dat middel niet aan te vullen of de 
onduidelijkheid ervan te verhelpen.~

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Inkomstenbelastingen - Toelichting

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0109.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid, die is opgeworpen tegen een middel ten betoge dat de conclusie niet is 
beantwoord en hieruit is afgeleid dat de rechter op die conclusie niet behoefde te antwoorden, aangezien zij 
wegens zijn beslissing niet meer terzake dienend was, kan niet worden aangenomen; zodanig verweer heeft 
immers betrekking op de zaak zelf en niet op de ontvankelijkheid van het middel (Impliciet).~

Belastingzaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Redenen van de vonnissen en arresten - Op conclusie - Geen 
antwoord op de conclusie - Conclusie niet meer ter zake dienend - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

11 mei 1998F.97.0075.F AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.~

Belastingzaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging

11 mei 1998F.97.0091.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat een onwettigheid aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende 
wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen.~

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Inkomstenbelastingen - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

17 april 1998C.97.0061.F AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.~

Belastingzaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging

29 september 1997F.96.0096.F AC nr. ...

Toetsing van de grond van niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen een middel en volgens welke dat middel 
nieuw is, vergt onlosmakelijk toetsing van het middel zelf wanneer dat een schending van artikel  149 gec. Gw. 
(1994) wegens het niet-antwoorden op de conclusie van eiser aanvoert.~

Belastingzaken - Algemeen - Conclusies - Geen antwoord - Grond van niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel - Onlosmakelijke 
toetsing

15 september 1997F.96.0128.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat een ten overvloede gegeven reden van de bestreden 
beslissing bekritiseert.~

Belastingzaken - Belang - Begrip - Bestreden beslissing - Ten overvloede gegeven reden - Kritiek

2 mei 1997F.94.0062.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de schending van het gezag van gewijsde van een rechterlijke 
beslissing als het bestreden arrest de volledige inhoud ervan niet weergeeft en de ter griffie van het Hof 
neergelegde kopie niet voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het gerecht dat de beslissing 
heeft gewezen.~

Belastingzaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit de schending van het gezag van gewijsde - Rechterlijke beslissing - 
Overlegging van een afschrift - Eensluidendverklaring - Ontvankelijkheid

- Artt. 173, 790 en 791 Gerechtelijk Wetboek

25 april 1997F.94.0067.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat een onwettigheid aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende 
wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen.~

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

6 december 1996F.94.0091.N AC nr. ...

Het middel ten betoge dat het recht van verdediging van de verzoekende partij is miskend doordat haar 
advocaat niet werd verwittigd van de datum van de openbare rechtszitting van de bestendige deputatie, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

Belastingzaken - Nieuw middel - Aanvoering dat het recht van verdediging is geschonden doordat de advocaat van een 
partij niet werd verwittigd - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het middel gegrond op de miskenning van de bewijskracht van de stukken waaruit de 
bekendmaking van het gemeentereglement blijkt wanneer die stukken niet aan het Hof zijn overgelegd en de 
bestreden beslissing de inhoud ervan niet weergeeft.~

Belastingzaken - Te voegen stukken - Algemene begrippen - Bewijskracht van stukken waaruit de bekendmaking van een 
gemeentereglement blijkt

5 december 1996F.96.0036.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending van bepalingen van het W.I.B.  1992 aanvoert, terwijl enkel 
deze van het W.I.B.  1964 toepasselijk zijn op het geschil.~

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 289 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 oktober 1996F.93.0132.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid mist om, zonder gevaar voor 
vergissing en onvolledigheid, met zekerheid de beweerde wetsschendingen duidelijk van elkaar te 
onderscheiden en de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te bepalen.~

Belastingzaken - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

9 juni 1995F.93.0081.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat dubbelzinnigheid in de redenen aanvoert maar niet preciseert volgens 
welke uitlegging de beslissing wettelijk zou zijn en volgens welke niet.~

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid - Dubbelzinnige redenen

Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van de regel dat een feitelijk vermoeden slechts 
bewijswaarde heeft wanneer het vertrekt van een gekend en onbetwistbaar feit, maar hiervoor de 
toepasselijke wetsbepalingen niet als geschonden aanwijst.~

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid - Geschonden wetsbepalingen - Feitelijk vermoeden

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

31 maart 1995F.93.0119.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat alleen artikel  299bis W.I.B. (1964) als geschonden wetsbepaling aanduidt 
en niet artikel  1 K.B. 5 okt. 1978 tot uitvoering van de artt. 299bis en 299ter, §6, 2°, W.I.B. (1964) en van de 
artt. 30bis en 30ter, §9, 2° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op welke werkzaamheden artikel  
299bis W.I.B. (1964) van toepassing is.

Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid - Geschonden wetsbepalingen - Schending van artikel 299bis 
W.I.B. - Geen vermelding van K.B. van uitvoering

- Art. 1 KB 5 okt. 1978

- thans art. 400 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 299bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

BURGERLIJKE ZAKEN

26 november 2004C.03.0498.N AC nr. 571

Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de voorlopige beoordeling van de rechter in kort geding met 
betrekking tot de ogenschijnlijke rechten van de partijen, als dit middel geen schending aanvoert van artikel  
584 Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 16 nov. 1995; AR C.93.0310.N, nr 499.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Regels van het geding - Kort geding - Geen 
vermelding van artikel 584 Ger.W. - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

25 oktober 2004C.03.0635.F AC nr. 503

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een middel is opgeworpen en hierop steunt dat het middel 
gericht is tegen een overtollige reden van de bestreden beslissing, kan niet worden aangenomen als die reden 
heeft bijgedragen tot de overtuiging van de rechter en dus niet kan worden losgekoppeld van de andere reden 
of redenen (1). (1) Cass., 26 jan. 1978 (AC, 1978, 630).

Burgerlijke zaken - Belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Overtollige reden - Rechter - Overtuiging

25 oktober 2004S.98.0158.F AC nr. 504

Het middel dat niet vermeldt in welke akten of conclusies eiser het onbeantwoord gebleven verweer heeft 
voorgedragen, is niet ontvankelijk wegens vaagheid (1). (1) Cass., 5 juni 1998, AR C.97.0188.F, nr 291.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Akten - Conclusie - Geen antwoord - Ontvankelijkheid

14 oktober 2004C.03.0424.F AC nr. 482

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, Bull., 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Openbare orde - Exequatur - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden 
met de staat en de bekwaamheid van de personen - Geen verdrag - Middel dat aanvoert dat het geschil zelf niet onderzocht 
is

Art. 570 Ger.W. dat de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft, is van openbare orde (1). 
(1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr....

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Openbare orde - Exequatur - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden 
met de staat en de bekwaamheid van de personen - Geen verdrag - Middel dat aanvoert dat het geschil zelf niet onderzocht 
is

- Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2004C.03.0454.F AC nr. 483

Het middel dat gegrond is op een algemeen rechtsbeginsel dat noch van openbare orde noch dwingend is, dat 
niet aan de bodemrechter is voorgelegd, waarvan deze evenmin op eigen initiatief heeft kennisgenomen en 
dat hij niet diende toe te passen, mag niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd (1). (1) Cass., 16 
feb. 1984, AR 7041, nr 338; zie Cass., 13 feb 2003, AR C.02.0280.F, nr 105.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel gegrond op een algemeen rechtsbeginsel dat noch van openbare orde noch van 
dwingend recht is - Middel dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft 
beslist - Middel dat de bodemrechter niet diende toe te passen

11 oktober 2004S.01.0137.F AC nr. 469
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In burgerlijke zaken is het middel dat niet opkomt tegen de redenen die de grondslag van het dictum van de 
bestreden beslissing vormen, niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang (1). (1) Cass., 14 feb. 2000, AR 
S.99.0156.F, nr 118.

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Dictum - Grondslag - Redenen - Kritiek - Kritiek slaat niet op de redenen - 
Ontvankelijkheid

11 oktober 2004S.03.0023.F AC nr. 471

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 11 okt. 2004, AR S.03.0023.F, Pas., 2004, nr  ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Artikel 159 Gw. (1994) - Verzuim - Ontvankelijkheid - Beroepsziekte

Het middel ten betoge dat het vermoeden van blootstelling aan een risico op beroepsziekten in de 
overheidssector, als bepaald in artikel  4, tweede lid, K.B. 5 jan. 1971, geen wettelijke grondslag vindt in artikel  
1, W. 3 juli 1967, en dat het bestreden arrest bijgevolg onwettig beslist dat dit vermoeden niet is weerlegd en 
het slachtoffer dus lijdt aan een beroepsziekte, is niet ontvankelijk wanneer het de schending van artikel  159 
Gw. [1994] niet aanvoert (1). (1) Zie concl. O.M. vóór Cass., 11 okt. 2004, in Bull. en Pas., 2004, I, nr ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Artikel 159 Gw. (1994) - Verzuim - Ontvankelijkheid - Beroepsziekte

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel gericht tegen de weigering het debat te heropenen ten einde 
een cassatiearrest over te leggen, dat een titel heeft vernietigd, in zoverre de eiser, op een aan dat arrest 
posterieure rechtszitting waarop het debat gesloten werd, niet heeft opgeworpen dat die titel ontbrak.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Cassatiearrest - Vernietiging - Overlegging - Heropening van het debat - Weigering - 
Ontvankelijkheid

22 april 2004C.01.0484.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, omdat het, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, is het cassatiemiddel gericht 
tegen de beslissing die door een in de plaats van de bekritiseerde reden gestelde reden naar recht 
verantwoord is.

Burgerlijke zaken - Belang - In de plaats gestelde reden

16 april 2004C.03.0356.F AC nr. 202

Het middel dat enkel schending van artikel  149 Gw. aanvoert op grond van een tegenstrijdigheid tussen de 
beslissingen van het bestreden arrest is niet ontvankelijk, aangezien het geen verband houdt met artikel  149 
Gw. (1) (2). (1) Zie Cass., 18 jan. 2002, AR C.00.0208.F, nr 41. (2) Gedeelt. andersl. concl. van het O.M.: het 
O.M. had het arrest anders gelezen en besloot tot verwerping van het eerste middel op grond dat het arrest, 
aangezien het aan eiseres 101.331 BEF schadevergoeding toekent en de verwerping van het overige gedeelte 
van haar vordering met redenen omkleedt, in tegenstelling tot hetgeen het middel aanvoert, "eiseres (niet) 
alle recht op schadevergoeding ontzegt".

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel - Tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen van de beslissing - Middel 
dat schending van artikel 149 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

5 april 2004C.03.0335.F AC nr. 181

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al is het gegrond, de verantwoording van de 
bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing ook steunt op een andere, niet door het middel 
bekritiseerde grondslag die voldoende is (1). (1) Cass., 3 mei 1999, AR S.98.0015.F, AC, 1999, nr 256, met concl. 
O.M.; zie Cass., 12 okt. 1995, AR C.93.0387.N, AC, 1995, nr 434.

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag

26 maart 2004C.02.0038.F AC nr. 170
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Vermoedens zijn een manier om een feit te bewijzen zodat het middel dat de schending aanvoert van de artt. 
1349 en 1353 B.W. en opkomt tegen de beslissing van de rechter om een fout bij een partij in aanmerking te 
nemen op grond van de feiten die hij heeft vastgesteld, een grief is die geen verband houdt met die 
bepalingen (1). (1) In de zienswijze van het O.M verwijt het eerste middel de bestreden beslissing dat zij het 
schuldig verzuim van eiser m.b.t. zijn contractuele verbintenis om het elektriciteitsnet te onderhouden en in 
goede staat van werking te behouden bewezen acht, enkel op grond van de vaststelling dat de connector niet 
naar behoren had gefunctioneerd, zonder bovendien concreet te vermelden in hoeverre eiseres haar 
verplichting tot onderhoud niet was nagekomen. Het O.M. concludeerde bijgevolg tot vernietiging omdat de 
rechter, louter op grond van het door hem vastgestelde defect, dat overigens niets bijzonders was, zijn 
beslissing niet naar recht kan verantwoorden.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Aangevoerde wetsbepaling - Grief die daarmee geen verband houdt - Ontvankelijkheid

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

13 februari 2004C.02.0616.F AC nr. 82

Een tegen een cassatiemiddel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat het 
bestreden middel feiten en recht vermengt, moet worden aangenomen als de toetsing van het middel het Hof 
ertoe zou verplichten feiten te onderzoeken, hetgeen buiten zijn bevoegdheid valt (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 
1992, AR 9104, nr 234.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Grond van niet-ontvankelijkheid - Middel dat feiten en 
recht vermengt - Ontvankelijkheid

6 februari 2004C.01.0232.F AC nr. 64

Het middel dat, ook al was het gegrond, geen weerslag zou hebben op de verantwoording van de bestreden 
beslissing, is wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk, aangezien die beslissing tevens berust op een andere 
voldoende grondslag waartegen het middel niet opkomt.

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag

26 januari 2004S.03.0067.F AC nr. 44

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een cassatieberoep is het middel aangevoerd door de 
werkgever en gegrond op een wettelijke bepaling die alleen dwingend is ten voordele van de werknemer en 
niet voorgelegd is aan de appèlrechter en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist (1). (1) Cass., 
12 mei 1997, AR S.96.0126.N, nr 225; zie Cass., 30 nov. 1992, AR 8038, nr 759; J.F. LECLERCQ, "Le moyen de 
cassation en matière sociale", Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, pp. 147 en 148, nr 7.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Werkgever - Middel - Grondslag - Wettelijke bepaling van dwingend recht - Ten voordele 
van de werknemer - Niet aan de appèlrechter voorgelegd middel - Middel waarover de appèlrechter niet op eigen initiatief 
heeft beslist - Ontvankelijkheid

8 januari 2004C.01.0461.N AC nr. 7

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat de schending van de bewijskracht van een 
akte aanvoert, indien de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde 
miskenning van bewijskracht van akten al dan niet had begaan (1). (1) Zie cass., 28 april 1995, AR C.93.0250.N, 
nr 213.

Burgerlijke zaken - Belang - Middel afgeleid uit de bewijskracht van een akte - Ontvankelijkheid - Uitspraak van de rechter - 
Uitspraak ongeacht of de miskenning was begaan

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

18 december 2003C.01.0150.N AC nr. 657

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan leiden doordat, al was het gegrond, de 
bestreden beslissing naar recht verantwoord is op door het Hof in de plaats gestelde gronden.

Burgerlijke zaken - Algemeen - In de plaats gestelde gronden

8 december 2003C.02.0440.F AC nr. 631

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat opkomt tegen de beslissing over de ontvankelijkheid 
van de vordering, wanneer deze niet gegrond is verklaard (1). (1) Cass., 1 april 1976, AC, 1976, 889.

Burgerlijke zaken - Belang - Middel dat de niet-ontvankelijkheid van de vordering aanvoert - Verzoek ongegrond verklaard
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5 december 2003C.01.0046.F AC nr. 625

Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, 
afleidt uit de aangevoerde persoonlijke situatie van die rechter jegens de partijen of jegens een van hen, kan 
niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (AC, 1976, 
191) en noot J.V.; 29 april 1991, AR 8957, nr 450.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat een wrakingsgrond aanvoert - Onpartijdigheid van de rechter die de 
beslissing heeft gewezen - Middel - Niet-ontvankelijkheid

Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist wegens de samenstelling ervan kan voor het eerst 
in cassatie worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die, doordat hij de objectieve vereisten van 
de gerechtelijke organisatie betreft, essentieel is voor de rechtsbedeling (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (AC, 
1976, 191) en noot J.V.; 19 dec. 2002, AR C.02.0285.F, nr ... en 10 april 2003, AR C.02.0220.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist - Aangevoerde schending van een 
essentiële regel inzake rechtsbedeling - Middel - Ontvankelijkheid

27 oktober 2003S.02.0103.F AC nr. 532

Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte, wanneer de 
bestreden beslissing de bewoordingen van deze akte niet overneemt en de eiser de akte niet regelmatig tot 
staving van zijn cassatieberoep overlegt (1). (1) Cass., 10 dec. 1976 (AC, 1977, p. 405); 23 okt. 1981, AR 3301 
(AC, 1981-82, nr 137).

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Bewijskracht van de akten - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

24 oktober 2003C.02.0219.F AC nr. 528

Het middel, ook al is het gegrond, dat niet tot cassatie van het arrest kan leiden, is niet ontvankelijk daar het 
geen belang vertoont (1). (1) Zie Cass., 29 okt. 1992, AR 9386, nr 704; 11 sept. 2002, AR P.02.0732.F, nr 439.

Burgerlijke zaken - Belang - Beslissing gesteund op onwettige grond - Vervanging van grond - Ontvankelijkheid

23 oktober 2003C.01.0164.N AC nr. 522

Wanneer de eiseres aanvoert dat haar recht van verdediging, volgens nationale normen, en artikel  6 EVRM 
zouden geschonden zijn doordat zij geen middelen zou hebben kunnen laten gelden ten aanzien van te laat 
medegedeelde stukken, is niet ontvankelijk het middel dat door elkaar schending van artikel  6 EVRM en van 
het recht van verdediging aanvoert zonder nader te preciseren hoe een en ander geschonden zijn (1). (1) Zie 
Cass., 5 juni 1988, AR C.97.0179.F, nr 289.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd - Verplichting voor 
de rechter - Ontvankelijkheid

23 oktober 2003C.01.0365.N AC nr. 523

Niet ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid is het middel dat niet aangeeft hoe en waardoor de rechter de als 
geschonden aangewezen wettelijke bepalingen zou hebben geschonden (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1988, AR 
C.97.0179.F, nr 289.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Aard van de betwiste administratieve rechtshandeling

17 oktober 2003C.02.0283.F AC nr. 508

Het middel dat het bestreden arrest verwijt een niet-ingetrokken benoemingsbesluit toe te passen, ook al is 
het onwettig, is niet ontvankelijk als het geen schending van artikel  159 Gw. Aanvoert (1). (1) Cass., 24 nov. 
1988, AR nr 8242, nr 180.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2003C.02.0151.N AC nr. 504

Niet ontvankelijk bij gemis aan belang is het cassatiemiddel dat aanvoert dat aan eiser het door hem 
gevorderde voorbehoud niet werd verleend, als hij dit heeft geformuleerd in een conclusie waarop de melding 
van de neerlegging door de griffier werd aangebracht en die niet uit het debat is geweerd door de rechter (1). 
(1) Zie Cass., 4 april 1989, AR 2498, nr 428 en 18 dec. 1989, AR 6678 en 24; zie evenwel ook Cass., 24 maart 
1999, AR P.98.1447.F, nr 176.
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Burgerlijke zaken - Belang - Voorbehoud - Niet verleend - Conclusie

2 oktober 2003C.01.0481.N AC nr. 471

Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht, het gezag en de kracht van 
gewijsde van een akte van het gerecht als bij het cassatieberoep enkel een door een advocaat bij het Hof 
geparafeerd afschrift van die akte is gevoegd dat niet voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het 
desbetreffende gerecht (1). (1) Cass., 11 maart 1994, AR nr 8150, AC, 1994, nr 116, met concl. adv.-gen. J. du 
Jardin.

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel dat het Hof verplicht kennis te nemen van de inhoud van een akte van het 
gerecht - Overlegging van een afschrift - Gebrek aan eensluidendverklaring door de griffier - Ontvankelijkheid

- Artt. 173, 790 en 791 Gerechtelijk Wetboek

11 september 2003C.01.0295.N AC nr. 428

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel gegrond op de uitlegging van bepalingen van een niet gepubliceerd 
Koninklijk Besluit dat niet door de eiser aan het Hof wordt overgelegd en waarvan de bestreden beslissing niet 
de nodige gegevens bevat om dat middel te beoordelen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Koninklijk besluit - Publicatie - Overlegging - Bestreden beslissing - Gegevens - Ontstentenis - 
Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk, omdat het een onderzoek vraagt van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het 
cassatiemiddel gegrond op bepalingen van een Koninklijk Besluit dat niet gepubliceerd is in het Belgisch 
Staatsblad en niet door de eiser aan het Hof wordt overgelegd en terwijl de bestreden beslissing evenmin de 
feitelijke vaststellingen bevat die het Hof toelaten de stelling van de eiser te beoordelen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Koninklijk besluit - Publicatie - Overlegging - Bestreden beslissing - Vaststellingen - 
Ontstentenis - Ontvankelijkheid

19 juni 2003C.03.0177.F AC nr. 366

Het middel dat geen enkele wettelijke bepaling vermeldt die door het bestreden vonnis zou worden 
geschonden, is niet-ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen - Geen vermelding - Middel - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

5 juni 2003C.01.0181.F AC nr. 338

Het middel dat de schending aanvoert van de artt. 1349, 1353, 1382 en 1383 B.W en daarbij niet staande 
houdt dat de appèlrechters, die in kort geding uitspraak deden, toepassing hebben gemaakt van die 
bepalingen die redelijkerwijs hun weigering om de beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven, kan niet 
tot cassatie leiden (1). (1) Cass., 17 okt. 2002, AR C.01.0268.F, nr 551.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepaling - Regels betreffende het geschil - Kort geding - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

30 mei 2003C.00.0670.N AC nr. 327

De aanwijzing, in een cassatiemiddel, van een geschonden wetsbepaling zonder verdere vermeldingen, 
verwijst naar die wetsbepaling, zoals ze is gewijzigd (1). (1) Cass., 22 juni 1998, AR C.97.0355.N, nr 328.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Aanwijzing

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, zoals gewijzigd, die niet 
toepasselijk is op de in dat middel aangevoerde grief (1). (1) Zie Cass., 4 jan. 2002, AR F.00.0048.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Wijziging - Grief - Ontoepasselijkheid - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2003C.01.0378.F AC nr. 284
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Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in burgerlijke zaken niet-
ontvankelijk, wanneer de akte niet in het betwiste vonnis is weergegeven en van die akte alleen maar een 
afschrift, dat door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet 
eensluidend is verklaard, als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd (1). (1) Cass., 26 okt. 2000, AR 
C.99.0526.F, nr 581.

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Bewijskracht van de akte - Afschrift - Eensluidend met het origineel - Voorwaarde - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

10 april 2003C.02.0112.F AC nr. 240

Aangezien artikel  8 E.V.R.M. geen adoptierecht waarborgt, kan het middel dat het bestreden arrest verwijt het 
begrip gezinsleven te miskennen niet tot cassatie leiden en is het dus zonder belang.

Burgerlijke zaken - Belang - Adoptie - Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling - Geadopteerde ouder dan vijftien jaar - 
Homologatie - Voorwaarden - Persoonlijk statuut - Vreemde wet die alleen adoptie van minderjarigen in hun eigen belang 
toestaat - Eerbiediging van privé- en gezinsleven - Artikel 8, E.V.R.M. - Beperkingen

- Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek

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

10 april 2003C.02.0220.F AC nr. 243

Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van hetzelfde geschil, is 
gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en dus voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (1). (1) 
Cass., 10 maart 1997, AR S.96.0137.N, nr 134.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Openbare orde - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk 
ambt kennis te nemen van dezelfde zaak

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

7 april 2003S.00.0013.F AC nr. 229

In beginsel is niet nieuw het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot staving van zijn 
beslissing (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 1991, AR 9067, nr 216; 26 nov. 1999, AR C.98.0431.F, nr 634, redengeving; 
2 nov. 2001, AR C.00.0046.F, nr 594; zie ook Cass., 30 nov. 1992, AR 8038, nr 759.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip - Beslissing van de rechter - Middel dat opkomt tegen een reden van de beslissing

6 maart 2003C.01.0420.F AC nr. 153

Niet-ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de bodemrechter over het al 
dan niet bestaan van een belemmering voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid (1). (1) Het O.M. las het 
middel op een andere manier. Het was van oordeel dat het middel niet opkomt tegen de beoordeling van de 
bodemrechter over de eventuele belemmering voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid, maar dat het de 
appèlrechters verwijt de verweerders te hebben toegestaan dat zij de slagboom op slot deden en zulks in 
overtreding met artikel  701, eerste lid, B.W. Het O.M was ook van oordeel dat het middel niet kon worden 
aangenomen. Het steunde daartoe op de leer van H. De Page (Traité, dl. VI, nr 650) die in de omstandigheid 
dat een afsluiting op slot kan worden gedaan geen vermindering van het gebruik van de erfdienstbaarheid ziet, 
mits de eigenaar van het heersend erf een exemplaar van de sleutels bezit.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Erfdienstbaarheid van doorgang - Uitoefening van de 
erfdienstbaarheid - Belemmering - Bodemrechter - Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

24 februari 2003S.01.0156.F AC nr. 130

Een middel dat een artikel van een wet waarvan de tekst gewijzigd is door een latere wet als geschonden 
aanwijst, verwijst naar het artikel zoals het gewijzigd is (1). (1) Cass., 10 april 1987, ver. k., AR. 5590-5619, nr. 
477, met concl. adv.-gen. VELU, in A.C, 1987; 9 juni 1997, AR. S.96.0079F, nr. 263.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet

20 februari 2003F.01.0080.F AC nr. 122
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Het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst is gewijzigd door een latere wet, 
verwijst naar dat artikel zoals het is gewijzigd; niet ontvankelijk is het middel dat de schending van de laatste 
tekst van die wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief (1). (1) 
Cass., 9 juni 1997, AR S.96.0079.F, nr 263.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

13 februari 2003C.02.0280.F AC nr. 105

Het middel dat, tot staving van een cassatieberoep, gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van 
openbare orde noch dwingend is, dat niet voorgelegd is aan de appèlrechter en waarover deze evenmin op 
eigen initiatief heeft beslist, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 12 mei 1997, AR 
S.96.0126.N, nr 225.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van openbare orde noch 
dwingend is - Middel dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft 
beslist - Ontvankelijkheid

9 januari 2003C.01.0264.F AC nr. 19

Wanneer de appèlrechters hun beslissing, afzonderlijk en zonder kritiek van eiseres, met redenen omkleed 
hebben, is het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, niet-ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 3 mei 1999, AR 
S.98.0015.F, nr 256.

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde reden - Andere afzonderlijke 
niet bekritiseerde reden

2 december 2002S.02.0060.N AC nr. 649

Wanneer het Hof een rechtsgrond aanvult, waardoor het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing 
wettelijk wordt verantwoord, kan het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het mitsdien 
niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 31 jan. 1992, A.R. nr 7580, nr 287.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ondoeltreffend middel - Niet-ontvankelijkheid - Bevoegdheid van het Hof - Aanvulling van 
rechtsgronden van de bestreden beslissing waardoor het beschikkend gedeelte wordt verantwoord

28 november 2002C.01.0353.F AC nr. 641

Aangezien de rechter verplicht is te zeggen welke wettelijke bepalingen op het hem voorgelegde geschil 
toepasselijk zijn, is niet nieuw het middel dat de schending aanvoert van een regel waarvan de rechter bij de 
uitspraak over dat geschil toepassing moest maken (1). (1) Cass., 12 maart 1992, A.R. 9089, nr. 367.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die door de rechter toegepast 
moest worden

7 november 2002C.02.0204.F AC nr. 590

Het middel dat het Hof ertoe verplicht de datum van een betaling na te gaan die niet uit de vaststellingen van 
het bestreden vonnis blijkt, is niet ontvankelijk omdat het Hof daardoor wordt verplicht feitelijke gegevens na 
te gaan waarvoor het niet bevoegd is (1). (1) Zie Cass., 9 nov. 2000, A.R. C.99.0334.F, nr 611. Andersluidende 
conclusie. Het O.M. begreep het bestreden vonnis anders en oordeelde dat de vordering tot vrijwaring niet 
gegrond is op de toepassing van de subrogatie, maar enkel op de rechtstreekse toepassing van artikel  29bis 
W.A.M.-wet op de betrekkingen tussen verweerster en eiseres, en besloot derhalve dat het eerste onderdeel 
gegrond was.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel dat het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na te gaan - Ontvankelijkheid

21 oktober 2002S.99.0090.F AC nr. 554

Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen redenen van de bestreden beslissing waartussen er volgens 
het middel een tegenstrijdigheid bestaat maar die ten overvloede gegeven zijn.

Burgerlijke zaken - Belang - Redenen van de vonnissen en arresten - Tegenstrijdigheid - Ten overvloede gegeven redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

17 oktober 2002C.01.0268.F AC nr. 551
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Het middel dat een schending van de artt. 60 en 60bis Vennootschappenwet opwerpt, maar niet aanvoert dat 
de appèlrechters die uitspraak doen in kort geding, van die bepalingen een toepassing gemaakt hebben die 
hun weigering om de door de eerste rechter bevolen maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen 
staven, kan niet tot cassatie leiden (1). (1) Zie Cass, 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr. 275 met concl. adv.-gen. 
Bresseleers.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Regels betreffende het geschil - Kort geding - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 2002C.01.0235.N AC nr. 532

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, AC, 2003, nr ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat gewettigde verdenking aanvoert

Een partij die enige reden heeft tot wettige verdenking in een geval waarin alle rechters van de rechtbank zich 
niet moeten onthouden, moet de onttrekking vragen aan de rechter op grond van artikel 650 Ger.W.; wanneer 
die partij geen onttrekking heeft gevraagd waar hij het had kunnen doen, kan hij niet voor het eerst voor het 
Hof een gewettigde verdenking aanvoeren (1). (1) Zie cass., 13 okt. 1975, Pas., 1976, I, 181, met noot J.V.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat gewettigde verdenking aanvoert

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2002C.01.0087.F AC nr. 527

De eiser heeft geen belang bij een kritiek op het dictum van het arrest waarin de door hem bij de rechtbank 
van eerste aanleg ingestelde rechtsvordering, overeenkomstig zijn conclusie, ontvankelijk verklaard wordt (1). 
(1) Zie cass., 26 april 2001, AR. C.99.0372.F, nr. 236 en concl. O.M. Gedeeltelijk andersluidende conclusie (1). 
(1) Het O.M., dat eveneens tot cassatie concludeerde op grond van het tweede middel, concludeerde tot de 
niet-ontvankelijkheid van het eerste middel op grond dat het eerste middel, nu het geen melding maakte van 
de artt. 643 en 577 Ger.W. krachtens welke de appèlrechter de bevoegde rechter in hoger beroep dient aan te 
wijzen, geen voldoende grond opleverde tot cassatie.

Burgerlijke zaken - Belang - Met de conclusie van eiser eensluidende beslissing

30 september 2002S.02.0020.N AC nr. 489

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet voorgelegd is of waarover deze 
op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond op wettelijke bepalingen of op een algemeen 
rechtsbeginsel die de algemene orde raken of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de 
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan (1). (1) Cass., 27 okt. 2000, A.R. C.98.0407.N, nr. 583.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Gegrondheid van het middel - Rechtsregel van openbare orde - Dwingende rechtsregel - 
Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling

17 mei 2002C.01.0330.F AC nr. 303

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken is het middel waarin 
voor de eerste maal voor het Hof de schending van de regels inzake de bewijsvoering wordt aangevoerd (1). 
(1) Cass., 31 okt. 1997, AR C.96.0484.F, nr 440.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Schending van de regels inzake de bewijsvoering - Ontvankelijkheid

15 april 2002S.01.0017.F AC nr. 227

Een partij mag een gebrek aan antwoord op de conclusie van een andere partij aanvoeren indien de 
berechting van de door die conclusie opgeworpen betwisting belang heeft voor het geschil tussen haarzelf en 
de andere partijen; het middel afgeleid uit dat gebrek aan antwoord wordt evenwel niet aangenomen indien 
het Hof vaststelt dat voor de berechting van het geschil dat belang heeft voor de partij die de genoemde 
conclusie heeft genomen, de rechter wegens zijn beslissing die conclusie niet meer behoefde te beantwoorden 
(1). (1) Cass., 13 dec. 1984, AR 6927-7047, nr. 235.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Andere partij - Gebrek aan antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

15 maart 2002C.01.0373.F AC nr. 184
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Wanneer het arrest oordeelt dat een kredietovereenkomst, die onder de vermelding "handtekening van de 
kredietnemer" een handtekening bevat die gelezen kan worden als die van D.M. en onder de vermelding 
"handtekening van de hoofdelijke borgen" twee handtekeningen bevat die onleesbaar zijn maar verschillen 
van de eerste, die akte de handtekeningen van de kredietnemer en van twee hoofdelijke borgen bevat, ook al 
is D.M. daarin als borg vermeld, legt het die akte niet uit op een wijze die niet verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Bewijskracht van de akten - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

11 maart 2002S.00.0170.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel volgens hetwelk artikel  1341 B.W. is geschonden kan niet voor de eerste maal in cassatie 
worden aangevoerd (1). (1) Zie cass., 30 jan. 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 29); 28 sept. 1953 (AC, 1954, 35); 22 
maart 1973 (ibid., 1973, 730); 24 juni 1994, AR 8268, nr. 332; 31 okt. 1997, AR C.96.0484.F, nr. 440; H. DE 
PAGE, "Traité élémentaire de droit civil belge, III, 3e uitg., Brussel, 1967, nr. 859.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Voorrang van het bewijs door geschrift - Bewijs door getuigen - Bewijs

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

7 maart 2002C.99.0348.N AC nr. 165

Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel afgeleid uit de onregelmatigheid van de bepaling van de 
rechtsdag, als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser zich voor de 
feitenrechter op deze onregelmatigheid heeft beroepen noch er een schending van zijn recht van verdediging 
heeft aangevoerd.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Bepaling van de rechtsdag - Onregelmatigheid

25 februari 2002S.01.0022.F AC nr. 127

Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de beslissing van de rechter m.b.t. het bedrag van 
opzeggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, als het onder de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd geen melding 
maakt van artikel  39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Niet-vermelding - Cassatiemiddel - 
Ontvankelijkheid - Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Ontvankelijk is het middel dat de in hoger beroep begane schending van de regels van het geding aanvoert, 
ook al vermeldt het onder de geschonden wetsbepalingen enkel die welke op die regels betrekking hebben, 
zonder daarbij opgave te doen van artikel  1042 Ger.W. (1). (1) Cass., 26 jan. 1995, volt. terechtz., AR 
C.94.0103.F, nr. 45.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Regels betreffende het geding - Toepassing in hoger beroep - Wetsbepaling - 
Niet-vermelding - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 1042 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

15 februari 2002C.00.0345.F AC nr. 109

Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de schending van de artt. 1382 en 1383 B.W. en dat kritiek 
oefent op de wijze waarop de rechter het begrip contractuele fout toepast (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1987, A.R. 
7734, nr. 114.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen - Opgave van een bepaling die 
geen verband houdt met de aangevoerde grief

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Het middel dat schending aanvoert van artikel  149 Gw. op grond dat de motivering van de rechter 
dubbelzinnig is, is niet ontvankelijk wanneer het beweert dat de beslissing in beide uitleggingen die het van de 
motivering geeft, onwettig is (1). (1) Cass., 27 juni 1997, A.R. C.94.0112.N, nr. 306.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Motivering - Dubbelzinnigheid - Alle uitleggingen onwettig - Ontvankelijkheid

15 februari 2002C.01.0203.F AC nr. 110
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Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan belang, is het middel waarin door eiseres, terecht of ten onrechte, wordt 
aangevoerd dat een hof van beroep de onwettigheid van het beroepen vonnis had moeten vaststellen, terwijl 
de appèlrechters, ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep dat niet door eiseres wordt beperkt, 
gedaan hebben wat zij hadden moeten doen, namelijk uitspraak doen over het geschil zelf (1). (1) Cass., 15 juni 
1990, A.R. 6889, nr 598.

Burgerlijke zaken - Belang - Middel zonder belang

18 januari 2002C.00.0208.F AC nr. 41

Het cassatiemiddel dat, tot staving van een grief m.b.t. een tegenstrijdigheid in de consideransen van de 
bestreden beslissing, artikel  149 Gw. en niet artikel  1138, 4°, Ger.W. aanwijst, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie 
Cass., 23 maart 1995, A.R. C.94.0368.F, nr. 164; Cass. 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, nr. ... en concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel dat een tegenstrijdigheid in de consideransen van de bestreden 
beslissing aanvoert - Ontvankelijkheid

- Artt. 1080 en 1138, 4° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

18 januari 2002F.00.0046.F AC nr. 44

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling op grond waarvan de 
bestreden beslissing oordeelt dat op de onlichamelijke bestanddelen die een partij in een 
handelsvennootschap heeft ingebracht, geen daadwerkelijke waardevermindering kan worden toegepast (1). 
(1) Zie Cass., 25 okt. 1996, A.R. C.95.0408.N, nr.402.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Handelsvennootschap - Onlichamelijke bestanddelen - 
Waardevermindering - Beoordeling door de rechter - Kritiek - Ontvankelijkheid

4 januari 2002F.00.0048.F AC nr. 9

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van bepalingen die niet van toepassing zijn op het 
geschil of dat een grief uit die geen verband houdt met de aangevoerde bepaling (1). (1) Zie Cass., 21 sept. 
2001, A.R C.00.0619.F, nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Geen opgave - Irrelevante grief - Ontvankelijkheid

7 december 2001C.99.0506.F AC nr. ...

Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van een partij aan haar 
contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder een extracontractuele fout aan te voeren, als 
geschonden wetsbepalingen de artt. 1382 en  1383 BW vermeldt (1). (1) Cass., 29 maart 2001,  A.R. 
C.99.0407.F, nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Contractuele fout - Geschonden wetsbepaling - Geen opgave - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

19 november 2001S.00.0126.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat het bestreden arrest verwijt niet te antwoorden op 
een conclusie, zonder evenwel de vordering, het verweer of de exceptie aan te geven waarop niet is 
geantwoord; het Hof is daardoor niet in staat na te gaan of het bestreden arrest de bekritiseerde beslissing 
toepast zonder te antwoorden op de conclusie van eiser (1). (1) Zie cass., 20 sept. 2000, AR. P.00.1185.F, nr. 
484.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Geen antwoord op de conclusie

2 november 2001C.00.0046.F AC nr. ...

Het middel, zelfs als het geen betrekking heeft op een bepaling die van openbare orde of van dwingend recht 
is, is in beginsel niet nieuw wanneer het kritiek oefent op een reden die de rechter ter verantwoording van zijn 
beslissing geeft (1). (1) Zie cass. , 6 febr. 1997, AR. C.96.0048.F, nr. 67.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op een reden ter verantwoording van de beslissing

22 oktober 2001S.00.0118.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang is het middel dat kritiek oefent op een beschikking van de 
bestreden beslissing waardoor de eiser niet kon benadeeld worden (1). (1) Cass., 25 juni 1971 (AC, 1971, 
1094); 3 dec. 1976 (ibid., 1977, 389); zie cass., 6 juni 1996, AR. C.95.0151.N, nr. 221; J.BORE, "La cassation en 
matière civile", Parijs, Dalloz, 2e ed., 1997, nrs. 656 en 657; T. CREPON, "Des pourvois en cassation en matière 
civile", I, Parijs, Larose en Forcel, 1892, nr. 1138; E. FAYE, "La Cour de cassation", Parijs, Marescq-Aîné, 1903, 
nr. 45; R.P.D.B., V° Pourvoi en cassation en matière civile,  nrs. 171 e.v. en 408; C. SCHEYVEN, "Traité pratique 
des pourvois en cassation", Brussel, Bruylant - Christophe et Cie, 2e ed., 1885, nrs. 61 en 63.

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Beschikking - Kritiek - Geen nadeel

28 september 2001C.99.0568.F AC nr. ...

Het middel dat eigenlijk een kritiek is op een feitelijke beoordeling door het hof van beroep van de 
doeltreffendheid van door het positief recht aan gedetineerden geboden waarborgen, is niet ontvankelijk (1). 
(1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0506.F, nr. 378.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Gedetineerden - Gerechtelijke waarborgen - 
Doeltreffendheid - Feitenrechter - Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

24 september 2001S.97.0115.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 24 sept. 2001, AR S.97.0115.F, AC, 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Wettigheid - Cassatiemiddel - Invloed - Middel zonder invloed

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet kan beïnvloeden (1). (1) Zie concl. O.M. (AC, 2001, nr.      ).

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Wettigheid - Cassatiemiddel - Invloed - Middel zonder invloed

24 september 2001S.00.0158.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0158.F, AC, 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Rechtsmisbruik

21 september 2001C.00.0619.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van wetsbepalingen die niet van toepassing zijn op 
het geschil en die het bestreden arrest niet toepast, en, louter als gevolg van de schending van de niet 
toepasselijke bepalingen, van andere wetsbepalingen die als dusdanig niet tot cassatie kunnen leiden (1). (1) 
Cass., 5 dec. 1996, A.R. F.96.0036.F (Samenvatting), nr. 488, 29 okt. 1990 A.R. 7167, nr. 112 en noot (1).

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de schending aanvoert van de wet van 15 
dec. 1872 betreffende het bewijs van handelsverbintenissen.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Geen antwoord op de conclusie

Het middel dat is afgeleid uit een schending van een wettelijke bepaling die, zo het middel gegrond is, kan 
leiden tot vernietiging van het bestreden arrest, voldoet aan artikel 1080 Ger.W., in zoverre laatstgenoemd 
artikel de vermelding voorschrijft van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd (1) 
(2). (1) Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.95.0093.N, nr. 31 ; zie Cass., 8 okt. 1998, A.R. C.95.0181.N, en 30 nov. 1998, 
A.R. S.97.0146.N, nrs. 436 en 496. (2) Het O.M. had geconcludeerd dat het eerste onderdeel van het derde 
middel gegrond was. Het O.M. verwees naar de rechtspraak van het Hof, volgens welke de compensatoire 
interest en de aanpassing twee afzonderlijke correctieven zijn, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop (Cass., 13 okt. 1999, A.R. P.99.0861.F, nr 528).

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

26 april 2001C.99.0372.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. De Riemaecker, cass. 26 april 2001, AR. C.99.0372.F, nr-.

Burgerlijke zaken - Belang - Eiser tot uitlegging - Middel gericht door die eiser tegen de ontvankelijkheid van de vordering 
tot uitlegging - Ontvankelijkheid
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Het middel dat gericht is tegen de beslissing die de vordering tot uitlegging van een beslissing inwilligt, is bij 
gebrek aan belang vanwege eiser niet ontvankelijk, als eiser zelf de uitlegging van  laatstgenoemde beslissing 
heeft gevorderd (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Belang - Eiser tot uitlegging - Middel gericht door die eiser tegen de ontvankelijkheid van de vordering 
tot uitlegging - Ontvankelijkheid

29 maart 2001C.99.0407.F AC nr. ...

Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van een partij aan haar 
contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder een extracontractuele fout aan te voeren, als 
geschonden wettelijke bepalingen enkel de artt. 1382 en 1383 B.W. vermeldt (1). (1) Cass., 9 nov. 1987, A.R., 
nr.151.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Contractuele fout - Geschonden wetsbepaling - Geen opgave - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

23 maart 2001C.98.0063.N AC nr. ...

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende wetsbepalingen, voor de 
feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten te onderzoeken of ten aanzien van de verzekeraar 
geen rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Dwingende wetsbepaling - Verzekering - Landverzekering - Rechten - 
Vaststelling

- Art. 86 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende wetsbepalingen, voor de 
feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten (1). (1) Zie cass., 16 
sept. 1996, AR S.95.121.F, nr 312.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Dwingende wetsbepaling

1 maart 2001C.00.0155.F AC nr. ...

Het middel dat miskenning van het gezag van gewijsde en niet de schending van artikel  19, eerste lid, Ger.W. 
aanvoert, terwijl het een hof van beroep verwijt dat het uitspraak heeft moeten doen over een geschilpunt dat 
niet langer meer bij dat hof aanhangig was omdat het vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen 
erover uitspraak had gedaan, is niet ontvankelijk(1). (1) Cass., 11 feb. 1999, A.R. C.97.0325.F, nr. 81.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Eindvonnis over geschilpunt - Middel dat miskenning van het gezag van gewijsde 
aanvoert - Ontvankelijkheid

- Artt. 19, eerste lid, en 1080 Gerechtelijk Wetboek

26 februari 2001S.00.0088.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden vonnis verwijt dat het de 
wettelijke Franse benaming miskent van steden in het Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en 
een van de verweersters hun zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de 
betrokken steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het daarvan geeft in 
die taal (1). (1) Zie cass. 14 nov. 1996, AR. C.96.0034.F, nr. 434.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Niet-vermelding - Bestreden beslissing - Partijen - 
Zetel - Rechtspleging in het Frans - Adressen in het Nederlands

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

21 december 2000C.99.0096.F AC nr. ...

Een cassatiemiddel dat de miskenning aanvoert van, enerzijds, het beheerscontract van 14 okt.1997 tussen de 
Franse Gemeenschap en de R.T.B.F., en anderzijds, de schending van het besluit van 14 okt. 1997 van de 
Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van dat beheerscontract is niet ontvankelijk, 
aangezien die teksten geen wet zijn in de zin van artikel  608 Ger.W. (1). (1) Zie verwijzingen in concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel dat miskenning aanvoert van het beheerscontract tussen de Franse 
Gemeenschap en de R.T.B.F. - Middel dat schending aanvoert van een besluit van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring 
van het beheerscontract met de RTBF

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek
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18 december 2000S.99.0049.F AC nr. ...

Het tegen de cassatiemiddelen aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het Hof de 
bekritiseerde gronden door een rechtsgrond kan vervangen, kan niet worden aangenomen, wanneer die 
rechtsgrond gebaseerd is op een feitelijk gegeven dat de bestreden beslissing niet vaststelt, maar dat zij 
tegenspreekt, en geen van de bovengenoemde middelen kritiek oefent op die tegenstrijdige vermelding van 
de bestreden beslissing (1). (1) Zie cass., 9 juni 1988, AR. 8012, nr. 618.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid - Vervanging van gronden - Rechtsgrond - Feitelijk 
gegeven - Bestreden beslissing - Niet-vaststelling - Strijdig feitelijk gegeven dat niet is bekritiseerd

1 december 2000C.98.0102.N AC nr. ...

Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de onteigening onwettig is daar de machtiging 
tot onteigening verleend werd door een daartoe niet bevoegde minister.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 3 Decr. Vl. 13 april 1988

- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

9 november 2000C.99.0334.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, omdat het Hof daardoor verplicht wordt tot een toetsing van gegevens waarvoor het 
bevoegdheid mist, is het middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert en het Hof 
ertoe verplicht na te gaan of die akte het bewijs van een feit bevat (Impliciet). (1) (1) Zie cass., 5 sept. 1985, 
AR. 4626, nr. 4

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel dat het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na te gaan - Ontvankelijkheid

2 november 2000C.00.0014.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de schending van bepaalde artikelen van de Gemeentewet 
wanneer die schending niet voldoende is om te leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, 
aangezien het arrest het recht op betaling van premies voor nachtarbeid  en arbeid op zondag steunt op een 
beslissing van een niet bevoegd orgaan, in casu het schepencollege, en het middel de schending van artikel  
159 Gw. niet aanvoert (1). (1) Zie Cass., 30 nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nr. 496; zie ook Cass., 21 april 1988, AR 
7535, nr. 504, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas. I, 1988, nr. 504; Cass. 29 april 1926, 
Bull., p. 357.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Geschonden wettelijke bepalingen - 
Onvoldoende om tot vernietiging te leiden

27 oktober 2000C.98.0407.N AC nr. ...

Wanneer de feitelijke gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het middel niet blijken uit de bestreden 
beslissing of uit de overige stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, is het middel, ook al raakt het de 
openbare orde, nieuw en mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 16 juni 1996, A.R. S.95.0121.F, nr 312.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Rechtsregel van openbare orde - Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling

26 oktober 2000C.99.0060.F AC nr. ...

Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de akten een verklaring bevatten die er niet in 
staat of dat zij geen verklaring bevatten die er wel in staat, maar het arrest alleen verwijt dat het aan die akten 
een uitlegging geeft die het strijdig acht met de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van 
de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 19 okt. 2000, AR. C.99.0245.F, 
nr-.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Bewijskracht van de akten - Uitlegging - Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

19 oktober 2000C.99.0245.F AC nr. ...
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Het middel dat het arrest niet verwijt te beslissen dat de akten een bewering inhouden die daarin niet 
voorkomt of die daarin wel voorkomt maar het arrest enkel verwijt dat het die akten uitlegt op een wijze die 
het in strijd acht met de uitlegging die het voorstelt, bevat geen grief betreffende de miskenning van de 
bewijskracht van de akten en is derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Vgl. cass., 7 mei 1998, A.R. C.95.0325.N, nr. 
227, dat oordeelt dat het middel niet ontvankelijk is, en 14 okt. 1992, A.R. 260, nr. 666, dat oordeelt dat het 
middel faalt naar recht.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Bewijskracht van de akten - Uitlegging - Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

11 september 2000C.98.0514.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die wordt aangevoerd tegen een middel dat aanvoert dat het bestreden 
arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en die hieruit is afgeleid dat de redenen van het beroepen 
vonnis, die het bestreden arrest overneemt, op zich alleen de beslissing van het hof van beroep 
verantwoorden, kan niet worden aangenomen aangezien die grond van niet-ontvankelijkheid geen verband 
houdt met de vraag of het bestreden arrest regelmatig met redenen is omkleed (1).(1) Vgl. Cass., 14 jan. 1983, 
A.R. 3606, nr. 286; 26 juni 1998, A.R.. F.97.0109.F, nr. 346.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Redenen van de vonnissen en arresten - Gebrek in de 
redengeving - Naar recht verantwoorde beslissing - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

15 juni 2000C.97.0120.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel als de erin als geschonden aangewezen wetsbepalingen vreemd zijn aan de 
bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 6 april 1995, A.R. F.94.0083.F, nr. 187.

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

29 mei 2000C.96.0188.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot toetsing van een feitelijke gegeven, waarop het 
middel steunt en dat niet werd vastgesteld in de bestreden beslissing.

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Toetsing van feitelijk gegeven - Niet ontvankelijk middel

22 mei 2000S.99.0046.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, AC 2000, I, nr.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Openbare orde - Dwingende wet

Het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel, dat gegrond is op wettelijke 
bepalingen of op een rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingend recht zijn, is ontvankelijk, 
ook al is het niet aan de appelrechter voorgelegd en heeft deze evenmin erover op eigen initiatief beslist (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Openbare orde - Dwingende wet

5 mei 2000C.99.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Regels van het geding - Kort geding - 
Ontvankelijkheid

Kan niet tot cassatie leiden het middel dat opwerpt dat de rechter in kort geding het materiële recht schendt, 
maar niet aanvoert dat hij, bij de beoordeling dat de ingeroepen subjectieve rechten waarschijnlijk genoeg zijn 
om een voorlopige maatregel te staven, rechtsregels betrekt die de bevolen maatregel in redelijkheid niet 
zouden kunnen schragen (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Regels van het geding - Kort geding - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

17 maart 2000C.99.0333.N AC nr. ...

Het middel dat aanvoert dat het gezag van gewijsde is miskend van een beslissing van de strafrechter over de 
voor hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet ontvankelijk wanneer het, naast artikel  4 V.T.Sv., niet 
artikel  23 Ger.W. als geschonden wetsbepaling aanwijst.
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Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepaling - Niet-vermelding - Ontvankelijkheid van het 
middel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

14 februari 2000S.99.0156.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk het middel dat niet opkomt tegen de 
redenen die de grondslag van het dictum van de bestreden beslissing vormen.

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Dictum - Grondslag - Redenen - Kritiek - Kritiek slaat niet op de redenen - 
Ontvankelijkheid

3 februari 2000C.97.0250.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel gericht tegen een overtollige beschouwing die geen 
beslissing draagt.

Burgerlijke zaken - Belang - Overtollige beschouwing

4 november 1999C.99.0111.N AC nr. ...

Tot staving van haar cassatieberoep mag een partij een gebrek aan antwoord op een conclusie van een andere 
partij slechts aanvoeren indien de berechting van de door die conclusie opgeworpen betwisting hetzelfde 
belang heeft voor het geschil tussen de eiser in cassatie en de verweerder.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel uit niet beantwoording van conclusie ingediend door andere partij

- Art. 149 Grondwet 1994

25 oktober 1999S.98.0142.N AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid tegengeworpen aan een middel dat niet nauwkeurig aanduidt waarin de 
zogezegde schending van een aangewezen wettelijke bepaling bestaat, dient te worden aangenomen.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Grond van niet-ontvankelijkheid

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

Burgerlijke zaken - Belang - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Wet op de bevoegdheid - 
Cassatiegeding - Inwerkingtreding - Hangend rechtsgeding

15 oktober 1999C.98.0184.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte niet 
ontvankelijk, wanneer de akte niet is weergegeven in de bestreden beslissing en enkel een afschrift van die 
akte dat niet door een advocaat bij het Hof eensluidend is verklaard, bij het verzoekschrift is gevoegd.

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel - Miskenning van de bewijskracht van een akte - Akte niet weergegeven in de 
bestreden beslissing - Afschrift van de akte - Niet door een advocaat bij het Hof eensluidend verklaard afschrift - 
Ontvankelijkheid

10 juni 1999C.98.0362.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel opkomt tegen de uitlegging die de feitenrechter van een ministerieel besluit 
geeft, zonder de schending aan te voeren van dat besluit, dat een wet is in de zin van artikel  608 Ger.W., is het 
niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wetsbepalingen - Ministeriële besluiten

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

14 mei 1999C.95.0149.N AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een cassatiemiddel is opgeworpen wegens gebrek aan belang en 
hieruit is afgeleid dat de uit het debat geweerde tweede appelconclusie van een partij geen enkel nieuw 
argument bevat dat niet reeds in haar eerste appelconclusie werd aangevoerd, kan niet worden aangenomen 
om reden dat een partij een belang heeft dat een conclusie die zij wenst neer te leggen niet uit het debat 
wordt geweerd.~

Burgerlijke zaken - Belang - Middel van niet-ontvankelijkheid - Wering uit debatten van tweede appelconclusie - Gebrek aan 
nieuwe argumenten
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3 mei 1999S.98.0015.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 mei 1999, AR S.98.0015.F, AC, 1999, nr...

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, de verantwoording van de 
bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing ook steunt op een andere niet door het middel 
bekritiseerde grondslag die voldoende is.

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet 
bekritiseerde grondslag

12 maart 1999C.98.0092.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een stuk dat bij de 
voorziening is gevoegd, wanneer het Hof niet kan nagaan of dat stuk overeenstemt met het stuk waarvan 
sprake is in de bestreden beslissing.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Stuk bij de voorziening gevoegd - Miskenning van bewijskracht - Controle door het Hof

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

11 februari 1999C.97.0324.F AC nr. ...

Het middel dat de miskenning van het gezag van gewijsde en niet de schending van artikel  19, eerste lid, 
Ger.W. aanvoert, terwijl het de rechter verwijt dat hij uitspraak heeft moeten doen over een geschilpunt dat 
niet langer meer bij hem aanhangig was omdat hij vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover 
uitspraak had gedaan, is niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Eindvonnis over geschilpunt - Middel dat miskenning van het gezag van gewijsde 
aanvoert - Ontvankelijkheid

- Artt. 19, eerste lid, en 1080 Gerechtelijk Wetboek

14 januari 1999F.98.0047.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging mag niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Niet nieuw is het tot staving van een voorziening aangevoerd middel met beroep op schending van een 
wettelijke bepaling die de essentiële belangen van de Staat betreft en derhalve van openbare orde is.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip - Exceptie van niet-ontvankelijkheid

30 november 1998S.97.0146.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat niet alle wettelijke bepalingen vermeldt die geschonden zouden zijn indien 
het gegrond was, wanneer de schending van de vermelde bepalingen onvoldoende is om tot vernietiging van 
de bestreden beslissing te leiden.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Onvoldoende om tot vernietiging te leiden - 
Ontvankelijkheid

8 oktober 1998C.95.0181.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat slechts de schending aanvoert van wettelijke bepalingen die niet volstaan 
om tot cassatie te leiden van de bestreden beslissing.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Het middel tegen een gerechtelijke beslissing waarvan de vernietiging het gevolg is van de vernietiging van de 
vroegere beslissing waarvan zij het vervolg is, is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang.

Burgerlijke zaken - Belang - Vernietiging van een beslissing - Beslissing die slechts het vervolg is - Vernietigde beslissing - 
Middel tegen deze beslissing - Ontvankelijkheid

P. 708/30476-9-2016



22 juni 1998C.97.0355.N AC nr. ...

De verwijzing naar een wetsbepaling zonder verdere vermeldingen, verwijst naar de wetsbepaling zoals zij is 
gewijzigd; wanneer de wetswijziging ondermeer daarin bestaat dat een nieuwe paragraaf aan een reeds 
bestaand artikel wordt toegvoegd en wanneer de toevoeging de oplossing van het geschil niet kan 
beïnvloeden, dient de nieuwe paragraaf niet in het middel te worden aangeduid.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Gewijzigde wetsbepaling - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 1998S.97.0124.F AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging

5 juni 1998C.97.0179.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid tegengeworpen aan een middel dat niet verduidelijkt waarin de zogezegde 
schending van de aangewezen wettelijke bepalingen bestaat, dient te worden aangenomen.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Grond van niet-ontvankelijkheid

5 juni 1998C.97.0188.F AC nr. ...

Het middel dat niet vermeldt in welke akten of conclusies eiser het onbeantwoord gebleven verweer heeft 
voorgedragen, is wegens vaagheid niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

14 mei 1998C.95.0067.N AC nr. ...

Voert geen miskenning van de bewijskracht van akten aan, maar een schending van de motiveringsplicht, het 
middel dat de rechter verwijt zijn beslissing te hebben genomen zonder rekening te houden met het in dat 
middel vermelde beding van een huurovereenkomst.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

23 april 1998C.93.0072.N AC nr. ...

Aan artikel  1080 Ger.W., in zoverre dit voorschrijft in het verzoekschrift tot cassatie de wettelijke bepalingen 
te vermelden waarvan schending wordt aangevoerd, wordt voldaan wanneer weliswaar geen schending wordt 
aangevoerd van de artt. 100 en 189 E.G.-verdrag, maar de aangevoerde schending van de aangehaalde 
bepalingen van de E.G. Richtlijn en van het W.btw volstaat om tot vernietiging te leiden van de bestreden 
beslissing.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Artikelen 100 en 189 E.E.G.-Verdrag - Geschonden wetsbepalingen - Bepalingen 
van een Richtlijn E.G. Raad - Geen vermelding - Ontvankelijkheid van het middel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

De tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het 
onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Onderzoek van het middel - Onderling verband - Grond van niet-ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

19 maart 1998C.95.0024.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomsten en van de gevolgen van de beëindiging door wederzijdse toestemming van de overeenkomst, 
zonder artikel  1134 B.W. als geschonden wetsbepaling aan te wijzen.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepaling - Niet-vermelding - Ontvankelijkheid van het 
middel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 1998S.97.0086.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, wanneer de aangehaalde 
versie van die wetsbepaling niets uitstaande heeft met de aangevoerde grief.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet - Aangevoerde grief

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

6 februari 1998C.97.0025.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat niet alle wettelijke bepalingen vermeldt die geschonden zouden zijn indien 
het gegrond was, wanneer de schending van de vermelde bepalingen onvoldoende is om tot vernietiging van 
de bestreden beslissing te leiden.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel - Nietigheid van het bestreden vonnis - Taalwet Gerechtszaken - 
Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Onvoldoende vermelding - Ontvankelijkheid van het middel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van het bestreden vonnis aanvoert op grond dat het in de 
Franse taal is gewezen, zonder de bepaling van de Taalwet Gerechtszaken te vermelden waarin de 
aangevoerde nietigheid is bepaald.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel - Nietigheid van het bestreden vonnis - Taalwet Gerechtszaken - 
Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Onvoldoende vermelding - Ontvankelijkheid van het middel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

30 januari 1998C.96.0432.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending van verscheidene wettelijke bepalingen aanvoert waarvan de 
inhoud verschilt, zonder te preciseren in hoeverre elk van die bepalingen is geschonden.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Toepasselijke wettelijke bepalingen niet duidelijk aangegeven

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat voor het eerst feiten aanvoert op grond waarvan de 
eerste rechter kon worden gewraakt.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel m.b.t. gronden van wraking van de eerste rechter

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het niet voor de appelrechters aangevoerde cassatiemiddel volgens hetwelk 
de eerste rechter niet door de eerste voorzitter van het hof van beroep kon worden opgedragen een ambt te 
vervullen.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel m.b.t. het beroepen vonnis - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 1998C.96.0223.N AC nr. ...

Nieuw is het middel dat geen betrekking heeft op een wettelijke bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht en dat gericht is tegen een beslissing van de appelrechter die conform de beslissing van de eerste rechter 
is en waarop de eiser in hoger beroep geen kritiek heeft uitgeoefend.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Openbare orde - Exequatur - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden 
met de staat en de bekwaamheid van de personen - Geen verdrag - Middel dat aanvoert dat het geschil zelf niet onderzocht 
is

8 januari 1998C.96.0224.N AC nr. ...

Kan niet tot cassatie leiden en is zodoende niet ontvankelijk, het middel dat uitsluitend op een zogezegde 
"opzettelijke zware fout" slaat, zo eiser niet opkomt tegen de beslissing dat tussen bedoelde fout en het 
ongeval geen oorzakelijk verband bestaat.~

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Betwisting aard van de fout - Geen betwisting van afwezigheid 
oorzakelijk verband - Ontvankelijkheid

14 november 1997C.96.0319.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel dat voor de eerste maal voor het Hof de toepassing betwist van een internationaal verdrag 
dat de op de verplichting tot levensonderhoud van de kinderen toepasselijke wet bepaalt, is, in de regel, nieuw 
en dus niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Levensonderhoud - Toepasselijke wet - Internationaal verdrag - Middel dat de toepassing 
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ervan betwist

10 november 1997S.97.0050.F AC nr. ...

De tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het 
onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Middel - Onafscheidbaar met elkaar verbonden 
onderzoeken

3 november 1997S.97.0044.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat zijn grief laat steunen op de appelconclusie van eiser en niet op een 
vaststelling van het bestreden arrest.

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Middel gesteund op appelconclusie

31 oktober 1997C.96.0484.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken is het middel waarin 
voor de eerste maal voor het Hof de schending van de regels inzake de bewijsvoering wordt aangevoerd.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Schending van de regels inzake de bewijsvoering - Ontvankelijkheid

23 oktober 1997D.97.0014.N AC nr. ...

Het middel dat gegrond is op een onderstelling die geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan mist feitelijke grondslag.~

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Middel dat berust op onderstelling - Geen steun in bestreden beslissing - Geen 
steun in stukken waarop Hof vermag acht te slaan

18 september 1997C.95.0465.N AC nr. ...

Wanneer de rechter geen kosten noch schadevergoeding ten laste van een oorspronkelijk eisende vreemdeling 
heeft gelegd, is het cassatiemiddel gericht tegen de beslissing dat de tegen die eiser opgeworpen exceptie 
"judicatum solvi" afwijst bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Belang - Kritiek op verwerping van exceptie van borgstelling - Beslissing zonder kosten of 
schadevergoeding - Ontvankelijkheid

- Art. 851 Gerechtelijk Wetboek

11 september 1997C.94.0219.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de grief die het onderzoek van stukken vereist, die niet aan het Hof zijn overgelegd en die 
geen deel uitmaken van de processtukken.~

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Niet overgelegde stukken

27 juni 1997C.94.0112.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel in zoverre het schending aanvoert van artikel  97 (oud) Gw. op grond dat de 
redengeving van de rechter dubbelzinnig is, wanneer wordt aangevoerd dat de beslissing in beide uitleggingen 
die het van de redengeving geeft, onwettig is.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Redengeving - Dubbelzinnigheid - Alle uitleggingen onwettig - Ontvankelijkheid

9 juni 1997S.96.0079.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel dat niet preciseert waarin de aangevoerde 
schending van de wetsbepaling zou bestaan.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Toepasselijke wettelijke bepalingen niet duidelijk aangegeven

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een verordenende bepaling die door een 
beslissing van de Raad van State is vernietigd.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wetsbepalingen - Verordenende bepaling - Raad van State - Vernietiging

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst is gewijzigd door een latere wet, 
verwijst naar dat artikel zoals het is gewijzigd;  niet ontvankelijk is het middel dat de schending van de laatste 
tekst van die wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief.
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Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 1997S.96.0182.F AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging

12 mei 1997S.96.0126.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in cassatie, is het middel aangevoerd door 
de werkgever en gegrond op een wettelijke bepaling die alleen dwingend is ten voordele van de werknemer en 
niet voorgelegd is aan de appelrechter en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel gegrond op een wettelijke bepaling die uitsluitend dwingend is ten voordele van 
de werknemer - Middel niet overgelegd aan de appelrechter en waarvan deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist - 
Ontvankelijkheid

9 mei 1997C.94.0369.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het onderdeel dat een motiveringsgebrek aanvoert maar hiervoor geen wetsbepaling als 
geschonden aanwijst.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Onderdeel

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

28 april 1997S.96.0148.N AC nr. ...

Is niet tegenstrijdig het arrest dat enerzijds als redelijk aanvaardt, de overweging van de werkgever dat de 
feiten die hij zijn werknemer ten laste legt, van dien aard zijn dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
wenselijk was en anderzijds stelt dat die tekortkoming niet voldoende ernstig is om een verder zetten van de 
arbeidsrelatie onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken.

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Tegenstrijdigheid in de redenen - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een middel is opgeworpen en afgeleid is uit het gebrek aan 
belang van dat middel omdat de beslissing naar recht is verantwoord door een overweging waarop eiser in 
cassatie geen kritiek uitoefent, kan niet worden aangenomen wanneer het middel zelf die overweging 
bekritiseert.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Belang - Gebrek aan belang - Grondslag - Niet-
bekritiseerde overweging - Naar recht verantwoorde beslissing - Middel dat zelf kritiek uitoefent op die overweging

10 maart 1997S.96.0137.N AC nr. ...

De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat deze uitspraak gewezen werd 
door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt reeds kennis nam van de zaak, 
is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentiëel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Openbare orde - Rechtscollege - Samenstelling - Vroegere kennisname - Verbod - 
Nietigheid

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1997S.96.0110.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid, die tegen een middel is opgeworpen en afgeleid is uit het gebrek aan 
belang van dat middel omdat de beslissing naar recht is verantwoord door een overweging waarop eiser in 
cassatie geen kritiek oefent, kan niet worden aangenomen wanneer het middel zelf die overweging 
bekritiseert.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Belang - Gebrek aan belang - Grondslag - Niet-
bekritiseerde overweging - Naar recht verantwoorde beslissing - Middel dat zelf kritiek uitoefent op die overweging

24 februari 1997S.96.0013.N AC nr. ...
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De tegen een middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens dewelke het middel geen belang 
vertoont nu het dictum naar recht verantwoord blijft vermits het recht van partijen de bevoegde rechter aan 
te wijzen bij ontstentenis van andersluidende bepalingen voortvloeit uit het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen, kan niet worden aangenomen wanneer het arrest de rechtsmachtsclausule in 
de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst toelaatbaar verklaart na te hebben vastgesteld dat de 
rechtsbetrekking aanknopingspunten bevat met verschillende rechtssystemen - nu deze aanknopingsfactoren 
tot gevolg kunnen hebben dat het Belgisch recht met inbegrip van de bepalingen die de autonomie van de 
partijen beperken in verband met de keuze van de bevoegde rechter, toepasselijk kan zijn op de tussen 
partijen gesloten arbeidsovereenkomst.~

Burgerlijke zaken - Belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Gemis aan belang - Dictum blijft naar recht verantwoord - 
Internationale bevoegdheidsclausule - Toelaatbaarheid - Algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen - 
Beperking van rechtskeuze - Nationale wetgeving - Toepassing

6 februari 1997C.96.0048.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde 
middel, dat gegrond is op wettelijke bepalingen of een rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch 
van dwingend recht zijn, dat niet aan de appèlrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op een reden ter verantwoording van de beslissing

3 februari 1997S.95.0120.F AC nr. ...

De schuldeiser kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie aanvoeren dat zijn rechtsvordering verjaart 
door verloop van dertig jaren, en niet door een kortere termijn; een dergelijk cassatiemiddel is nieuw en dus 
niet-ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Verjaring - Bevrijdende verjaring - Schuldeiser - Dertigjarige verjaring - Beslissing - 
Kortere verjaring

- Artt. 2223 en 2262 Burgerlijk Wetboek

13 januari 1997S.96.0062.N AC nr. ...

Het middel van niet-ontvankelijkheid wegens gebrek aan belang afgeleid uit enige discriminerende bepalingen 
of in toepassing van de Belgische wet in dit verband, dient verworpen wanneer de aangeklaagde discriminatie 
hier niet uit voortvloeit.~

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Discriminerende nationale 
wetsbepalingen - Discriminatie gesteund op verkeerde wetsbepaling

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

Zonder belang en dus niet ontvankelijk is het middel dat het hof van beroep verwijt grondwettelijke of 
wettelijke bepalingen te hebben toegepast die niet meer van kracht waren op de datum van het arrest, 
wanneer enkel de nummering van die bepalingen is gewijzigd en de onder de nieuwe nummering vigerende 
tekst dezelfde is als de onder de oude nummering vigerende tekst; niet ontvankelijk is derhalve het middel dat 
een arrest dat gewezen is onder vigeur van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, verwijt zijn 
beslissing te gronden op de artikelen 92 en 107 van de Grondwet van 1831, in plaats van op de artikelen 144 
en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 1994.

Burgerlijke zaken - Belang - Vermelding van wettelijke bepalingen in de bestreden beslissing - Wijziging van de nummering 
van die wettelijke bepalingen - Wijziging vóór de bestreden beslissing

- Artt. 144 en 159 Grondwet 1994

- Artt. 92 en 107 Grondwet 1831

23 december 1996S.96.0082.N AC nr. ...

Ontvankelijk is het middel dat de nietigheid aanvoert van een arrest wegens onregelmatige samenstelling van 
een Arbeidshof; de excepties van nietigheid bepaald in de artikelen 860 tot 864 Ger.W. zijn enkel toepasselijk 
op de vormen en proceshandelingen en niet op vonnissen en arresten, buiten de te dezen niet dienende 
gevallen die uitdrukkelijk in die bepalingen worden omschreven.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Onregelmatige samenstelling rechtsmacht - Nietige beslissing - Grond van niet-
ontvankelijkheid - Dekking nietigheid
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6 december 1996C.95.0260.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 dec. 1996, A.R. C.95.0260.N, AC, 1996, nr ...~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Als subsidiair aangevoerd middel dat gegrond is - Onderzoek van de overige middelen

29 november 1996C.94.0483.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel  608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd kan geen miskenning 
opleveren van de bewijskracht van die wet, in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet ontvankelijk is 
derhalve het middel dat, ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire 
aard, enkel die artikelen van het B.W. opgeeft.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Bestrijding van de uitlegging van een akte van reglementaire aard - Vermelding 
van de geschonden wetsbepalingen - Vermelding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. - Ontvankelijkheid

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel gegrond op de vraag of een koninklijk besluit belang heeft 
voor de meerderheid der burgers en aldus integraal dient te worden gepubliceerd.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Wijze van publicatie van een koninklijk besluit - Ontvankelijkheid

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N - C.96.0280.N, AC, 1996, nr ...~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Bepaling van openbare orde - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Ontvankelijkheid

Het verbod voor de rechter om kennis te nemen van een zaak waarvan hij vroeger bij het uitoefenen van een 
ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald bij artikel  292, tweede lid van het Ger.W., kan in de 
regel voor het eerst in cassatie worden opgeworpen.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Bepaling van openbare orde - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Ontvankelijkheid

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen één van de ter staving van de voorziening aangevoerde middelen 
opgeworpen is kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek ervan onafscheidbaar is van het 
onderzoek van de middelen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Middelen - Onafscheidbaar onderzoek

18 november 1996S.95.0129.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat in één onderdeel kritiek uitoefent op bepaalde 
redenen van de bestreden beslissing, terwijl het beschikkende gedeelte naar recht verantwoord is door andere 
redenen die in een ander onderdeel van het middel tevergeefs bekritiseerd worden.~

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Bekritiseerde redenen - Andere redenen - Beschikkend gedeelte naar recht 
verantwoord

31 oktober 1996C.96.0082.F AC nr. ...

De tegen een middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat middel geen belang 
heeft omdat het Hof bevoegd is om de door dat middel bekritiseerde grond te vervangen door een 
rechtsgrond die het beschikkende gedeelte verantwoordt, kan niet worden aangenomen, wanneer verweerder 
door die grond van niet-ontvankelijkheid het Hof niet verzoekt om een rechtsgrond in de plaats te stellen van 
de bekritiseerde overweging, maar om deze terzijde te schuiven en vervolgens zijn eigen feitelijke beoordeling 
in de plaats te stellen van die van de feitenrechter.

Burgerlijke zaken - Belang - Grond van niet-ontvankelijkheid - Gemis aan belang - Gemis aan belang omdat het Hof bevoegd 
is om zich op een andere rechtsgrond te baseren - Rechtsgrond

25 oktober 1996C.95.0408.N AC nr. ...
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Het middel dat, in twee van zijn onderdelen, om één en dezelfde reden aanvoert dat de bestreden beslissing 
tegelijkertijd onduidelijk, dubbelzinnig en tegenstrijdig is, terwijl één van deze onderdelen voor het overige 
opkomt tegen de beoordeling in feite door de rechter, is niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Toepasselijke wettelijke bepalingen niet duidelijk aangegeven

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Gedetineerden - Gerechtelijke waarborgen - 
Doeltreffendheid - Feitenrechter - Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

21 oktober 1996S.95.0085.N AC nr. ...

Een grond van niet-ontvankelijkheid wegens gebrek aan belang kan niet worden aangenomen wanneer daarin 
wordt aangevoerd dat op grond van niet-bekritiseerde vaststellingen van het arrest, het Hof ambtshalve een 
rechtsgrond kan aangeven die de beslissing naar recht verantwoordt nu het Hof niet bevoegd is om een niet-
bekritiseerde rechtsgrond die de beslissing draagt door een andere te vervangen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid opgeworpen en afgeleid uit gebrek aan belang - Beslissing 
naar recht verantwoord door niet bekritiseerde vaststellingen - Bevoegdheid van het Hof - Ambtshalve vervanging 
rechtsgrond - Voorwaarden - Beperking

30 september 1996S.95.0055.F AC nr. ...

Een verschrijving in het beschikkend gedeelte van een rechterlijke beslissing kan als zodanig geen aanleiding 
geven tot cassatie.~

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Middel gegrond op een verschrijving in de bestreden beslissing

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet voorgelegd is of waarover deze op eigen initiatief 
niet heeft beslist, ook al is het gegrond op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de 
algemene orde raken of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan 
noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Gegrondheid van het middel - Rechtsregel van openbare orde - Dwingende rechtsregel - 
Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling

16 september 1996S.95.0132.F AC nr. ...

Niet aanneembaar is de tegen een middel opgeworpen grond van niet- ontvankelijkheid, waarvan het 
onderzoek onafscheidbaar is van het onderzoek van dat middel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Middel - Onafscheidbare onderzoekingen

14 juni 1996C.95.0265.F AC nr. ...

Het middel dat het arrest verwijt dat het artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen niet toepast, maar de onderverdeling van het voornoemde artikel dat op het 
geschil van toepassing is, niet preciseert, is onduidelijk.~

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Geschonden wetsbepaling - Wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen - 
Artikel 6.1 - Onderverdeling - Geen aanwijzing

6 juni 1996C.93.0265.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang voor eiser, is het middel waarbij aan het bestreden arrest 
verweten wordt, hoewel het overweegt dat het rekening houdt met alle elementen "ook met die welke (eiser) 
in zijn conclusie voor het hof opnieuw in herinnering brengt" en het door hem gevraagde voorbehoud (dus) 
blijkt uit een regelmatig ter rechtszitting genomen conclusie, hem van dit voorbehoud niet uitdrukkelijk akte te 
hebben verleend.

Burgerlijke zaken - Belang - Voorbehoud in conclusie aan de rechter gevraagd - Conclusie beantwoord - Akte niet 
uitdrukkelijk verleend - Gemis aan belang

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

6 juni 1996C.95.0151.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang van de eiser, is het middel dat opkomt tegen de nietigverklaring 
op grond van een door de rechter ambtshalve ingeroepen reden, wanneer de eiser zelf de nietigverklaring van 
de bestreden beslissing heeft gevorderd.~

Burgerlijke zaken - Belang - Vordering tot nietigverklaring van een bestreden beslissing - Middel dat opkomt tegen de 
nietigverklaring op grond van een ambtshalve reden - Ontvankelijkheid

30 mei 1996C.94.0024.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat aanvoert dat de bestreden beslissing onvoldoende antwoordt op 
eisers verweer zonder aan te geven hoe daaruit een schending van artikel  97 Gw. (1831) voortvloeit.~

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

20 mei 1996C.95.0055.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk het middel dat niet opkomt tegen de 
redenen die de grondslag van het dictum van de bestreden beslissing vormen.~

Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Dictum - Grondslag - Redenen - Kritiek - Kritiek slaat niet op de redenen - 
Ontvankelijkheid

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel de schending van vreemd recht aanvoert, zoals de regel van Zaïrees recht volgens 
welke de nieuwe Zaïrese wet onmiddellijk toepassing vindt, dient het hetzij de buitenlandse wetsbepaling, 
hetzij de overeenkomstige rechtsbron te vermelden.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Schending van het vreemde recht - Zaïrees recht - Nieuwe Zaïrese wet - 
Onmiddellijke toepassing - Regel van Zaïrees recht - Precisering

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een cassatiemiddel de bestreden beslissing verwijt dat ze aan een akte een draagwijdte geeft die met 
de bewoordingen ervan onverenigbaar is, omdat die, volgens het middel, moeten worden uitgelegd in het licht 
van de bepalingen van een vreemde wet, levert de aldus aangeklaagde onwettigheid geen schending op van 
de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Bewijskracht - Vreemde wet

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

29 april 1996S.95.0059.N AC nr. ...

Het middel dat schending aanvoert van een artikel van een algemeen verbindend verklaarde C.A.O. waarvan 
de tekst door een latere algemeen verbindend verklaarde C.A.O. is gewijzigd, verwijst naar dat artikel zoals het 
is gewijzigd; derhalve kan niet worden aangenomen de tegen een middel opgeworpen grond van niet-
ontvankelijkheid die hierin bestaat dat dit uit een gewijzigd artikel van een algemeen verbindend verklaarde 
C.A.O. afgeleide middel geen melding maakt van de wijzigende C.A.O.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde algemeen verbindend verklaarde C.A.O.

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

18 april 1996C.93.0509.N AC nr. ...

Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk in zoverre, na een cassatiearrest, de beslissing van de aangewezen 
rechter met dat arrest overeenstemt.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing van de aangewezen rechter die overeenstemt met het cassatiearrest

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1996S.95.0093.N AC nr. ...

Aan artikel 1080 Ger.W. voldoet, in zoverre dit de vermelding in de voorziening voorschrijft van de wettelijke 
bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, het middel afgeleid uit een schending van een wettelijke 
bepaling welke, zo het middel gegrond is, kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Schending die leidt tot vernietiging van het 
beschikkende gedeelte

12 januari 1996C.95.0124.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het middel dat alleen opkomt tegen de beslissing, waarbij de 
feitenrechter weigert een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, maar dat niet is gericht tegen de 
beslissing van die rechter, die het gevolg is van die weigering.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Arbitragehof - Feitenrechter - Weigering een prejudiciële vraag te stellen - Beslissing als gevolg 
van die weigering - Beslissing waartegen geen kritiek is gericht - Beslissing waartegen kritiek is gericht

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 november 1995C.94.0303.N AC nr. ...

Een middel dat niet opkomt tegen een motivering die een beslissing zelfstandig verantwoordt, kan niet tot 
cassatie leiden en is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Middel dat enkel kritiek oefent op bepaalde redenen van de 
bestreden beslissing

Het Hof mag zijn interpretatie niet in de plaats stellen van die van de feitenrechter.~

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Middel dat enkel kritiek oefent op bepaalde redenen van 
de bestreden beslissing

16 november 1995C.93.0310.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de voorlopige beoordeling van de rechter in kort geding met 
betrekking tot de ogenschijnlijke rechten van partijen, als dit middel geen schending aanvoert van artikel  584 
Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid - Kort geding - Geschonden wetsbepaling - Regels van het 
geding - Geen vermelding van artikel 584 Ger.W.

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

10 november 1995C.94.0477.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het cassatiemiddel waarbij miskenning van de bewijskracht van 
overschrijvingen wordt aangevoerd, wanneer van die overschrijvingen bij het cassatieverzoekschrift enkel door 
de eiser zelf gewaarmerkte fotocopiën zijn gevoegd.~

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Ontvankelijkheid - Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een 
akte - Afschrift bij het verzoekschrift - Waarmerking

- Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek

6 november 1995S.95.0034.N AC nr. ...

Niet nieuw is het tot staving van een voorziening aangevoerde middel dat schending aanvoert van een 
wettelijke bepaling waarvan de rechters, volgens de redenen van hun beslissing, toepassing hebben gemaakt.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Begrip

19 oktober 1995C.94.0470.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het onderdeel dat enkel kritiek uitoefent op de appelrechters omdat zij hun oordeel 
steunen op de nieuwe versie van artikel  1733 B.W., nu de aansprakelijkheid van de huurder volgens de vorige 
versie van artikel  1733 B.W. die van kracht was ten tijde van de feiten, inhoudelijk dezelfde is als in de versie 
van dat artikel bepaald bij de wet van 20 feb. 1991.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Werking van de wet in de tijd - Artikel 1733 B.W. - Onderdeel enkel hieruit 
afgeleid dat de appelrechters hun oordeel steunen op een nieuwe versie van artikel 1733 B.W. - Nieuwe versie nog niet van 
kracht ten tijde van de feiten - Beide versies inhoudelijk identiek

12 oktober 1995C.93.0387.N AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing op twee zelfstandige gronden berust en een ervan door de eiser in cassatie 
niet wordt bekritiseerd, is het middel dat tegen de andere grond opkomt niet ontvankelijk vermits het niet tot 
cassatie kan leiden.~

Burgerlijke zaken - Belang - Ontvankelijkheid - Bestreden beslissing - Beslissing die berust op twee zelfstandige gronden - 
Niet bekritiseerde grond - Middel dat opkomt tegen de andere grond

20 september 1995P.95.0272.F AC nr. ...
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Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de tussenkomst tot het verkrijgen 
van een veroordeling niet ontvankelijk is in hoger beroep, nu artikel  812, tweede lid, Ger.W. de openbare orde 
niet raakt.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel ten betoge dat de tussenkomst in hoger beroep niet ontvankelijk is

18 september 1995S.95.0002.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat, ook al is het gegrond op een wetsbepaling die de 
openbare orde raakt, niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief 
heeft beslist, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de 
bestreden beslissing of uit stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Gemis aan vaststelling - Middel gegrond op bepalingen van openbare orde - Vereiste 
feitelijke gegevens

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

18 september 1995S.95.0013.F AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het middel dat gegrond is op een verschrijving in de bestreden beslissing, die door het 
Hof wordt verbeterd.~

Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Verschrijving

4 september 1995S.94.0133.F AC nr. ...

De tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het 
onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid - Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van 
het middel

8 juni 1995C.94.0305.F AC nr. ...

De verwerping door het Hof van het cassatiemiddel van de voor de bodemrechter vrijwillig tussengekomen 
partij, dat kritiek oefent op de beslissing dat haar agressieve vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is, maakt 
het cassatiemiddel van die tussenkomende partij dat kritiek oefent op de beslissing over het bodemgeschil 
doelloos.~

Burgerlijke zaken - Belang - Tussenkomst - Ontvankelijkheid - Vrijwillige tussenkomst - Agressieve vrijwillige tussenkomst - 
Feitenrechter - Bodemgeschil - Niet-ontvankelijkheid

1 juni 1995F.94.0138.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, ook al is het gegrond op een wetsbepaling die de openbare orde raakt, is het middel dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de feitelijke 
gegevens die voor de toetsing ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan. (Impliciet).~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Feitelijk gegeven dat niet blijkt uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan - Middel gegrond op bepalingen van openbare orde

28 april 1995C.93.0250.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit miskenning van de 
bewijskracht van de conclusie van een partij, als de rechter die conclusie beantwoord heeft zoals hij had 
moeten doen indien hij de aangevoerde miskenning niet had begaan.~

Burgerlijke zaken - Belang - Ontvankelijkheid - Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een conclusie - 
Beantwoording van de conclusie door de rechter - Beantwoording alsof de miskenning niet was begaan

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit miskenning van de 
bewijskracht van de conclusie van een partij, als de rechter over het middel uitspraak heeft gedaan zoals hij 
zulks had moeten doen indien hij de aangevoerde miskenning niet had begaan.~

Burgerlijke zaken - Belang - Ontvankelijkheid - Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een conclusie - 
Uitspraak van de rechter - Uitspraak alsof de miskenning niet was begaan

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek
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24 april 1995S.94.0015.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel dat gegrond is 
op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingende 
aard zijn, zelfs als het niet aan de appelrechter is voorgelegd en deze evenmin daarover op eigen initiatief 
heeft beslist.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Louter juridisch middel

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, 
die jegens de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan 
de getroffene en aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de 
feitenrechter verwijt dat hij de rechten van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
heeft gesplitst.

Burgerlijke zaken - Belang - Aansprakelijke derde - Ontvankelijkheid - Veroordeling jegens de getroffene - Veroordeling tot 
vergoeding van de volledige schade - Splitsing tussen getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar - Arbeidsongeval - Grief

- Artt. 46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

12 april 1995P.94.1430.F AC nr. ...

Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene, die zelf geen fout heeft 
begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die getroffene gehouden tot algehele vergoeding van de 
schade; niet ontvankelijk is derhalve het middel waarin de dader, die zodanige schade heeft veroorzaakt of 
mede heeft veroorzaakt, tot staving van zijn cassatieberoep tegen de getroffene aanvoert dat voormelde 
schade tevens door de fout van een derde is veroorzaakt, ook al zou die derde een naaste verwant van de 
getroffene zijn, terwijl de getroffene een rechtstreekse eigen schade lijdt.

Burgerlijke zaken - Belang - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Verscheidene daders - Cassatieberoep van één van de 
daders - Cassatieberoep tegen de getroffene - Samenlopende fout van een derde - Grief - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst

10 april 1995S.94.0136.N AC nr. ...

Schending van artikel   6.1.  E.V.R.M.  doordat het arrest dat de vordering tot herroeping van gewijsde 
verwerpt, gewezen is door een rechter die vroeger deelgenomen heeft aan de beslissing waarvan de 
herroeping wordt gevorderd, kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Schending artikel 6.1 E.V.R.M.

6 april 1995F.94.0083.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat, wegens schending van de artt. 860 e.v. Ger.W. inzake nietigheid van de 
proceshandelingen, kritiek oefent op een beslissing inzake ontvankelijkheid van een rechtsmiddel.~

Burgerlijke zaken - Verband met bestreden beslissing - Ontvankelijkheid - Zonder verband met de bestreden beslissing - 
Wetsbepaling

24 maart 1995C.93.0504.N AC nr. ...

Schending van de regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt hiertoe ook een belang moet hebben 
kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Incidenteel beroep - Belang

- Artt. 18, 21 en 1054 Gerechtelijk Wetboek

23 maart 1995C.94.0204.F AC nr. ...

Nu een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, dat werd genomen ter uitvoering van de wet van 
7 aug.  1931 op het behoud van monumenten en landschappen, geen wet is in de zin van artikel   608 Ger.W., 
is een cassatiemiddel niet ontvankelijk, in zoverre daarin schending van zodanig besluit wordt aangevoerd.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel volgens hetwelk een koninklijk besluit tot bescherming van een 
landschap wordt geschonden

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek
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23 maart 1995C.94.0368.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk een cassatiemiddel, in zoverre daarin schending van artikel   1138, 4°, 
Ger.W.  wordt aangevoerd tot staving van een grief betreffende een gebrek aan motivering wegens 
tegenstrijdigheid in de redenen van de beslissing, daar voormeld artikel 1138, 4°, alleen tegenstrijdigheid 
tussen de beschikkingen van een beslissing beoogt.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel volgens hetwelk de redenen van het vonnis tegenstrijdig zijn

- Artt. 1080 en 1138, 4° Gerechtelijk Wetboek

6 maart 1995S.94.0071.F AC nr. ...

De op grond van een bepaald middel uitgesproken vernietiging van een dictum in een bestreden arrest maakt 
een ander middel, dat kritiek oefent op hetzelfde dictum, doelloos.~

Burgerlijke zaken - Belang - Doelloos middel

De tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer de 
toetsing ervan onafscheidbaar is van de toetsing van het middel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van het middel - Grond van niet-
ontvankelijkheid

De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een cassatiemiddel is opgeworpen en hieruit is afgeleid dat de 
door het middel niet bekritiseerde vaststellingen van de rechter diens beslissing naar recht verantwoorden, 
kan niet worden aangenomen, wanneer het Hof niet zonder in de beoordeling van de feiten te treden zou 
kunnen beslissen dat die vaststellingen de beslissing naar recht verantwoorden.~

Burgerlijke zaken - Belang - Middel van niet-ontvankelijkheid - Niet bekritiseerde vaststellingen van de rechter die de 
beslissing naar recht verantwoorden - Verantwoording, die afhangt van feitelijke beoordelingen

17 februari 1995C.93.0124.N AC nr. ...

De betwisting of bij vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet de opdracht heeft en dus 
al dan niet de hoedanigheid heeft om de ontbinding van een overeenkomst te vorderen, raakt de openbare 
orde niet en moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid

- Art. 1985 Burgerlijk Wetboek

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

26 januari 1995C.94.0103.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het middel dat de in hoger beroep begane schending van de regels betreffende het geding 
aanvoert, ook al vermeldt het onder de geschonden wettelijke bepalingen enkel die welke op die regels 
betrekking hebben zonder daarbij opgave te doen van artikel  1O42 Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid - Regels betreffende het geding - Toepassing in hoger beroep - 
Niet-vermelding van artikel 1042 Ger.W.

- Artt. 1042 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

16 januari 1995C.94.0218.N AC nr. ...

Aan artikel   1080 Ger.W., in zoverre dit voorschrijft in het verzoekschrift tot cassatie de geschonden wettelijke 
bepalingen te vermelden, wordt niet voldaan wanneer alleen artikel   1134 B.W.  als geschonden wetsbepaling 
wordt aangegeven, terwijl het middel het bestreden vonnis verwijt de regels van de ontbinding van de 
huurovereenkomst te hebben miskend.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Ontvankelijkheid van het middel - Artikel 1134, 
B.W. - Huurovereenkomst - Ontbinding - Geen andere vermeldingen

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 1995S.94.0053.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerd middel, dat gegrond is 
op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingende 
aard zijn, zelfs als dat middel niet aan de appelrechter is voorgelegd en deze evenmin daarover op eigen 
initiatief heeft beslist.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Louter juridisch middel
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Een tegen een cassatiemiddel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het middel 
feiten en recht vermengt, kan niet worden aangenomen als toetsing van het middel geen onderzoek van de 
feiten vereist.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid - Middel waarin feiten en recht zijn vermengd - Onderzoek 
van het middel - Onderzoek van de feiten niet vereist

9 januari 1995S.94.0078.F AC nr. ...

Het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst is gewijzigd door een latere wet, 
verwijst naar dat artikel zoals het is gewijzigd;  niet ontvankelijk is het middel dat de schending van de laatste 
tekst van die wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

24 november 1994C.93.0484.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel met beroep op schending van de artt. 23 tot 28 Ger.W., terwijl als grief wordt 
aangevoerd dat het bestreden arrest uitspraak doet over een geschil waarover het hof van beroep reeds in 
dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen waardoor het zijn rechtsmacht over dat geschil volledig 
had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet op het gezag van gewijsde van een vroegere eindbeslissing en 
houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Rechterlijk gewijsde - Eindvonnis

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1994C.93.0485.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk het middel dat op miskenning van het gezag van gewijsde is gegrond en 
niet voor de feitenrechter is aangevoerd, als deze niet op eigen initiatief over dat punt heeft beslist.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Miskenning van het gezag van gewijsde

7 oktober 1994C.92.8370.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat, ook al is het gegrond op een wetsbepaling die de 
openbare orde raakt, niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief 
heeft beslist, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de 
bestreden beslissing of uit stukken waarop het Hof vermag acht te slaan; dit is met name het geval met het 
middel waarin voor het eerst voor het Hof schending wordt aangevoerd van artikel  30 E.E.G.-Verdrag.~

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel gegrond op bepalingen van openbare orde - Vereiste feitelijke gegevens - Geen 
vaststellingen

23 september 1994C.93.0494.N AC nr. ...

Krachtens artikel  47 Executieverdrag moet de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, enig document 
overleggen waaruit kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens de wet van de Staat van herkomst 
uitvoerbaar is en betekend is geworden; niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet aanwijst welke 
wetsbepaling van het vreemde recht zou zijn geschonden door de wijze waarop de betekening is geschied.~

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Exequatur - Executieverdrag - Betekening van de buitenlandse beslissing - 
Aanwijzing der geschonden wetsbepalingen

- Art. 47 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

STRAFZAKEN

21 december 2004P.04.1612.N AC nr. 623

Het middel dat aanvoert dat de raadkamer zich niet uitspreekt over de procedurele afwikkeling van de zaak, al 
was het gegrond, tast de regelmatigheid van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling niet aan en 
is, aldus, niet ontvankelijk.

Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Verdachte die geniet van voorrang 
van rechtsmacht - Andere verdachten - Aanhoudingsbevel niet verleend door een wegens de voorrang van rechtsmacht 
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aangewezen magistraat - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling - Geen uitspraak door de raadkamer

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Vaststelling van de straf - Veroordelend arrest - Redelijke termijn

Wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen niet heeft aangevoerd dat de redelijke termijn was 
overschreden, kan het middel, dat aan het arrest verwijt bij de straftoemeting geen rekening te hebben 
gehouden met die overschrijding, niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is 
het bijgevolg niet ontvankelijk.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Vaststelling van de straf - Veroordelend arrest - Redelijke termijn

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367

Het middel dat de appèlrechters alleen verwijt hun beslissing niet naar recht te hebben verantwoord wat de 
datum betreft waarop de veroordeling, die de grondslag is van de staat van herhaling, ondergaan of verjaard 
is, oefent helemaal geen kritiek op de beoordeling van feitelijke gegevens door de appèlrechters en de toetsing 
ervan vereist geen enkele controle van feitelijke gegevens waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Begrip - Wettelijke herhaling - Datum waarop de veroordeling 
ondergaan of verjaard is

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Het middel dat de miskenning van "alle grondbeginselen van elke Rechtstaat" aanvoert, is onduidelijk en 
bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 28 maart 2001, AR P.00.1756.F, nr 176.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Redenen - Geen antwoord op de conclusie - Ontvankelijkheid

Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt voorgesteld, is niet ontvankelijk, wanneer het 
het hof van assisen verwijt het sluiten van de deuren te hebben bevolen om een getuige te verhoren, zonder 
dat het O.M. dat dit vorderde, had vermeld in hoeverre het verhoor van die getuige in openbare rechtszitting 
gevaarlijk zou zijn geweest voor de orde (1). (1). Zie Cass., 31 maart 1999, AR P.99.0286.F, nr 196.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Verhoor van een getuige - Sluiten der deuren - 
Vordering van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

Het middel dat gericht is tegen de wet en niet tegen het bestreden arrest, is niet ontvankelijk (1). (1). Zie Cass., 
13 jan. 1999, AR P.99.0026.F, nr 22.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel gericht tegen de wet - Ontvankelijkheid

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd (1). (1) Cass., 22 maart 1995, AR P.95.0064.N, nr 162.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging

16 juni 2004P.04.0583.F AC nr. 329

Het middel dat de niet-naleving van de bij artikel  295 Sv. bepaalde termijn van twee maanden voor het eerst 
voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Dagvaarding om te verschijnen - Afstand van de termijn van twee maanden - 
Niet-naleving - Middel dat voor het eerst wordt aangevoerd voor het Hof - Ontvankelijkheid

9 juni 2004P.04.0374.F AC nr. 311

Het middel dat niet kan leiden tot cassatie, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1994, AR P.94.0460.F, 
nr 235; 20 sept. 2000, AR P.00.0326.F, nr 482.

Strafzaken - Belang - Middel dat niet kan leiden tot cassatie - Ontvankelijkheid

6 april 2004P.03.1459.N AC nr. 185

Het cassatiemiddel dat overschrijding van de redelijke termijn en schending van artikel 6.1 EVRM aanvoert en 
als verweer niet aan de appèlrechters werd voorgelegd, is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 1 
okt. 1997, AR P.97.0555.F, nr 379.

Strafzaken - Nieuw middel - Overschrijding van de redelijke termijn - Verweer niet voorgelegd aan de appèlrechters

P. 722/30476-9-2016



31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

Het middel dat de schending van artikel  12, Gw. aanvoert zonder te verduidelijken in hoeverre die bepaling 
zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 2000, AR P.00.1210.F, nr 432.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Grondwet (1994) - Artikel 12 - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Grondwet 1994

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het het bestreden arrest verwijt de 
door eiser neergelegde conclusie niet te beantwoorden, zonder het verweer aan te wijzen waarop het niet 
antwoordt (1). (1) Zie Cass., 21 april 1999, AR P.98.1589.F, nr 231.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Redenen - Geen antwoord op de conclusie - Ontvankelijkheid

3 februari 2004P.03.1427.N AC nr. 56

Het middel dat schending aanvoert van een Europese richtlijn, zonder voor te houden dat de wet een niet-
correcte omzetting van deze richtlijn zou inhouden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid

28 januari 2004P.03.1339.F AC nr. 48

Het middel dat de miskenning van het bij artikel  6.3, e, E.V.R.M. gewaarborgde recht van verdediging 
aanvoert, kan niet voor de eerste maal worden voorgedragen voor het Hof (1). (1) Zie Cass., 2 nov. 1999, AR 
P.98.1366.N, nr 581; 25 juni 2002, AR P.02.0609.N, nr ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3.e - Bijstand van een tolk - 
Ontvankelijkheid

- Art. 6.3.e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

28 januari 2004P.03.1590.F AC nr. 49

Het middel volgens hetwelk onderzoekshandelingen door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zijn 
aangetast, kan niet voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd, wanneer het aanklaagt dat eiser in 
conclusie de in artikel  235bis Sv. bedoelde middelen niet heeft vermeld, die hij aan het hof van assisen kan 
voorleggen vóór de voorlezing van het verwijzingsarrest en van de akten van inbeschuldigingstelling en van 
verdediging.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die onderzoekshandelingen 
aantasten - Ontvankelijkheid

- Artt. 312bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende schendingen van de 
douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, verschillende geldboeten worden opgelegd 
i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele 
geldboete alleen gelijk kan zijn aan de som van de uitgesproken geldboeten(1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.98.0366.N, nr 275.

Strafzaken - Belang - Douane en accijnzen - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Afzonderlijke geldboeten - 
Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid, wanneer het de bestreden beslissing een 
tegenstrijdigheid in de redenen verwijt, zonder te vermelden waarin die tegenstrijdigheid zou bestaan (1). (1) 
Cass., 18 feb. 1998, AR P.98.0204.F, nr 100.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Tegenstrijdige motieven - Ontvankelijkheid

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Het door eiser voorgestelde middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het gericht is tegen de 
beslissing die zijn hoger beroep ontvankelijk verklaart (1). (1) Cass., 15 feb. 1977 (AC, 1977, 667).
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Strafzaken - Belang - Beslissing die het hoger beroep ontvankelijk verklaart - Ontvankelijkheid

10 december 2003P.03.1395.F AC nr. 637

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst wordt aangevoerd voor het Hof 
en daarin wordt betoogd dat het O.M. nieuwe stukken zou hebben neergelegd op de dag zelf van de zitting 
van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1999, AR P.99.1151.F, nr 
462; 16 feb. 2000, AR P.99.1826.F, nr 129; 19 juni 2002, AR P.02.0717.F, nr ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Zitting - Openbaar ministerie - 
Neerlegging van nieuwe stukken - Ontvankelijkheid

3 december 2003P.03.0367.F AC nr. 614

Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden beslissing naar recht 
verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Cass., 14 mei 
2003, AR P.02.0524.F, nr ...

Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om een 
rechtsgrond in de plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt - Ontvankelijkheid

3 december 2003P.03.1104.F AC nr. 615

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het betoogt dat de beklaagde het bestaan van 
een van de bestanddelen van een misdrijf niet heeft kunnen betwisten, terwijl hij wegens dat misdrijf noch 
vervolgd noch veroordeeld is.

Strafzaken - Belang - Misdrijf - Geen vervolging of veroordeling - Ontvankelijkheid

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het zich ertoe beperkt kritiek te uiten op de 
omschrijving van een kwalificatie die de appèlrechters niet in aanmerking hebben genomen (1). (1) Zie Cass., 
25 juli 1995, AR P.95.0800.F, nr 351.

Strafzaken - Belang - Niet in aanmerking genomen kwalificatie - Ontvankelijkheid

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Het middel dat, al was het gegrond, erop neerkomt kritiek uit te oefenen op het tijdstip dat als beginpunt van 
een voortdurend misdrijf is aangenomen, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Zie Cass., 27 maart 
1984, AR 7628, nr 428; 8 juni 1994, AR P.94.0281.F nr 295.

Strafzaken - Belang - Voortdurend misdrijf - Periode van de misdrijven - Begin

19 november 2003P.03.0969.F AC nr. 579

Het middel dat betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter, kan niet voor de eerste keer aan 
het Hof van cassatie worden voorgelegd (1). (1) Cass., 19 juni 2002, AR P.02.0406.F, nr ...

Strafzaken - Nieuw middel - Rechtspleging voor de eerste rechter - Ontvankelijkheid

- Art. 2 Wet 29 april 1806

5 november 2003P.03.0900.F AC nr. 557

Het middel waarin eiser betoogt dat een burgerlijke-partijstelling door tussenkomst op de rechtszitting van de 
correctionele rechtbank nietig is, is niet ontvankelijk als het niet aan het appèlgerecht is voorgelegd, wanneer 
het hof van beroep die nietigheid niet heeft overgenomen (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2000, AR P.98.0810.N, nr 
357.

Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke partijstelling voor de eerste rechter - Nietigheid

- Art. 2 Wet 29 april 1806

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte van de akte van 
aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk  (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, 
nr 213.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Onderzoeksrechter - Akte van aanhangigmaking - 
Draagwijdte - Ontvankelijkheid

7 oktober 2003P.03.0260.N AC nr. 481
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Geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de herstelvordering; de strafrechter kan 
die vordering toekennen mits het bestuur duidelijk zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en 
de betrokkene daarover tegenspraak heeft kunnen voeren; het middel dat alleen de regelmatigheid van de 
tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, is aldus, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
(1). (1) Cass., 29 okt. 1996, AR nr P.96.0336.N, nr 406.

Strafzaken - Belang - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Middel dat betrekking heeft op de regelmatigheid 
van de tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging - Ontvankelijkheid

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

23 september 2003P.03.0627.N AC nr. 449

Is nieuw, en mitsdien niet ontvankelijk, het middel geput uit de schending van artikel 316 van het Wetboek van 
Strafvordering, wanneer de beschuldigde zich over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder zich te 
beroepen op de niet naleving van dit voorschrift dat geen substantiële vormvereiste uitmaakt en niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven.

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op de behandeling van de zaak in eerste aanleg - Niet aan de 
appèlrechter voorgelegd middel

- Art. 316 Wetboek van Strafvordering

17 september 2003P.03.1249.F AC nr. 439

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het het Hof verplicht gegevens te onderzoeken die vreemd zijn aan de 
processtukken.

Strafzaken - Allerlei - Middel dat het Hof zou verplichten gegevens na te gaan die vreemd zijn aan de processtukken - 
Ontvankelijkheid

Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken waarop het bestreden arrest zijn 
beslissing niet grondt, mist feitelijke grondslag (1). (1) Zie Cass., 23 feb. 1982, nr 377.

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Bewijs - Geschriften - Bewijskracht - Middel dat de miskenning van de bewijskracht van 
stukken aanvoert - Beslissing niet gegrond op die stukken

Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat het arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis 
niet antwoordt op de conclusie waarin eiser aanvoert dat de rechter het ambt van onderzoeksrechter niet 
wettig kon uitoefenen op het ogenblik waarop de tegen hem verkregen aanwijzingen van schuld werden 
verzameld, terwijl de appèlrechters hebben voldaan aan de bij artikel  23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis, 
voorgeschreven verplichting tot antwoord (1). (1) Zie Cass., 27 jan. 1982 en 23 feb 1982, AC, 1981-82, nrs 317 
en 377.

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Middel dat een gebrek aan antwoord op een 
conclusie aanvoert

- Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 september 2003P.03.0571.F AC nr. 412

Het cassatiemiddel dat een miskenning van de rechtspraak aanvoert, is niet ontvankelijk (1). (1) zie Cass., 13 
maart 1991, AR 8947, nr. 364, dat, in een dergelijk geval, beslist dat het middel faalt naar recht.

Strafzaken - Allerlei - Middel dat een miskenning van de rechtspraak aanvoert - Ontvankelijkheid

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens 
het middel zijn geschonden, geen enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het 
Hof in de plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1984, 
AR 4359, nr 595.

Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om het 
beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden - Gevolg - Europese Unie - Prejudiciële vraag - 
Verdrag tot oprichting van de Europese Unie - Vraag van interpretatie of geldigheid

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden beslissing naar recht 
verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Cass., 26 maart 
2003, AR P.02.1609.F, nr ... , met concl. O.M.
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Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om het 
beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden - Ontvankelijkheid

7 mei 2003P.03.0292.F AC nr. 277

Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 5 mei 1993, 
AR P.93.0497.F, nr 221.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

Wanneer een cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de jeugdrechter van het hof van beroep, 
dat jegens een minderjarige een beschermingsmaatregel beveelt wegens twee als misdrijf omschreven feiten, 
is het cassatiemiddel niet ontvankelijk als het slechts betrekking heeft op één telastlegging, terwijl de 
uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door het andere, als misdrijf omschreven feit 
dat t.a.v. eiser bewezen is verklaard (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0613.F, nr 360.

Strafzaken - Belang - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijf omschreven feiten - 
Onderscheiden feiten - Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Beschermingsmaatregel naar recht verantwoord - 
Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

16 april 2003P.02.1611.F AC nr. 255

Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van een akte die is 
opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder dat de vertaling van die akte in de taal van 
de rechtspleging is voorgelegd aan de bodemrechter, kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een 
officiële vertaling van die akte, die is opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de 
rechtspleging is gevoegd (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1976 (AC, 1977, 437); 15 jan. 1990, AR 6693, nr 296; 8 juni 
2000, AR C.97.0047.N, nr 351.

Strafzaken - Allerlei - Middel dat de bewijskracht van een akte aanvoert - Akte opgemaakt in een andere taal dan die van de 
rechtspleging - Officiële vertaling van de akte op verzoek van het openbaar ministerie

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden beslissing naar recht 
verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Cass., 11 sept. 
2002, AR P.02.0732.F, nr ... .

Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om een 
rechtsgrond in de plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt - Ontvankelijkheid

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het cassatiemiddel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert, is niet ontvankelijk wanneer het 
niet vermeldt in hoeverre de bestreden beslissing dat recht zou hebben miskend (1). (1) Cass., 2 juni 1981, AR 
6512 (AC, 1980-81, 1980-81, nr 567).

Strafzaken - Onduidelijk middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64

Het middel dat een ontoereikende redengeving aanklaagt m.b.t. de bezwaren, valt niet onder de grieven die 
krachtens de wet kunnen worden aangevoerd tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde tegen een verwijzingsarrest (1). (1) Zie Cass., 6 feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. ....; 27 feb. 
2002, A.R. P.01.1776.F, nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Onmiddellijk cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde - Bezwaren - Redengeving - Ontvankelijkheid

29 januari 2003P.02.1684.F AC nr. 65

Het middel dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging voor het eerst voor 
het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 3 april 2001, AR. P.99.1131.N, nr. 196 ; 13 feb. 2002, AR. 
P.01.1513.F, nr. ... ; 11 sept. 2002, AR. P.02.0833.F, nr. ... en 6 nov. 2002, AR. P.02.1394.F, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid
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15 januari 2003P.02.1315.F AC nr. 31

Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep 
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat er 
gewettigde twijfel bestaat over de ware identiteit van de magistraat van het O.M. die zitting heeft gehouden 
op de rechtszitting van de raadkamer (1). (1) Zie Cass., 6 nov. 2002, AR P.02.1394.F, nr ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Begrip - Raadkamer - Identiteit van de magistraat van het openbaar ministerie

Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige reden van de bestreden 
beslissing bekritiseert (1). (1) Cass., 9 jan. 2002, AR P.00.1531.F, nr ... .

Strafzaken - Belang - Overtollige reden - Kritiek

11 december 2002P.02.1389.F AC nr. 667

Het cassatiemiddel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het alleen, en voor het eerst voor het Hof, 
kritiek oefent op de samenstelling van de assisenjury, terwijl eiser de gezworenen heeft kunnen wraken op het 
ogenblik van de samenstelling van de jury, tijdens het debat heeft kunnen vragen om ze te vervangen, en zich 
over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder de miskenning van het recht op een eerlijk proces aan te 
voeren (1). (1) Zie Cass., 11 juni 1974 (Bull. en Pas., 1974, 1125); 10 jan. 1996, A.R. P.95.1335.F, AC, 1995, nr. 
25.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Middel dat kritiek oefent op de samenstelling van de jury

27 november 2002P.02.1158.F AC nr. 634

Het middel waarin de onpartijdigheid van een rechtbank wordt betwist wegens zijn samenstelling, raakt de 
openbare orde en kan voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. 
5216, nr. 386.

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat de onpartijdigheid van de rechtbank betwist wegens zijn samenstelling - Middel dat 
de openbare orde raakt - Middel voorgedragen voor het Hof

6 november 2002P.02.1394.F AC nr. 588

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het Hof van Cassatie voor het eerst de 
regelmatigheid van de op een proactief onderzoek gegronde vervolgingen betwist (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 
2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.

Strafzaken - Nieuw middel - Regelmatigheid van de vervolgingen - Proactieve recherche - Ontvankelijkheid

- Art. 28bis Wetboek van Strafvordering

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd (1). (1) Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1151.F, nr. 462; 13 feb. 2002, A.R. P.01.1513.F, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

29 oktober 2002P.01.1085.N AC nr. 571

Het Hof draagt op het cassatieberoep van de beklaagde ambtshalve middelen voor tegen het opleggen van 
een dwangsom aan de beklaagde.

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Dwangsom

16 oktober 2002P.02.0683.F AC nr. 543

Het middel volgens hetwelk de bestreden beslissing nietig is omdat ze niet door de griffier is ondertekend, 
wordt zonder belang wanneer het verzuim, na het indienen van het cassatieberoep, wordt hersteld 
overeenkomstig artikel  788 Ger.W. (1). (1) Cass., 2 maart 1972 (AC, 1972, 605) en zie Cass., 15 okt. 1976 (AC, 
1977, 199).

Strafzaken - Belang - Middel volgens hetwelk de bestreden beslissing nietig is omdat zij niet door de griffier is ondertekend - 
Verzuim hersteld sinds de neerlegging van het cassatieberoep - Middel niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Het Hof van Cassatie slaat, in de regel, acht op de grieven die eiser in de akte van cassatieberoep aanvoert (1). 
(1) Zie concl. O.M. Adde: concl. adv.-gen. Loop vóór Cass., 13 maart 2002 (volt. terechtz.), A.R. P.01.1435.F, 
nr. ... .
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Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 422 Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing 
naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) 
Cass., 20 juni 2001, A.R. P.00.1309.F, nr. ... .

Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond - Bevoegdheid van het Hof om het 
beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden

11 september 2002P.02.0833.F AC nr. 440

Het middel dat een miskenning van het recht van verdediging aanvoert, die niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden opgeworpen, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.01.1513.F, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het berust op een feitelijke bewering die geen steun vindt in de 
processtukken (1). (1) Cass., 20 juni 2001, A.R. P.01.0885.F, nr. ...

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Middel dat berust op een feitelijke bewering - Bewering zonder enige steun in de 
bestreden beslissing of in de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan

25 juni 2002P.02.0609.N AC nr. 380

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit een schending van artikel 6.3.c EVRM, dat voor 
het eerst voor het Hof wordt voorgedragen; een verwijzing in de zogenaamde akte van verdediging naar de in 
het middel bedoelde problematiek is niet gelijk te stellen met het aanvoeren van dit middel voor het hof van 
assisen (1) (1) Zie cass., 22 maart 1995, AR P.95.0064.N, nr 162. In haar tweede middel voerde eiseres onder 
meer een schending van artikel 6.3.c EVRM aan, omdat zij, tijdens het gerechtelijk onderzoek, gedurende 
veertien maanden niet kon beschikken over de bijstand van de raadslieden van haar keuze, die vanwege hun 
stafhouder, bij wijze van bewarende maatregel, verbod hadden gekregen eiseres in cassatie bij te staan. Uit de 
stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek dat er enkel melding gemaakt werd van deze 
problematiek in de zogenaamde "akte van verdediging". Het Hof oordeelt dat dit middel nieuw en bijgevolg 
niet ontvankelijk is, omdat een dergelijke verwijzing naar deze problematiek in de "akte van verdediging" niet 
gelijk te stellen is met het aanvoeren van dit middel voor het hof van assisen. Terloops kan er op gewezen 
worden dat dit middel, volgens de rechtspraak van het Hof, inhoudelijk ook faalt naar recht: het Hof besliste 
immers reeds eerder dat het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6.3.c 
EVRM, van toepassing is voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering, maar 
dat dit recht niet van toepassing is wanneer een persoon tijdens een gerechtelijk onderzoek verhoord wordt of 
verklaringen aflegt (cass., 14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr 678).

Strafzaken - Nieuw middel - Artikel 6.3.c, E.V.R.M. - Recht van verdediging - Hof van assisen - Akte van verdediging - 
Verwijzing naar de in het cassatiemiddel bedoelde problematiek

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 juni 2002P.02.0406.F AC nr. 369

Het middel dat geen verband houdt met de bevoegdheid en alleen betrekking heeft op de rechtspleging voor 
de eerste rechter, kan niet voor de eerste keer aan het Hof worden voorgelegd (1). (1) Cass., 15 jan. 1968 (AC, 
1968, 667); 23 mei 1978 (AC, 1978, 1119); 22 jan. 1980 (AC 1979-80, nr. 305). Krachtens artikel  2, "Loi 29 avril 
1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle", kan de 
beklaagde geen ontvankelijk cassatiemiddel aanvoeren waarin hij zich beroept op nietigheden die in eerste 
aanleg zijn begaan, en die hij niet voor het hof van beroep heeft aangevoerd, met als enige uitzondering de 
nietigheid wegens onbevoegdheid.

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat alleen betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter - Middel dat geen 
verband houdt met de bevoegdheid en dat niet is voorgelegd aan de appèlrechter - Ontvankelijkheid

- Art. 2 Wet 29 april 1806

19 juni 2002P.02.0717.F AC nr. 370
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Het middel dat kritiek uitoefent op het feit dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
alvorens uitspraak te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser, bepaalde personen heeft 
gehoord in de hoedanigheid van getroffenen, buiten de bij wet bepaalde gevallen en voorwaarden, kan niet 
voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie 
Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129.

Strafzaken - Nieuw middel - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Verhoor van personen - Ontvankelijkheid

30 april 2002P.00.1279.N AC nr. 261

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep dat oordeelt dat het 
beroepen vonnis op tegenspraak werd gewezen, zodat de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang 
nam de dag van de uitspraak van dit vonnis en het hoger beroep, dat is ingesteld meer dan vijftien dagen na de 
uitspraak, laattijdig is, kan het Hof ambtshalve een middel voordragen. (Impliciet).

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Termijn - Aanvang - Beroepen vonnis bij 
verstek gewezen - Beoordeling door het hof van beroep - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep van de beklaagde - 
Bevoegdheid van het Hof

10 april 2002P.02.0058.F AC nr. 219

Het middel dat grieven aanvoert tegen het O.M., is vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet 
ontvankelijk (1). (1) Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. ... .

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Grieven t.a.v. het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling in feite, door de bodemrechter, van 
de noodzaak om de zaken, voor een goede rechtsbedeling, te voegen teneinde ze samen aan dezelfde rechter 
voor te leggen (1). (1) Zie Cass, 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. ..., met concl. proc.-gen. J. du Jardin.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Begrip - Wettelijke herhaling - Datum waarop de veroordeling 
ondergaan of verjaard is

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet ontvankelijk, evenmin 
als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is (1). (1) Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. ... .

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Toetsing van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

20 maart 2002P.02.0144.F AC nr. 191

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, niet kan leiden tot 
vernietiging van de bestreden beslissing (1). (1) Cass., 3 maart 1999, A.R. P.97.1384.F, nr. 124.

Strafzaken - Belang - Middel dat niet tot vernietiging kan leiden - Ontvankelijkheid

13 maart 2002P.01.1435.F AC nr. 177

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 13 maart 2002, A.R. nr P.01.1435.F, AC, 2002, nr... .

Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van cassatieberoep aanvoert (1). 
(Impliciet). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 422 Wetboek van Strafvordering

6 maart 2002P.02.0152.F AC nr. 160

Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer 
het geen betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde om kennis te 
nemen van de beroepen tegen de door de Minister van Justitie genomen beslissing tot internering van een ter 
beschikking van de regering gestelde veroordeelde, doch in werkelijkheid kritiek uitoefent op de toekenning, 
door die wet, aan de Minister van Justitie van de bevoegdheid om een dergelijke beslissing te nemen.

Strafzaken - Nieuw middel - Bescherming van de maatschappij - Terbeschikkingstelling van de regering - Internering - 
Beslissing van de minister van Justitie - Bevoegdheid van de minister - Middel dat de toekenning van die bevoegdheid 
bekritiseert - Ontvankelijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij
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20 februari 2002P.01.1045.F AC nr. 122

Het middel dat de leeftijd van de getroffene van een ongeval betwist, maar dat niet voor de bodemrechter is 
aangevoerd, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 23 maart 2001, A.R. C.98.0063.N, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke rechtsvordering - Leeftijd van de getroffene - Ontvankelijkheid

13 februari 2002P.01.1513.F AC nr. 100

Wanneer uit de rechtspleging niet volgt dat de beklaagde, zelfs door tussenkomst van zijn raadsman, voor het 
hof van beroep de miskenning van zijn recht van verdediging heeft aangevoerd vóór of na de neerlegging van 
de conclusie van de burgerlijke partij op de rechtszitting waar dat hof de zaak in voortzetting heeft gesteld met 
het oog op die neerlegging, kan hij dat verweer niet voor de eerste keer voor het Hof aanvoeren (1). (1) Zie 
Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.1339.F, nr. 162 ; 3 april 2001, A.R. P.99.1131.N, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

6 februari 2002P.01.1770.F AC nr. 89

Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt 
en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt 
dat het gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel heeft, door de 
kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen verband houdt met die welke 
krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het 
verwijzingsarrest.

Strafzaken - Allerlei - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Beschikking van de onderzoeksrechter - Gezag van gewijsde - 
Miskenning - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2002P.00.0925.N AC nr. 86
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Middelen die misrekeningen aanvoeren met betrekking tot het resultaat van rekenkundige bewerkingen en die 
blijken uit de intrinsieke bestanddelen van de bestreden beslissing leveren geen ontvankelijk cassatiemiddel op 
(1). (1) Cijferfouten kunnen leiden tot cassatie, althans in die gevallen waar uit de bestreden beslissing niet 
blijkt hoe de rechter aan de cijfergegevens komt1, bijvoorbeeld waar in de motieven sprake is van 50.000 
frank, maar de rechter 150.000 frank toekent in het dispositief. In dit geval is er een tegenstrijdige 
motivering2. De voorgaande regel geldt niet wanneer de rechter kennelijk een rekenfout maakt. Wanneer uit 
de intrinsieke bestanddelen van de bestreden beslissing blijkt dat het resultaat van een rekenkundige 
bewerking niet klopt, is er sprake van een misrekening in de zin van artikel  794 Ger.W.3 Verweerster wierp in 
haar memorie van antwoord op dat dergelijke misrekeningen geen aanleiding tot cassatie kunnen geven, maar 
enkel het voorwerp kunnen uitmaken van een verbeterend vonnis of arrest door de rechters die het hebben 
gewezen4. Het antwoord op zulke middelen zou dus moeten zijn dat ze geen aanleiding tot cassatie kunnen 
geven en dat ze niet ontvankelijk zijn5. Het Hof toetst inderdaad de toepassing van de rechtsregels, en niet die 
van de rekenkundige regels6.  Op de voorgaande regel bestaat evenwel opnieuw een palliatief. Het Hof kan 
een verschrijving of misrekening in een vonnis of arrest verbeteren bij de beoordeling van een cassatiemiddel. 
Meestal gaat het om verbeteringen van data, aanvullingen van vergeten woorden, schrapping van overbodige 
woorden, of om rechtzettingen van louter materiële vergissingen zoals het nummer van een p.-v. of van een 
alinea of lid van een wetsbepaling. Uit de verbetering volgt doorgaans7 het antwoord dat het middel - na de 
verbetering - feitelijke grondslag mist8. In sommige andere gevallen oordeelde het Hof dan weer dat het 
middel niet kan worden aangenomen9. Er zijn twee precedenten waarin het Hof een foutieve rekenkundige 
bewerking van de bestreden beslissing overdoet om op grond van die verbetering, waartoe het bevoegd is, te 
besluiten dat het middel feitelijke grondslag mist10. In twee andere gevallen waarin per vergissing een foutief 
bedrag was overgenomen, besloot het Hof op grond van de verbetering dat het middel berust op een 
schrijffout die als zodanig geen aanleiding kan geven tot cassatie11 resp. niet ontvankelijk is12. De voorgaande 
oplossing is logisch. Het Hof kan maar oordelen dat een middel berust op een misrekening, als het de 
rekenkundige bewerking overdoet. Het lijkt aangewezen die bewerking weer te geven in het arrest, en op 
grond daarvan te besluiten dat het middel feitelijke grondslag mist, bijvoorbeeld in zoverre het schending 
aanvoert van artikel  149 Gw. en 1382-83 B.W.            M.D.S. 1 F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de 
cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 208 p. 321. 2 Cass. 15 juni 1964, Pas. 1964, I, 1103. Andere 
voorbeelden : Cass. 12 mei 1959, Pas. 1959, I, 929; 2 januari 1964, ibid. 1964, I, 451. 3 Cass. 9 oktober 1992, 
A.R. 7836, nr. 658. 4 Artikel 795 Ger.W. Hierover Verslag Van Reepinghen, I, p. 322 e.v. Enkel B. MAES 
suggereert dat een verschrijving of misrekening ook kan worden verholpen door de aanwending van een 
rechtsmiddel. B. MAES, Overzicht van het gerechtelijk privaatrecht, Brugge, Die Keure, 1996, p. 168. 5 
Bijvoorbeeld Cass. 1 juni 1964, Pas. 1964, I, 1028 (niet ontvankelijk); 8 januari 1988, A.R. 6175, nr. 281. 6 Cass. 
6 december 1923, Pas. 1924, I, 60.  Voorts F. RIGAUX, o.c., p. 322. 7 Soms is er gewoon een kleine rechtzetting 
zonder meer, bijvoorbeeld Cass. 14 september 1971, AC 1971, 51; 22 oktober 1971, ibid. 1971, 193. 8 Cass. 19 
oktober 1970, AC 1971, 162; 4 januari 1979, ibid. 1978-79, 498; 18 september 1995, A.R. S.95.0013.F, nr. 386. 
9 Cass. 16 november 1964, Pas. 1965, I, 266; 25 mei 1970, AC 1970, 893; 26 juni 1995, A.R. C.94.0296.N, nr. 
327; 3 oktober 1996, A.R. C.95.0335.F, nr. 350. 10 Cass. 8 april 1968, AC 1968, 1029; 18 november 1974, AC 
1975, 335. 11 Cass. 8 januari 1988, A.R. 6175, nr. 281. 12 Cass. 29 maart 1984, A.R. 6971, nr. 441.

Strafzaken - Algemeen - Bestreden beslissing - Misrekeningen in rekenkundige bewerkingen - Ontvankelijkheid van het 
cassatiemiddel

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Het middel, volgens hetwelk de duur van de rechtspleging de in artikel  5.3 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn 
heeft overschreden, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst voor het Hof van 
cassatie wordt aangevoerd (1). (1) Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.1253.F, nr. 348.

Strafzaken - Nieuw middel - Redelijke termijn - Overschrijding - Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige reden van de bestreden 
beslissing bekritiseert (1). (1) Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.1329.F, nr. 560 .

Strafzaken - Belang - Overtollige reden - Kritiek

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...
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Het middel op grond waarvan eiser aanvoert dat de appèlrechters hem, bovenaan hun arrest, een andere 
identiteit dan de zijne hebben gegeven, houdt geen verband met de grieven die eiser in cassatie krachtens de 
artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Sv., mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat 
hij vóór het eindarrest of eindvonnis instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem verwijst naar de 
correctionele rechtbank, en het is bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, 
nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de 
raadkamer - Verdachte - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep voor het eindarrest of het 
eindvonnis - Middel - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 december 2001P.01.0588.F AC nr. ...

Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene, die zelf geen fout heeft 
begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die getroffene gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade; het middel dat de W.A.M.-verzekeraar van de veroorzaker van een fout, die de schade heeft 
veroorzaakt of tot die schade heeft bijgedragen, tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert tegen de 
beslissing dat een derde geen fout heeft begaan die het ongeval en de schade heeft veroorzaakt, is bijgevolg 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Zie Cass., 12 april 1995, A.R. P.94.1430.F, nr. 199; 2 nov. 1999, 
A.R. P.97.0830.F, nr. 580; 6 juni 2001, A.R. P.01.0391.F, nr. ... .

Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Verscheidene 
daders - Plicht jegens de getroffene - Volledige vergoeding - Gevolg - Cassatieberoep van de verzekeraar - Middel - Belang - 
Ontvankelijkheid

4 december 2001P.00.0540.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Schending

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in 
de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie 
(1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Schending

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

4 december 2001P.01.0546.N AC nr. ...

Het Hof draagt op de voorziening van de burgerlijke partij geen ambtshalve middelen voor tegen de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die deze burgerlijke partij die op haar verzet tegen een buiten 
vervolgingstelling van de verdachte in het ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de verdachte 
veroordeelt (impliciete oplossing) (1). (1) Cass., 18 jan. 1926, Bull en Pas., I, 1926, 182.

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van buitenvervolgingstelling - 
Burgerlijke partij - Veroordeling tot schadevergoeding - Cassatieberoep - Ambtshalve middelen

- Art. 136 oud Wetboek van Strafvordering

28 november 2001P.01.1172.F AC nr. ...
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Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de 
middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht (1). (1) Vóór de inwerkingtreding van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, strekte dat 
toezicht zich tevens uit tot de formele geldigheid van de beschikking waarmee de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig werd gemaakt (Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559 ; 10 juni 1998, A.R. P.98.0317.F, nr. 
297, gronden, en 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354). Het betrof middelen m.b.t. het formele bestaan en 
de authenticiteit van de beschikking als akte (R. DECLERCQ, Beginselen van rechtspleging, tweede uitg., 1999, 
blz. 292, nr. 635). Uit het onderling verband van de nieuwe artt. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., volgt dat de 
verdachte hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan instellen in geval van onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden die de beschikking tot verwijzing zelf raken, en een onmiddellijk cassatieberoep kan 
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die over dat hoger beroep uitspraak doet 
(zie Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F-P.00.1207.F, nr. 434). Wanneer de verdachte geen hoger beroep 
tegen een dergelijke beslissing heeft ingesteld, is de beschikking van de raadkamer, wat dat betreft, geen in 
laatste aanleg gewezen beslissing. Een cassatieberoep tegen die beschikking is niet ontvankelijk. Het Hof kan 
dus geen toezicht meer uitoefenen op de formele geldigheid van de beschikking. Het oefent alleen toezicht uit 
op de toepassing, door de raadkamer, van de regels betreffende de bevoegdheid van de vonnisgerechten.

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de 
strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op beweringen die tegengesproken worden door het 
bestreden arrest, dat, behoorlijk ondertekend door de magistraten die het gewezen hebben en door de 
griffier, een authentieke akte oplevert, terwijl eiser die vermelding niet van valsheid heeft beticht (1). (1) Zie 
Cass., 7 mei 1990, A.R. M.519.F, nr. 520, met concl. adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas., 1989-90, I, nr. 520 ; 15 
juni 1992, A.R. M.564.F, nr. 541 ; 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62.

Strafzaken - Algemeen - Authentieke vaststellingen - Beweringen die door die vaststellingen worden tegengesproken - Geen 
betichting van valsheid - Ontvankelijkheid

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

Strafzaken - Onduidelijk middel - Voorrecht van rechtsmacht

Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan belang, wanneer, enerzijds, hieruit niet 
kan worden afgeleid of het de ontzegging van een rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van 
magistraten in strijd acht met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grond onwettig acht, 
en het, anderzijds, niet betoogt dat het hof van beroep eiser, een magistraat, voor het hof de uitoefening zou 
hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kunnen doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, 
als die regeling was ingericht bij de artikelen 479 en 482 Sv. (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Belang - Voorrecht van rechtsmacht

Strafzaken - Onduidelijk middel - Voorrecht van rechtsmacht

17 oktober 2001P.01.1333.F AC nr. ...

Het middel dat gericht is tegen de handelingen van het O.M. is vreemd aan de bestreden beslissing en 
derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.99.0224.F, nr. 114.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Handelingen van het openbaar ministerie - Middel zonder verband met de 
bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

11 september 2001P.99.0324.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 11 sept. 2001, AR P.99.0324.N, nr ....

Strafzaken - Allerlei - Intern tegenstrijdige middelen - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk zijn cassatiemiddelen die intern tegenstrijdig zijn.

Strafzaken - Allerlei - Intern tegenstrijdige middelen - Ontvankelijkheid

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...
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Het middel, dat gericht is tegen de beroepen beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het 
Internationaal Straftribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel, is vreemd aan de bestreden beslissing en 
derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6873, nr. 580.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard door de 
raadkamer - Hoger beroep - Cassatieberoep - Middel gericht tegen de beslissing van de raadkamer

20 juni 2001P.00.1309.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing 
naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) 
Cass., 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221 ; DECROËS A., La substitution de motifs par la Cour de cassation, 
Ann. Dr., 1998, blz. 426 e.v.

Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond - Bevoegdheid van het Hof om het 
beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden

20 juni 2001P.01.0885.F AC nr. ...

Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het berust op een feitelijke bewering die geen steun vindt in de 
bestreden beslissing of in de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Cass., 17 sept. 1986, A.R. 
5045, nr. 31.

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Middel dat berust op een feitelijke bewering - Bewering zonder enige steun in de 
bestreden beslissing of in de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan

13 juni 2001P.01.0613.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, AC, 2001, nr...

Strafzaken - Belang - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten - 
Verschillende feiten - Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel - 
Ontvankelijkheid van het middel

Het cassatiemiddel tegen de beslissing die bepaalde, als misdrijven omschreven feiten bewezen verklaart, is 
niet ontvankelijk wanneer de t.a.v. de minderjarige uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is 
verantwoord door andere, als misdrijven omschreven en bewezen verklaarde feiten (1). (1)  Zie Cass., 28 maart 
1995, A.R. P.95.0198.N, nr. 173.

Strafzaken - Belang - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten - 
Verschillende feiten - Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel - 
Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

6 juni 2001P.01.0391.F AC nr. ...

Het door de beklaagde aangevoerde cassatiemiddel tot staving van zijn cassatieberoep dat gericht is tegen de 
beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang, wanneer het kritiek oefent op het feit dat alleen hij aansprakelijk is gesteld voor het ongeval en de 
schadelijke gevolgen ervan, aangezien hij, ook al was hij slechts medeaansprakelijk, niettemin gehouden zou 
zijn tot volledige vergoeding van de door de burgerlijke partij geleden schade (1). (1)  Zie Cass., 7 dec. 1999, 
A.R. P.98.0076.N, nr. 665.

Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Verscheidene daders - Volledige vergoedingsplicht

5 juni 2001P.99.1455.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het middel van beklaagde dat aanvoert dat de rechter onwettig 
nagelaten heeft, benevens de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken, ook de heroprichting 
van de eerder op die plaats bestaande maar afgebroken gebouwen te bevelen (1) (2). (1) Zie cass. 3 maart 
1988, AR 1563, nr 537. (2) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 
22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij artikel  171, lid 1, decreet Vlaams 
Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met 
inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel  204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd 
decreet uit.

Strafzaken - Belang - Middel van beklaagde ten betoge dat de rechter onwettig nagelaten heeft een maatregel tegen hem 
uit te spreken - Ontvankelijkheid
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- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatieberoep, is vreemd aan de 
bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen het voorbereidende 
onderzoek en het deskundigenonderzoek (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Veroordelende beslissing - Vooronderzoek - Deskundigenonderzoek - 
Ontvankelijkheid

Het middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatieberoep, is vreemd aan de 
bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de beschikking tot onttrekking 
waartegen geen enkel cassatieberoep is ingesteld (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Veroordelende beslissing - Beschikking tot onttrekking - Ontvankelijkheid

Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet ontvankelijk, evenmin 
als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is (1). (1) Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1085.F, nr. 7.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

Het middel is niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, wanneer het de bestreden beslissing verwijt dat het 
een conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt aangegeven welke vordering, welk verweer of welke 
exceptie niet zou zijn beantwoord (1). (1) Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F, nr. 485.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Voorlopige hechtenis

- Art. 149 Grondwet 1994

9 mei 2001P.01.0253.F AC nr. ...

Het middel dat erop neerkomt kritiek te oefenen op de veroordeling van eiser om aan de burgerlijke partij een 
schadevergoeding te betalen die lager ligt dan het in de omschrijving van de telastlegging vermelde bedrag, is 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering

Wanneer een enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is de vordering tot cassatie van de 
beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een middel dat slechts betrekking heeft op sommige van die 
misdrijven, ontvankelijk, hoewel de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door een ander misdrijf, 
als uit de beslissing blijkt dat de redenen tot staving van de keuze van die straf en de strafmaat rekening 
houden met alle feiten (1). (1) Zie Cass., 17 juni 1992, A.R. 9660, nr. 543.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Een enkele straf - Middel dat betrekking heeft op bepaalde 
misdrijven - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte alleen een onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de 
beschikking tot verwijzing naar de raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1); het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot staving 
van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus niet ontvankelijk, wanneer het de appèlrechters verwijt 
de verdachte het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen 
die de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de 
onderzoeksgerechten onderwerpt. (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger, 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441, 17 okt. 2000, A.R. 
P.00.1382.N, nr. ... ; 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

Strafzaken - Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Opschorting van de uitspraak - Weigering - 
Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...
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Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending van artikel  159 Gw. door het 
Militair gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het 
verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor 
op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was (1). (1) Zie cass. 31 mei 2000, A.R. 
P.00.0339.F, AC, nr....

Strafzaken - Belang - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing - Beslissing van de 
militaire overheid - Militair gerechtshof - Grondwet (1994) - Artikel 159 - Schending

- Art. 159 Grondwet 1994

3 april 2001P.99.1131.N AC nr. ...

Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft gevraagd het laatst het woord 
te krijgen (1), noch dat hij verweer heeft gevoerd ten betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend 
vermag hij dit verweer niet voor het eerst voor het Hof te voeren. (1) Cass., 11 maart 1986, AR nr. 223, nr. 442.

Strafzaken - Nieuw middel - Procedure voor de feitenrechter - Mogelijkheid voor beklaagde om het laatst het woord te 
krijgen

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2001P.00.1756.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het de miskenning van "de 
grondbeginselen van het strafrecht en van de strafrechtspleging" aanvoert, zonder te verduidelijken welke 
regels of beginselen zijn miskend noch in hoeverre ze zijn miskend (1). (1)  Zie Cass., 7 jan. 1977 (AC, 1977, blz. 
490) ; 30 maart 1977 (AC, 1977, 829) ; 25 nov. 1980 (AC, 1980-81, nr. 181) ; 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 
63.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Miskenning van het recht van verdediging - Ontvankelijkheid

27 maart 2001P.01.0410.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op het middel van de memorie dat in zijn redenering niet in de taal van de 
rechtspleging is opgesteld.

Strafzaken - Allerlei - Middel niet in de taal van de rechtspleging

21 maart 2001P.00.1705.F AC nr. ...

In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van cassatieberoep aanvoert (1). 
(1) Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178.

Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat het verzoek tot heropening van het debat een 
verklaring bevat die er niet in staat of dat het geen verklaring bevat die er wel in staat, maar het arrest alleen 
verwijt dat het aan een in dat verzoek aangevoerd gegeven een uitlegging geeft die het strijdig acht met de 
uitleg die eiser eraan wil geven, door te weigeren daarin een nieuw feit te zien dat aanleiding kan geven tot 
heropening van het debat, voert het niet de miskenning van de bewijskracht van de akten aan (1). (1) Zie Cass., 
26 okt. 2000, A.R. C.99.0060.F, nr ...

Strafzaken - Allerlei - Bewijskracht van de akten - Miskenning

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

13 februari 2001P.99.0739.N AC nr. ...

De toelichting bij een middel vermag niet dat middel aan te vullen of de onduidelijkheid ervan te verhelpen.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Toelichting

7 februari 2001P.00.1522.F AC nr. ...

De tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het 
onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel (1). (1) Cass., 10 nov. 1997, A.R. 
S.97.0050.F, nr. 465.

Strafzaken - Algemeen - Grond van niet-ontvankelijkheid - Middel - Onafscheidbaar met elkaar verbonden onderzoeken
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31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast van de toestemming van 
de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs tegen hem kan dienen (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 
1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - 
Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid

19 december 2000P.00.1439.N AC nr. ...

De laattijdige neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de lasthebber van de raadsman van een 
beklaagde maakt geen geval van overmacht uit (1). (1) Zie cass., 1 juni 1988, AR 6585, nr. 605, voor wat het 
begrip "overmacht" betreft.

Strafzaken - Algemeen - Memorie - Termijn - Vergetelheid - Overmacht - Toepassing

- Artt. 420bis en 420ter Wetboek van Strafvordering

22 november 2000P.00.1113.F AC nr. ...

Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd, is niet ontvankelijk, wanneer 
het de kwijtschelding of de vermindering van de straf wegens de eenheid van misdadig opzet tussen de door 
de bestreden beslissing berechte feiten en de daarvoor, door een eindbeslissing berechte feiten aanvoert.

Strafzaken - Nieuw middel - Eenheid van misdadig opzet

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

15 november 2000P.00.1373.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de aanwezigheid, als openbaar ministerie, 
van een advocaat-generaal aanklaagt die reeds van de zaak heeft kennisgenomen in de hoedanigheid van 
eerste substituut-procureur des Konings, zonder te vermelden in hoeverre die omstandigheid de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de maatschappij onwettig zou maken.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

Wanneer de hoge commissie voor de bescherming van de maatschappij de invrijheidstelling van een 
geïnterneerde geweigerd heeft op grond dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, is het 
middel, dat de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij verwijt daarenboven geen uitspraak te 
hebben gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de geïnterneerde, niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang, aangezien die twee voorwaarden cumulatief vervuld moeten worden (1). (1) Zie Cass., 28 juni 
2000, A.R. P.00.0793.F, nr. ... .

Strafzaken - Belang - Bescherming van de maatschappij - Hoge commissie - Invrijheidstelling - Criteria

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

14 november 2000P.98.1439.N AC nr. ...

In beginsel is niet nieuw het middel dat, ook al houdt het geen verband met de openbare orde of met een 
bepaling van dwingend recht, opkomt tegen een motief dat de rechter geeft om zijn beslissing te 
verantwoorden (1). (1) Cass., 12 maart 1992, AR 9089, nr 367.

Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke rechtsvordering

18 oktober 2000P.00.1329.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een ten overvloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing bekritiseert (1). (1)  Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0378.F, nr. 181.

Strafzaken - Belang - Ten overvloede gegeven reden - Kritiek

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling, in feite, door de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van de gegevens van de zaak of van gegevens die voor het onderzoek ervan 
een onderzoek van feitelijke gegevens veronderstellen, waarvoor het Hof niet bevoegd is (1). (1) Zie Cass., 28 
april 1998, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; 28 april 1999, A.R. P.99.0438.F, nr. 248.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Feitelijke gegevens - 
Ontvankelijkheid

11 oktober 2000P.00.0462.F AC nr. ...
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Een partij mag, in de regel, een gebrek aan antwoord op de conclusie van een andere partij aanvoeren, indien 
de berechting van de door die conclusie opgeworpen betwisting belang heeft voor het geschil tussen haarzelf 
en de andere partijen; het middel afgeleid uit dat gebrek aan antwoord wordt evenwel niet aangenomen 
indien het Hof vaststelt dat de rechter niet op die conclusie hoefde te antwoorden (1). (1) Cass., 13 dec. 1984, 
A.R. 6927-7047, nr. 235; 26 jan. 1993, A.R. 5969, nr. 55; 20 juni 1995, A.R. P.95.0167.N, nr. 318.

Strafzaken - Belang - Conclusie van een andere partij - Gebrek aan antwoord - Ontvankelijkheid

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk, als het opkomt tegen de bevoegdheid van het hof van beroep waarbij een 
gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is gemaakt, op grond van het bestaan van vroegere veroordelingen 
in hoofde van de beklaagde, terwijl het bestreden arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de 
raadkamer, vaststelt dat die beklaagde geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek van dat 
middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is (1). (1) 
Vgl. Cass., 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, nr. 273.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Geen 
gerechtelijk verleden - Vaststelling - Vonnisgerecht - Vroegere veroordelingen - Feitelijk gegeven - Bevoegdheid van het Hof

3 oktober 2000P.99.0437.N AC nr. ...

De verwijzing in de memorie door de eiser in cassatie naar "de juridische argumentatie" in de appelconclusies 
is geen cassatiemiddel (1). (1) Cass., 17 april 1996, AR P.96.0470.F, nr. 118.

Strafzaken - Algemeen - Middel

20 september 2000P.00.0326.F AC nr. ...

Het middel waarin betoogd wordt dat de appèlrechters ten onrechte beslist hebben dat de termijn van de 
verjaring van de strafvordering was geschorst, is niet ontvankelijk omdat het niet tot cassatie kan leiden, daar 
de strafvordering op de datum van de uitspraak van het bestreden vonnis niet verjaard was (1). (1) Zie Cass., 3 
maart 1999, A.R. P.97.1384.F, nr. 124.

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid

20 september 2000P.00.1185.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, wanneer het de bestreden beslissing verwijt dat het 
een conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt aangegeven welke vordering, welk verweer of welke 
exceptie niet zou zijn beantwoord (1). (1) Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Gronden - Geen antwoord op de conclusie - Ontvankelijkheid

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk, wanneer het de schending van de artt. 10 en 11 Gw. aanvoert zonder 
aan te geven waarin die schending bestaat (1). (1) Zie cass., 30 juni 1994, A.R. 9296, nr. 341.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

28 juni 2000P.00.0793.F AC nr. ...

Een middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het alleen opkomt tegen de ongunstige 
beoordeling van de geestestoestand van de geïnterneerde door de hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij, en niet tegen de overweging volgens welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren 
vervuld, terwijl die overweging op zich zijn invrijheidstelling op proef belet (1). (1)  Zie Cass., 30 maart 1982, 
A.R. 7255 (AC, 1981-82, nr. 459); 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37 ; O. VANDEMEULEBROEKE, "Les commissions 
de défense sociale", Rev. dr. pén., 1986, blz. 194, nr. 122 en blz. 200, nr. 134.

Strafzaken - Belang - Bescherming van de maatschappij - Hoge commissie - Invrijheidstelling op proef - Criteria - Naar recht 
verantwoorde beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

21 juni 2000P.99.1285.F AC nr. ...

Het middel waarin de voeging van verschillende zaken, wegens hun samenhang voor de bodemrechter betwist 
wordt, kan niet voor het eerst aan het Hof van Cassatie worden voorgelegd (1). (1) Zie Cass., 5 dec. 1972, AC, 
1973, 335.
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Strafzaken - Nieuw middel - Samenvoeging van zaken - Niet aan de feitenrechter voorgelegd middel - Ontvankelijkheid

13 juni 2000P.98.0810.N AC nr. ...

Het middel hieruit afgeleid dat de burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk is kan niet voor de eerste maal 
voor het Hof worden opgeworpen (1). (1) Zie Cass., 4 nov. 1974 (AC, 1975, 298).

Strafzaken - Nieuw middel - Niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid van het middel

19 april 2000P.00.0009.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat de bestreden beslissing verwijt verschillende straffen uit 
te spreken, wanneer eiser voor de appelrechters niet heeft betoogd dat de hem ten laste gelegde misdrijven 
de opeenvolgende en ononderbroken uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet, waarvoor slechts één enkele 
straf kan worden opgelegd.

Strafzaken - Nieuw middel - Misdrijven - Straffen - Eenheid van opzet - Eén enkele straf - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

18 april 2000P.00.0597.N AC nr. ...

Kan geen aanleiding geven tot cassatie, het middel gesteund op de verschrijving bij de vermelding van de 
naam onder de handtekening van de voorzitter op het proces-verbaal van de rechtszitting.

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vermelding van naam van voorzitter - Verschrijving

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

5 april 2000P.99.1889.F AC nr. ...

Het middel van een partij die tot staving van haar cassatieberoep aanvoert dat niet is geantwoord op de 
conclusie van een andere partij, is ontvankelijk wanneer de oplossing van de door die conclusie opgeworpen 
betwisting hetzelfde belang heeft voor de oplossing van het geschil tussen de eerste partij en de verweerder.

Strafzaken - Algemeen - Geen antwoord op de conclusie van een andere partij - Ontvankelijkheid

21 maart 2000P.00.0095.N AC nr. ...

Een aanvoering in de akte van de voorziening in strafzaken levert geen cassatiemiddel op.

Strafzaken - Algemeen - Aanvoering in de akte van voorziening

- Artt. 422 en 425 Wetboek van Strafvordering

15 maart 2000P.99.1419.F AC nr. ...

In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van cassatieberoep aanvoert. 
(Impliciet).

Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 422 Wetboek van Strafvordering

8 maart 2000P.99.1583.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat de redelijke termijn is overschreden, is niet ontvankelijk, als het 
onderzoek van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Redelijke termijn - Ontvankelijkheid

1 maart 2000P.00.0284.F AC nr. ...

Het middel dat berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, mist feitelijke grondslag.

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste lezing

16 februari 2000P.99.1826.F AC nr. ...

Het middel, dat voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd en waarin betoogd wordt dat het dossier 
niet gedurende ten minste vier dagen voor de rechtszitting van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter beschikking van de veroordeelde en van zijn raadsman is gesteld, is nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk.

Strafzaken - Nieuw middel - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Inzage van het dossier - Ontvankelijkheid
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16 februari 2000P.00.0226.F AC nr. ...

Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

12 januari 2000P.99.1189.F AC nr. ...

Het middel dat kritiek oefent op de behandeling van de zaak in eerste aanleg, is nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk, wanneer het niet is voorgelegd aan de bodemrechter die in hoger beroep uitspraak doet.

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op de behandeling van de zaak in eerste aanleg - Niet aan de 
appèlrechter voorgelegd middel

Het middel dat betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek is, in de regel, niet ontvankelijk tot staving 
van het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest of vonnis.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing - Veroordeling - Voorwerp van het middel - 
Voorbereidend onderzoek

12 januari 2000P.00.0024.F AC nr. ...

Miskenning van een ministeriële omzendbrief geeft geen aanleiding tot cassatie.

Strafzaken - Algemeen - Miskenning van een ministeriële omzendbrief - Miskenning die geen aanleiding geeft tot cassatie

- Art. 159 Grondwet 1994

5 januari 2000P.99.1085.F AC nr. ...

Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet ontvankelijk, evenmin 
als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

22 december 1999P.99.1022.F AC nr. ...

Het middel, waarin betoogd wordt dat in het aan het Hof, met toepassing van artikel  424 Sv. overgelegde 
dossier stukken ontbreken die deel uitmaken van het voorbereidend onderzoek, houdt geen verband met het 
bestreden arrest en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Dossier van de rechtspleging - Stukken van het voorbereidend onderzoek - 
Niet bijgevoegd - Middel - Ontvankelijkheid

21 december 1999P.97.0858.N AC nr. ...

Nu artikel  1341 B.W. van openbare orde noch van dwingend recht is, kan het hierop gestoelde verweer niet 
voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd en is het desbetreffende cassatiemiddel nieuw, mitsdien niet 
ontvankelijk.

Strafzaken - Nieuw middel - Misbruik van vertrouwen - Betwiste overeenkomst - Bewijs - Regels van burgerlijk recht - 
Bepalingen noch van openbare orde noch van dwingend recht - Artikel 1341 B.W. - Verweer niet voorgelegd aan 
feitenrechter - Ontvankelijkheid

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel ten betoge dat eiser in cassatie niet aansprakelijk kan worden gesteld 
voor schade die mede is veroorzaakt door een fout van een derde, daar het geen invloed kan hebben op de 
veroordelingen die tegen eiser zijn uitgesproken in het voordeel van de slachtoffers die zelf geen fout hebben 
begaan, nu de schadeverwekker gehouden is tot volledige vergoeding.

Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Verscheidene 
daders - Volledige vergoedingsplicht

7 december 1999P.98.0487.N AC nr. ...

Een middel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd of waarover die niet ambtshalve heeft beslist, ook al is 
het gegrond op wettelijke bepalingen die de openbare orde raken of van dwingend recht zijn, kan alleen voor 
het Hof worden opgeworpen wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, 
blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.

Strafzaken - Nieuw middel - Bepalingen van openbare orde of van dwingend recht - Vereiste feitelijke gegevens - 
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Feitenrechter - Geen vaststelling

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de eiser, als aangestelde, wordt veroordeeld tot 
schadevergoeding, hoewel de beslissing niet vaststelt dat bij hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk 
voorkomende lichte fout aanwezig was, wanneer uit de feitelijke vaststellingen van de beslissing of van enig 
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, niet kan worden afgeleid dat de rechtsbetrekkingen tussen 
de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel  1 
Arbeidsovereenkomstenwet.

Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst - Aansprakelijkheid van aangestelde

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

Het niet aan de bodemrechter voorgelegde middel, ten betoge dat het recht van verdediging miskend werd 
door het feit dat het K.B. 31 dec. 1953 in het Belgisch Staatsblad slechts in het Nederlands en in het Frans en 
niet in het Duits is bekendgemaakt, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid - Niet in het Duits gepubliceerd K.B.

2 november 1999P.97.0830.N AC nr. ...

Wanneer door de respectieve fouten van verscheidene personen schade is veroorzaakt, is ieder van hen ten 
aanzien van de benadeelden die zelf geen fout hebben begaan tot volledige schadevergoeding gehouden; niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang zijn derhalve de grieven, aangevoerd door degene die dergelijke schade 
heeft veroorzaakt of mede heeft veroorzaakt, die alleen gericht zijn tegen de beslissing dat een derde geen 
fout heeft begaan die oorzaak is van het ongeval en de schade.

Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Schadevergoeding aan niet-
foutieve benadeelde - Grief waarbij een samenlopende fout wordt aangevoerd - Ontvankelijkheid

2 november 1999P.98.1366.N AC nr. ...

Het middel dat uitgaat van de miskenning van eisers recht van verdediging, wegens schending van de artikelen 
31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 332 Wetboek van Strafvordering, 
daar hij niet in elke stand van de strafrechtspleging, vanaf het strafonderzoek tot de procedure in hoger 
beroep, bijgestaan werd door een tolk teneinde hem toe te laten de taal van zijn keuze aan te wenden, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Middel afgeleid uit het gebrek aan bijstand door een tolk - 
Ontvankelijkheid

6 oktober 1999P.99.1379.F AC nr. ...

Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

15 september 1999P.99.1151.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel tegen een beslissing van een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsteling is niet 
ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de akten van administratieve instanties of van het O.M.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Administratieve 
instanties - Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

3 augustus 1999P.99.0934.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op de wettelijke voorwaarden voor een eventuele 
voorwaardelijke invrijheidstelling.

Strafzaken - Allerlei - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Wettelijke voorwaarden - Ontvankelijkheid

23 juni 1999P.99.0663.F AC nr. ...
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Het middel dat de onwettigheid aanvoert van verklaringen waarvan de bodemrechters in feite vastgesteld 
hebben dat zij geen verband hielden met de bij hen aanhangig gemaakte misdrijven, is niet ontvankelijk, 
omdat het niet tot vernietiging kan leiden.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Middel dat de onwettigheid van verklaringen aanvoert - Verklaringen die geen 
verband houden met de misdrijven - Ontvankelijkheid

8 juni 1999P.97.1105.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel dat alleen betrekking heeft op een 
telastlegging, als de enige straf wegens de vermengde telastleggingen, de keuze en de maat ervan naar recht 
verantwoord zijn door de overige tegen de beklaagde bewezen verklaarde telastleggingen.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Meerdere telastleggingen - Een enkele straf - Middel dat op een telastlegging 
betrekking heeft - Naar recht verantwoorde straf - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

2 juni 1999P.99.0023.F AC nr. ...

Het middel dat neerkomt op kritiek op de houding van het openbaar ministerie, is niet ontvankelijk, omdat het 
geen verband houdt met de bestreden beslissing.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Niet-ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het middel dat niet aangeeft in hoeverre de bestreden beslissing het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces miskent.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

Het middel, afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten, dat kritiek oefent op de beoordeling 
van de feitelijke gegevens van de zaak door de feitenrechter, faalt naar recht.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Miskenning van de bewijskracht van de akten

Het middel dat steunt op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing mist feitelijke grondslag.

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt dat het een 
conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt aangegeven welke vordering, welk verweer of welke 
exceptie niet zou zijn beantwoord.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

28 april 1999P.99.0315.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling door de feitenrechters van de 
gegevens van de zaak.~

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Feitelijke gegevens

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op het arrest dat uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer die door het hof van assisen veroordeelde eiser alleen 
tegen het veroordelend arrest cassatieberoep heeft ingesteld.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Hof van assisen - Veroordelend arrest - Voorziening - Middel dat kritiek 
oefent op het arrest over de burgerlijke rechtsvorderingen - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet 
bevoegd is.~

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Middel dat het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na te gaan

27 april 1999P.97.0214.N AC nr. ...

Het middel dat wordt aangevoerd voor het geval dat het bestreden vonnis geheel of gedeeltelijk zou vernietigd 
worden op het cassatieberoep van de tegenpartij heeft, wegens de verwerping van dat cassatieberoep, geen 
bestaansreden meer.

Strafzaken - Allerlei - Cassatieberoep van de tegenpartij - Verwerping
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21 april 1999P.98.1589.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat de schending van artikel  149 Gw. aanvoert, zonder 
de vordering, het verweer of de exceptie te preciseren waarop het bestreden vonnis niet zou hebben 
geantwoord.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Gronden - Geen antwoord op de conclusie - Ontvankelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

14 april 1999P.99.0318.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet 
bevoegd is.

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Onderzoek van feitelijke gegevens

31 maart 1999P.99.0286.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel, waarin de schending wordt aangevoerd van de bepalingen van het Sv.  
betreffende de door de voorzitter van het hof van assisen aan de gezworenen overhandigde vragen, als dat 
middel voor de eerste maal wordt aangevoerd voor het Hof van Cassatie.

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Gezworenen - Door de voorzitter overhandigde vragen - Ontvankelijkheid

- Artt. 337, 338 en 341 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten betoge dat de vreemdeling tegen wie een maatregel 
van vrijheidsberoving is getroffen, geen inzage zou hebben gekregen van het dossier binnen de twee 
werkdagen voor zijn verschijning voor de raadkamer, die zijn invrijheidstelling heeft bevolen.~

Strafzaken - Belang - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Raadkamer - Invrijheidstelling - Inzage van het 
dossier

- Art. 72, zesde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

24 maart 1999P.99.0378.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat een ten overvloede gegeven reden van de bestreden 
beslissing bekritiseert.~

Strafzaken - Belang - Ten overvloede gegeven reden - Kritiek

17 maart 1999P.98.1339.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan precisering, is het cassatiemiddel ten betoge dat artikel  135 Gemeentewet is 
geschonden, zonder aan te geven in welk opzicht die bepaling zou zijn geschonden.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, niet kan leiden tot cassatie 
van de bestreden beslissing.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid

3 maart 1999P.99.0168.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep tot toewijzing aan de 
Staat van de door hem bij zijn invrijheidstelling gestorte borgsom, kan het Hof ambtshalve middelen 
voordragen. (Impliciet).~@@              CCCCCCCCC

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - 
Toewijzing aan de Staat - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Cassatieberoep van de beklaagde - Ambtshalve 
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voorgedragen middelen - Bevoegdheid van het Hof

24 februari 1999P.99.0224.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel van de beklaagde waarbij de aangevoerde 
tegenstrijdigheid in de bestreden beslissing enkel zou voortvloeien uit het feit dat sommige gronden van het 
arrest zijn veroordeling tot een zwaardere straf verantwoord zouden hebben, nu dergelijke tegenstrijdigheid 
de wettelijkheid van de uitgesproken veroordeling niet heeft kunnen aantasten ten nadele van de beklaagde.~

Strafzaken - Belang - Begrip - Beklaagde - Mogelijkheid van zwaardere straf

10 februari 1999P.98.0999.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel ten betoge dat de beslissing niet nagegaan heeft of de verbalisanten aan de beklaagde de 
uitleg hebben gegeven, zoals die voorgeschreven en vereist is bij de wettelijke bepalingen betreffende de 
ademanalysetoestellen voor de meting van het alcoholgehalte in het bloed, is niet ontvankelijk, als het een 
onderzoek in feite vereist.~

Strafzaken - Algemeen - Alcoholgehalte in het bloed - Ademanalyse - Uitleg te geven aan de onderzochte - Rechterlijke 
controle - Feitenonderzoek - Ontvankelijkheid

- Art. 7, vierde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

10 februari 1999P.98.1137.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel, ten betoge dat eiser op de datum van de beslissing en gelet, onder meer, op de duur van 
de beraadslaging van de appèlrechters, niet binnen een redelijke termijn zou zijn berecht, is niet ontvankelijk, 
wanneer het een onderzoek vereist van de feitelijke gegevens die betrekking hebben op de complexiteit van 
de gehele zaak, te rekenen van het tijdstip waarop aan de beklaagde is gemeld dat tegen hem een 
strafrechtelijk opsporingsonderzoek was ingesteld.~

Strafzaken - Algemeen - Redelijke termijn - Beraadslaging - Feitenonderzoek - Ontvankelijkheid

3 februari 1999P.98.0607.F AC nr. ...

De middelen die, gesteld dat zij gegrond waren, slechts op de feiten van één telastlegging betrekking hebben, 
terwijl de uitgesproken maatregel naar recht is verantwoord door de in de andere twee telastleggingen 
bewezen verklaarde feiten, kunnen niet leiden tot vernietiging en zijn, bijgevolg, niet ontvankelijk.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Meerdere telastleggingen - Een enkele straf - Middel dat op een telastlegging 
betrekking heeft - Naar recht verantwoorde straf - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

3 februari 1999P.98.0980.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel, dat niet aangeeft in hoeverre de bestreden beslissing het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces heeft miskend.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip - Artikel 265, §§ 1 en 2, Douane en accijnzenwet

27 januari 1999P.98.0759.F AC nr. ...

Het middel, afgeleid uit de miskenning van het recht van verdediging, van het recht op een eerlijk proces en 
van de regel van de samenhang, welke voortvloeit uit het feit dat het hof van beroep niet bij één en hetzelfde 
arrest uitspraak heeft gedaan over samenhangende of onsplitsbare misdrijven, kan niet voor de eerste maal 
voor het Hof worden opgeworpen.~

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Recht op een eerlijk proces - Samenhang - Ontvankelijkheid

20 januari 1999P.98.0817.F AC nr. ...

Het niet aan de feitenrechter voorgelegde middel, afgeleid uit de miskenning van het recht van verdediging, 
doordat het openbaar ministerie, op de rechtszitting, naast de rechter heeft plaatsgenomen, is nieuw en 
bijgevolg niet ontvankelijk.
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Strafzaken - Nieuw middel - Miskenning van het recht van verdediging - Ontvankelijkheid

13 januari 1999P.98.1062.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt dat het een 
conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt aangegeven welke vordering, welk verweer of welke 
exceptie niet zou zijn beantwoord.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Ontvankelijkheid

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

Het middel ten betoge dat de mogelijke deelneming van eiser aan het misdrijf, gesteld dat ze bewezen was, 
veeleer voortvloeide uit medeplichtigheid dan uit mededaderschap, kan niet voor de eerste maal voor het Hof 
worden aangevoerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Misdrijf - Deelneming - Ontvankelijkheid

13 januari 1999P.99.0026.F AC nr. ...

Het middel dat geen betrekking heeft op de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

10 november 1998P.98.1329.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel ten betoge dat wegens schending van artikel   
28quinquies, § 2, Sv., eisers recht van verdediging is miskend, zonder aan te voeren dat en op welke wijze die 
beweerde miskenning enige weerslag had op de wettigheid van de voorlopige hechtenis.

Strafzaken - Onduidelijk middel - Voorlopige hechtenis

- Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1998P.96.1173.N AC nr. ...

Als een beklaagde met toepassing van het Milieuvergunningsdecreet is veroordeeld wegens het niet naleven 
van een vergunningsvoorwaarde, is niet ontvankelijk het cassatiemiddel dat, gestoeld op de aanvoering dat de 
vergunningsvoorwaarde onduidelijk is, het Hof zou verplichten tot de uitlegging van die voorwaarde.~

Strafzaken - Algemeen - Middel dat het Hof zou verplichten tot de uitlegging van een geschrift - Ontvankelijkheid

- Art. 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

22 september 1998P.96.0576.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat betrekking heeft op een telastlegging als de eiser niet wordt benadeeld 
door de beslissing die hem veroordeelt tot een enkele straf voor alle telastleggingen en dat uit die beslissing 
niet blijkt dat die straf minder zwaar zou zijn geweest indien de telastlegging waarop het middel betrekking 
heeft niet bewezen was verklaard.

Strafzaken - Belang - Straf - Verscheidene misdrijven - Toepassing van artikel 65 Sw. - Geldboete lager dan het wettelijk 
minimum van de zwaarste straf - Middel dat op een telastlegging betrekking heeft - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

24 augustus 1998P.98.0917.N AC nr. ...

Wanneer tegen een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek dat een bevoegdheidsgeschil beslecht 
onmiddellijk cassatieberoep is ingesteld, is niet ontvankelijk het middel dat geen verband houdt met de 
bevoegdheid.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Beslissing inzake bevoegdheid - Middel dat niet de bevoegdheid betreft - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 augustus 1998P.98.1008.N AC nr. ...

Het middel ten betoge dat de rechter ten onrechte heeft rekening gehouden met herhaling leidt, als het 
gegrond is, tot vernietigig van de veroordeling als blijkt dat de rechter bij het bepalen van de strafmaat ook 
heeft rekening gehouden met de door hem vastgestelde staat van wettelijke herhaling.

Strafzaken - Belang - Middel ten betoge dat de rechter ten onrechte heeft rekening gehouden met herhaling - 
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Ontvankelijkheid

- Art. 10, § 4 Hormonenwet 15 juli 1985

- Art. 56 Strafwetboek

12 mei 1998P.96.1370.N AC nr. ...

Als een beklaagde met toepassing van artikel  39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet is veroordeeld wegens het 
niet naleven van een vergunningsvoorwaarde, is niet ontvankelijk het cassatiemiddel dat, gestoeld op de 
aanvoering dat de vergunningsvoorwaarde onduidelijk is, het Hof zou verplichten tot de uitlegging van die 
voorwaarde.

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Middel dat het Hof zou verplichten tot de uitlegging van een geschrift

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 422 Wetboek van Strafvordering

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

12 mei 1998P.97.0439.N AC nr. ...

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard dient het 
Hof slechts na te gaan of de beslissing die het verzet ongedaan verklaart overeenkomstig de wet is gewezen;  
het middel tot staving van zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Beslissing die een verzet ongedaan verklaart - Middel betreffende de 
verjaring van de strafvordering - Ontvankelijkheid

- Artt. 188, tweede lid en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt dat zij op een 
conclusie niet antwoordt, zonder dat daarbij wordt aangegeven op welke vordering, welk verweer of welke 
exceptie niet is geantwoord.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Miskenning van het recht van verdediging - Ontvankelijkheid

18 februari 1998P.97.1402.F AC nr. ...

Het middel dat hierop gegrond is dat eiser niet binnen een redelijke termijn zou zijn berecht, kan niet voor de 
eerste maal aan het Hof worden voorgelegd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Vonnisgerecht - Redelijke termijn - Overschrijding - Niet aan de feitenrechter voorgelegd middel

18 februari 1998P.98.0201.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is het middel waarin de miskenning van de bewijskracht van de akten 
wordt aangevoerd, zonder opgave van de geschriften waarvan de bewijskracht zou miskend zijn.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Miskenning van bewijskracht - Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is het middel waarin de tegenstrijdigheid van de gronden wordt 
aangevoerd, zonder te preciseren waarin die tegenstrijdigheid zou kunnen bestaan.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Tegenstrijdige gronden - Ontvankelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Niet ontvankelijk is het middel dat niet gericht is tegen de bestreden beslissing, maar eigenlijk kritiek oefent op 
een arrest van het Hof, waarin een identiek middel was afgewezen dat eiser tot staving van zijn vorig 
cassatieberoep had aangevoerd.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Middel gericht tegen een arrest van 
het Hof - Ontvankelijkheid

4 februari 1998P.98.0074.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
ten aanzien van de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving.~

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Middel 
afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.
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- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

3 februari 1998P.96.1568.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, is het middel aangevoerd door één der beklaagden tegen de 
bijkomende straf van verbeurdverklaring, wanneer deze straf verantwoord blijft door de veroordeling van 
andere beklaagden tot dezelfde verbeurdverklaring.~

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende daders - Verbeurdverklaring - Middel dat op één van de daders 
betrekking heeft - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

27 januari 1998P.96.1320.N AC nr. ...

Een middel, gesteund op de inbreuk op de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende de mededinging, het 
verbod van misbruik van economische machtspositie of op de belemmering van het vrij verkeer van goederen, 
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.

Strafzaken - Nieuw middel - E.G.-Verdrag - Mededinging - Economische machtspositie - Vrij verkeer van goederen - Niet 
opgeworpen voor feitenrechter

6 januari 1998P.97.1574.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de door de voorzitter van het hof van assisen aan 
een getuige gestelde vragen bekritiseert wanneer niet blijkt dat tegen het stellen van die vragen bezwaar is 
gemaakt voor het hof van assisen~

Strafzaken - Nieuw middel - Hof van assisen - Voorzitter - Aan getuige gestelde vraag - Grieven niet opgeworpen voor het 
hof van assisen

1 oktober 1997P.97.0506.F AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite of de bij het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen 
poliomyelitis een noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin van artikel   8.2 
E.V.R.M.  is;  het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Verplichting tot inenting - Noodzakelijke maatregel tot 
bescherming van de gezondheid in de zin van artikel 8.2 E.V.R.M. - Feitenrechter - Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel - 
Ontvankelijkheid

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

1 oktober 1997P.97.0555.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel waarin eiser het arrest verwijt dat het hem een lichtere 
geldboete heeft opgelegd dan die welke hem met toepassing van artikel  65 Sw. zou moeten opgelegd zijn.

Strafzaken - Belang - Straf - Toepassing van artikel 65 Sw. - Geldboete lager dan de zwaarste straf - Voorziening - Middel 
dat de toepassing van de geldboete bekritiseert - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een voorziening tegen de beslissing tot veroordeling, dat kritiek 
oefent op de wettelijkheid van de beschikking tot verwijzing waartegen geen voorziening werd ingesteld.

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorziening gericht tegen de beslissing tot veroordeling - Middel voert aan 
dat de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank onregelmatig is - Ontvankelijkheid

Het middel dat hieruit is afgeleid dat eisers zaak niet binnen een redelijke termijn is behandeld, kan niet voor 
het eerst aan het Hof worden voorgelegd en is dus niet ontvankelijk, wanneer het niet aan de bodemrechter is 
voorgelegd.

Strafzaken - Nieuw middel - Voorziening - Middel - Redelijke termijn - Overschrijding - Ontvankelijkheid

30 september 1997P.96.0489.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel gericht tegen afzonderlijke tenlasteleggingen, zo voor de vermengde feiten één 
straf werd uitgesproken en deze straf naar recht verantwoord blijft door de niet aangevochten 
tenlasteleggingen.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Een enkele straf - Middel dat op sommige van die misdrijven 
betrekking heeft - Ontvankelijkheid
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- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

Zo een middel, gericht tegen afzonderlijke tenlasteleggingen, niet ontvankelijk is nu de voor de vermengde 
feiten uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door de niet bekritiseerde tenlasteleggingen, blijft het 
middel wel ontvankelijk inzoverre de bestreden beslissing voor de aangevochten tenlasteleggingen eveneens 
de bekendmaking van de beslissing beveelt. (impliciet).

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk - Een enkele straf - 
Middel dat op sommige van die misdrijven betrekking heeft - Naar recht verantwoorde straf - Bekendmaking beslissing - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

30 september 1997P.97.1177.N AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie worden 
aangevoerd.

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging - Ontvankelijkheid

9 september 1997P.97.1155.N AC nr. ...

Feitelijke grondslag mist het cassatiemiddel waarin aan de commissie tot bescherming van de maatschappij 
wordt verweten geen uitspraak te hebben gedaan over een aanvraag tot heropening van de debatten, 
wanneer niet is gebleken dat het origineel van de hiertoe tot de genoemde commissie gerichte brief ooit werd 
verstuurd of door de commissie werd ontvangen vooraleer zij uitspraak deed.~

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot heropening der debatten - 
Geen bewijs van ontvangst voor de uitspraak van de beslissing

22 juli 1997P.97.0847.F AC nr. ...

Het middel hieruit afgeleid dat een door de afgevaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken genomen 
beslissing onwettig is, aangezien zij in een andere dan de daarvóór gebruikte taal is gesteld, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen.~

Strafzaken - Nieuw middel - Vreemdeling - Hechtenismaatregel - Middel - Schending van de wet op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken - Middel voor het eerst voor het Hof voorgedragen - Ontvankelijkheid

15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

De eigenheid en de doeleinden van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de 
daarin dwingend vastgelegde zeer korte termijnen om over de handhaving van een voorlopige hechtenis te 
beslissen, staan aan het stellen van een welkdanige prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in de weg.~

Strafzaken - Algemeen - Middel dat de vraag opwerpt bedoeld in artikel 26 bijzondere wet Grondwettelijk Hof - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Perken

24 juni 1997P.95.1481.N AC nr. ...

Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk het middel 
dat slechts op één van de in die telastleggingen omschreven misdrijven betrekking heeft, ongeacht op welk 
tegen eiser bewezen verklaard strafbaar feit het enig in de beslissing vermeld artikel als wettelijke bepaling 
betrekking heeft en ongeacht de omstandigheid dat het bewezen zijn van dit feit door het cassatieberoep 
wordt aangevochten, als het Hof vaststelt dat de straf naar recht verantwoord is door de in de niet vermelde 
wetsbepaling bedoelde telastlegging, waarvan de bewezenverklaring niet betwist is.

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Een enkele straf - Middel dat op een van die misdrijven 
betrekking heeft - Wetsbepaling betreffende het andere niet vermeld - Naar recht verantwoord - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

11 juni 1997P.97.0746.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens te toetsen, waarvoor het 
niet bevoegd is.~

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Toetsing van feitelijke gegevens

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk, omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel gericht tegen de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis die door de door dit middel niet bekritiseerde motieven naar recht 
verantwoord is.~

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Motivering - Naar recht verantwoord - Middel 
zonder weerslag op de beslissing - Ontvankelijkheid

- Artt. 22, zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 april 1997P.97.0524.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel in zoverre het betrekking heeft op de, ingevolge de beschikking een 
onderzoeksrechter van verder onderzoek te ontlasten, zonder voorwerp geworden en met de bestreden 
beslissing tot handhaving van een autonoom bevel tot aanhouding geen verband houdende beslissingen.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt 
ontlast - Gevolg - Beslissingen over de voorlopige hechtenis - Middel tegen die beslissingen - Ontvankelijkheid

26 maart 1997P.97.0378.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, binnen de vijf dagen na het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding, uitspraak 
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, waarin kritiek wordt uitgeoefend op de overwegingen 
van het arrest betreffende een handeling van de onderzoeksrechter, die niets uitstaande heeft met de 
uitvaardiging van dat bevel.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis - Eerste handhaving - Regelmatigheid van het bevel 
tot aanhouding - Middel dat niets uitstaande heeft met het bevel tot aanhouding

- Artt. 16, § 5 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis.~

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de 
schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

19 maart 1997P.97.0336.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten betoge dat wegens gewettigde verdenking de 
verwijzing kan worden gevraagd van de ten laste van eiser in onderzoek genomen zaak van de bij vordering 
van het O.M. geadieerde onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter, wanneer uit de 
processtukken blijkt dat de onderzoeksrechter, die oorspronkelijk van de zaak kennis genomen had, melding 
had gemaakt van een verhindering die door de voorzitter van de rechtbank wettig werd geacht en is vervangen 
door een werkend rechter die overeenkomstig artikel  80, eerste lid, Ger.W., te dien einde is aangewezen.

Strafzaken - Belang - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter wettig verhinderd en vervangen - Ontvankelijkheid

11 maart 1997P.96.0223.N AC nr. ...

Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk het middel 
dat slechts op één van de in die telastleggingen omschreven misdrijven betrekking heeft, als de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft door de andere bewezen verklaarde telastlegging.~

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Een enkele straf - Middel dat op een van die misdrijven 
betrekking heeft - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van bepaalde misdrijven 
wanneer de internering naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen verklaarde misdrijven.~

Strafzaken - Belang - Internering - Onderscheiden misdrijven - Middel betreffende sommige misdrijven - Wettelijk 
verantwoorde maatregel - Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

5 februari 1997P.96.0927.F AC nr. ...
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De vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een middel dat alleen 
betrekking heeft op de wegens de tenlastelegging valsheid en gebruik van valse stukken uitgesproken 
hoofdstraf, is ontvankelijk, ofschoon de wegens die tenlastelegging uitgesproken hoofdstraf wettig 
verantwoord blijft door een ander misdrijf, wanneer blijkt dat de bijkomende straf van verbeurdverklaring van 
de valse stukken door geen enkel ander misdrijf kan worden verantwoord (Impliciet).

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Hoofdstraf - Valsheid en gebruik van valse stukken - Bijkomende straf - 
Verbeurdverklaring - Middel dat alleen betrekking heeft op de hoofdstraf - Straf naar recht verantwoord door een ander 
misdrijf - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

4 februari 1997P.95.0238.N AC nr. ...

Het middel dat een onregelmatigheid aanvoert waardoor een beschikking tot verwijzing van de raadkamer, 
waartegen geen cassatieberoep werd ingesteld, niet onbestaande maar wel vernietigbaar zou zijn, kan niet 
aangenomen worden.~

Strafzaken - Allerlei - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam van de rechter - Geen 
cassatieberoep

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Het middel dat niet uitlegt waarom de omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost -
"transmission-report" - in de Engelse taal zijn gesteld, de nietigheid tot gevolg heeft van het per faxpost 
gegeven bericht, waarvan niet betwist wordt dat het in de Nederlandse taal is gesteld, kan niet aangenomen 
worden.~

Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Oproeping - Faxpost - Engelstalige vermelding

- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Niet ontvankelijk is het middel dat niet gericht is tegen de bestreden beslissing, maar dat neerkomt op kritiek 
op een arrest van het Hof waarbij het beslist heeft, in de zaak van een medeverdachte die rechter is, een van 
de daartoe geëigende rechtsplegingen toe te passen in plaats van de andere.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Middel gericht tegen een arrest van 
het Hof - Ontvankelijkheid

- Artt. 479 e.v. Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het middel dat niet gericht is tegen de bestreden beslissing, maar slechts tegen de 
betekening ervan.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel gericht tegen de betekening - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het middel dat niet gericht is tegen het bestreden arrest maar dat neerkomt op kritiek op 
een arrest van het Hof (inzake de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser) waarbij het 
oordeelde dat eiser onderworpen is aan dezelfde rechtspleging als een medeverdachte die rechter is.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Middel gericht tegen een arrest van 
het Hof - Ontvankelijkheid

- Artt. 479 e.v. Wetboek van Strafvordering

9 oktober 1996P.96.1270.F AC nr. ...

Artikel 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis.~

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de 
schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

Niet ontvankelijk zijn de middelen die hetzij niet aangeven in welk opzicht het arrest de opgesomde wettelijke 
bepalingen schendt, hetzij verwijzen naar de middelen, die door een medeverdachte zijn aangevoerd tegen 
het arrest dat zijn eigen voorlopige hechtenis handhaaft, zonder aan te geven in welk opzicht de door die 
andere verdachte aangevoerde onwettigheden de bestreden beslissing aantasten.~

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verwijzing naar de middelen van een 
medeverdachte - Ontvankelijkheid

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

P. 750/30476-9-2016



2 oktober 1996P.96.1085.F AC nr. ...

Wanneer wegens een misdrijf met een verzwarende omstandigheid een straf is opgelegd, is niet ontvankelijk 
het middel dat enkel op de verzwarende omstandigheid betrekking heeft, als de veroordeling naar recht 
verantwoord blijft door het misdrijf zonder de verzwarende omstandigheid.~

Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verzwarende omstandigheid - Straf - Straf naar recht verantwoord zonder de 
verzwarende omstandigheid - Middel dat de verzwarende omstandigheid bekritiseert - Ontvankelijkheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

2 oktober 1996P.96.1253.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de duur van de rechtspleging de in artikel  5.3 
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, wanneer dat middel voor de eerste maal voor het Hof 
van cassatie wordt aangevoerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Redelijke termijn - Overschrijding - Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 september 1996P.96.1224.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de termijn van de rechtspleging de in artikel  
5.3 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, wanneer dat middel voor de eerste maal voor het 
Hof van cassatie wordt aangevoerd.

Strafzaken - Nieuw middel - Redelijke termijn - Overschrijding - Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 september 1996P.96.1230.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat geen betrekking heeft op de bestreden beslissing.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid

4 september 1996P.96.0536.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel m.b.t. een arrest tot verwijzing van een zaak naar het hof van assisen, wanneer 
het cassatieberoep enkel tegen het veroordelend arrest is ingesteld.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Hof van assisen - Cassatieberoep tegen het veroordelend arrest - Middel 
dat betrekking heeft op het verwijzend arrest

Het cassatiemiddel waarin de partijdigheid van een jurylid wordt aangevoerd kan niet gegrond worden 
bevonden, wanneer de feiten waarop die bewering berust niet zijn vastgesteld in de processen-verbaal van de 
zittingen van het hof van assisen noch in enig ander stuk van de zaak en het hof van assisen, bij ontstentenis 
van enige betwisting daaromtrent, over dat punt geen uitspraak hoefde te doen.~

Strafzaken - Feitelijke grondslag - Hof van assisen - Partijdigheid van een jurylid - Vaststelling

3 september 1996P.96.0557.N AC nr. ...

Wanneer een verdachte zich bij onderscheiden akten in cassatie voorzien heeft tegen twee arresten en in één 
zaak een middel aanvoert waarvan de beoordeling het onderzoek van beide arresten vereist, dienen, met het 
oog op een goede rechtsbedeling, beide zaken te worden samengevoegd.~

Strafzaken - Algemeen - Beoordeling - Onderzoek - Twee bestreden beslissingen - Voeging

5 juni 1996P.95.1419.F AC nr. ...

In strafzaken is niet ontvankelijk het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 
draagwijdte van de akte van aanhangigmaking, als die beoordeling door het vonnisgerecht de perken van het 
aan de tegenspraak der partijen onderworpen geschil niet te buiten gaat.~

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Rechtbanken - Aanhangigmaking - Akte van 
aanhangigmaking - Draagwijdte - Feitelijke beoordeling - Gevolg - Middel - Ontvankelijkheid

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

P. 751/30476-9-2016



De beschuldigde die zich in cassatie heeft voorzien tegen de door een hof van assisen tegen hem uitgesproken 
veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het voor het hof van assisen 
gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtspleging worden bekritiseerd.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing - Hof van assisen - Veroordelend arrest - Draagwijdte 
van het cassatieberoep - Onderzoek voor het hof van assisen - Rechtspleging voor het hof van assisen

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0470.F AC nr. ...

De verwijzing "naar de motivering in de voor het hof van beroep toegelichte conclusie (...)" is geen 
cassatiemiddel.~

Strafzaken - Algemeen - Middel

2 april 1996P.96.0398.N AC nr. ...

In geval van hoger beroep tegen de beschikking die het bevel tot aanhouding handhaaft, is het door de griffier 
aan de raadsman van de verdachte te geven bericht van dag, plaats en uur van verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven op straffe van nietigheid;  het verzuim ervan kan slechts tot 
nietigheid leiden als daardoor het recht van verdediging wordt miskend;  niet ontvankelijk is het middel ten 
betoge dat eisers recht van verdediging is miskend doordat hem de bijstand van een raadsman werd ontzegd 
nu deze niet van de rechtszitting op de hoogte werd gebracht, wanneer de verdachte door de appelrechters in 
zijn verweermiddelen is gehoord en het niet blijkt dat hij heeft aangevoerd dat zijn recht van verdediging is 
miskend.

Strafzaken - Nieuw middel - Miskenning van het recht van verdediging - Ontvankelijkheid

- Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 februari 1996P.95.1059.F AC nr. ...

De beklaagde die tot één enkele straf veroordeeld is kan, bij gebrek aan belang, geen middel aanvoeren ten 
betoge dat de feitenrechter meer dan één straf had moeten uitspreken.~

Strafzaken - Belang - Verschillende misdrijven - Veroordeling tot één enkele straf - Middel gericht tegen die beslissing - 
Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

In strafzaken vormt de toelichting die eiser in cassatie in zijn memorie heeft verstrekt bij de middelen, één 
geheel met die middelen (Impliciet).~

Strafzaken - Algemeen - Aard van het cassatiemiddel - Middel

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

10 januari 1996P.95.1335.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel, dat de samenstelling van de assisenjury bekritiseert, 
terwijl eiser de gelegenheid heeft gehad gezworenen te wraken en niet blijkt dat hij die samenstelling voor het 
hof van assisen heeft bekritiseerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op de samenstelling van de jury - Hof van assisen

5 december 1995P.94.1047.N AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat alle bewezen verklaarde misdrijven de uiting van eenzelfde strafbare 
gedraging vormen en hij hiervoor opschorting van de uitspraak van veroordeling gelast, is niet ontvankelijk het 
cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van een misdrijf, indien de opschorting van de 
uitspraak naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen verklaarde misdrijven.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid - Eén enkel strafbaar feit - Verschillende misdrijven - Opschorting van de uitspraak - 
Middel dat op een van die misdrijven betrekking heeft - Strafvordering

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

P. 752/30476-9-2016



Niet ontvankelijk, indien niet voor het appelgerecht aangevoerd, is het middel waarin eiser betoogt dat op de 
inventaris van de door de politierechtbank aan de correctionele rechtbank toegezonden stukken een niet 
geïndentificeerde handtekening voorkomt, zodat onmogelijk kan worden nagegaan of het wel degelijk de 
griffier is die de inventaris heeft ondertekend.~

Strafzaken - Nieuw middel - Ondertekening - Onregelmatigheid - Dossier van de eerste rechter - Overzending aan het 
appelgerecht - Inventaris

- Art. 2 Wet 29 april 1806

21 november 1995P.95.1247.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel - nu het enkel de beslissing van de raadkamer betreft -
dat aanvoert dat de beschikking van de raadkamer, waarbij het tegen de verdachte uitgevaardigde bevel tot 
aanhouding werd gehandhaafd, nietig is omdat, in weerwil van artikel 21, §3, van de Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag vóór de 
verschijning voor de raadkamer ter beschikking was gehouden van hemzelf en van zijn raadsman, en dat de 
nietigheid van de beschikking van de raadkamer zich uitstrekt tot de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de nietige beschikking bevestigt (en constateert dat het voorschrift van dit artikel 
21, §3 m.b.t. de rechtspleging voor haar werd nageleefd).

Strafzaken - Belang - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Regelmatige rechtspleging - 
Handhaving - Onregelmatige rechtspleging - Terbeschikkingstelling van het dossier - Middel enkel gericht tegen de 
beschikking van de raadkamer - Raadkamer

- Art. 21, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 november 1995P.95.0428.F AC nr. ...

Het middel gegrond op een loutere veronderstelling is niet ontvankelijk.~

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Middel - Grondslag - Veronderstelling

8 november 1995P.95.0506.F AC nr. ...

Het middel, dat in strafzaken de bestreden beslissing verwijt dat ze niet passend heeft geantwoord op de 
conclusie van eiser, faalt naar recht in zoverre het de schending van artikel   149 Gw.  aanvoert, nu die grief 
geen verband houdt met het vormvoorschrift vervat in de vermelde bepaling van de Grondwet.~

Strafzaken - Allerlei - Antwoord op de conclusie - Niet passend antwoord - Aangewezen wetsbepaling - Grief - Artikel 149, 
Gw. (1994)

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 97 Grondwet 1831

17 oktober 1995P.94.0449.N AC nr. ...

Nieuw is het middel dat is afgeleid uit miskenning van het gezag van het rechterlijk gewijsde van een 
tussenarrest en dat niet voor de grondrechter werd aangevoerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Cassatie - Strafvordering - Ontstentenis van hoger beroep - Appelgerecht - Beslissing

11 oktober 1995P.95.0943.F AC nr. ...

Wanneer t.a.v. een minderjarige één enkele maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding werd bevolen 
wegens verschillende als misdrijf omschreven feiten, is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, de vordering tot 
cassatie van de beslissing op de strafvordering, wanneer die vordering gegrond is op een middel dat slechts 
betrekking heeft op sommige van die feiten, terwijl de bevolen maatregel naar recht verantwoord blijft door 
een ander als misdrijf omschreven feit.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid - Maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding - Verschillende, als misdrijf 
omschreven feiten - Eén enkele maatregel - Middel dat slechts op bepaalde feiten betrekking heeft - Maatregel naar recht 
verantwoord door een ander feit - Strafvordering - Jeugdbescherming

- Art. 37 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

22 augustus 1995P.95.0912.N AC nr. ...

P. 753/30476-9-2016



De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk om voor de eerste maal voor het Hof kritiek uit te oefenen op het 
verslag van het psychiatrisch onderzoek, met name op de wijze waarop de psychiater-deskundige zijn 
onderzoek heeft verricht.~

Strafzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Psychiatrisch onderzoek - Middel dat kritiek oefent op het verslag - Middel 
niet overgelegd aan de feitenrechter

25 juli 1995P.95.0800.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel betreffende een bijkomende vraag die de 
verdediging voorstelde aan de juryleden te stellen, wanneer de feiten in hun oorspronkelijke kwalificatie 
bewezen zijn.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid - Feiten bewezen verklaard in hun oorspronkelijke kwalificatie - Middel betreffende 
een bijkomende vraag ten verzoeke van de verdediging - Hof van assisen

20 juni 1995P.95.0167.N AC nr. ...

Het middel van een partij die tot staving van haar cassatieberoep aanvoert dat niet is geantwoord op de 
conclusie van een andere partij, is ontvankelijk wanneer de door die conclusie opgeworpen betwisting 
hetzelfde belang heeft voor het geschil tussen de eerste partij en verweerder.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid - Middel uit niet-beantwoording van conclusie van andere partij

15 juni 1995P.94.0198.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de beklaagde de getuigen à charge of à 
décharge niet heeft kunnen doen oproepen en ondervragen, als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat een dergelijk verzoek tot de appelrechters werd gericht.~

Strafzaken - Nieuw middel - Ondervraging van getuigen

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

17 mei 1995P.95.0422.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de aan de jury gestelde vragen bekritiseert, 
wanneer geen van de partijen tegen die vragen bezwaar gemaakt heeft voor het hof van assisen.~

Strafzaken - Nieuw middel - Aan de jury gestelde vragen - Grieven niet opgeworpen voor het hof van assisen - Hof van 
assisen

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar 
verklaard heeft, ofschoon de verdachte voordien in vrijheid was gesteld, is niet ontvankelijk het middel dat de 
wettigheid van die beslissing betwist, terwijl het cassatieberoep is ingesteld tegen de achteraf door het hof van 
assisen uitgesproken veroordeling.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Beschikking tot gevangenneming - Beschikking opnieuw uitvoerbaar 
verklaard - Middel dat tegen die beslissing opkomt - Voorziening tegen de door het hof van assisen uitgesproken 
veroordeling - Invrijheidstelling

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

De verwijzing naar voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerde middelen levert geen 
cassatiemiddel op.~

Strafzaken - Algemeen - Middel

9 mei 1995P.95.0266.N AC nr. ...

Het middel, afgeleid uit schending van artikel  65 (oud) Sw. doordat bij de strafvervolging die heeft geleid tot 
het bestreden arrest de bij een ander rechtscollege aanhangige strafvervolging had dienen gevoegd te worden 
op grond dat alle vervolgde feiten uiting zijn van een zelfde misdadig opzet, is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk wanneer blijkt dat voor de nog niet gevonniste feiten met toepassing van artikel  61 Sw. geen straf 
kan worden uitgesproken.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid

3 mei 1995P.94.1514.F AC nr. ...

P. 754/30476-9-2016



Zonder verband met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat bij het 
aan het Hof voorgelegde dossier van de rechtspleging geen uitgifte of eensluidend afschrift van de bestreden 
beslissing is gevoegd.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Ontvankelijkheid - Bestreden beslissing - Dossier van de rechtspleging - 
Uitgifte - Eensluidend afschrift - Niet bijgevoegd - Middel

29 maart 1995P.95.0146.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending van artikel  241 Sv. aanvoert, maar niet bepaalt welke van de 
voor de onderzoeksrechter afgelegde verklaringen op onwettige wijze zijn weergegeven in de akte van 
beschuldiging.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Niet-ontvankelijkheid

28 maart 1995P.95.0198.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van één misdrijf 
wanneer de internering naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen verklaarde misdrijven.~

Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid van het middel - Onderscheiden misdrijven - Middel betreffende één feit - Wettelijk 
verantwoorde maatregel - Internering

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

22 maart 1995P.93.1334.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, is het middel dat kritiek uitoefent op de in het zittingsblad van het 
bestreden vonnis vermelde opdeciemen van de strafrechtelijke geldboeten, wanneer het de in het bestreden 
vonnis vermelde opdeciemen niet betwist noch aanvoert dat de rechters een andere verhoging hadden 
moeten toepassen.~

Strafzaken - Belang - Tegenstrijdigheid - Opdeciemen - Strafrechtelijke geldboete - Vermelding in zittingsblad en vonnis

22 maart 1995P.95.0064.N AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie worden 
aangevoerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Recht van verdediging

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat berust op beweringen die worden tegengesproken door de authentieke 
vaststellingen van een proces-verbaal van de rechtszitting, wanneer eiser dat proces-verbaal niet van valsheid 
heeft beticht.~

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Authentieke vaststellingen - Beweringen die door die vaststellingen worden 
tegengesproken - Proces-verbaal van de rechtszitting - Geen betichting van valsheid

21 december 1994P.94.0845.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de eiser, als aangestelde, wordt veroordeeld tot 
schadevergoeding, hoewel de beslissing niet vaststelt dat bij hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk 
voorkomende lichte fout aanwezig was, wanneer de beslissing niet vaststelt dat de rechtsbetrekkingen tussen 
de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel  1 
Arbeidsovereenkomstenwet.~

Strafzaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst

25 oktober 1994P.93.0674.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op middelen die worden aangevoerd in akten van betekening van de voorziening.~

Strafzaken - Allerlei - Aanvoering in akten van betekening van de voorziening

- Artt. 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering

27 september 1994P.94.1079.N AC nr. ...

P. 755/30476-9-2016



Wanneer voor het onderzoeksgerecht dat het door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar verklaarde, niet is aangevoerd dat het aan het uitleveringsverzoek ten grondslag liggende misdrijf 
buiten het grondgebied van de verzoekende partij werd begaan, is het middel dat op deze aanvoering steunt 
niet ontvankelijk; het zou het Hof verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

Strafzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Onderzoeksgerecht - Uitlevering - Door de vreemde overheid verleend bevel 
tot aanhouding - Exequatur - Misdrijf buiten het grondgebied van de verzoekende staat begaan - Onderzoek van feiten

- Art. 147 Grondwet 1831

25 juli 1994P.94.0968.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel ten betoge dat artikel  22, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman is 
geschonden, wanneer de door die wetsbepaling voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.

Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis - Mededeling van het dossier aan de verdediging - Taalgebruik in bestuurszaken - 
Bericht - Artikel 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Middel ten betoge dat die wetsbepaling is geschonden voor 
de raadkamer - Rechtsvormen in acht genomen in hoger beroep

29 juni 1994P.94.0766.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de zaak van de opgesloten eiser niet binnen 
een redelijke termijn is behandeld, wanneer dat middel niet voor de kamer van inbeschuldigingstelling is 
aangevoerd.~

Strafzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn - Overschrijding

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

22 juni 1994P.94.0719.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel waaruit wegens de onduidelijkheid ervan niet kan worden opgemaakt waarin 
de aangevoerde onwettigheid bestaat.~

Strafzaken - Onduidelijk middel - Niet-ontvankelijkheid

15 juni 1994P.94.0147.F AC nr. ...

In strafzaken is niet ontvankelijk het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte 
van de akte van aanhangigmaking, als die beoordeling de perken van het aan de tegenspraak der partijen 
onderworpen geschil niet te buiten gaat.~

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Voorwaarden - Feitelijke beoordeling - Akte van 
aanhangigmaking - Ontvankelijkheid van het cassatiemiddel

8 juni 1994P.94.0281.F AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk zijn, in strafzaken, de cassatiemiddelen met beroep op het voordeel van 
de twijfel, op de onoverkomelijke dwaling of op de onregelmatigheid van een bestuurlijke beslissing waarbij 
het herstel in de vorige staat wordt gevorderd van de plaats waar beklaagde zonder vergunning heeft 
gebouwd, wanneer die middelen niet voor de feitenrechter zijn opgeworpen.

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat de onregelmatigheid van een bestuurlijke beslissing aanvoert

Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat een rechtvaardigingsgrond aanvoert

25 mei 1994P.94.0068.F AC nr. ...

In de regel niet ontvankelijk tot staving van de voorziening tegen een veroordelend arrest of vonnis is het 
middel dat betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek.~

Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing - Veroordeling - Voorwerp van het middel - 
Voorbereidend onderzoek

11 mei 1994P.94.0460.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel waarin de eiser grieven aanvoert die, ook al waren ze gegrond, de wettigheid 
van de bekritiseerde beslissing niet kunnen beïnvloeden en derhalve niet tot cassatie kunnen leiden.~

Strafzaken - Belang - Grieven zonder weerslag op de beslissing
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30 maart 1994P.94.0263.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat uitgaat van een loutere veronderstelling.

Strafzaken - Allerlei - Grief - Grondslag - Veronderstelling

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel ten betoge dat het recht van verdediging voor de raadkamer bij de 
handhaving van de voorlopige hechtenis is geschonden, wanneer dat recht in hoger beroep voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling is geëerbiedigd door de kennisname door de verdediging van bij het dossier gevoegde 
stukken.

Strafzaken - Belang - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Ontvankelijkheid - Recht van verdediging - 
Regelmatige rechtspleging - Handhaving - Raadkamer

- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

TUCHTZAKEN

30 november 2000D.00.0023.F AC nr. ...

In tuchtzaken is het middel dat kritiek oefent tegen de weigering van de bodemrechter om het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen en dat niet met de vereiste nauwkeurigheid opkomt tegen de beslissing 
die uit die weigering volgt, niet ontvankelijk (1). (1) Vgl. Cass., 12 jan. 1996, AR C.95.0124.F, nr. 26.

Tuchtzaken - Allerlei - Bodemrechter - Weigering om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen - Beslissing als 
gevolg van die weigering - Beslissing waartegen een onduidelijk middel kritiek oefent

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

In tuchtzaken is het middel dat een schending van de artt. 10 en 11 Gw. aanvoert en niet preciseert welke 
normen, die in casu toepasselijk zijn en die bedoeld zijn in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof, de voornoemde grondwetsregels zouden schenden, niet ontvankelijk.

Tuchtzaken - Onduidelijk middel - Bodemrechter - Weigering om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen - 
Schending van grondwetsregels - Normen die voornoemde regels schenden niet aangegeven - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de tuchraad van beroep van de Orde van advocaten wegens verscheidene telastleggingen één enkele 
tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat betrekking heeft op sommige telastleggingen niet ontvankelijk, 
daar de straf naar recht verantwoord blijft door de gegrondheid van de overige telastleggingen (1). (1) Zie 
Cass., 25 jan. 1996, AR D.94.0015.N, nr. 54; vgl. 16 dec. 1999, AR C.99.0062.N, nr. 685.

Tuchtzaken - Belang - Verscheidene overtredingen - Eén straf - Middel met betrekking tot een telastlegging - 
Ontvankelijkheid

Een middel dat niet opkomt tegen een motivering die een beslissing op zelfstandige wijze verantwoordt, kan 
niet tot cassatie leiden en is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk (1). (1) Vgl. Cass., 23 nov. 1995, AR 
C.94.0303.N, nr. 504.

Tuchtzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel dat enkel kritiek oefent op bepaalde redenen van de bestreden 
beslissing - Ontvankelijkheid

19 mei 2000D.99.0006.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de geneesheer, lid van de raad van 
beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de 
raad van beroep en ze ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de raad 
van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de geneesheer, vast lid, vervangen is door 
een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1997, A.R. nr. D.96.0004.N, nr. 234; doordat de samenstelling van de 
provinciale raden en van de raden van beroep van de Orde van geneesheren niet wordt bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad en dat het administratief jaarboek waarnaar eiser verwees een privé-publicatie is die uit 
zichzelf geen enkel officieel karakter heeft en geen stuk is waarop het Hof vermag acht te slaan, kan het Hof, 
bij gebreke van een officiële publicatie, zijn toetsing niet uitoefenen.

Tuchtzaken - Algemeen - Middel - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

- Art. 18, eerste, derde en zevende lid KB 16 feb. 1970
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- Art. 12, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

16 december 1999C.99.0062.N AC nr. ...

Wanneer de raad van beroep van de Orde van architecten wegens verschillende telastleggingen een enkele 
tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat enkel betrekking heeft op een telastlegging ontvankelijk als niet 
vaststaat dat de door het middel niet bedoelde fout de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou gehad hebben.

Tuchtzaken - Belang - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Middel met betrekking tot een telastlegging - 
Ontvankelijkheid

7 mei 1999D.98.0044.N AC nr. ...

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat onduidelijkheid van de telastlegging aanvoert als uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser zulks voor de raad van beroep heeft 
aangevoerd.

Tuchtzaken - Nieuw middel - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Onduidelijkheid van de telastlegging - 
Ontvankelijkheid

24 oktober 1997D.97.0006.F AC nr. ...

Het verzoek om de beslissing van de provinciale raad van de Orde van apothekers met gesloten deuren of in 
openbare rechtszitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is geen 
substantiële rechtsvorm; nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad 
verweten wordt in openbare rechtszitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt dat de apotheker dat 
bezwaar voor de raad van beroep heeft aangevoerd

Tuchtzaken - Nieuw middel - Orde der apothekers - Provinciale raad - Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid 
van de apotheker - Middel dat de noodzaak van de behandeling met gesloten deuren aanvoert

- Art. 24 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

20 juni 1997D.97.0012.N AC nr. ...

Is niet tegenstrijdig het arrest dat zegt, enerzijds dat alle dienende vragen konden gesteld worden door 
betrokkene tijdens het door het hof van beroep gehouden verhoor, anderzijds dat het overbodig was bepaalde 
personen als getuige op te roepen.~

Tuchtzaken - Feitelijke grondslag - Tegenstrijdigheid in de redenen - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

16 mei 1997D.96.0004.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt een tuchtsanctie ten laste van eiser te 
hebben uitgesproken onder meer op grond van feiten waarvoor door de provinciale raad was beslist dat eiser 
buiten vervolging moest worden gesteld, beslissing die niet aan het Hof is overgelegd, en het Hof verplicht tot 
een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.~

Tuchtzaken - Algemeen - Middel - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid

25 januari 1996D.94.0015.N AC nr. ...

Wanneer de raad van beroep van de Orde der apothekers wegens twee tekortkomingen aan de 
beroepsplichten één enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de cassatiemiddelen die enkel betrekking hebben op één 
van die tekortkomingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht verantwoord blijft door de 
schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging.~

Tuchtzaken - Belang - Orde der apothekers - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Middel met betrekking tot één 
telastlegging - Ontvankelijkheid

7 april 1995D.93.0029.N AC nr. ...

Grieven die gebaseerd zijn op onregelmatigheden in verband met het onderzoek door de provinciale raad van 
de Orde der apothekers en in verband met de oproeping van de zaak voor diezelfde raad kunnen niet voor het 
eerst voor het Hof van cassatie worden voorgedragen.~

Tuchtzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Onderzoek - Orde der apothekers - Oproeping van de zaak - Provinciale 
raad - Onregelmatigheden

16 februari 1995D.94.0024.F AC nr. ...
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De verdachte geneesheer, die gevraagd en verkregen heeft dat de behandeling van de zaak voor de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren met gesloten deuren zou geschieden kan in zijn middel voor het Hof niet 
aanvoeren dat noch het proces-verbaal van één van de rechtszittingen noch enig ander stuk van de 
rechtspleging uitdrukkelijk vaststelt dat de rechtszitting met gesloten deuren is gehouden, als hij zulks niet 
heeft aangevoerd voor de raad van beroep.

Tuchtzaken - Nieuw middel - Openbaarheid - Raad van beroep - Behandeling - Geneesheer - Behandeling met gesloten 
deuren - Ontbreken van vaststelling - Vaststelling - Begrip - Orde der geneesheren

9 september 1994D.94.0008.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het niet voor de feitenrechter aangevoerde middel ten betoge dat de 
onderzoekscommissie van de provinciale raad niet rechtsgeldig werd belast met het onderzoek van een 
tuchtzaak ten laste van een arts.~

Tuchtzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek

CAUTIO JUDICATUM SOLVI

18 september 1997C.95.0465.N AC nr. ...

Wanneer de rechter geen kosten noch schadevergoeding ten laste van een oorspronkelijk eisende vreemdeling 
heeft gelegd, is het cassatiemiddel gericht tegen de beslissing dat de tegen die eiser opgeworpen exceptie 
"judicatum solvi" afwijst bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.~

 - Oorspronkelijk eisende vreemdeling - Beslissing zonder kosten of schadevergoeding - Cassatiemiddel - Kritiek op 
verwerping van exceptie van borgstelling - Gebrek aan belang - Ontvankelijkheid

- Art. 851 Gerechtelijk Wetboek

15 december 1994C.94.0227.F AC nr. ...

Als een rechter aanneemt dat een vennootschap door een vreemde Staat is erkend, mag hij haar geenszins, op 
grond dat zij in die Staat noch werkelijke maatschappelijke zetel, noch werkzaamheden heeft, verplichten tot 
borgstelling alvorens in België in rechte op te treden, wanneer tussen België en die Staat een overeenkomst is 
gesloten waarbij de in die Staat opgerichte en gemachtigde vennootschappen van borgstelling worden 
ontslagen.~

 - Internationale overeenkomst houdende ontslag van borgstelling - Verdrag van 1 mei 1885 tussen België en Liberia - 
Vennootschap opgericht en gemachtigd volgens de wetten van Liberia

- Art. 851 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Verdrag van 1 mei 1885 tussen België en de Republiek Liberia

CHEQUE

22 april 2004C.02.0427.N AC nr. 214

De cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken is geen geldige cheque; daaraan kan niet worden 
verholpen door gegevens buiten de cheque zelf (1). (1) Zie: de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp 
betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en het van kracht 
worden van deze wet, Gedr. St., Kamer, 1932-1933, nr 116, 10-11 en Senaat, 1949-1950, nr 38, 8-9; zie ook: 
VAN RYN, J. & HEENEN, J., Principes de droit commercial, T. III, Bruylant, Brussel, 1981, 392, nr 519 en 395-396, 
nr 522; SIMONT, L., De abstracte verbintenissen van de bankier naar Belgisch recht, T.P.R., 1985, 699; 
BUCKINX, H., Commentaar bij artikel  6 Chequewet, in: Handels- en economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Antwerpen, 1999, 21-22, nrs 5-7.

 - Identiteit van trekker en betrokkene - Aan toonder - Geldigheid

- Art. 6, derde lid Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige 
Wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

13 januari 1999P.98.0653.F AC nr. ...
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De rechter die uit de door hem opgesomde feiten afleidt dat een beklaagde hoorde te weten dat de cheque op 
het ogenblik van de uitgifte ervan niet gedekt was, verantwoordt naar recht zijn beslissing om de beklaagde te 
veroordelen wegens uitgifte van ongedekte cheques.~

 - Uitgifte zonder dekking - Moreel bestanddeel - Begrip

- Art. 61, 1° Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige Wet op 
de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

29 november 2004S.04.0079.F AC nr. 575

De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen valt onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar, personeelslid van die dienst en 
staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt, onder de bevoegdheid van de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een 
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli 1969, en hem te 
gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te leggen op de griffie van het rechtscollege 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, nr 227, met concl. O.M., in Bull. en Pas, 1996, I, nr 227; 17 dec. 
2001, AR S.00.0012.F, nr 707, met concl. O.M.

 - Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen - Sociaal bemiddelaar - Rechtbanken - Scheiding der machten

- Artt. 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

24 juni 2004S.03.0110.N AC nr. 356

Een faillissementsvonnis sluit in de regel uit dat de curator zou verplicht worden ten aanzien van de 
werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen maatregelen te nemen met 
het oog op het behoud van de werkgelegenheid en een inlichting- en overlegprocedure in dit verband na te 
leven die bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet bepaalt dat de curator zijn opdracht 
moet vervullen; dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement kunnen niet bijdragen tot de 
beoogde werkzekerheid en zijn in strijd met de dwingende wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de 
curator de boedel moet beheren.

 - Werkzekerheid - Faillissement - Curator - Inlichting- en overlegprocedure - Sanctie

- Artt. 2.1, 1, 2 en 5 CAO van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord, 1999-2000, P.C. metaal-, machine-, 
en elektrische bouw, KB 29 jan. 2002

- Artt. 16, 46 en 47 Wet 8 aug. 1997

12 januari 2004S.03.0011.F AC nr. 14

Onder het minimumloon waarop de werknemers van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 
aanspraak kunnen maken moet worden verstaan de tegenprestatie voor arbeid van zevendertig uur per week.

 - Paritair comité - Drukkerij - Grafisch kunstbedrijf - Dagbladbedrijf - Minimumloon - Tegenprestatie - Arbeid - Wekelijkse 
duur

- Artt. 2 en 12 CAO 30 nov. 1990, gesloten in het paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf met betrekking tot de collectieve overeenkomst en algemeen verbindend verklaard bij KB 14 sept. 
1992

10 november 2003S.01.0178.F AC nr. 564

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 nov. 2003, AR S.01.0178.F, Pas., 2003, nr ... .

 - Paritair comité - Metaal-, machine- en elektrische bouw - Werkzekerheid - Beding - Juridische aard

Het beding inzake werkzekerheid als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 feb. 1993, die is 
gesloten in het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw is een individuele normatieve 
bepaling van die collectieve arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie de concl. O.M., in Bull. en Pas.; c.a.o. van 15 feb. 
1993, B.S. 11 juni 1996, p. 15910.

 - Paritair comité - Metaal-, machine- en elektrische bouw - Werkzekerheid - Beding - Juridische aard
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- Art. 2 CAO 15 feb. 1993, gesloten in het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, 
betreffende het protocol van nationaal akkoord 1993-1994, die bij art. 2, KB 7 mei 1996, algemeen verbindend is 
verklaard

- Artt. 5, 19, 23 en 26, eerste lid Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités

20 oktober 2003S.03.0024.N AC nr. 513

De bijzondere loontoeslag ingevolge werken bij de uitvoering waarvan de arbeiders gevoelens van 
onzekerheid, vrees, onrust kunnen ondervinden alsmede bij het uitvoeren van ongezonde werken is alleen 
maar verschuldigd voor de tijd waarin de bedoelde werken effectief worden uitgevoerd.

 - Paritair Comité voor het bouwbedrijf - Arbeidsvoorwaarden - Bijzondere werken - Ongezonde werken - Loonbijslagen - 
Werken beperkt in de tijd

- Artt. 23 en 24 CAO 18 maart 1993, gesloten in het Paritair comité van het bouwbedrijf betreffende de 
arbeidsvoorwaarden algemeen verbindend verklaard bij KB 18 jan. 1995

31 maart 2003S.02.0084.N AC nr. 218
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Wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen moet de nieuwe werkgever de 
overeenkomst die de vroegere werkgever bond, eerbiedigen totdat zij ophoudt uitwerking te hebben; deze 
regel sluit niet uit dat de nieuwe werkgever gunstiger arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de 
collectieve arbeidsovereenkomst die voor zijn onderneming geldt (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging van de bestreden beslissing. Het was van oordeel dat: - de bepaling van artikel  20 C.A.O.-Wet 
gelijklopend is met artikel  3, 2° Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977, betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, waar dit de 
verdere toepassing vraagt van de uit de C.A.O.'s resulterende arbeidsvoorwaarden. - men zal opmerken dat de 
C.A.O.-wet de richtlijn voorafgaat maar dit echter geen afbreuk doet aan het feit dat overeenkomstig de 
vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de nationale rechter artikel  20 C.A.O.-wet, moet 
interpreteren in de mate van het mogelijke - volgens de zin van de wettekst en het doel van de Richtlijn (Hof 
van Justitie o.a. 16 dec. 1993. C-334/42 J.T.T. 1994, p. 284). Het O.M. legde er de nadruk op dat wat de 
omschrijving van het doel van Richtlijn 77/187 betreft het nuttig is kennis te nemen van het Advies dd. 23 en 
24 april 1976 van het economisch en sociaal comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten betreffende het behoud 
van de rechten en voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van 
vestigingen en concentraties van ondernemingen. (PB nr C.255/26 van 7 nov. 1975). In het licht van de 
"Bijzondere opmerkingen" nopens het voorstel, geeft het comité ter overweging ten aanzien van het tweede 
en derde lid van artikel  3 waarin de handhaving van de vroegere collectieve arbeidsovereenkomsten wordt 
geregeld dat "er, naar gelang de omstandigheden, redenen aanwezig kunnen zijn om een collectieve 
arbeidsovereenkomst waaraan de cessionaris zich dient te houden, onmiddellijk of reeds binnen een jaar op 
de werknemers van de overgenomen onderneming toe te passen. Het acht het derhalve juist ook in dat geval 
goedkeuring te hechten aan een afspraak met de bevoegde werknemersvertegenwoordiging, die tot stand zou 
moeten komen in het kader van de onderhandelingen waarvan sprake is in artikel 8. Zo zou men bij een 
dergelijke afspraak rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat de nieuwe collectieve overeenkomst 
voor de werknemers van de overgenomen onderneming betere voorwaarden biedt dan de C.A.O. die tot op 
dat moment op hen van toepassing was en zou men in het bijzonder bij de overname van een kleine 
onderneming door een grotere onderneming alle aandacht kunnen schenken aan dwingende interne 
vereisten. Gezien deze overwegingen dienen het tweede en derde lid van artikel 3 naar het oordeel van het 
Comité als volgt te worden geformuleerd:  De rechten en verplichtingen die hun grond hebben in een door de 
cedent gesloten bedrijfsakkoord of ondernemings-c.a.o. gaan automatisch over op de cessionaris en blijven 
gelden tot de partijen een andere collectieve overeenkomst gesloten hebben. Indien de cessionaris niet 
gebonden is door dezelfde bedrijfstak-c.a.o. als de cedent, is de cessionaris in elk geval gehouden tot 
handhaving van de in de collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden waaraan de 
cedent was gebonden, totdat partijen een andere collectieve regeling hebben getroffen. Komt binnen één jaar 
te rekenen vanaf het tijdstip waarop de cessionaris in de bestaande arbeidsverhouding treedt geen nieuwe 
collectieve overeenkomst tot stand dan vindt de c.a.o. toepassing die geldt voor de bedrijfstak van de cedent, 
indien er althans een dergelijke bedrijfstak-c.a.o. is gesloten".(PB nr C.255/28 dd. 7 nov. 1975 sub 2.3.6 en 
2.3.7)". Aan het voorstel sub 2.3.6 werd geen gevolg verleend vermits artikel  3, tweede lid, Richtlijn 77/187 
bepaalt dat "De Lid-Staten mogen het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd 
beperken mits dit tijdvak niet korter wordt dan 1 jaar". België heeft echter geen gebruik gemaakt van deze 
door de Richtlijn geboden mogelijkheid. Volgens het O.M. dienen bijgevolg de rechters artikel  20 C.A.O-wet 
conform de imperatieve bepalingen van de Richtlijn 77/187 EEG meer bepaald artikel  3.2 te interpreteren. Dit 
betekent dat de nieuwe werkgever gebonden blijft door de C.A.O. gesloten in het paritair comité van de 
vroegere werkgever - zelfs al oefent de cessionaris een andere activiteit uit - tot op het ogenblik dat de 
overeenkomst ophoudt uitwerking te hebben. Door te oordelen dat verweerder vanaf de overdracht op 1 juni 
1987 recht heeft op de loonvoorwaarden bepaald in de C.A.O. gesloten in het paritair comité waaronder eiser 
ressorteert - schenden de appèlrechters artikel  20 C.A.O.-wet.

 - Overgang van onderneming - Wijziging van paritair comité - Binding van de C.A.O. van de vroegere werkgever - Nieuwe 
werkgever - Gunstiger arbeidsvoorwaarden - Onmiddellijke toekenning

- Art. 20 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

17 maart 2003S.02.0052.N AC nr. 172
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Uit de bepaling van artikel 2, §2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) 
gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie die wordt 
toegekend aan werklieden en werksters die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1, maar die ten 
minste drie jaar ancienniteit hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de loop van 
het jaar, volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie jaar ancienniteit heeft uit vrije wil de 
onderneming verlaat ongeacht de wijze waarop dit geschiedt.

 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren - Eindejaarspremie - Recht - Voorwaarden - Vrijwillig verlaten van 
onderneming

- Art. 2, § 2 CAO 12 mei 1997 (KB 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 
betreffende de eindejaarspremie

18 november 2002S.01.0193.N AC nr. 613

De bedienden die behoren tot één van de beroepen - categorieën omschreven in artikel  4, § 1 Collectieve 
Arbeidsovereenkomst 29 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 6 augustus 1990 en die met een 
volledig of gedeeltelijk variabel loon worden betaald, hebben maandelijks recht op een loon dat minstens het 
voor hun leeftijd en categorie vastgestelde minimumloon bedraagt; hieraan doet geen afbreuk de 
omstandigheid dat krachtens artikel  11 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst, aan de bedienden 
bedoeld in artikel  10, een in artikel  14 bepaald gemiddeld minimum maandinkomen, krachtens artikel  14 
onderscheiden van het in artikel  4 bepaald minimum maandloon, gewaarborgd wordt over een periode van 
twaalf maanden (1). (1) Art. 4, § 1, Collectieve Arbeidsovereenkomst 29 mei 198, algemeen bindend verklaard 
bij K.B. 6 aug. 1990, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 1991 (algemeen bindend 
verklaard bij K.B. van 14 nov. 1991, B.S. 20 dec. 1991, 28.984) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 26 
feb. 1992 (algemeen bindend verklaard bij K.B. van 30 maart 1993, B.S. 24 juni 1993, 15.347) en vóór dit artikel  
4 werd gewijzigd bij artikel  20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 (algemeen bindend 
verklaard bij K.B. van 7 jan. 1998, B.S. 10 maart 1998, 6342), van artikel  1 van de voornoemde algemeen 
verbindend verklarende Koninklijke Besluiten.

 - Bedienden - Aanvullend Nationaal Paritair Comité - Loonregeling - Minimummaandloon

- Art. 4, § 1 KB 6 aug. 1990 algemeen verbindend verklaarde CAO van 29 mei 1989

4 november 2002S.99.0158.F AC nr. 578

Alle betwistingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regelmatigheid van de 
kandidaatstelling van een vakbondsafgevaardigde, die kunnen voortvloeien uit de toepassing van artikel 7 van 
de op 30 juni 1980 in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, na de wijziging ervan bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983, kunnen weliswaar aanleiding geven tot de in dat artikel, § 7, bedoelde 
verzoeningsprocedure, maar de bescherming van de artikelen 15 tot 19 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst wordt, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de afloop van de 
verzoeningsprocedure, slechts voorlopig toegekend aan de vakbondsafgevaardigden wier kandidaatstelling is 
geschied in overeenstemming met de installatieprocedure van de syndicale afvaardiging, maar aanleiding 
heeft gegeven tot andersoortige moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1, negende lid, 
op grond waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de afgevaardigde voldoet aan de 
voorwaarden, of het recht heeft gelijk welke andere geldige reden aan te voeren (1). (1) Zie B.S. van 28 nov. 
1980, p. 13545 en B.S. van 5 okt. 1983, p. 12307. Zie ook later c.a.o. van 4 feb. 1988, algemeen verbindend 
verklaard bij het K.B. van 5 okt. 1988, B.S. van 20 okt. 1988, p. 14546 en c.a.o. van 30 april 1998, algemeen 
verbindend verklaard bij het K.B. van 2 april 2001, artikel  8, §§ 1, 5, 6 en 7, en artt. 16 tot 20, B.S. van 15 mei 
2001, p. 15778.

 - Paritair Comité voor het bouwbedrijf - Vakbondsafvaardiging - Statuut - Installatie - Vakbondsafgevaardigde - 
Kandidaatstelling - Bescherming

11 maart 2002S.00.0170.F AC nr. ...

De uitlegging die de feitenrechter aan een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst geeft, is soeverein wanneer zij de bewijskracht van die akte niet miskent (1). (1) Cass., 28 
dec. 1987, AR 5953, nr. 262, en de aldaar aangehaalde verwijzing.

 - Uitlegging

2 april 2001S.00.0174.N AC nr. ...
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Artikel 8 van de C.A.O. van 6 juni 1997, P.C. nr 215, hanteert een eigen onderscheid in leeftijd van de 
handelsvertegenwoordigers waaruit volgt dat de schaalverhogingen in functie van de leeftijd niet gelden voor 
de handelsvertegenwoordigers.

 - Paritair comité bedienden van kleding- en confectiebedrijf - Arbeidsvoorwaarden - Minimummaandloon - 
Beroepenclassificatie - Handelsvertegenwoordigers - Leeftijdstoelagen

- Artt. 4, 8 en 14 CAO 6 juni 1997, KB 11 okt. 1999 P.C. nr 215

22 januari 2001S.00.0037.N AC nr. ...

Wanneer er geen syndicale of personeelsafvaardiging in de onderneming bestaat, is de werkgever niet 
gehouden inlichtingen te verstrekken aangaande de afdanking wegens feiten die de werknemer ten laste 
kunnen worden gelegd als gevolg van zijn handelswijze.

 - Algemeen verbindend verklaard - Verzekeringswezen - Ontslagprocedure - Afdanking ingevolge individuele handelswijze - 
Werkgever - Informatieplicht - Geen syndicale of personeelsafvaardiging

- Art. 4, b, tweede lid, 3° CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de 
vastheid van betrekking

4 september 2000S.98.0053.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst vermag 
de rechter niet de overeenkomst te herzien (1). (1) Vgl. Cass., 7 feb. 1994, A.R. S.93.0026.N, nr 67; 21 jan. 
1999, A.R. C.95.0379.N, nr 35.

 - Uitvoering te goeder trouw - Ontstentenis

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

5 juni 2000S.97.0172.F AC nr. ...

De hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en 
werknemers wil dat, wanneer twee normen met hetzelfde voorwerp onderling onverenigbaar zijn, de norm 
van lagere orde terzijde moet worden geschoven (1). (1) Zie J. CLESSE, Examen de jurisprudence (1982 tot 
1986), Contrat de travail, R.C.J.B. 1988, p. 245 tot 247, nr. 3; P. DENIS, Droit du travail, Brussel, 1992, p. 310 en 
311 en P. 331 en 332; H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, 1995, p. 368 tot 370, nr. 247.

 - Hiërarchie van de rechtsbronnen - Normen - Zelfde voorwerp - Onverenigbaar karakter - Begrip

- Artt. 10 en 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

10 januari 2000S.99.0127.N AC nr. ...

De omschrijving van het toepassingsgebied van een algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst die de maximumgrenzen van de wettelijk bepaalde arbeidsduur mag inkorten, doet 
geen afbreuk aan de wettelijke uitsluiting van bepaalde groepen werknemers van de regels betreffende de 
arbeidsduur die in artikel 3 van de arbeidswet zijn bepaald.

 - Algemeen verbindend verklaard - Arbeidsduur - Wettelijk toegelaten inkorting van maximumgrens - Wettelijke 
uitsluiting - Toepassing van arbeidswet

- Artt. 3 en 28, § 1 Arbeidswet van 16 maart 1971

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

31 mei 1999S.98.0057.N AC nr. ...

De deeltijdse arbeid is de arbeid die regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale 
periode wordt verricht en die te onderscheiden is van occasionele arbeid, seizoenarbeid en tijdelijke arbeid.

 - Deeltijdse arbeid - Omschrijving

- Art. 1 CAO nr 35 gesloten op 27 feb. 1981

19 april 1999S.97.0140.F AC nr. ...

De forfaitaire vergoeding van vastheid van betrekking, die de verzekeringsinstelling als boete moet betalen aan 
de om economische of technische redenen ontslagen werknemer, is niet verschuldigd wegens het ontbreken 
van economische of technische redenen, maar wel omdat de werknemer is ontslagen zonder dat de 
verzekeringsinstelling de voorgeschreven procedures heeft nageleefd.

 - Paritair comité voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Ontslag - Economische of technische redenen - 
Procedures - Niet-naleving - Forfaitaire vergoeding
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- Artt. 5 en 15 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de vastheid van 
betrekking

30 juni 1997S.95.0029.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die kennis neemt zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de 
individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op 
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan of hij al dan niet recht heeft 
op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald bij artikel  15 van de CAO van 9 nov. 1987, gesloten in het 
paritair comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en 5 van 
deze CAO bepaalde procedures zijn vervuld.

 - Paritair comité voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Forfaitaire vergoeding - Procedure - Naleving - 
Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 15 CAO 9 nov. 1987, na de wijziging bij art. 6 CAO 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij KB 5 okt. 1989

- Artt. 4 en 5 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de vastheid van 
betrekking

- Art. 578, 1° en 3° Gerechtelijk Wetboek

12 mei 1997S.96.0089.N AC nr. ...

Een oudere werknemer die ontslagen wordt en het brugpensioenstelsel aanvaardt, treedt tot dit stelsel toe, 
totdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zodat hij in beginsel de arbeidsmarkt definitief verlaat.
~

 - Conventioneel brugpensioen - Ontslag oudere werknemer - Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende vergoedingen ten 
laste van werkgever - Aanvaarding door werknemer - Toekenningsperiode - Duur

- Artt. 30, eerste en derde lid, 7°, en 38, § 1, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 123, § 5 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 4 CAO nr 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 jan. 1975

- Artt. 2, §1, 1ste lid, 3, §1, 1ste lid, 5, 7de lid, 12 en 13 KB 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen

17 februari 1997S.96.0035.F AC nr. ...

Op zichzelf heeft de overname van de verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad,@@   CCC                                                       
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang 
van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een 
overtreding van de C.A.O. vormt.

 - Overgang van onderneming - Verkrijger - Verplichtingen - Niet-uitvoering - Arbeidsovereenkomst - Einde - 
Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling - Misdrijf

- Artt. 7 en 8 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

2 december 1996S.95.0138.F AC nr. ...

Het personeel van de nationale maatschappij van buurtspoorwegen viel niet onder het toepassingsgebied van 
de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende 
het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, en evenmin onder de in het 
Paritair Comité voor het vervoer gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 28 feb. 1977 betreffende het 
statuut van de vakbondsafvaardigingen in de vervoerondernemingen van openbare en speciale 
autobusdiensten en autocardiensten, die algemeen verbindend werd verklaard bij K.B. 16 nov. 1977.

 - Statuut van de vakbondsafvaardigingen - Toepassingsgebied - Buurtspoorwegen

- Artt. 1, 2 en 17.c CAO 28 feb. 1977, verbindend verklaard bij KB 16 nov. 1977

- Artt. 1134 en 1165 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1, eerste lid, B Wet 16 maart 1954

- Art. 2, § 3.1 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Het personeel van de nationale maatschappij van buurtspoorwegen viel niet onder toepassing van de in de 
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten of van de op basis van de wet van 5 dec. 
1968 ingestelde paritaire comités.~
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 - Toepassingsgebied - Buurtspoorwegen

- Art. 1, eerste lid, B Wet 16 maart 1954

- Art. 2, § 3.1 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

29 april 1996S.95.0059.N AC nr. ...

De normatieve bepalingen van een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde C.A.O. zijn een wet in de zin van 
artikel  608 Ger.W.~

 - Algemeen verbindend verklaarde C.A.O - Normatieve bepalingen - Wet in de zin van artikel 608 Ger.W.

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

De werkgever die het voornemen heeft een werknemer te ontslaan in een geval als bedoeld in artikel  4, b, 2e 
lid, 3° van de in het paritair comité voor het verzekeringswezen gesloten en bij K.B. van 30 maart 1988 
algemeen verbindend verklaarde C.A.O. van 9 nov. 1987 betreffende de vastheid van betrekking, is vrijgesteld 
van de verplichting de syndicale afvaardiging dienaangaande in te lichten, wanneer de werknemer zich 
schriftelijk heeft verzet tegen het verstrekken van inlichtingen aan de syndicale afvaardiging.~

 - Uitlegging - Paritair comité voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Ontslag - Redenen - Geen redenen van 
economische of technische aard - Individuele handelwijze - Informatieverplichting werkgever t.o.v. werknemer en syndicale 
afvaardiging - Verzet van werknemer

- Art. 4, b, tweede lid, 3° CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 betreffende de 
vastheid van betrekking

15 april 1996S.95.0106.N AC nr. ...

De arbeidsgerechten zijn bevoegd om, op vordering van de werknemer de wettigheid te toetsen van het 
beoordelingsrecht van de werkgever zoals dat is vastgelegd bij artikel  11 van de in het paritair comité voor het 
bouwbedrijf gesloten en bij K.B. 3 april 1981 algemeen verbindend verklaarde CAO betreffende de 
arbeidsvoorwaarden toepasselijk in de ondernemingen die onder dat comité ressorteren.~

 - K.B. tot algemeen verbindendverklaring - Toepassing - Arbeidsvoorwaarden - Beroepsbekwaamheid werknemers - 
Alleenbeoordelingsrecht werkgever - Betwisting - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 11 CAO 30 juni 1980 - KB 3 april 1981, P.C. nr 124, Bouwbedrijf betreffende de arbeidsvoorwaarden

- Art. 578, 1° en 3° Gerechtelijk Wetboek

6 februari 1995S.94.0088.F AC nr. ...

In ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor het verzekeringswezen, onderstelt de 
naleving van de procedure van artikel  4,b, tweede lid, 2°, C.A.O.  van 9 nov.  1987 betreffende de vastheid van 
betrekking, die algemeen verbindend is verklaard bij K.B.  van 30 maart 1988, noodzakelijk dat de twee in lid 3 
en 4 van artikel   35 Arbeidsovereenkomstenwet gestelde termijnen in acht zijn genomen en, in geval van 
ontslag zonder dat de in voormeld artikel   4, bepaalde procedure is nageleefd, is de werkgever verplicht aan 
de werknemer een forfaitaire vergoeding uit te betalen.~

 - Procedure - Ontslag om dringende reden - Paritair comité voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Naleving - 
Forfaitaire vergoeding - Termijn - Arbeidsovereenkomst - Einde

- Artt. 4, b, tweede lid, 2°, en 15 CAO 9 nov. 1987, Paritair comité verzekeringswezen, KB 30 maart 1988 
betreffende de vastheid van betrekking

- Art. 35, derde en vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 december 1994S.93.0134.N AC nr. ...

Wanneer een maatschappelijk werk al bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B.  12 sept.  1972 
algemeen verbindend verklaarde N.A.R.-C.A.O.  nr. 9 van 9 maart 1972 en overigens gemeenschappelijk is aan 
verscheidene ondernemingen, hoeft de raad van bestuur van de V.Z.W.  die dat maatschappelijk werk beheert, 
niet paritair te zijn samengesteld.~

 - Samenstelling - Ondernemingsraden - Opdrachten - Beheer - Bestaand maatschappelijk werk - Verschillende 
ondernemingen - V.Z.W. - Beheerraad - N.A.R.

5 september 1994C.93.0413.F AC nr. ...

De bepalingen van een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst zijn geen wet in 
de zin van artikel  608 Ger.W.~

 - Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst - Wet

P. 766/30476-9-2016



- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

COMMISSIE

9 december 1999C.96.0209.N AC nr. ...

In beginsel heeft alleen de commissionair hoedanigheid om in rechte op te treden inzake de geschillen die zijn 
ontstaan uit de overeenkomsten die hij op zijn eigen naam of onder een maatschappelijke benaming voor 
rekening van de opdrachtgever heeft gesloten.

 - Commissionair - Geschillen ontstaan uit overeenkomsten die hij voor rekening van de opdrachtgever heeft gesloten - 
Exclusieve hoedanigheid om in rechte op te treden

- Art. 12 Wet 5 mei 1872

5 december 1997C.96.0393.F AC nr. ...

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B.  van 16 nov. 1990, bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste 
lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van een ten laste 
van de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing;  het arrest dat de borg tot betaling van 
de borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest 
worden overgelegd op het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak.

 - Vervoercommissionair - Vergunning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Ten laste van de 
vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B.  van 16 nov. 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van de 
uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van 
de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die instemming uit een geschrift volgt.

 - Vervoercommissionair - Vergunning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Uitdrukkelijke 
instemming van de vergunninghouder - Geschrift noodzakelijk

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975

3 oktober 1997C.96.0310.F AC nr. ...

De commissionair moet instaan voor de uitvoering van de overeenkomst die voor de rekening van een 
committent is gesloten, hij moet daarvoor evenwel in zijn eigen naam optreden en zich persoonlijk verbinden 
t.a.v. de derden met wie hij de overeenkomst sluit.~

 - Verplichtingen van de commissionair

- Art. 12 Wet 5 maart 1872

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE

13 februari 2004C.03.0428.F AC nr. 81

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., Ver. K., 13 feb. 2004, AR C03.0428.F-C.03.0455.F, AC, 2004, nr ...

 - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Beroep tot 
nietigverklaring - Bevoegdheid

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het werkelijke en directe doel de 
nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de 
administratieve stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van 
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
Raad van State (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Beroep tot 
nietigverklaring - Bevoegdheid
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- Artt. 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

10 maart 2000C.99.0564.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. PIRET, Cass., 10 maart 2000, A.R. C.99.0564.F, nr ...

 - Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Zonder voorwerp

De vordering tot regeling van rechtsgebied die ertoe strekt een tegenstrijdigheid te regelen, niet tussen 
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde, maar tussen een rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State is 
doelloos.

 - Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Zonder voorwerp

- Art. 34 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 645 Gerechtelijk Wetboek

CONSUMENTENKREDIET

5 maart 2004C.03.0281.F AC nr. 127

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 5 maart 2004, AR C.03.0281.F, AC, 2004, nr ...

 - Straffen of schadevergoedingen - Vermindering of afschaffing - Vergoeding - Overdreven of onverantwoorde aard - 
Rechter - Beoordelingsbevoegdheid

Artikel 90, tweede lid, van de wet op het consumentenkrediet staat de rechter met name toe de 
overeengekomen nalatigheidsinterest die hij overdreven of onverantwoord zou achten, te verminderen tot 
onder hun wettelijke grens; de rechter mag in dat verband rekening houden met omstandigheden die geen 
verband houden met de overeenkomst, zoals de onfortuinlijke toestand van de schuldenaar (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Straffen of schadevergoedingen - Vermindering of afschaffing - Vergoeding - Overdreven of onverantwoorde aard - 
Rechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 90, tweede lid Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

10 februari 2004P.03.0335.N AC nr. 71

Het begrip "dienstverlening met het oog op het totstandbrengen van een regeling omtrent de wijze van 
betaling van de schuldenlast", dat door artikel 1, 13°, Wet Consumentenkrediet, niet nader wordt 
gepreciseerd, houdt, naar de geest van de wet, elke dienstverlening in die betrekking heeft op gelijk welke 
regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast.

 - Wet Consumentenkrediet - Schuldbemiddeling - Dienstverlening gericht op het totstandbrengen van een betalingsregeling

- Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

Uit artikel 1, 13°, Wet Consumentenkrediet, dat bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder 
schuldbemiddeling moet worden verstaan, de dienstverlening, met uitsluiting van het sluiten van een 
kredietovereenkomst, met het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling 
van de schuldenlast, die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten vloeit, volgt dat, zodra er 
tussen de schulden waarvoor bemiddeld wordt, zich ten minste één schuld bevindt die voortspruit uit een 
kredietovereenkomst, de dienstverlening gericht op het totstandbrengen van een betalingsregeling onder 
toepassing van deze wet valt (1). (1) BLOMMAERT, D. en NICHELS, F.Consumentenkrediet. Art. 1, 13°", in 
Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., nr 1; DE BEL, 
A.Collectieve schuldbemiddeling en de taak van de OCMW's en de CAW's", in DIRIX, E. en TAELMAN, P., (eds.), 
Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 1999, 226.

 - Wet Consumentenkrediet - Schuldbemiddeling - Toepassingsgebied

- Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

29 november 2001C.99.0124.N AC nr. ...

De overeenkomst waarvan het voorwerp hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van diensten en waarbij de 
verkrijging van lichamelijke roerende goederen van bijkomende aard is kan een verkoop op afbetaling zijn.

 - Verkoop op afbetaling

- Art. 1, aanhef en 9° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet
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De overeenkomsten voor het op continu-basis verlenen van diensten door publieke of privé-ondernemingen, 
waarop de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is, zijn de overeenkomsten die de levering van 
opeenvolgende of voortdurende prestaties tot voorwerp hebben die betaalbaar worden gesteld naargelang zij 
worden geleverd (1). (1) Zie Balate, E., Dejemeppe P., de Patoul, F., Le droit du crédit à la consommation. 
Commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 63-64, nr 74 en 
Lettany, P., Het consumentenkrediet. De wet van 12 juni 1991, Kluwer, 12-13, nr 14.

 - Overeenkomsten - Diensten - Continu-basis

- Art. 3, § 1, 1° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

30 maart 2001C.99.0451.N AC nr. ...

Mits hij het begrip "zijdelingse verplichting" niet miskent, behoort het aan de feitenrechter te beoordelen of 
de financiële voorwaarden die worden opgelegd van aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in 
artikel  6, § 1, Wet Hypothecair Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de 
kredietgever aangewezen verzekeraar.

 - Wet Hypothecair Krediet - Kredietovereenkomst - Aangehecht contract - Zijdelingse verplichting - Beoordeling door de 
feitenrechter - Wettigheid - Toetsing door het Hof

- Art. 6, § 2, tweede lid Wet 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet

20 maart 1998C.96.0454.F AC nr. ...

Het staat aan de rechter te beoordelen of de overeengekomen of toegepaste straffen of schadevergoedingen, 
onder meer in de vorm van strafbedingen, bij niet-uitvoering van een overeenkomst betreffende 
consumentenkrediet overdreven of onverantwoord zijn.~

 - Kredietovereenkomst - Niet-uitvoering - Overeengekomen straffen of schadevergoedingen - Strafbeding - Overdreven of 
onverantwoord strafbeding - Beoordeling

- Art. 90, tweede lid Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

DADING

13 september 2004C.03.0540.F AC nr. 404

De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking op het geschil dat tot 
de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de geschillen die daarin begrepen zijn; de 
afstand van een recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0528.F, nr 719; zie ook Cass., 10 nov. 1972 
(AC, 1973, 248).

 - Afstand - Interpretatie

- Artt. 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek

24 oktober 2001P.01.1144.F AC nr. ...

De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval aansprakelijke derde hebben 
aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan 
laatstgenoemde niet worden tegengeworpen ; de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een 
dergelijke dading, ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het belang 
om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, die hij 
vóór de dading verkregen heeft met toepassing van de artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, 
teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, 
van de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de waarde van de jaarlijkse 
vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat 
volgens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die 
wet wordt vergoed (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1968 (AC, 1969, 42).

 - Arbeidsongeval - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde - Afstand door de getroffene - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling - Tegenstelbaar karakter

- Artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

19 september 2001P.01.0617.F AC nr. ...
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Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds toegevingen doen om een geschil 
te beëindigen of te voorkomen (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1995, A.R. C.93.0270.N, nr. 245.

 - Douane en accijnzen

- Artt. 2044 tot 2058 Burgerlijk Wetboek

25 januari 1996C.93.0501.N AC nr. ...

Wanneer de transactie, bedoeld in artikel  263 Douane en Accijnzenwet, rechtmatig is aangegaan, stelt zij een 
einde aan de betwisting over de vraag of de belasting verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd vastgesteld.~

 - Douane en accijnzen

18 mei 1995C.93.0270.N AC nr. ...

Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds toegevingen doen om een geschil 
te beëindigen of te voorkomen;  de betaling van een geldsom aan een medecontractant en de hiervan 
afhankelijke instemming met het uitgekeerde bedrag en het afzien van verdere aanspraken, zijn niet 
noodzakelijk wederzijdse toegevingen.~

 - Wederzijdse toegevingen - Begrip

- Artt. 2044, 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek

9 september 1994C.93.0015.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling staat eraan in de weg dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aangaan over de 
uitkering die de rechtbank op grond van artikel  301 B.W. heeft toegekend aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen.~

 - Wettigheid - Uitkering op grond van artikel 301 B.W. - Rechterlijke beslissing - Overeenkomst tussen partijen

Naar recht verantwoord is het vonnis dat beslist dat de dading, aangegaan met betrekking tot een door de 
rechtbank op grond van artikel  301 B.W. toegekende uitkering tot levensonderhoud, onwijzigbaar is, ook al is 
de toestand van de onderhoudsgerechtigde of onderhoudsplichtige sindsdien gewijzigd.~

 - Uitkering op grond van artikel 301 B.W. - Rechterlijke beslissing - Overeenkomst tussen partijen - Wijzigbaarheid

- Artt. 1134 en 2052 Burgerlijk Wetboek

DAGVAARDING

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het bestaan van dat 
wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse dagvaarding zodat de 
correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren, ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem 
niet wordt vervolgd.

 - Strafzaken - Rechtstreekse dagvaarding - Wanbedrijf - Bestanddeel - Misdaad - Bevoegdheid

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

18 december 2003C.01.0150.N AC nr. 657

De onregelmatigheid van de betekening van de dagvaarding aan de gedaagde kan niet tot nietigheid leiden als 
het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten aan de gedaagde de dagvaarding te bezorgen en 
hem te mogelijkheid te bieden zijn verweermiddelen uiteen te zetten (1). (1) Zie Cass., 7 juni 2001, AR 
C.99.0496.F, nr 345, J.L.M.B., 2001, 1728 (betreffende de onregelmatige betekening van een cassatieberoep). 
Het O.M. concludeerde, met verwijzing naar Cass., 24 juni 1982, AC 1981-82, nr 642 en 20 dec. 1996, AR 
C.94.0443.N, nr 521, dat het middel niet kon worden aangenomen op grond dat de appèlrechters terecht 
artikel 861 toepasten en daarbij onaantastbaar oordeelden dat de ingeroepen belangenschade door eiser niet 
werd aangetoond en dit oordeel volgde uit de vaststelling dat eiser in zijn dagvaarding in verzet enkel 
vermeldde dat hij door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil onmogelijk kon aanwezig zijn op de zitting 
waarop de zaak werd ingeleid (wat impliceerde dat hij overigens zijn belangen naar behoren kon vrijwaren). 
Dit arrest, dat terecht onnodig formalisme wil tegengaan, houdt nochtans een wel zeer ruime interpretatie in 
van het artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm (of de 
vermelding ervan) verschoont.
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 - Burgerlijke zaken - Betekening - Onregelmatigheid - Nietigheid

- Artt. 35, eerste en tweede lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek

6 maart 2003C.02.0114.F AC nr. 155

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0114.F, AC, 2003, nr. ... .

 - Gerechtsdeurwaarder - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Woonplaatskeuze - Ontkentenis

De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een procedure tot 
ontkentenis (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Gerechtsdeurwaarder - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Woonplaatskeuze - Ontkentenis

- Artt. 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de mogelijkheid biedt het 
voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste 
worden gelegd; er is voldaan aan de verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te 
stellen van de aard en van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is 
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0218.F, nr 306.

 - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Recht van verdediging

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 november 2002P.01.0962.N AC nr. 597

Aangezien in strafzaken een beklaagde steeds wordt gedagvaard als persoonlijk strafrechtelijk 
verantwoordelijke voor het hem ten laste gelegde misdrijf en een telastlegging betreffende een bepaald 
misdrijf, behoudens wanneer de hoedanigheid waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd een wettelijk 
bestanddeel van dat misdrijf uitmaakt, elke hoedanigheid omvat waarin de beklaagde het misdrijf heeft 
gepleegd, hoeft de dagvaarding niet te vermelden of de beklaagde de hem ten laste gelegde feiten als 
strafrechtelijk verantwoordelijke van de rechtspersoon heeft gepleegd.

 - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Hoedanigheid waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd

Art. 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze 
omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende blijkt voor de beklaagde en diens recht van verdediging 
verzekerd wordt (1). (1) Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr ...

 - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Recht van verdediging

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

Behoudens de regels in verband met de betekeningen, zijn in strafzaken de regels betreffende de dagvaarding 
vervat in de artt. 145, 182 en 211 Sv. waarin geen sprake is van nietigheid; de dagvaarding kan alleen nietig 
worden verklaard wanneer een wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het 
recht van verdediging door een onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend (1). (1) Cass., 23 mei 
2001, A.R. P.01.0218.F, nr ...

 - Strafzaken - Geldigheid - Toepasselijke bepalingen en regels - Nietigheid

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

Met de in artikel  43, 3°, Ger.W. bedoelde hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot bestemd is, 
wordt enkel bedoeld de vermelding of de bestemmeling in persoonlijke naam dan wel eventueel als 
vertegenwoordiger van een ander persoon wordt gedagvaard zodat uit die bepaling niet volgt dat het aan een 
beklaagde betekende gerechtsdeurwaardersexploot zou moeten vermelden dat hij wordt gedagvaard om de 
hem ten laste gelegde feiten te hebben gepleegd als afgevaardigd bestuurder van een vennootschap.

 - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Hoedanigheid van persoon voor wie het exploot bestemd is

- Art. 43, 3° Gerechtelijk Wetboek

2 mei 2002C.99.0518.N AC nr. 265
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Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de rechter aanhangig 
gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór 
de zitting die in de dagvaarding is aangegeven (1). (1) Cass. 9 dec. 1996, A.R. S.96.0078.N, nr. 493.

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

 - Misdaad - Verzachtende omstandigheden - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Correctionalisering door de 
procureur-generaal bij het hof van beroep

De omstandigheid dat een onderzoek is bevolen naar een misdaad ten laste van een persoon die een van de in 
artikel  479 Sv. opgesomde hoedanigheden bezit, verbiedt de procureur-generaal bij het hof van beroep niet 
om, in de aan die persoon betekende rechtstreekse dagvaarding, zelf de verzachtende omstandigheden te 
vermelden waardoor die misdaad tot een wanbedrijf kan worden herleid (1). (1) Zie Cass., 4 april 2001, A.R. 
P.01.0042.F, nr. ... .

 - Misdaad - Verzachtende omstandigheden - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Correctionalisering door de 
procureur-generaal bij het hof van beroep

- Artt. 479 en 482 Wetboek van Strafvordering

23 mei 2001P.01.0218.F AC nr. ...

De geldigheid van de dagvaarding wordt, in strafzaken, niet geregeld door artikel  702 Ger. W., maar door de 
artt. 145, 182 en 211 Sv., waarin geen sprake is van nietigheid ; die nietigheid kan alleen worden uitgesproken, 
als een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het 
recht van verdediging is geschonden (1). (1) Cass., 13 okt. 1988, A.R. P.98.1066.F, nr. 443 ; zie Cass., 29 maart 
2000, A.R. P.99.1857.F, nr. 211.

 - Strafzaken - Geldigheid - Toepasselijke bepalingen en regels - Nietigheid

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 702 Gerechtelijk Wetboek

Art. 182 Sv. bepaalt alleen dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt en kenmerkt zo moet 
omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk is voor de beklaagde en het recht van verdediging 
verzekerd wordt (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.

 - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Recht van verdediging

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

8 mei 2001P.99.1266.N AC nr. ...
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De vordering die aanhangig wordt gemaakt door een dagvaarding die op verzoek van het openbaar ministerie 
wordt betekend aan een persoon die als civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt gedagvaard voor de feiten 
die de dagvaarding vermeldt, heeft niet alleen betrekking op de kosten waarin de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij krachtens artikel  162 Sv. verwezen wordt, maar desgevallend ook op de geldboeten 
waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld 
(1). (1) Te dezen rees de vraag wat de inhoud van de dagvaarding moet zijn ten aanzien van de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij. Naar analogie van de rechtspraak omtrent de inhoud van de aan de beklaagde betekende 
dagvaarding, dient ervan uitgegaan te worden dat de aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij betekende 
dagvaarding op afdoende wijze moet vermelden dat deze partij gedagvaard wordt in haar hoedanigheid van 
civielrechtelijk aansprakelijke partij - dit wil zeggen: dat tegen deze partij een vordering als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij wordt ingesteld - alsook de feiten met betrekking waartoe die civielrechtelijke 
aansprakelijkheid ingeroepen wordt. Hierdoor wordt het voorwerp van de tegen die partij ingestelde vordering 
afdoende gepreciseerd. Daarbij is niet vereist dat het voorwerp van de geldelijke veroordeling die op vordering 
van het openbaar ministerie ten aanzien van de civielrechtelijk aansprakelijke partij uitgesproken kan worden, 
gepreciseerd wordt. Zo is ook nooit beweerd geworden dat de dagvaarding zou moeten vermelden welke 
gevolgen ten aanzien van de beklaagde kunnen voortvloeien uit de schuldigverklaring aan het ten laste 
gelegde misdrijf. De persoon die aan de hand van de dagvaarding verneemt dat hij gedagvaard wordt als 
civielrechtelijk aansprakelijke partij en voor welke feiten, kan inderdaad aan de hand van de dagvaarding 
bepalen welk het voorwerp is van de geldelijke veroordeling die ten aanzien van hem uitgesproken kan 
worden. Net zomin als de beklaagde, kan ook de civielrechtelijk aansprakelijke partij niet voorhouden dat de 
dagvaarding melding zou moeten maken van de bepalingen in toepassing waarvan de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij veroordeeld kan worden tot de kosten en desgevallend, wanneer een uitdrukkelijke 
wettelijke bepaling dit voorziet, tot de geldboete.                                                                                                          
M.D.S.

 - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Vordering van het openbaar ministerie - Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de 
veroordeling tot de kosten en geldboeten - Geldigheidsvoorwaarde van de dagvaarding

- Art. 162 Wetboek van Strafvordering

20 februari 2001P.99.0590.N AC nr. ...

De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de dagvaarding wordt 
aangeduid verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij 
al dan niet bewezen zal verklaren, mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk 
het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie R. Declercq, 
Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in L. Dupont en B. Spriet (eds.) Strafrecht voor rechtspractici-IV, 
Acco Leuven/Amersfoort, 178 (191, voetnoot 51).

 - Strafzaken - Meerdere misdrijfomschrijvingen voor hetzelfde feit - Bewezen verklaarde telastlegging - Verwittiging van 
beklaagde door rechter

13 december 2000P.00.1110.F AC nr. ...

De beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de dagvaarding in strafzaken niet 
ongedaan is, is wettig, wanneer de rechter op grond van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur des 
Konings wegens de eigen nalatigheid van de verdachte diens woon- of verblijfplaats niet kende op het ogenblik 
van de betekening van de dagvaarding (1). (1)Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1511.N, nr. 2 en de noot MDS.

 - Strafzaken - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

Wanneer de zaak bij de strafrechter aanhangig is gemaakt door de beslissing tot verwijzing van het 
onderzoeksgerecht, is de dagvaarding ter uitvoering van de verwijzingsbeslissing niet meer dan een 
kennisgeving van de rechtsdag, waarbij de beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de plaats, de dag en 
het uur waarop de zaak zal worden behandeld, ten einde hem in staat te stellen zijn verweer voor te dragen 
(1). (1) Cass., 7 dec. 1988, AR 6990, nr. 205; 29 maart 1994, AR P.93.0024.N, nr. 154.

 - Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Aanhangigmaking van de zaak - 
Gevolg van de dagvaarding

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

27 september 2000P.00.0287.F AC nr. ...
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Hoewel een dagvaarding met name de datum van de betekening moet vermelden, verplicht geen enkele 
wettelijke bepaling de gerechtsdeurwaarder melding te maken van het uur waarop hij die betekening heeft 
gedaan.

 - Strafzaken - Betekening - Vereiste vermeldingen

- Art. 43, 1° Gerechtelijk Wetboek

9 juni 2000C.97.0199.N AC nr. ...

Art. 705, eerste en tweede lid, Ger. W., regelt uitsluitend de verhoudingen tussen de departementen van de 
Staat en is niet van toepassing wanneer het voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van een andere 
rechtspersoon dan de Staat behoort (1). (1) Zie cass., 16 maart 1995, C.94.0235.F, nr. 154.

 - Dagvaarding van de Staat - Voorwerp van het geschil - Bevoegdheid van de minister - Indeplaatsstelling - Bevoegdheid 
van een andere rechtspersoon

- Art. 705, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

23 mei 2000P.98.0213.N AC nr. ...

Wanneer een verdachte op de dag van de rechtszitting waarop zijn verzet tegen zijn veroordeling op verstek 
wordt behandeld opnieuw voor dezelfde feiten wordt gedagvaard omdat hij de eerste dagvaarding niet heeft 
ontvangen, zijn die feiten op regelmatige wijze bij de strafrechter aanhangig gemaakt.

 - Strafzaken - Dagvaarding door verdachte niet ontvangen - Veroordeling bij verstek - Verzet - Nieuwe dagvaarding voor 
dezelfde feiten

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

Aangezien de dagvaarding, in strafzaken, niet door artikel  702, 3, Ger. W., geregeld wordt, hoeft zij niet, op 
straffe van nietigheid, een korte samenvatting van de middelen van de vordering te bevatten; zij moet alleen 
op afdoende wijze melding maken van het voorwerp ervan, alsook van het feit waarop zij is gegrond, en zij 
mag geen onregelmatigheid bevatten die het recht van verdediging kan aantasten.

 - Strafzaken - Geldigheid - Inhoud - Toepasselijke wettelijke bepalingen en regels

- Art. 702, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 1999P.97.0897.N AC nr. ...

De dagvaarding voor de correctionele rechtbank hoofdens inbreuken op de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw moet de kadastrale omschrijving vermelden van het onroerend goed dat het voorwerp van het 
misdrijf is en de eigenaar ervan identificeren in de vorm en onder de sanctie bepaald in artikel   12 van de wet 
van 10 oktober 1913;  die sanctie bestaat in de mogelijkheid voor de bewaarder de overschrijving te weigeren 
maar heeft niet de nietigheid van de dagvaarding en de niet ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg.

 - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank - Verplichte vermeldingen - Sanctie

- Art. 12 Wet 10 okt. 1913

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De niet behoorlijke omschrijving van het onroerend goed in de dagvaarding voor de correctionele rechtbank 
hoofdens inbreuken op de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw tast de regelmatigheid van de 
overschrijving in het hypotheekkantoor niet aan en geeft geen invloed op de ontvankelijkheid van de 
strafvordering.

 - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank - Niet behoorlijke omschrijving van 
het onroerend goed

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

13 oktober 1998P.98.1066.F AC nr. ...

De geldigheid van de dagvaarding wordt, in strafzaken, niet geregeld door artikel   702 Ger.W., maar door de 
artt.  145, 182 en 211 Sv., waarin geen sprake is van nietigheid;  die nietigheid kan alleen worden uitgesproken, 
als een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het 
recht van verdediging is geschonden.

 - Strafzaken - Geldigheid - Toepasselijke bepalingen en regels - Nietigheid

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 702 Gerechtelijk Wetboek
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De wet verplicht niet om in de dagvaarding uitdrukkelijk melding te maken van alle gegevens waarop het 
verzoek van het openbaar ministerie gegrond is, dat ertoe strekt één van de ouders van een kind van minder 
dan twaalf jaar voor de jeugdrechtbank te laten verschijnen en een ten aanzien van dat kind getroffen 
hulpverlenende dwangmaatregel te hernieuwen;  het is voldoende dat de dagvaarding zo gesteld is dat die 
ouder op afdoende wijze kan kennisnemen van het gevorderde.

 - Strafzaken - Jeugdrechtbank - Hulpverlenende dwangmaatregel - Verzoek van het openbaar ministerie - Inhoud

- Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Artt. 62, 63bis, § 1 en 63ter Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 182 Strafwetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Art. 182 Sv. bepaalt enkel dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt en kenmerkt derwijze 
moet omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en het recht van 
verdediging verzekerd wordt.~

 - Recht van verdediging - Strafzaken - Beklaagde - Vereiste vermeldingen

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

15 januari 1998C.95.0367.N AC nr. ...

Niettegenstaande de onteigeningswet zelf niet in een nietigheid voorziet als de erin bepaalde 
dagvaardingstermijn van ten minste acht dagen voor de verschijning van de eigenaars en de vruchtgebruikers, 
om ter plaatse aanwezig te zijn op dag en uur door de rechter bepaald, niet in acht werd genomen, is de 
toepassing van die wet nochtans verenigbaar met de toepassing van de algemene nietigheidssanctie van 
gemeenrecht bij zodanige miskenning.

 - Termijn - Miskenning - Sanctie - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure

- Art. 710, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 5, eerste lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

22 oktober 1997P.97.0202.F AC nr. ...

Noch het Wetboek van Strafvordering, noch de Jachtwet bevatten bepalingen die, met betrekking tot de 
uitoefening van de strafvordering voor de strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, 
van welke aard dan ook, gepleegd is in een bos dat onder de bosregeling valt; artikel  113 van het Boswetboek, 
dat bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet inhouden, is 
dus alleen van toepassing op de wegens inbreuk op voornoemd wetboek ingestelde rechtsvorderingen.

 - Strafzaken - Boswetboek - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij 
de dagvaarding - Jachtmisdrijven

- Art. 133 Boswetboek

20 december 1996C.94.0443.N AC nr. ...

Wordt niet regelmatig aanhangig gemaakt voor de rechter en valt buiten de werkingssfeer van de excepties 
van nietigheid, de gedinginleidende dagvaarding die betekend werd noch aan persoon, noch aan de 
woonplaats, noch aan een gekozen woonplaats, maar aan de lasthebber, bij wie geen woonplaats werd 
gekozen.~

 - Burgerlijke zaken - Aanhangigmaking - Onregelmatigheid

- Artt. 39, eerste lid, 40, eerste lid en 860, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 december 1996S.96.0078.N AC nr. ...

Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de rechter aanhangig 
gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor 
de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.~

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek

26 november 1996P.95.0474.N AC nr. ...
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Niet wettig is de veroordeling van de beklaagde in de kosten van meer dan één origineel van de dagvaardingen 
hem op dezelfde datum betekend door dezelfde gerechtsdeurwaarder om in meer dan één zaak te verschijnen 
op dezelfde rechtszitting.~

 - Strafzaken - Onderscheiden dagvaardingen - Zelfde rechtszitting - Gerechtskosten - Tarief in strafzaken - Beperking

- Art. 11 KB 28 dec. 1950

13 februari 1996P.94.1436.N AC nr. ...

De dagvaarding in strafzaken moet de overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;  het is voldoende dat de 
beklaagde met genoegzame zekerheid weet wat hem ten laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan 
voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld.~

 - Strafzaken - Tenlastelegging - Aanwijzing van de overtreden wetsbepaling

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

 - Strafzaken - Vermelding van wat de beklaagde wordt ten laste gelegd - Recht van verdediging - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

In de mate dat het Hof van cassatie, verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, 
andere justitiabelen te berechten,kunnen deze laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van de procureur-
generaal bij het Hof van cassatie, voor elke misdaad of voor elk wanbedrijf voor het Hof van cassatie worden 
gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht.

 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - 
Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Rechtstreekse dagvaarding door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie

- Art. 141 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

Wanneer een minister die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, kritiek heeft op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de 
verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof na of het gebruik van die term de 
beschuldigde belet kennis te nemen van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig 
gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof dat het gebruik 
van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt.

 - Strafzaken - Strafvordering - Verwoording van de telastleggingen - Gebruik van de term "inzonderheid" - Recht van 
verdediging

- Art. 103 Grondwet 1994

31 mei 1995P.94.1458.F AC nr. ...

De Executieve vertegenwoordigt de Gemeenschap of het Gewest in rechte; de rechtstreekse dagvaarding van 
de verdachte voor het strafgerecht door de Gemeenschap of het Gewest wordt namens de Executieve 
uitgebracht ten verzoeke van het door deze aangewezen lid.~

 - Vertegenwoordiging in rechte - Gemeenschap en Gewest - Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij - 
Strafzaken

16 maart 1995C.94.0235.F AC nr. ...

Art. 705 Ger. W. regelt de verhoudingen tussen de ministeriële departementen van de Staat en heeft geen 
betrekking op de rechtsopvolging van de Gemeenschappen en Gewesten in de rechten en verplichtingen van 
de Staat.~

 - Dagvaarding van de Staat - Voorwerp van het geschil - Bevoegdheid van de minister - Indeplaatsstelling - Rechtsopvolging 
van de Staat door de Gemeenschappen en Gewesten

27 februari 1995S.94.0131.N AC nr. ...

Art. 6 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is niet 
onverenigbaar met artikel  52 Ger.W. tenzij in zoverre voor de berekening van de termijn geen rekening mag 
worden gehouden met de zondagen en de wettelijke feestdagen.~

 - Ontslag om dringende reden - Sociale zaken - Beschermde werknemers - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Ondernemingsraad 
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en veiligheidscomité - Termijn - Berekening

15 februari 1995P.94.1315.F AC nr. ...

De volgorde van de telastleggingen in de van het O.M. uitgaande dagvaarding heeft geen rechtsgevolg.~

 - Dagvaarding van het openbaar ministerie - Volgorde van de telastleggingen - Strafzaken

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

3 januari 1995P.93.1511.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de dagvaarding in 
strafzaken niet ongedaan is, wanneer de rechter op grond van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur 
des Konings wegens het eigen toedoen van de verdachte op het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding diens woon- of verblijfplaats niet kende.~

 - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid - Strafzaken

- Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1994P.94.0416.N AC nr. ...

Wanneer het hoger beroep van het openbaar ministerie bij het gerecht dat van het hoger beroep kennis moet 
nemen, gericht is tegen een beklaagde die zijn woonplaats in België heeft, moet het exploot waarbij dat 
beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het beroep, dagvaarding bevatten om voor het 
appelgerecht te verschijnen binnen zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het beroepen vonnis.~

 - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Hoger beroep tegen vonnis van politierechtbank - Beklaagde met woonplaats 
in België - Dagvaarding voor het appelgerecht - Geen dagvaarding binnen zestig dagen na uitspraak van beroepen vonnis - 
Wettigheid - Termijn

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 1994S.94.0037.F AC nr. ...

Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de rechter aanhangig 
gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór 
de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.~

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 1994P.94.0165.F AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat een beklaagde wordt gedagvaard wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan.

 - Wettigheid - Opeenvolgende dagvaardingen van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit - Strafzaken

In strafzaken zijn de regels voor de geldigheid van de dagvaarding vervat in de artt. 145, 182, 184 en 211 Sv. 
die geen nietigheid voorschrijven; nietigheid kan slechts worden uitgesproken wanneer een essentieel 
bestanddeel van de dagvaarding ontbreekt of wanneer is bewezen dat het recht van verdediging door die 
onregelmatigheid is miskend; zulks is niet noodzakelijk het geval wanneer een verkeerde datum van de feiten 
is opgegeven.

 - Verschrijving - Geldigheid van de dagvaarding - Strafzaken

DERDENVERZET

22 april 2004C.02.0421.N AC nr. 213

Een bestuurder van een vennootschap kan enkel door derdenverzet opkomen tegen een beslissing die de 
rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid van bestuurder maar niet in eigen naam en voor 
eigen rekening.

 - Bestuurder van een vennootschap - Hoedanigheid - Belang

- Art. 1122 Gerechtelijk Wetboek

7 oktober 2003P.03.0422.N AC nr. 482
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De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een rechtmatig belang gaat; 
hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig 
belang; is daartoe niet vereist dat die toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd 
misdrijf (1). (1) Zie Cass., 2 april 1998, AR nr C.94.0438.N, nr 188 en de concl. van adv.-gen. De swaef; zie ook 
Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333.

 - Strafzaken - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Derdenverzet - Rechtmatig belang

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

21 maart 2003C.00.0634.N AC nr. 188

Wie veroordeeld is heeft belang derdenverzet in te stellen tegen de beslissing die hem veroordeelt; 
derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon 
wiens rechtspositie door de bestreden beslissing niet kan worden aangetast (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1974, 
573, en de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch in Bull. en Pas., I, 545; 4 dec. 1989, AR 
6848, nr 216; 1 maart 1993, AR 9595, nr 121, en de conclusie van advocaat-generaal Leclercq in Bull. en Pas., I.

 - Ontvankelijkheidsvereiste

- Artt. 17, 18, eerste lid, en 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

5 juni 2001P.99.1489.N AC nr. ...

Wanneer de in toepassing van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening bevolen 
maatregel tot herstel in de vorige toestand een derde in zijn rechten krenkt, heeft deze derde een eigen 
belang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; het aldus ontstane geschil tussen 
beide belangen is van civielrechtelijke aard en het strafgerecht, dat in dit verband een herstelmaatregel 
beveelt, doet uitspraak over burgerlijke belangen, zodat deze derde, wanneer hij niet behoorlijk is opgeroepen 
of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1122 
Gerechtelijk Wetboek derdenverzet kan doen tegen deze uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt (1) (2) 
(3). (1)  De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 
betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij artikel  171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 
mei 2000 (artikel  204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatst genoemd decreet uit. (2) Voor een 
andere toepassing zie cass., 9 feb. 1988, nr 352; VERSTRAETEN, R.De teruggave en het derdenverzet in 
strafzaken", noot onder cass., 9 feb. 1988, R.W., 1988-1989, p. 157-159.   (3) Het O.M. had, in zoverre de 
voorziening gericht was tegen de eerste en de derde verweerder en tegen het openbaar ministerie, 
geconcludeerd tot de verwerping. Het verdedigde het standpunt dat het eerste onderdeel van het middel niet 
tot cassatie kon leiden omdat het dispositief van het bestreden arrest, dat het derdenverzet niet ontvankelijk 
verklaarde, op een andere rechtsgrond naar recht verantwoord was, met name omwille van het gegeven dat 
uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan en uit de aard van de reglementering inzake ruimtelijke 
ordening, die van openbare orde is (Cass., 31 mei 1990, AR 8634, nr 574), moest blijken dat eiseres, die door 
haar derdenverzet de vernietiging beoogde van de beslissing tot herstel van de plaats in de vorige toestand 
door de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken waarvan zij mede-eigenares was, enkel het 
behoud van een wederrechtelijke toestand of van een toestand in strijd met de openbare orde nastreefde, 
zodat het derdenverzet niet voldeed aan de vereiste van het rechtmatig belang. Bijkomend oordeelde het 
O.M. dat het onderzoek van het eerste onderdeel het Hof verplichtte tot een onderzoek van feiten, waarvoor 
het niet bevoegd is, aangezien het onderdeel weliswaar als zuiver juridische regel vooropstelde dat het feit dat 
de herstelmaatregel tot de strafvordering behoort, niet uitsluit dat ook de burgerlijke belangen van derden 
kunnen geschaad worden, maar bij het formuleren van deze regel vertrok van de zuiver feitelijke aanvoering 
dat aan de door artikel 1122 Ger. W. voor het derdenverzet gestelde voorwaarde voldaan was "omdat 
(eiseres) persoonlijk nadeel (leed) en haar burgerlijke belangen ten zeerste geschaad (werden)". Het tweede 
onderdeel van het middel kon volgens het O.M. niet aangenomen worden omdat de niet-ontvankelijkheid van 
het derdenverzet, omdat eiser niet aan alle wettelijke voorwaarden voor het instellen van dit rechtsmiddel 
voldeed, geen schending van de in het onderdeel aangewezen verdragsbepalingen oplevert.

 - Strafzaken - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering van de gemachtigde ambtenaar en van het 
college van burgemeester en schepenen - Maatregel bevolen door de strafrechter - Maatregel die een derde in zijn rechten 
krenkt - Eigen belang van de benadeelde derde - Aard van de beslissing

- Artt. 17 en 1122 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996
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25 april 2001P.01.0167.F AC nr. ...

Uit de enige omstandigheid dat de tenuitvoerlegging van een beslissing over de strafvordering een burgerlijke 
verbintenis ten laste van een derde tot gevolg heeft, volgt niet dat die derde derdenverzet kan doen tegen die 
beslissing, als zij geen uitspraak doet over de burgerlijke belangen.

 - Strafzaken - Beslissing op de strafvordering - Burgerlijke belangen

- Art. 1122 Gerechtelijk Wetboek

Het derdenverzet dat is gedaan tegen elke beslissing die gewezen is op de strafvordering en die geen verband 
houdt met de burgerlijke belangen, is niet ontvankelijk.

 - Strafzaken - Beslissing op de strafvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 1122 Gerechtelijk Wetboek

De ontvankelijkheid van een derdenverzet, dat is gedaan door een persoon die niet behoorlijk is opgeroepen 
of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, is onderworpen aan de cumulatieve 
voorwaarden dat de beslissing zijn rechten benadeelt, enerzijds, en dat zij gewezen is door een burgerlijk 
gerecht of door een strafgerecht, in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan, anderzijds.

 - Ontvankelijkheid

- Art. 1122 Gerechtelijk Wetboek

13 januari 2000C.96.0166.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend, terwijl hij dat had kunnen doen, 
volgt niet dat hij achteraf in de rechten niet zou mogen treden van een gedingvoerende partij die een 
toelaatbaar hoger beroep heeft ingesteld.

 - Ontstentenis - Rechtsopvolger

- Artt. 1122 en 1129 Gerechtelijk Wetboek

11 juni 1998C.95.0130.N AC nr. ...

Nu het derdenverzet een autonoom rechtsmiddel is ten behoeve van derden dat niet wordt aangetast doordat 
een partij in het geding hoger beroep heeft ingesteld, mag een belanghebbende derde een principaal 
derdenverzet instellen voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, ook wanneer de bestreden 
beslissing reeds aangevochten is door een hoger beroep en daarover nog geen uitspraak is gedaan.~

 - Principaal derdenverzet - Bestreden beslissing - Samenloop hoger beroep en derdenverzet - Bevoegde rechter

- Artt. 1125, 1126 en 1130 Gerechtelijk Wetboek

7 september 1995C.93.0174.N AC nr. ...

Derdenverzet kan worden gedaan tegen de beschikking van de vrederechter, die op verzoek van de ontvanger 
der registratie overeenkomstig artikel   192 W.Reg.  de schatting van onroerende goederen beveelt en 1 of 3 
deskundigen aanstelt.~

 - Beslissing van de vrederechter overeenkomstig artikel 192 W.Reg. - Vatbaar voor derdenverzet

- Art. 1033 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 Wetboek registratierechten

DESERTIE

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending van artikel  159 Gw. door het 
Militair gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het 
verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor 
op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was (1). (1) Zie cass. 31 mei 2000, A.R. 
P.00.0339.F, AC, nr....

 - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing - Beslissing van de militaire overheid - Militair 
gerechtshof - Grondwet (1994) - Artikel 159 - Schending - Cassatiemiddelen - Belang

- Art. 159 Grondwet 1994
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31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het Militair Gerechtshof schendt artikel 159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een wegens insubordinatie en 
desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de militaire overheid, een officier in werkelijke dienst 
is, als die beslissingen, op het tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de 
beklaagde zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen handen te 
nemen.

 - Officier in werkelijke dienst - Beslissingen van de militaire overheid - Militair gerechtshof - Grondwet (1994) - Artikel 159 - 
Schending

- Art. 159 Grondwet 1994

DESKUNDIGENONDERZOEK

3 juni 2004C.03.0111.N AC nr. 303

De door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht moet zich noodzakelijkerwijze beperken tot het 
verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechter in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe 
te passen; de rechter kan de deskundige niet gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de 
vordering (1). (1) Zie Cass., 12 dec. 1985, AR 7373, nr 254 en 14 sept. 1992, AR 9311, nr 605.

 - Burgerlijke zaken - Opdracht - Rechtsmacht

- Artt. 11, eerste lid, en 962 Gerechtelijk Wetboek

7 april 2004P.04.0391.F AC nr. 193

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een deskundige mondeling heeft 
gevorderd, diens aanwijzing te bevestigen in een schriftelijke vordering, die is opgesteld terwijl die deskundige 
reeds aan zijn opdracht is begonnen (1). (1). Zie Cass., 25 okt. 2000, AR P.00.1337.F, nr 576.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Deskundige die mondeling gevorderd wordt - Latere schriftelijke vordering - 
Regelmatigheid

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de nietigheid van een deskundigenverslag moet 
leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende  deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond 
zijn op het nietig verklaarde verslag".

 - Strafzaken - Nietigheid van een deskundigenverslag - Daaropvolgende deskundigenverslagen - Nietigheidsgrond - 
Algemene rechtsbeginselen

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de deskundige, alvorens zijn opdracht te vervullen, 
bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke en gedagtekende vordering".

 - Strafzaken - Deskundige - Aanwijzing - Vordering - Vorm - Algemene rechtsbeginselen

Wanneer de nietigheid van een deskundigenverslag is uitgesproken, beoordelen de onderzoeksgerechten in 
feite dat de daaropvolgende deskundigenverslagen niet het noodzakelijk vervolg vormen van de vernietigde 
akte, aangezien ze niet gegrond zijn op de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn 
van nieuwe of andere onderzoekingen.

 - Strafzaken - Nietigheid van een deskundigenverslag - Daaropvolgende deskundigenverslagen - Noodzakelijk vervolg van 
de vernietigde akte - Onderzoeksgerechten - Feitelijke beoordeling

23 februari 2004C.03.0209.F AC nr. 95

Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek 
die het tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, doch die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, 
kan daaruit niet noodzakelijk worden afgeleid dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging 
is geschonden (1). (1) Zie Cass., 8 mei 1978 (AC, 1978, p. 1048); 22 mei 1978 (ibid., 1978, 1109).

 - Burgerlijke zaken - Tegensprekelijk karakter - Verzuim - Geen nietigheid - Recht van verdediging

- Art. 978 Gerechtelijk Wetboek

18 februari 2004P.03.1454.F AC nr. 86
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De mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek t.g.v. het gebrek aan eedaflegging van de deskundige 
voor de onderzoeksrechter is gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken (1). (1) Zie Cass., 27 april 1988, AR 6470, nr 518; 8 
sept. 1998, AR P.98.1059.F, nr 396.

 - Strafzaken - Geen eedaflegging - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter voorafgaande opmerkingen van een 
deskundige aan de tegenspraak van de inverdenkinggestelde te onderwerpen, nog vóór de deskundige het 
verslag waarin deze worden uiteengezet, heeft neergelegd.

 - Strafzaken - Voorafgaande opmerkingen - Onderzoeksrechter - Mededeling aan de inverdenkinggestelde

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch artikel  5.4 E.V.R.M., worden geschonden door het arrest dat de 
voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces-verbaal van het verhoor van de inverdenkinggestelde 
door de onderzoeksrechter, die hem de voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt.

 - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Inzage van het dossier - Inverdenkinggestelde - Proces-verbaal van het verhoor door 
de onderzoeksrechter - Deskundige - Voorafgaande opmerkingen - Rechten van de Mens - Voorziening bij een rechter

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 21, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 januari 2004C.01.0126.F AC nr. 9

Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens onpartijdigheid wordt vermoed, te 
wraken (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 2000, AR C.00.0051.N, nr 93.

 - Deskundige - Onpartijdigheid - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Wraking

Deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als rechters; die redenen worden limitatief 
opgesomd in artikel  828, Ger. W. dat, in de versie die aan de wijziging ervan bij de Wet van 10 juni 2001 
voorafgaat, nergens het gebrek aan onpartijdigheid als wrakingsgrond vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 2000, 
AR C.00.0051.N, nr 93.

 - Deskundige - Wraking

- Artt. 828 en 966 Gerechtelijk Wetboek

14 maart 2003C.02.0339.N AC nr. 169

Artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de boedelbeschrijving, krachtens hetwelk dat, indien 
moeilijkheden rijzen of indien vorderingen worden gedaan met het oog op het beheer van het vermogen of 
van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken en de partijen daaraan niet tegemoetkomen, de notaris zich 
wendt tot de vrederechter die zijn beschikking stelt op de minuut van het proces-verbaal, geldt enkel voor de 
notaris belast met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek, en is 
niet van toepassing op een notaris die met een deskundigenopdracht is belast.

 - Notaris - Boedelbeschrijving - Toepasselijkheid van artikel 1884 Ger.W.

- Artt. 1175 en 1184 Gerechtelijk Wetboek

19 februari 2003P.02.1400.F AC nr. 118

De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen deelnemen aan het 
door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre hij zulks gepast vindt voor 
het opsporen van de waarheid, is op zich geen schending van artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 7 feb. 1995, 
AR P.95.0002.N, nr 75; 24 juni 1998, AR P.97.1075.F, nr 332, met concl. adv.-gen. De Riemaecker in Bull. en 
Pas., 1998, I, nr 332; 8 feb. 2000, AR P.97.0515.N, nr 100, met concl. adv.-gen. Duinslaeger ; 12 april 2000, AR 
P.00.0136.F, nr 249; de Codt, J., Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances 
récentes, Rev. dr. pén., 2000, blz. 3 e.v.; De Smet B., Deskundigenonderzoek in strafzaken, APR, 2002, nrs 
286-292, 295-303.

 - Strafzaken - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek - Toepassing van het Ger.W.

Behalve in geval van schending van artikel  11 Ger. W., kan de aan de deskundige voorgelegde vraag niet 
samenvallen met die welke de rechter moet beslechten (1). (1) Zie Cass., 14 sept. 1992, AR 9311, nr 605.
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 - Strafzaken - Opdrachten van de deskundige

- Art. 11 Gerechtelijk Wetboek

12 november 2002P.02.0135.N AC nr. 600

De kosten van een deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter met het oog op de 
waarheidsvinding, zijn gerechtskosten die veroorzaakt zijn door het misdrijf, voorwerp van de strafvordering, 
ongeacht of een dergelijk onderzoek tot een nuttig resultaat leidt of uitsluitsel geeft (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 
1998, A.R. P.97.1325.F, nr 82 en 25 mei 1983, A.R. nr 2822, nr 530.

 - Strafzaken - Gerechtskosten - Kosten van deskundigenonderzoek

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

24 april 2002P.02.0012.F AC nr. 249

De onpartijdigheid die de deskundige in acht moet nemen, verbiedt hem niet een technisch of 
wetenschappelijk advies uit te brengen over het bestaan of het ontbreken van materiële gegevens die een 
misdrijf opleveren (1); als de deskundige geloof hecht aan de verklaring van een persoon, die beweert seksueel 
misbruikt te zijn, en vermeldt dat dit misbruik blijvende letsels heeft veroorzaakt, spreekt hij zich aldus niet uit 
over de schuld van de beklaagde. (1) Zie Cass., 21 nov. 1989, A.R. 3069, nr. 178 ; 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, 
nr. 111.

 - Strafzaken - Deskundige - Onpartijdigheid

- Art. 43 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2002P.00.1165.N AC nr. 155

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken vrij de 
bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te 
beoordelen van het regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van 
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding tussen de beklaagde 
en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het deskundigenonderzoek niet alle regels van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (1). (1)
Cass., 21 april 1999, AR P.98.1589.F, nr 231; 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713. Voor wat de toepassing in 
burgerlijke zaken betreft, zie Cass., 11 dec. 1997, AR C.96.0374.N, nr 550 en 24 dec. 1999, AR C.97.0218.F, nr 
701.

 - Strafzaken - Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk geding tussen beklaagde en burgerlijke partij - Niet 
contradictoir deskundigenonderzoek - Bewijs - Geen bijzonder bewijsmiddel - Beoordelingsvrijheid - Debat op tegenspraak - 
Toepassing

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

28 februari 2002C.01.0081.N AC nr. 148

Het verzoekschrift waarbij de meest gerede partij met toepassing van artikel  977 Ger.W. de vervanging van 
een deskundige vraagt ressorteert niet onder het bepaalde in de artikelen 1025 tot 1034 Ger.W. (1). (1) Zie 
cass. 16 dec. 1999, A.R. C.98.0375.N, nr 684; 17 maart 1997, A.R. S.96.0044.F, nr 146; Fettweis, A., Manuel de 
procedure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, 308, sub f.

 - Burgerlijke zaken - Vervanging van deskundige - Verzoekschrift - Toepasselijke procedure

26 september 2001P.01.0733.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op een eerlijk proces, vastgelegd 
in artikel  6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de strafrechter niet zelf 
getracht heeft het gebrek aan bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen (1). (1) Zie 
Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, en 26 mei 1999, A.R. P.99.0096.F, nrs. 74 en 311.

 - Strafzaken - Gebrek aan bewijzen - Aanvullend onderzoek - Initiatief van de rechter - Grenzen - Recht van verdediging - 
Recht op een eerlijk proces

20 september 2001C.98.0529.N AC nr. ...
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Uit het enkele feit dat een deskundige die een deskundig verslag neerlegt dat wegens gebrek aan tegenspraak 
nietig is verklaard, opnieuw als deskundige wordt aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding 
gaf tot het nietige verslag, volgt niet dat het recht van verdediging van de partijen is miskend (1). (1) Zie cass., 
6 juni 1995, A.R. P.95.0543.N, nr 278.

 - Nietig verslag - Nieuw onderzoek door dezelfde deskundige - Eenzelfde opdracht - Recht van verdediging

26 juni 2001P.01.0621.N AC nr. ...

Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de boekhouding vervalst werd, 
geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, 
van de wet van 21 februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van artikel 82, 
eerste lid, 1°, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het 
register van de externe accountants gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te 
bieden; het feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan de 
boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte doet hieraan niets af (1) (2). (1) 
HUYBRECHTS, L.Het monopolie van de externe accountant en de expertise in strafzaken", noot onder 
Antwerpen, 31 januari 1992, R.W. 1991-92, 1395. Zie ook Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111, waar het 
Hof oordeelde dat de onderzoeksrechter, behoudens de bij de wet bepaalde afwijkingen, vrij kiest wie hij als 
deskundige aanstelt. (2) De artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat werden opgeheven door artikel 55, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 mei 1999) met inwerkingtreding op 29 juni 1999 (artikel  64 -
artikel  1, K.B. 4 mei 1999), maar de inhoud van deze bepalingen werd integraal overgenomen in de artikelen 
34 en 37 van laatstgenoemde wet.

 - Opdracht om na te gaan of de boekhouding vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het gebied van de 
boekhoudkundige organisatie van onderneming - Accountant - Inschrijving in het register van de externe accountants - 
Exclusieve bevoegdheid om geregeld dergelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren en aan te bieden - Artikelen 78, 2° en 
82, eerste lid, 1° van de wet van 21 feb. 1985

- Artt. 78, 2° en 82, eerste lid, 1° Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het door een onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek wordt in de regel niet op tegenspraak 
verricht (1). (1) Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74 ; 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 100, met concl. 
adv.-gen. Duinslaeger.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Niet contradictoir karakter

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, Cass., 31 jan. 2001, A.R. P.00.1540.F, nr. ... .

 - Strafzaken - Genetisch deskundigenonderzoek - Opdracht - Omvang

 - Strafzaken - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Beoordeling

In strafzaken is de gerechtsdeskundige niet gehouden tot beroepsgeheim t.a.v. de overheid die hem 
opgevorderd heeft.

 - Strafzaken - Deskundige - Beroepsgeheim

De W. 8 dec. 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens verbiedt de gerechtsdeskundige niet de genetische profielen die hij gelast werd te 
analyseren, te bewaren.

 - Strafzaken - Persoonlijke gegevens - Genetische profielen - Bewaring door de deskundige - Wettigheid

- Artt. 1, 2, 3 en 8 Wet 8 dec. 1992

- Artt. 43 en 44 Wetboek van Strafvordering

De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast van de toestemming van 
de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs tegen hem kan dienen (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 
1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

 - Strafzaken - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Beoordeling

De gerechtsdeskundige is niet de lasthebber van de rechter die hem opgevorderd heeft.

 - Strafzaken - Deskundige - Statuut

- Artt. 1984 en 1989 Burgerlijk Wetboek
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- Artt. 43 en 44 Wetboek van Strafvordering

De deskundige die door de onderzoeksrechter gelast werd het genetisch profiel van een verdachte te 
vergelijken met de genetische afdrukken die een strafbaar feit betreffen en alle dienstige voorstellen te doen 
om de opdracht goed te laten verlopen, mag aan die onderzoeksrechter alle vaststellingen mededelen die 
betrekking hebben op de feiten waarvan die magistraat kennisgenomen heeft.

 - Strafzaken - Genetisch deskundigenonderzoek - Opdracht - Omvang

Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het lichaam met het oog op een 
DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel vergeleken wordt met sporen die op de plaats van 
het strafbare feit zijn aangetroffen, verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand 
dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiediging van het privé-leven, gewaarborgd bij artikel  8 E.V.R.M, 
waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, noch enig andere vigerende 
wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming 
telkens opnieuw te vragen wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal 
noodzakelijk maakt (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

 - Strafzaken - Genetisch deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene

27 november 2000S.99.0197.N AC nr. ...

Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de 
deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is van toepassing op geschillen over de 
toepassing van de uitkeringsverzekering voor werknemers en voor zelfstandigen waarin een medisch expert 
wordt aangewezen.

 - Sociaal procesrecht - Gerechtsdeskundige - Ereloonstaat - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitkeringsverzekering - 
Zelfstandigen - Wettelijk tarief - Toepassing

- Artt. 1, 4 en 5 KB 25 juni 1997

- Art. 167, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

25 oktober 2000P.00.1337.F AC nr. ...

Het feit alleen dat de onderzoeksrechter verzuimt de vordering tot aanwijzing van een deskundige te 
ondertekenen, verplicht de bodemrechter niet het verslag terzijde te laten dat die deskundige overigens 
regelmatig heeft neergelegd in de handen van de magistraat die de expertise beval.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Vordering tot aanwijzing van de deskundige - Ondertekening - Verzuim - Bodemrechter

- Artt. 43 en 44 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2000C.99.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen 
(1). (1) Cass. 16 feb. 1995, A.R. C.94.0291.F, nr. 94.

 - Burgerlijke zaken - Deskundigenverslag - Geen opmerkingen

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

De artikelen van het Ger. W. die bepalen dat het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt 
verricht, zijn niet van toepassing op het door de strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het 
dient tot berechting van de strafvordering zelf; in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan 
vast te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de behoeften van de strafvordering, en 
kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor 
zover de rechter hem in de omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft verplicht.

 - Strafzaken - Strafvordering - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Toepassing van het Ger.W. - Bevoegdheden 
van de rechter - Opdracht van de deskundige

- Artt. 2 en 962 Gerechtelijk Wetboek

Zelfs als het deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, in de mate bepaald door de rechter die 
over de strafvordering uitspraak moet doen, beoordeelt de gerechtsdeskundige in welke mate een 
onderzoeksverrichting, vanuit een technisch standpunt, al dan niet in aanwezigheid van een derde, zoals de 
technisch raadsman van een partij kan geschieden.
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 - Strafzaken - Strafvordering - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Tegensprekelijk karakter - Aanwezigheid van 
de technisch raadsman van een partij - Beoordeling door de gerechtsdeskundige

8 februari 2000P.97.0515.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, nr ...

 - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van de strafvordering - Tegensprekelijkheid - 
Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

 - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van uitsluitend burgerlijke belangen - 
Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt tot de beoordeling van de 
strafvordering zelf, staat het aan de rechter de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend met het 
recht van verdediging en de vereisten van de strafvordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk 
Wetboek vermelde verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling aan hen 
kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan niet van toepassing en het onderzoek moet in 
dat geval door de deskundige slechts op tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in 
zijn opdracht door de rechter wordt opgelegd; Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend 
burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het Gerechtelijk Wetboek worden 
toegepast.

 - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van uitsluitend burgerlijke belangen - 
Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 2, 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek

 - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van de strafvordering - Tegensprekelijkheid - 
Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 2, 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2000S.99.0091.N AC nr. ...

De rechter kan een deskundig onderzoek bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden 
onderzocht niet in het geding is betrokken.

 - Draagwijdte

- Art. 962 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer in de overheidssector, een rechtspersoon of instelling, door de eerste rechter veroordeeld wordt tot 
betaling van vergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk aan 
eensdeels de getroffene anderdeels de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, heeft het feit dat de 
veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of instelling ten aanzien van de getroffene in kracht van gewijsde 
is gegaan, niet tot gevolg dat de zaak tussen die rechtspersoon of instelling en de verzekeringsinstelling door 
de appèlrechter niet meer in zijn volheid kan beoordeeld worden en dat de appèlrechter desaangaande geen 
deskundig onderzoek meer kan bevelen.

 - Hoger beroep - Burgerlijke zaken - Beperkt hoger beroep - Rechterlijke beslissing - Kracht van gewijsde t.a.v. een partij - 
Beperkt hoger beroep - Deskundigen - Opdracht t.a.v. appèlgeding vreemde partij

- Art. 1 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 19, tweede lid, 28, 962, 1050 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

24 december 1999C.97.0218.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de burgerlijke 
rechter, onder de gegevens die op tegenspraak aan zijn oordeel zijn voorgelegd, een niet-tegensprekelijk, op 
bevel van een onderzoeksrechter opgemaakt deskundigenverslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen.

 - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek bevolen door een onderzoeksrechter - Niet op tegenspraak - Bewijswaarde

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

15 december 1999P.99.0688.F AC nr. ...
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Wanneer de partijen m.b.t. een medisch deskundigenonderzoek een minnelijke schikking hebben getroffen, 
waarin zij overeengekomen zijn dat de beslissingen van de deskundigen vanuit een louter medisch oogpunt 
dezelfde waarde hebben als een gerechtelijk deskundigenonderzoek, is de strafrechter, die kennisneemt van 
de burgerlijke rechtsvordering, niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het niet met zijn 
overtuiging strookt.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schikking m.b.t. een deskundigenonderzoek - Bevoegdheden van de rechter

- Art. 986 Gerechtelijk Wetboek

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

Niets belet de rechter aan de gegevens van een deskundigeonderzoek en aan de getuigenverklaring van de 
deskundige geloof te hechten, ook al zou blijken dat die deskundige na de neerlegging van zijn verslag, is 
opgetreden als technisch raadsman van een der partijen.

 - Bewijswaarde - Deskundige - Technisch raadsman van een der partijen

16 juni 1999P.99.0310.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt in feite, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, of er al dan niet grond 
bestaat om een deskundigenonderzoek te bevelen; schending van het recht van verdediging kan niet worden 
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter het door een partij gedane bewijsaanbod heeft 
verworpen, op grond dat het aangeboden bewijs niet noodzakelijk was om tot zijn overtuiging te komen.~

 - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Recht van verdediging

16 juni 1999P.99.0682.F AC nr. ...

De kennisgeving van de uitslagen van de bloedproef aan de persoon van wie bloed werd afgenomen, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; wanneer die kennisgeving niet is geschied, verliest het 
deskundigenverslag zijn wettelijke bewijswaarde niet, mits het recht van verdediging geeerbiedigd werd.~

 - Strafzaken - Bloedproef - Analyse - Kennisgeving van de uitslagen - Verzuim - Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het 
deskundigenverslag

- Art. 9 KB 10 juni 1959

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

Miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op 
tegenspraak wordt verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen of een aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de 
feitenrechter tegenspraak hebben kunnen voeren over de vaststellingen van de deskundige en over de 
daarover gestelde vragen.~

 - Strafzaken - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek - Weigering aanvullend deskundigenonderzoek - 
Recht van verdediging - Tegensprekelijk debat

8 december 1998P.98.1375.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter beslist soeverein wie hij als deskundige benoemt; uit de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter een neuropsychiater gelast met het geestesonderzoek van de verdachte terwijl dezelfde 
deskundige voordien op verzoek van de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer aanwezig was op de plaats 
waar het slachtoffer werd aangetroffen kan geen miskenning van eisers recht van verdediging noch schending 
van artikel  6.1 E.V.R.M. worden afgeleid.~

 - Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Vindplaats van het slachtoffer - Plaatsopneming - Aanwezige wetsgeneesheer - 
Geestesonderzoek van de verdachte - Zelfde deskundige - Wettigheid

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

De artt. 153, 190 en 211 Sv. regelen de behandeling van de zaak voor de strafrechter, zij hebben echter niets 
de maken met de uitvoering van een maatregel van deskundigenonderzoek die door de rechter is bevolen.~

 - Strafzaken - Geneeskundig deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk karakter - Wetboek van strafvordering

24 juni 1998P.97.1075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER bij Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F (Bull. en Pas., 1998, nr. ...).
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 - Strafzaken - Deskundige aangewezen door de feitenrechter - Toepassing van het Ger.W.

Bepalingen van het Ger. W. die ofwel verwijzen naar het akkoord van de partijen, ofwel voor bepaalde 
gevolgen hun optreden vereisen, ofwel de rechter verhinderen het strafproces te leiden, mogen niet worden 
toegepast op de voor de strafrechter gevoerde procedures, wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering.

 - Strafzaken - Deskundige aangewezen door de feitenrechter - Toepassing van het Ger.W.

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1998P.97.1120.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt niet geschonden, wanneer de vaststellingen van 
de deskundige, die in de loop van het voorbereidend onderzoek is aangewezen, voor de feitenrechter aan de 
tegenspraak van de partijen wordt onderworpen.

 - Strafzaken - Recht van verdediging - Schending

De deskundige, in strafzaken, is niet bevoegd om verhoren of getuigenissen af te nemen;  hij kan evenwel de 
persoon horen die hij als medisch deskundige onderzoekt, teneinde zijn opdracht zoals zijn beroep het vereist 
te vervullen.~

 - Strafzaken - Geneeskundig deskundigenonderzoek - Verhoren - Ondervragingen - Bevoegdheid van de deskundige

20 januari 1998P.96.0833.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van akkoord tussen haar en de beklaagde omtrent de omvang en de hoegrootheid van de door 
haar gevorderde schadevergoeding komt het de burgerlijke partij toe het initiatief tot bewijsinzameling te 
nemen door haar schade op tegensprekelijke wijze, zo nodig door een hiertoe door de rechtbank aan te stellen 
deskundige, te laten vaststellen.~

 - Vordering gegrond op een misdrijf - Burgerlijke partij - Schade - Omvang - Hoegrootheid - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek

11 december 1997C.96.0374.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een 
deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts een 
waarde van een inlichting hecht.~

 - Burgerlijke zaken - Expertise - Niet contradictoir karakter - Recht van verdediging - Rechter - Debat op tegenspraak - 
Deskundigenverslag - Waarde van inlichting

11 december 1997C.96.0386.N AC nr. ...

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, dat preciseert hoe het gerecht waarbij het bodemgeschil 
aanhangig is, over de kosten uitspraak moet doen, houdt geen verband met de vraag of een partij die het 
deskundigenonderzoek heeft gevraagd, al dan niet kan veroordeeld worden op verzoek van de 
gerechtsdeskundige om ereloon en kosten te betalen.~

 - Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat - Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring - 
Veroordeling - Gerechtskosten - Uitspraak - Onderscheiden procedure

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

Het bevel tot tenuitvoerlegging van de door de rechter begrote kosten van het deskundigenonderzoek, dat 
gegeven wordt tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, geldt onverminderd als deze 
partij voorhoudt dat zij ingevolge een opvolging door een andere partij niet meer kan aangesproken worden 
door de eiser in het hoofdgeding ten gronde; de overname van de rechten en verplichtingen bedoeld in de 
Financieringswet belet niet dat, zolang de feitenrechter de betwisting daaromtrent niet heeft beslist, de Staat 
die een deskundig onderzoek heeft gevorderd, ook het ereloon van de deskundige moet betalen.

 - Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat - Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring - Debiteur - 
Partij die expertise vordert - Opvolging door andere partij - Rechtsopvolgingsproblematiek - Overheidsinstanties - 
Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 57, 61 en 82 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 984 Gerechtelijk Wetboek

P. 787/30476-9-2016



In burgerlijke zaken is een deskundig onderzoek, in de regel, een maatregel tot bewaring van de rechten van 
de partij die het deskundig onderzoek heeft gevorderd of die het, in geval het ambtshalve bevolen is, heeft 
doen uitvoeren.~

 - Burgerlijke zaken - Expertise - Begrip - Algemene draagwijdte

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Voor de regelmatigheid van de toestemming van de persoon tot het nemen van een bloedstaal voor de 
noodwendigheden van het strafonderzoek, is de voorafgaande kennisgeving van de op het bloedstaal te 
verrichten onderzoeksdaad niet vereist.~

 - Strafzaken - Bloedstaal - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid

Wanneer de partijen de mogelijkheid hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, 
kan geen schending van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een miskenning van het recht van verdediging worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat, door het teloorgaan van het onderzochte overtuigingsstuk tengevolge van 
het deskundigenonderzoek, de partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise uit te voeren.

 - Strafzaken - Tegenexpertise - Onmogelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek

11 februari 1997P.96.1659.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die haar beslissing tot internering van een verdachte steunt op een 
verslag van een door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek 
van de verdachte, miskent diens recht op een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling van zijn 
zaak niet doordat de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige, met als opdracht de 
geestestoestand van de verdachte te onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid 
niet tot gevolg had dat dit college dit onderzoek niet objectief kon uitvoeren.

 - Strafzaken - Internering - College van deskundigen - Samenstelling - Objectiviteit

31 januari 1997C.95.0414.N AC nr. ...

De opdracht aan een bedrijfsrevisor gegeven de notaris bij te staan bij het opmaken van een 
boedelbeschrijving is voldoende bepaald en binnen de wettelijke grenzen.~

 - Burgerlijke zaken - Opdracht - Grenzen - Bedrijfsrevisor - Bijstand aan notaris - Boedelbeschrijving

- Artt. 962 en 973 Gerechtelijk Wetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat er een louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie 
is geweest tijdens de schorsing van de zitting, kan niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan aan het eerlijk 
karakter van het proces.~

 - Strafzaken - Schorsing van de zitting - Ontmoeting tussen de deskundige en het openbaar ministerie - Eerlijk proces

Alleen uit de omstandigheid dat een deskundige, in strafzaken, na het bestaan van een geheel van 
overeenkomsten te hebben vastgesteld, zich meer in het bijzonder heeft toegelegd op het onderzoek van die 
welke hem het belangrijkst toeschenen, kan niet worden afgeleid dat hij zijn opdracht alleen maar à charge 
heeft vervuld.~

 - Strafzaken - Onderzoek beperkt tot de kenmerkende overeenkomsten - Geldigheid

In strafzaken staat het aan de rechter de bewijswaarde en de objectiviteit van het deskundigenonderzoek te 
beoordelen in het licht van de opmerkingen van de verdediging en van alle gegevens van het dossier.~

 - Strafzaken - Bewijswaarde - Objectiviteit - Beoordelingsmacht van de rechter

De opdracht van de deskundige, in strafzaken, loopt niet af wanneer hij zijn verslag overhandigt aan de 
onderzoeksrechter.~

 - Strafzaken - Einde van de opdracht

De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het recht van verdediging kan, in 
strafzaken, niet worden afgeleid uit het feit dat de deskundige heeft deelgenomen aan het verhoor door de 
opsporingsambtenaren, inzage heeft gekregen van het dossier en na de neerlegging van zijn verslag afschrift 
heeft gekregen van de processen-verbaal van die ambtenaren.~

 - Strafzaken - Verkrijgen van afschrift van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het 
onderzoek - Recht van verdediging
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 - Strafzaken - Inzage van het dossier door de deskundige - Geheimhouding van het onderzoek - Recht van verdediging

 - Strafzaken - Deskundige - Deelname aan het verhoor door de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het 
onderzoek - Recht van verdediging

Het feit dat de strafrechter acht slaat op een deskundigenverslag impliceert niet dat hij de besluiten van de 
deskundige overneemt; het staat aan die rechter, bij de beoordeling van de zaak zelf, de gegrondheid van die 
besluiten en de kritiek van de verdediging te beoordelen; een dergelijk onderzoek eerbiedigt het evenwicht 
tussen beschuldiging en verdediging.~

 - Strafzaken - Rechter die acht slaat op een deskundigenverslag

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, of de kritiek van een beklaagde op het deskundigenonderzoek de aanstelling van een college 
van deskundigen verantwoordt.

 - Strafzaken - Kritiek op het deskundigenonderzoek - Aanstelling van een college van deskundigen - Beoordelingsmacht van 
de rechter

De rechter in strafzaken kan, behoudens bij de wet bepaalde afwijkingen, een ieder die hij geschikt acht om de 
hem toevertrouwde opdracht te vervullen als deskundige aanstellen.~

 - Strafzaken - Aanstellen van deskundige - Bevoegdheid van de rechter

De waarborgen, bedoeld in artikel  6 E.V.R.M. moeten worden nageleefd tijdens het deskundigenonderzoek.~

 - Strafzaken - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Verrichtingen tijdens deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid

6 oktober 1995C.94.0411.F AC nr. ...

De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg., betreffende de controleschatting van de goederen die het voorwerp van 
de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door het arrest dat beslist dat het contradictoir karakter van 
de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van de tegenpartij is miskend, op grond dat de 
deskundige heeft nagelaten rekening te houden met leidinggevende feiten die deze partij hem heeft 
toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en waarbij hij 
hen verzocht hun eventuele opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig 
verklaartikel ~

 - Recht van verdediging - Controleschatting - Registratie (Recht van) - Belastingzaken

- Artt. 195, 196, 197 en 199 Wetboek registratierechten

22 augustus 1995P.95.0912.N AC nr. ...

De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk om voor de eerste maal voor het Hof kritiek uit te oefenen op het 
verslag van het psychiatrisch onderzoek, met name op de wijze waarop de psychiater-deskundige zijn 
onderzoek heeft verricht.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Psychiatrisch onderzoek - Middel dat kritiek oefent op het verslag - 
Middel niet overgelegd aan de feitenrechter - Strafzaken

6 juni 1995P.95.0543.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken kiest vrij wie hij als deskundige aanstelt; een in de zaak reeds aangestelde deskundige, 
wiens advies door de beklaagde wordt betwist, mag hij met een aanvullende opdracht gelasten zonder dat 
daardoor het recht van de beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak wordt geschonden.~

 - Wettigheid - Betwist advies - Aanvullende opdracht - Dezelfde deskundige - Strafzaken

26 mei 1995D.94.0034.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N (AC 1995, nr... )~

 - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek - Bepalingen van het Ger.W. betreffende het 
deskundigenonderzoek - Tuchtzaken

De artt. 978 en 979 Ger.W., in zoverre zij bepalen dat na afloop van de verrichtingen de deskundigen kennis 
geven van hun bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij aantekenen, en dat het verslag de 
tegenwoordigheid van de partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen 
vermeldt, zijn niet toepasselijk op de deskundigenonderzoeken die in een tuchtzaak worden bevolen.~

 - Artikelen 978 en 979 Ger.W. - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek - Tuchtzaken

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren
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- Artt. 2, 978 en 979 Gerechtelijk Wetboek

Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt noch artikel  6.1 E.V.R.M. 
noch het recht van verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter rechtszitting van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken.~

 - Niet contradictoir deskundigenonderzoek - Tuchtzaken

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

28 april 1995C.93.0250.N AC nr. ...

Het enkele feit dat de rechter in burgerlijke zaken zijn beslissing steunt op het advies van een deskundige, 
waarvan de opdracht geheel of ten dele samenvalt met de opdracht die hem reeds in een andere zaak was 
gegeven, houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van de partij die bij het andere 
deskundigenonderzoek niet was betrokken, noch schending van de artikelen 812, 965, 972, 973, 978 en 979 
Ger. W., ook niet wanneer de deskundige ingevolge die eerste opdracht reeds advies heeft uitgebracht.~

 - Deskundige reeds in een andere zaak aangesteld met geheel of gedeeltelijk dezelfde opdracht - Partij die niet bij dat 
deskundigenonderzoek was betrokken - Burgerlijke zaken

- Artt. 962 en 963 Gerechtelijk Wetboek

28 februari 1995P.93.0808.N AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar, in feite, de bewijswaarde van een 
deskundigenverslag.~

 - Bewijswaarde - Deskundigenverslag - Beoordeling door de feitenrechter - Strafzaken

16 februari 1995C.94.0291.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenverslag aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen.~

 - Partij - Geen opmerkingen - Burgerlijke zaken

9 februari 1995C.93.0088.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft op straffe van nietigheid voor dat de deskundige die zich door een derde laat 
voorlichten, de partijen moet oproepen om aanwezig te zijn bij de verrichtingen van die derden.~

 - Voorlichting door derden - Oproeping van partijen - Burgerlijke zaken

- Art. 973 Gerechtelijk Wetboek

7 februari 1995P.95.0002.N AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging is af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de tests die de 
gerechtsdeskundige heeft uitgevoerd niet bij het dossier zijn gevoegd, wanneer het deskundigenverslag die 
tests en de resultaten ervan duidelijk beschrijft.~

 - Deskundigenverslag - Onderliggende test - Beschrijving en resultaat - Strafzaken

Wanneer het deskundigenverslag aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen valt geen schending van 
artikel  6.1. E.V.R.M. noch miskenning van het recht van verdediging af te leiden uit de omstandigheid dat het 
deskundigenonderzoek in strafzaken in de regel niet op tegenspraak wordt uitgevoerd.~

 - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek - Strafzaken

8 september 1994C.94.0026.F AC nr. ...

De artt. 59, §2, Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, 8, 9, 10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel  59, §2 
van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter 
plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van artikel  1 van voornoemd K.B. nr. 15 van 3 juni 1970, 
haar uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens 
beslist dat het recht van de verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet 
heeft geantwoord op de brief die de raadsman van die partij hem later heeft gestuurd om te zeggen dat hij 
een dossier te zijner beschikking hield, en zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het 
gevraagde voorwerk en zonder enige bespreking.

 - Recht van verdediging - Belastingzaken - Schattingsprocedure bedoeld in artikel 59 W.btw en K.B. nr. 15 van 3 juni 1970
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22 februari 1994M.80.0005.F AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat de beklaagde de juistheid van de vaststellingen van een gerechtsdeskundige, de 
waarde van diens bevindingen of persoonlijke kennis op een bepaald gebied betwist kan voor het strafgerecht 
geen reden zijn om in de loop van de rechtspleging te beslissen geen acht te slaan op het deskundigenverslag; 
het staat evewel aan dat gerecht om, bij de uitspraak over de zaak zelf, de wettelijke bewijswaarde van het 
deskundigenonderzoek en de gegrondheid van de geuite kritiek te beoordelen.

 - Strafzaken - Betwistingen m.b.t. de kennis, vaststellingen en bevindingen van de deskundige

DIEFSTAL EN AFPERSING

25 mei 2004P.04.0568.N AC nr. 285

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 mei 2004, AR P.04.0568.N, AC, 2004, nr ...

 - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Verzwarende omstandigheid - Blijvende fysieke of psychische 
ongeschiktheid

De in artikel  473, eerste lid, Sw. bedoelde blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid is de gedeeltelijke of 
gehele blijvende onbekwaamheid om eender welke bezigheid uit te oefenen, terwijl de invaliditeit een 
toestand is welke een gedeeltelijke of gehele vermindering van de fysieke of psychische integriteit 
teweegbrengt; de enkele omstandigheid dat een slachtoffer ingevolge geweld of bedreiging een blijvende 
invaliditeit ondergaat, houdt niet in dat dit geweld hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende 
fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking tot gevolg heeft (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Verzwarende omstandigheid - Blijvende fysieke of psychische 
ongeschiktheid

12 mei 2004P.04.0672.F AC nr. 256

Hoewel diefstal een aflopend misdrijf is, bestraft de wet tevens degenen die hulp bieden aan de daders, die 
zich het gestolen voorwerp reeds hebben toegeëigend, om het te transporteren uit de plaats waar ze het 
hebben ontvreemd en aldus de voltooiing van het misdrijf voor de duur van dat transport verlengen (1). (1) Zie 
Cass., 7 juli 1947 (AC, 1947, 246), met noot R.H. in Bull. en Pas., 1947, I, 320; 25 april 1949 (AC, 1949, 263); 24 
sept. 1951 (AC, 1952, 13), met noot R.H. in Bull. en Pas., 1952, I, 13; NYPELS J.S.G., Législation criminelle, 1867, 
dl. I, nr 355; NYPELS J.S.G en SERVAIS J., Le code pénal belge interprété, 1938, derde uitg., dl. I, p. 304; HAUS 
J.J., Principes généraux du droit pénal belge, Swinnen, 1879, dl. I, nr 372; CONSTANT J., Précis de droit pénal, 
1975, nr. 186; TROUSSE P.-E., Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit pénal, I, 1, 
nr 3911; HENNAU Ch. en VERHAEGEN J., Droit pénal général, Bruylant, 2003, nr 300; van de KERCHOVE M. en 
TULKENS F., Introduction au droit pénal, Story Scientia, 2003, p. 402; CHÂTEL M., Deelneming post factum, in 
Mélanges Legros, 1985, p. 57.

 - Deelneming - Medeplichtigheid - Voltrekking van het misdrijf

- Art. 67, vierde lid Strafwetboek

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

Diefstal die door middel van weerloos makende of giftige stoffen wordt gepleegd, vormt een diefstal door 
middel van geweld in de zin van artikel 468 Sw., die krachtens artikel 472 van datzelfde wetboek strafbaar is 
met een straf van vijftien tot twintig jaar opsluiting.

 - Diefstal door middel van geweld - Begrip - Weerloos makende of giftige stoffen

- Artt. 468 en 472 Strafwetboek

21 januari 2004P.03.1522.F AC nr. 35
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Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moeten de veroordelende beslissingen op de strafvordering 
melding maken van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf bepalen en van die welke de straf bepalen (1); het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens diefstal 
door middel van geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden, is regelmatig met redenen omkleed 
en naar recht verantwoord, wanneer het melding maakt van de artt. 461, 471 en 472 Sw., waarbij de artt. 471 
en 472 verwijzen naar artikel  468 van datzelfde wetboek (2). (1) Cass., 4 feb. 2003, AR P.02.0615.N, nr ...; 18 
juni 2003, AR P.03.0269.F, nr ... . (2) Zie Cass., 9 feb. 1982, AR 7045 (AC, 1981-82, nr 347)

 - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Verzwarende omstandigheden - Veroordelende beslissing - Motivering in 
rechte - Vermelding van de wettelijke bepalingen

- Artt. 461, 468, 471 en 472 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272

De bij artikel 473, derde lid, Sw., bepaalde strafverzwaring is van toepassing op de misdaden die vermeld 
worden in zowel artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473, tweede lid, van dat wetboek (1). (1) Cass., 17 dec. 
1996, AR P.96.1427.N, nr 512.

 - Diefstal door middel van geweld - Strafverzwaring - Toepasselijkheid

- Art. 473 Strafwetboek

De misdaad die omschreven wordt als diefstal door middel van geweld of bedreiging en die gepleegd werd met 
de in artikel 472 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet gecorrectionaliseerd worden indien het slachtoffer 
lichamelijk is gefolterd (1). (1) Cass., 17 dec. 1996, AR P.96.1427.N, nr 512.

 - Diefstal door middel van geweld - Verzwarende omstandigheden - Foltering - Rechtspleging

- Art. 2, derde lid Wet 4 okt. 1867

- Artt. 472 en 473 Strafwetboek

2 oktober 2002P.02.0723.F AC nr. 499

De in de artt. 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden betreffende diefstal, zijn niet van 
toepassing op de misdaad van afpersing, gepleegd vóór de inwerkingtreding, op 17 feb. 2002, van de W. 11 
dec. 2001 (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1886 (Bull. en Pas., 1886, I, 332) en 28 dec. 1886 (Bull. en Pas., 1887, I, 77) ; 
H.v.B. Bergen, 25 jan. 1991, Pas., 1991 II, 106 ; DE NAUW Alain, Initiation au droit pénal spécial, nr. 697.

 - Afpersing - Verzwarende omstandigheden van de diefstal door middel van geweld of bedreiging - Toepassing

- Artt. 470, 471 en 472 Strafwetboek

23 mei 2001P.01.0606.F AC nr. ...

De bij de artt. 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden zijn niet alleen van toepassing op de in 
artikel  468 van dat wetboek bedoelde diefstallen door middel van geweld of bedreiging, maar ook op die 
welke artikel  469 met die diefstallen gelijkstelt (1). (1) Luik (6de Corr. K.), 22 juni 1994, Rev. dr. pén., 1995, blz. 
182, met noot H.-D. B. ; Luik (6de Corr. K.), 24 feb. 1995, J.L.M.B., 1995, blz. 635, opm. F. Close ; Brussel (12de 
Corr. K.), 18 okt. 1996, Rev. dr. pén., 1997, blz. 573, noot J. de Codt.

 - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Gelijkgestelde diefstal - Verzwarende omstandigheden - Toepassing

- Artt. 468, 469, 471 en 472 Strafwetboek

27 februari 2001P.00.1538.N AC nr. ...

Afpersing bestaat zodra de afgifte van de waarden of de roerende voorwerpen door de bedreiging of het 
geweld wordt veroorzaakt; bij meerdere afgifte wordt wettelijk niet vereist dat deze telkens door een 
afzonderlijke dreiging of geweldpleging wordt veroorzaakt, zodat een voortdurende dreiging of geweldpleging 
volstaat.

 - Afpersing - Constitutieve bestanddelen - Afgifte van waarden of roerende goederen - Meerdere afgifte - Geweld of 
bedreiging

- Art. 470 Strafwetboek

13 december 2000P.00.1514.F AC nr. ...
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De misdaad, die is omschreven als diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd in de bij artikel  472 Sw. 
bepaalde omstandigheden, kan niet worden gecorrectionaliseerd, als het geweld of de bedreiging hetzij een 
ongeneeslijke ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot 
gevolg heeft gehad (1). (1) Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0694.F, nr. 368.

 - Geweld en bedreiging - Verzwarende omstandigheden - Correctionalisering

- Art. 2, vierde lid, 3° Wet 4 okt. 1867

- Art. 473, derde lid Strafwetboek

3 oktober 2000P.99.0437.N AC nr. ...

De burgerlijke sanctie van artikel  792 B.W. waarbij de erfgenamen die goederen van de nalatenschap hebben 
weggemaakt of verborgen gehouden, de bevoegdheid verliezen om de nalatenschap te verwerpen en, al 
verwerpen zij deze, toch zuiver erfgenaam blijven, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen 
gehouden zaken aanspraak te kunnen maken, vormt de vergoeding die aan de benadeelde medeerfgenamen 
verschuldigd is, maar neemt niet weg dat het bedrieglijk vervreemden van goederen van de nalatenschap een 
misdrijf is en, bijgevolg, ook aanleiding tot strafvervolging kan geven (1). (1) Cass., 4 jan. 1909, (Bull. en Pas., 
1909, I, 78).

 - Diefstal - Goederen van de nalatenschap - Burgerlijke sanctie - Gevolg voor strafvervolging

- Art. 461 Strafwetboek

- Art. 792 Burgerlijk Wetboek

De gedeeltelijke of onverdeelde rechten van een medeeigenaar in een of meerdere goederen die hij zich ten 
nadele van de andere medeeigenaars eigenmaakt, leveren geen beletsel op voor het bestaan van het misdrijf 
van diefstal (1). (1) Cass., 4 jan. 1909, (Bull. en Pas., 1909, I, 78); 11 april 1938, (Bull. en Pas., 1938, I, 142); 16 
dec. 1957 (AC, 1958, 230).

 - Diefstal - Medeeigendom over goederen

- Art. 461 Strafwetboek

1 februari 2000P.97.0991.N AC nr. ...

Artikel 462 S.w. verleent aan de erin vermelde daders van diefstal een persoonlijke en afdoende immuniteit 
voor strafvervolging. Wanneer de strafrechter vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling 
vermelde daders wordt ten laste gelegd, kan hij slechts de strafvordering niet ontvankelijk verklaren, zonder 
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde. Hij kan bijgevolg ook 
geen uitspraak doen over de tegen de beklaagde van de diefstal uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering, die 
evenmin ontvankelijk is.

 - Artikel 462 Sw. - Immuniteit

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 462 Strafwetboek

15 december 1999P.99.1291.F AC nr. ...

Het bij artikel  461, tweede lid, Sw. vereiste bijzonder opzet vereist niet dat de dader van het misdrijf de 
bedoeling had zich andermans zaak bedrieglijk toe te eigenen, d.w.z. er animo domini over te beschikken, 
maar dat hij de bewuste wil had om de zaak aan het genot van de bezitter of van de gewettigde gebruiker te 
onttrekken voor een kortstondig gebruik, met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven.

 - Gebruiksdiefstal - Moreel bestanddeel

- Art. 461, tweede lid Strafwetboek

16 juni 1999P.99.0694.F AC nr. ...

De in artikel  472 Sw. omschreven diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd in de bij artikel  472 Sw. 
bepaalde omstandigheden, kan niet worden gecorrectionaliseerd, als het geweld of de bedreiging hetzij een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware 
verminking tot gevolg heeft gehad.~

 - Geweld en bedreiging - Verzwarende omstandigheden - Correctionalisering - Grenzen

- Art. 2, vierde lid, 3° Wet 4 okt. 1867

- Art. 473, derde lid Strafwetboek

22 september 1998P.96.0841.N AC nr. ...
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De rechter die oordeelt dat uit de omstandigheid dat de zaak werd weggenomen zonder de toestemming van 
de eigenaar niet mag worden afgeleid dat het wegnemen gebeurde tegen diens wil in, vermag te beslissen dat 
niet vaststaat dat een gebruiksdiefstal werd gepleegd.

 - Diefstal - Gebruiksdiefstal - Bedrieglijk wegnemen

- Art. 461 Strafwetboek

4 maart 1998P.98.0131.F AC nr. ...

De in artikel  473 Sw. bedoelde omstandigheid is een objectieve of reële verzwarende omstandigheid van de 
diefstal, hoofdfeit, die als dusdanig geldt voor allen die aan de diefstal deelgenomen hebben, ook al zouden 
sommigen onder hen aan de verzwarende omstandigheid niet hebben deelgenomen of zouden zij daarvan 
geen weet hebben gehad.~

 - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Diefstal - Hoofdfeit - Gevolg bedoeld in artikel 473 Sw. - Verzwarende 
omstandigheid

- Art. 473 Strafwetboek

15 januari 1997P.96.1484.F AC nr. ...

Tegenstrijdig is de beslissing waarbij, op de strafvordering, een veroordeling wordt uitgesproken wegens 
diefstal, gepleegd door middel van geweld of bedreiging met één van de bij artikel   472, Sw., bepaalde 
omstandigheden, en, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenonderzoek bevolen wordt teneinde 
de graad van mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen, nu zij het eventuele bestaan impliceert 
van één van de bij artikel   473, Sw., bepaalde verzwarende omstandigheden die in het bewezen verklaarde 
misdrijf echter niet begrepen is.

 - Omschrijving - Verzwarende omstandigheden

17 december 1996P.96.1427.N AC nr. ...

De misdaad omschreven als diefstal door middel van geweld of bedreiging, gepleegd met de in artikel 472 Sw.  
bepaalde omstandigheden, kan niet gecorrectionaliseerd worden indien het geweld of de bedreiging hetzij een 
ongeneeslijke ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge heeft, hetzij het slachtoffer lichamelijk gefolterd werd.

 - Diefstal door middel van geweld - Verzwarende omstandigheden - Ongeneeslijke ziekte - Volledig verlies van het gebruik 
van een orgaan - Zware verminking - Rechtspleging

- Art. 2, vierde lid, 3° Wet 4 okt. 1867

- Art. 473, derde lid Strafwetboek

 - Diefstal door middel van geweld - Verzwarende omstandigheden - Foltering - Rechtspleging

- Art. 2, vierde lid, 3° Wet 4 okt. 1867

- Art. 473, derde lid Strafwetboek

De strafverzwaring, bepaald bij artikel 473, derde lid, Sw. is van toepassing op de misdaden waarvan sprake 
zowel in artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473, tweede lid, van dit wetboek.~

 - Diefstal door middel van geweld - Verzwarende omstandigheden - Toepasselijkheid

16 mei 1995P.95.0327.N AC nr. ...

Tegenstrijdig is de beslissing die op strafrechtelijk gebied een veroordeling uitspreekt wegens diefstal door 
geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van de in artikel  471 Sw. vermelde omstandigheden, en op 
civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek beveelt met als opdracht de graad van eventuele blijvende 
arbeidsongeschiktheid en de aard van de blijvende letsels en hun weerslag op het algemeen welzijn en de 
beroepsactiviteiten van het slachtoffer te onderzoeken, wat de mogelijkheid openlaat van het bestaan van een 
door artikel  473 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheid die niet in het bewezen verklaarde misdrijf is 
begrepen.

 - Kwalificatie - Verzwarende omstandigheden

10 mei 1995P.94.1528.F AC nr. ...

De rechter die de wegneming van een wagen door een zoon ten nadele van diens moeder niet als bedrieglijk 
beschouwt, ofschoon hij vaststelt dat de zoon gehandeld heeft in afwezigheid en zonder voorkennis van de 
moeder, wetende dat hij hierdoor tegen haar wil inging, maakt een verkeerde toepassing van artikel  461, 
tweede lid, Sw.~
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 - Bedrieglijke wegneming van andermans goed voor een kortstondig gebruik

22 maart 1995P.93.1421.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf diefstal is volgens artikel 461 Sw. vereist dat een zaak is weggenomen, dat 
die wegneming bedrieglijk is en dat de weggenomen zaak niet toebehoort aan diegene die ze heeft 
weggenomen; niet wettig verantwoord is derhalve de beslissing die een dader wegens diefstal veroordeelt na 
te hebben vastgesteld dat hij er, ingevolge betrapping op heterdaad, niet in geslaagd is de met het oog op 
wegneming klaargelegde zaken inderdaad weg te nemen.

 - Bestanddelen - Diefstal

- Art. 461 Strafwetboek

24 januari 1995P.92.7215.N AC nr. ...

De bedreiging als bestanddeel van het misdrijf afpersing kan bestaan in de sterke morele dwang ten gevolge 
van het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad, zijnde het door een onderaannemer niet meer 
verkrijgen van onderaannemingsprojekten in de toekenning waarvan de dader van de afpersing een mede-
determinerende rol speelde.~

 - Afpersing - Bedreiging

- Art. 470 Strafwetboek

DIENSTPLICHT

MILITIERECHTSCOLLEGES

13 juni 1994M.94.0014.N AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de herkeuringsraad, die uitspraak doende op een 
aanvraag om vrijstelling op voorlopige afkeuring op lichamelijke grond, zich ertoe beperkt de aanvraag af te 
wijzen in de bewoordingen van artikel  43, 4 Dienstplichtwet, zonder daarbij de redenen van die beslissing op 
te geven.

Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Herkeuringsraad - Motivering

- Art. 48 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

2 mei 1994M.94.0006.F AC nr. ...

De herkeuringsraad dient niet te antwoorden op door de dienstplichtige overgelegde medische verklaringen 
en verslagen.~

Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Herkeuringsraad - Motivering - Antwoord op overgelgde stukken

- Art. 48 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

De uitgifte van de beslissing van het militierechtscollege, die uitsluitend het werk is van de secretaris-
verslaggever, kan niet opwegen tegen het vermoeden van regelmatigheid van de minuut van de beslissing, die 
het werk is van het militierechtscollege.~

Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Uitgifte van de beslissing - Onjuiste vermeldingen - Minuut van de 
beslissing - Vermoeden van regelmatigheid

- Art. 20 KB 30 juli 1987

- Artt. 24, 28, 29, 37, 38, 43 en 48 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

5 april 1994M.94.0003.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel van de dienstplichtige ten betoge dat, in strijd met de authentieke vaststelling 
van de beslissing van de Hoge Militieraad, die beslissing niet in openbare rechtszitting is uitgesproken, 
wanneer de dienstplichtige de authentieke vaststelling van die beslissing niet van valsheid heeft beticht.~

Militierechtscolleges - Samenstelling - bevoegdheid - rechtspleging - Uitspraak van de beslissing in openbare rechtszitting - 
Dienstplichtige die het tegendeel beweert - Authentieke vaststelling van de bestreden beslissing - Geen betichting van 
valsheid
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De grondwettelijke regel inzake openbaarheid van de rechtszittingen geldt enkel voor de rechtbanken van de 
rechterlijke orde; voor de met eigenlijke rechtspraak belaste administratieve rechtscolleges geldt hij alleen als 
een bijzondere wettekst zulks bepaalt, wat niet het geval is in dienstplichtzaken.~

Militierechtscolleges - Samenstelling - bevoegdheid - rechtspleging - Toepassingsgebied - Openbaarheid van de 
rechtszittingen - Met eigenlijke rechtspraak belast administratief rechtscollege - Bijzondere wettekst

De bepalingen van artikel  6 E.V.R.M. zijn niet van toepassing op de rechtspleging inzake dienstplicht.~

Algemeen - Artikel 6 - E.V.R.M. - Toepasselijkheid op de rechtspleging inzake dienstplicht

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND

17 oktober 1994M.94.0024.F AC nr. ...

De dienstplichtige kan uitstel verkrijgen indien hij, op het ogenblik dat hij in werkelijke dienst zou moeten 
treden, hetzij een dienstplichtige broeder van een vorige klasse onder de wapens heeft, hetzij een broeder 
heeft die van dezelfde lichting als de zijne deel uitmaakt;  die werkelijke diensttermijn kan pas ingaan te 
rekenen van de 1e januari van het jaar waarnaar de klasse waartoe de dienstplichtige behoort, is genoemd.

Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Uitstel - Ingeschrevene - Broeder - Werkelijke dienst - Werkelijke 
diensttermijn - Aanvang

- Artt. 3, § 1, eerste lid, en 10, § 5, 2° KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

12 september 1994M.94.0017.N AC nr. ...

Om te berekenen of een studiecyclus van het hoger onderwijs ten minste zes jaar bedraagt, als bedoeld in 
artikel  10, §3, Dienstplichtwet, komen de jaren van een specialisatie die rechtstreeks met die studie verband 
houdt, niet in aanmerking zolang de specialisatiecyclus niet is aangevat.~

Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Studie - Hoger onderwijs - Studiecyclus van ten minste zes jaar

23 augustus 1994M.94.0020.F AC nr. ...

De dienstplichtige kan maar als onmisbare kostwinner van zijn vader en moeder of van één van beiden worden 
erkend, als de vader of de moeder overleden is of de leeftijd van zestig jaar bereikt heeft; niet naar recht 
verantwoord is de beslissing waarbij de vrijlating geweigerd wordt op de enkele grond dat de vader weliswaar 
overleden was, maar dat de moeder de leeftijd van zestig jaar niet had bereikt tijdens de wettelijke 
referteperiode.

Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Kostwinner

- Art. 12, § 5, 5° KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

- Art. 10, § 1, eerste en derde lid KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

20 juni 1994M.94.0013.F AC nr. ...

Wil men weten of de wet aan de ingeschrevene het recht verleent om uitstel te vragen, dan moet rekening 
worden gehouden met zijn leeftijd en de lichting waartoe hij behoort; de ingeschrevene aan wie de wet 
zodanig recht verleent, kan daarop echter alleen aanspraak maken indien hij aan de wettelijke en 
reglementaire voorwaarden voldoet.~

Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Uitstel - Ingeschrevene - Leeftijd - Lichting

- Art. 14, § 1, 1° KB 30 juli 1987

- Art. 20, § 5, eerste lid KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

- Art. 10, §§ 1, 2 en 3 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

7 maart 1994M.94.0001.N AC nr. ...

De bepalingen van artikel  16, § 1, 6°, en artikel  16, § 4, van het K.B. van 30 juli 1987 voorzien in een regeling 
voor het geval dat de aanvraag om uitstel om vrijlating op morele grond, om vrijstelling of voorlopige afkeuring 
op lichamelijke grond niet kan worden ingediend binnen de in artikel   14, § 1, van K.B.  bepaalde termijn, dit is 
in de loop van de maand januari van het jaar voor dat waarnaar de lichting waartoe de aanvrager behoort, 
genoemd is;  de termijn bepaald in artikel  16, § 4, is de reglementaire termijn waarnaar wordt verwezen in 
artikel  20, § 5, Dienstplichtwet met betrekking tot het indienen van de aanvragen in voormelde 
omstandigheden.

Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Aanvraag - Reglementaire termijn - Referteperiode
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VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND

6 juni 1994M.94.0008.F AC nr. ...

Wanneer een aandoening, krachtens de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij een bepaalde graad of ernst 
ongeschiktheid voor de militaire dienst tot gevolg heeft, beoordeelt de herkeuringsraad zulks in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze.~

Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grond - Tabel als bijlage K.B. 5 nov. 1971 - Aandoening met 
ongeschiktheid tot gevolg - Voorwaarden - Ernst - Graad - Aard - Herkeuringsraad - Beoordeling - Feitelijke beoordeling - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 1 KB 5 nov. 1971

- Art. 14, § 3 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

DIEREN

8 september 2004P.04.0466.F AC nr. 391

Het arrest dat in casu vaststelt dat de speurders overdag enkel aan de buitenkant van de woning van de eisers 
vaststellingen hebben gedaan betreffende de toestand van de dieren, meer bepaald in een kennel gelegen in 
een weide die grenst aan de boerderij, in een loods naast of op het erf en in een soort serre, en dat die 
ruimten geen lokalen waren die de eisers tot woning dienden, beslist wettig dat de huiszoeking van de politie 
niet was onderworpen aan een machtiging door de rechter in de politierechtbank (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 
2002, AR P.01.1100.N, nr 117.

 - Bescherming en welzijn - Toezicht - Politie - Woonruimten

- Art. 34, § 2 Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Krachtens artikel 34, § 2,  Wet van 14 augustus 1986 betreffende de  bescherming en het welzijn der dieren, 
kunnen de leden van de federale en lokale politie zich alle inlichtingen en bescheiden doen verstrekken die zij 
tot het volbrengen van hun taak nodig achten en kunnen zij overgaan tot alle nuttige vaststellingen; zij hebben 
daartoe vrije toegang tot alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren worden 
gehouden of gebruikt; het bezoek van lokalen die tot woning dienen is slechts toegestaan van vijf uur 's 
morgens tot negen uur 's avonds en daartoe mag slechts worden overgegaan met verlof van de rechter in de 
politierechtbank.

 - Bescherming en welzijn - Toezicht - Politie - Woonruimten - Huiszoeking

- Art. 34, § 2 Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

18 maart 2003P.02.1643.N AC nr. 176

Uit artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-
hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking volgt dat de door de Koning aangewezen 
ambtenaren of de dierenartsen aangewezen door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft, altijd zonder voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen bevinden mogen 
betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er tevens alle nuttige vaststellingen kunnen doen 
met inbegrip van een zoeking in alles wat zich in die plaatsen bevindt (1) (2) (3). (1) W. 15 juli 1985, artikel  6, 
zoals gewijzigd bij W. 11 juli 1994, artikel  8 en bij W. 17 maart 1997, artikel  6, 1° en 2°. (2) K.B. 6 dec. 1991, 
artt. 1 en 2 zoals gewijzigd bij K.B. 6 april 1995, artikel  1. (3) Zie Cass., 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, nr ...

 - Stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking - Bevoegde ambtenaren - 
Huiszoeking

- Artt. 1 en 2 KB 6 dec. 1991

- Art. 6 Hormonenwet 15 juli 1985

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40
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Nu de Drugwet van de begrippen "gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen 
en antiseptica" geen definitie geeft, vermag de rechter, bij ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte 
van de wettelijke bepalingen preciseert, de wettigheid van de uitvoering ervan vast te stellen op grond van het 
feitelijk oordeel dat de in het uitvoeringsbesluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in 
verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-
inflammatoire werking bedoelde stoffen van aard zijn de openbare gezondheid in het gedrang te brengen en 
zodoende gifstoffen zijn (1). (1) Cass., 6 febr. 2001, AR P.99.0777.N, nr. 71.

 - Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare gezondheid - Drugwet - K.B. 12 april 1974 - Gebruik van 
bepaalde middelen en stoffen bij dieren - Gifstoffen - Toepassing

5 november 2002P.02.0042.N AC nr. 582

De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige bescherming verleent doet 
geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze 
omkomen of het nutteloos een verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in 
aanmerking te nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de 
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van het dier, voor zover 
de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt; de wet van 14 augustus 1986 
beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde 
gevallen ermee rekening te houden.

 - Bescherming en welzijn - Het nutteloze omkomen of het nutteloos een verminking, een letsel of pijn te ondergaan - 
Begrip - Vaststellingen van de strafrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toezicht van het Hof

- Artt. 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

Wanneer een dierenarts geneesmiddelen verschaft teneinde gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en 
anti-hormonale werking zonder dat deze geneesmiddelen geregistreerd zijn en zonder dat zij bij een apotheker 
worden aangekocht, handelt hij niet binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid en geniet hij geen 
vrijstelling van de vereiste ministeriële algemene vergunning.

 - Gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en anti-hormonale werking - Dierenarts - Verschaffen van geneesmiddelen - 
Vereiste ministeriële algemene vergunning

- Art. 4, § 2, 5° KB nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

- Art. 10, § 1, eerste lid Wet 28 aug. 1991

- Art. 7 KB 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-
hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking

6 februari 2001P.99.0777.N AC nr. ...

Nu de in artikel  1 Drugwet gedane opsomming geen beperking inhoudt wat de stoffen en middelen betreft die 
voor de openbare gezondheid belang vertonen en het K.B. van 12 april 1974 betreffende sommige 
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-
parasitaire en anti-inflammatoire werking verwijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24 februari 
1921, gebeurt in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren regelt, eveneens 
in het belang van de openbare gezondheid.

 - Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare gezondheid - Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij 
dieren - Toepassing

15 februari 2000P.98.0471.N AC nr. ...

De omstandigheid dat inlichtingen, verstrekt door ambtenaren, aangewezen om de overtredingen van de 
Hormonenwet vast te stellen, geen rechtstreeks verband houden met hun ambtsbevoegdheden belet de 
rechter niet om er bewijswaarde aan te hechten.

 - Hormonenwet van 15 juli 1985 - Bevoegde ambtenaren - Inlichtingen - Bewijswaarde

10 december 1998C.95.0205.N AC nr. ...

Een wegens inspuiting met hormonen afgekeurde stier is niet in de handel.~

 - Landbouwdieren - Stier - Inspuiting met hormonen - Afkeuring - Handel

- Art. 5 Hormonenwet 15 juli 1985

- Artt. 1108, 1128 en 1598 Burgerlijk Wetboek
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12 maart 1996P.94.1281.N AC nr. ...

Artikel 6 Hormonenwet van 15 juli 1985 machtigt de bevoegde personen, ter efficiënte uitvoering van hun 
dubbele opdracht, tot monsterneming die blijkbaar, gezien de verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is 
gebonden en, in tegenstelling tot de bij het artikel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde 
inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat dergelijke stoffen werden toegediend met overtreding van 
gezegde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan.~

 - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming

- Artt. 6 en 8 Hormonenwet 15 juli 1985

De Hormonenwet van 15 juli 1985 beoogt in hoofdorde de bescherming van de volksgezondheid en ter 
beveiliging hiervan reglementeert ze strikt en controleert ze streng zowel het bezit als het gebruik van 
bepaalde stoffen en stelt ze straffen op de niet-eerbiediging van de desbetreffende wettelijke voorschriften.~

 - Hormonenwet van 15 juli 1985 - Doel

De voor opsporing van overtredingen van de bepalingen van de Hormonenwet van 15 juli 1985 bevoegde 
personen hebben, eensdeels, ten behoeve van de bescherming van de volksgezondheid, een 
toezichtsopdracht op de naleving van de wettelijke voorschriften, die gepaard gaat met bepaalde 
administratieve maatregelen, anderdeels, een repressieve opdracht tot vaststelling van de overtredingen met 
het oog op de strafrechtelijke vervolging ervan.~

 - Hormonenwet van 15 juli 1985 - Opsporing van overtredingen - Bevoegde personen - Opdracht

9 januari 1996P.94.0613.N AC nr. ...

Met toepassing van artikel  6 wet 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of 
met anti-hormonale werking, kunnen de door de Koning aangewezen ambtenaren voor de uitvoering van het 
hun ten behoeve van de volksgezondheid opgedragen algemeen toezicht ter opsporing en vaststelling van 
wetsovertredingen, monsters nemen zonder dat daartoe vooraf aanwijzingen dienen te zijn dat op het 
betrokken bedrijf stoffen met hormonale of anti-hormonale werking werden toegediend en zonder dat een 
voorafgaande inbeslagneming van dieren is vereist.~

 - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming

6 december 1994P.93.1561.N AC nr. ...

De gemeenteraad van de Gemeente Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door 
in zijn politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van 
honden en katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (artikel  13) en door voor het aldaar 
te koop aanbieden van honden voorwaarden op te leggen (artikel  32).~

 - Gemeente Mol - Politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 - Artikelen 13 en 32 - Geldigheid

- Artt. 119 en 135, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

25 mei 1994P.94.0068.F AC nr. ...

Ook al rangschikt de wet van 28 aug. 1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde "het voorschrijven van 
geneesmiddelen voor dieren" uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, toch 
machtigt geen enkele bepaling van die wet de dierenarts ertoe om zelf geneesmiddelen te vervaardigen.~

 - Dierenarts - Uitoefening van de diergeneeskunde - Geneesmiddelen - Voorschrijven van geneesmiddelen - Vervaardiging

- Art. 3, § 1, 5° Wet 28 aug. 1991

DIERENARTS

5 december 2003D.03.0006.F AC nr. 627

De beraadslaging van het bureau van de Orde van dierenartsen over het instellen van een onderzoek tegen 
eiser en over de overdracht ervan aan een van de leden van het bureau of aan een ander lid van de raad, kan 
niet uitsluitend blijken uit het proces-verbaal van het verhoor van eiser waarin een arts wordt aangesteld die 
tegelijk de hoedanigheid van voorzitter en onderzoeker bezit en uit een brief van de voorzitter van de raad van 
de Orde aan eisers raadsman waarin wordt vermeld dat "dat het bureau verwezen heeft naar het bepaalde in 
artikel 13 van de wet van 19 december 1950".
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 - Tucht - Bureau van de Orde der dierenartsen - Beslissing om een onderzoek in te stellen - Beslissing om de 
onderzoeksopdracht over te dragen aan een van zijn leden of aan een ander lid van de raad - Beraadslaging

- Art. 13 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

Wanneer een dierenarts geneesmiddelen verschaft teneinde gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en 
anti-hormonale werking zonder dat deze geneesmiddelen geregistreerd zijn en zonder dat zij bij een apotheker 
worden aangekocht, handelt hij niet binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid en geniet hij geen 
vrijstelling van de vereiste ministeriële algemene vergunning.

 - Verschaffen van geneesmiddelen - Gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en anti-hormonale werking - Vereiste 
ministeriële algemene vergunning

- Art. 4, § 2, 5° KB nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

- Art. 10, § 1, eerste lid Wet 28 aug. 1991

- Art. 7 KB 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-
hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking

7 juni 1996D.95.0028.F AC nr. ...

Het bureau van de Raad van de Orde der dierenartsen kan het onderzoek van de klachten niet delegeren aan 
één van zijn leden.~

 - Beroepsorde - Raad van de Orde - Bureau - Onderzoek van de klachten - Delegatie

- Art. 13 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen

25 mei 1994P.94.0068.F AC nr. ...

Ook al rangschikt de wet van 28 aug. 1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde "het voorschrijven van 
geneesmiddelen voor dieren" uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, toch 
machtigt geen enkele bepaling van die wet de dierenarts ertoe om zelf geneesmiddelen te vervaardigen.~

 - Uitoefening van de diergeneeskunde - Geneesmiddelen - Voorschrijven van geneesmiddelen - Vervaardiging

- Art. 3, § 1, 5° Wet 28 aug. 1991

DOUANE EN ACCIJNZEN

7 december 2004P.04.1154.N AC nr. 595

Artikel 257, § 1, A.W.D.A. legt de titularis of de cessionaris van een douane- of accijnsdocument, waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting 
op erop toe te zien en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het 
feit zelf van de niet-aanzuivering of de niet-overlegging inhoudt dat de titularis of de cessionaris van het 
document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke verplichting is tekort gekomen; hij is alleen dan 
niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490; 29 april 2003, AR 
P.02.1461.N, nr 269.

 - Douane en accijnzenwet - Niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van douane- of accijnsdocumenten - Artikel 257, § 
1, Douane en accijnzenwet - Moreel bestanddeel

De omstandigheid dat het misdrijf van niet-aanzuivering of wederoverlegging van douane- of 
accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, § 1, A.W.D.A., volgens de tekst zelf, plaatsvindt op het kantoor van 
uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking 
aan de doorvoer is gepleegd, om kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit 
douanevervoer (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2002, AR P.00.1281.N, nr 118; 29 april 2003, AR P.02.1459.N en 
P.02.1578.N, nr 268.

 - Douane en accijnzenwet - Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet - Niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van 
douane- of accijnsdocumenten - Communautair douanevervoer - Onttrekking aan de doorvoer in andere lidstaat deze van 
het kantoor van uitreiking - Samenhangende misdrijven - Territoriale bevoegdheid

- Art. 257, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 36.1 EEG-Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976

 - Douane en accijnzenwet - Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet - Niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van 
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douane- of accijnsdocumenten - Plaats van het misdrijf

- Art. 257, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 36.1 EEG-Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976

18 november 2004C.02.0458.F AC nr. 555

Het arrest dat op de navordering van "antidumping"rechten bij invoer of bij uitvoer van goederen, die enkel 
geregeld worden door de gemeenschapsverordeningen, de bepalingen toepast van de Douane en 
Accijnzenwet die enkel de invordering van de accijnsrechten betreffen, is niet naar recht verantwoord.

 - Accijnsrechten - EEG "antidumping" rechten - Invordering - Toepasselijk recht

- Art. 143 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 2 EEG-Verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of 
bij uitvoer

8 november 2004C.03.0531.N AC nr. 538

De berusting in een beslissing is een handeling waarmee een procespartij afstand doet van het recht om 
rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke beslissing; een dwangbevel inzake douane en accijnzen 
maakt geen rechterlijke beslissing uit.

 - Dwangbevel - Aard - Berusting in de beslissing

- Art. 1044, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Een dagvaarding houdende verzet tegen een dwangbevel inzake douane en accijnzen leidt een geding in 
waarbij de rechter de wettelijkheid van het dwangbevel nagaat en houdt geen verzet in tegen een 
verstekvonnis; uit het gebruik van de term "verzet" kan derhalve niet worden afgeleid dat deze bepaling 
verwijst naar het rechtsmiddel verzet zoals geregeld in de artikelen 1047 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek.

 - Dwangbevel - Verzet - Dagvaarding houdende verzet - Aard van het middel

- Art. 314, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

22 juni 2004P.03.1620.N AC nr. 344

De artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, A.W.D.A., die bepalen dat de douane-expediteur, die de instructies 
van zijn klant voor de douane-aangifte heeft gevolgd, niet strafbaar is wanneer bewezen is dat zijn klant 
schuldig is aan sluikerij, hebben weliswaar een algemene draagwijdte en omvatten alle douaneverrichtingen 
die de douane-expediteur op de instructies van zijn klant verricht, maar deze strafuitsluitingsgrond geldt niet 
voor de douane-expediteur die mededader of medeplichtige is aan de sluikerij van zijn klant, onder meer 
wanneer hij mededader is in de zin van artikel 66, eerste lid, Strafwetboek, omdat hij namens zijn klant een 
onjuiste aangifte of enige andere douaneverrichting doet, wetende dat deze onjuist is en hierbij het opzet 
heeft zijn bewuste medewerking te verlenen aan het douanemisdrijf van zijn klant (1). (1) Contra Cass., 5 nov. 
2002, AR P.02.0013.N, nr 581: in dit arrest besliste het Hof dat de in artikel 135, tweede lid, A.W.D.A. bedoelde 
sluikerij enkel betrekking kan hebben op de fraude bij de aangifte. In het thans geannoteerde arrest oordeelt 
het Hof dat de artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, A.W.D.A. een algemene draagwijdte hebben en de 
sluikerij derhalve betrekking kan hebben op alle douaneverrichtingen die de douane-expediteur op de 
instructies van zijn klant verricht. Deze laatste zienswijze vindt steun in de wetsgeschiedenis van artikel 261/2, 
1°, A.W.D.A.: de strafuitsluitingsgronden van het vroegere artikel 202, § 3, A.W.D.A. werden uiteindelijk 
opgenomen in het nieuwe artikel 261/2, A.W.D.A., waarvan het eerste lid werd ingevoegd bij artikel 103 van 
de wet van 22 december 1989 (B.S. 29 december 1989). De memorie van toelichting preciseert hieromtrent: 
"Door van §3 van artikel 202 van de algemene wet een afzonderlijk artikel te maken dat wordt ingelast in het 
Hoofdstuk XXIV 'Boeten en straffen in het algemeen' komt de algemene draagwijdte beter tot uiting en wordt 
duidelijker gesteld dat de bepalingen van toepassing zijn op alle overtredingen inzake douane en accijnzen".

 - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, Douane en accijnzenwet - Douane-
expediteur die de instructies van zijn klant volgt - Strafuitsluitingsgrond - Sluikerij door de klant - Mededaderschap of 
medeplichtigheid van de douane-expediteur

 - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, Douane en accijnzenwet - Douane-
expediteur die de instructies van zijn klant volgt - Strafuitsluitingsgrond

De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. bedoelde veroordeling tot de betaling van de waarde van de goederen is 
weliswaar een civielrechtelijke veroordeling, maar is niettemin het gevolg van een strafrechtelijke 
veroordeling, zodat de mededader van dit misdrijf persoonlijk aansprakelijk is voor de civielrechtelijke 
gevolgen ervan.
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 - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet - Verplichting tot aanzuivering of 
wederoverlegging van douanedocumenten - Veroordeling tot betaling van de waarde van de goederen - Aard

De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot aanzuivering of 
wederoverlegging van enigerlei douane- of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging 
ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft een algemene draagwijdte en heeft derhalve betrekking op 
enigerlei document waarbij goederen worden geplaatst onder een bepaalde douaneregeling die naderhand 
moet worden aangezuiverd.

 - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet - Verplichting tot aanzuivering of 
wederoverlegging van douanedocumenten

Strafbare deelneming aan het misdrijf van artikel 257, § 3, A.W.D.A., dat een positieve handeling vereist, 
namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer 
onttrekken, is mogelijk wanneer de mededader een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan dit 
misdrijf verleent, hij weet dat hij zijn medewerking aan dit misdrijf verleent en hij het opzet heeft aan dit 
misdrijf zijn medewerking te verlenen (1). (1) Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.0874.N, nr 628.

 - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet - Onttrekking aan douanedoorvoer - 
Mededaderschap

22 juni 2004P.04.0397.N AC nr. 347

De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de 
algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen vermelde 
douaneambtenaren is niet afhankelijk van de omstandigheid dat enig vermoeden bestaat van een inbreuk 
inzake douane en accijnzen, maar deze ambtenaren hebben deze opsporingsbevoegdheid telkens wanneer het 
vermoeden rijst van een inbreuk op het W.I.G.B. of zijn uitvoeringsbesluiten.

 - Douaneambtenaren - Opsporingsbevoegdheid - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

- Art. 14 KB 8 juli 1970

- Art. 176 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 1 en 2 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

- Art. 300 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

25 mei 2004P.03.0622.N AC nr. 280

Inzake douane en accijnzen oefent het ministerie van Financiën de strafvordering uit onder meer betreffende 
de verbeurdverklaring (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 1997, AR P.96.1031.N, nr 77.

 - Douane en accijnzenwet - Misdrijf - Strafvordering - Verbeurdverklaring - Vervolgende partij

- Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Op het ontvankelijk hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied tegen een vrijsprekend 
vonnis inzake douane en accijnzen, dient de rechter in hoger beroep, m.b.t. de vordering tot betaling van de 
ontdoken rechten, na te gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en welk bedrag 
aan rechten, taksen en nalatigheidsinterest verschuldigd is (1). (1) Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.0535.F, nr 
472.

 - Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de vervolgende partij op 
civielrechtelijk gebied - Devolutieve kracht

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

De heling omschreven in artikel 505, 1°, Strafwetboek is, als aflopend misdrijf dat bestaat uit het in het bezit 
nemen van een zaak waarvan men de wederrechtelijke herkomst kent, een zelfstandig misdrijf dat 
onderscheiden is van het accijnsmisdrijf van het vervoer en voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale 
bandjes en niet gedekt door een document (1). (1) Zie Cass., 2 aug. 1880, Pas., 1880, I, 284; 4 maart 1997, AR 
P.96.0149.N, nr 118; DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 4° ed., nr 406; zie ook Cass., 25 okt. 
1988, AR 2283, nr 113, dat oordeelt dat heling een zelfstandig misdrijf is, dat onderscheiden is van de misdaad 
of het wanbedrijf waarin het bezit van de geheelde zaak zijn oorsprong vindt.

 - Accijnsmisdrijf - Vervoer en voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale bandjes - Veroordeling - Nieuwe 
veroordeling wegens heling van sigaretten - Toepassing

- Artt. 37 en 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
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- Artt. 10, 13 en 17 Wet 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

- Artt. 220 en 221 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 505, 1° Strafwetboek

20 april 2004P.03.0717.N AC nr. 206

Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten 
of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van de goederen volgt: dat wanneer in de tijd 
verschillende maar naar de wetsomschrijving of de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te 
spreken enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten en 
taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven betrekking hebben, moeten worden 
verbeurdverklaard (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 2004, AR P.03.0646.N, nr .... Het O.M. had te dezen over het 
bepalen van de geldboete met toepassing van artikel 65 Sw. andersluidend geconcludeerd. Het had verwezen 
naar de andersluidende conclusie van het O.M. bij voornoemd arrest van 13 jan. 2004 (noot 2), naar de 
opheffing van artikel 100, tweede lid, Sw. en naar de arresten van het Hof van 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 
275 en 9 jan. 2001, AR P.99.0333.N, nr 10. Daarentegen is artikel 65 Sw. niet toepasselijk op 
verbeurdverklaringen ingevolge artikel 64 Sw. (Cass., 23 sept. 1957, A.V., 1958, 19 en 8 dec. 1958, A.V., 1959, 
298).

 - Misdrijven - Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Geldboete - 
Bijzonder karakter - Wijze van berekening - Verbeurdverklaring

- Art. 65 Strafwetboek

20 april 2004P.03.0802.N AC nr. 207

Aangezien een onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling is gelijkgesteld met uitslag 
tot verbruik, leidt alle productie, verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling tot 
de verschuldigdheid van de accijns (1) (2). (1) Zie H.v.J. EG, 5 april 2001, Jur. 2001, I-2729 (van de Water, 
C-325/99). (2) Thans artikel  6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

 - Accijnzen - Uitslag tot verbruik - Onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling - Productie, 
verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling

- Art. 5 KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 6, eerste lid Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992

Een accijnsgoed dat buiten een schorsingsregeling voorhanden wordt gehouden, is ooit, op welke wijze dan 
ook, uitgeslagen tot verbruik (1) (2). (1) Zie H.v.J. EG, 5 april 2001, Jur. 2001, I-2729 (van de Water, C-325/99). 
(2) De thans toepasselijke bepalingen zijn artt. 4, § 1, sub 8° en 11°, 6, 12 en 15, § 1, van de wet van 10 juni 
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.

 - Accijnzen - Uitslag tot verbruik - Voorhanden hebben buiten een schorsingsregeling van een accijnsgoed

- Artt. 3, sub h en k, 5, 12, § 1, en 15, § 1 KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

- Artt. 4, sub b en c, 6, 1e lid, 11, 2e lid, 12 en 15, 1e lid Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992

Het geleidedocument waarvan elk accijnsproduct dat zich onder de schorsingsregeling in het verkeer tussen de 
Lid-Staten bevindt, vergezeld gaat, heeft alleen betrekking op het verkeer van accijnsproducten onder de 
schorsingsregeling zodat het feit dat accijnsproducten worden voorhanden gehouden met een 
geleidedocument, niet meebrengt dat zij vallen onder de schorsingsregeling voor het voorhanden hebben van 
accijnsproducten (1). (1) Thans artt. 12, 15, § 1, en 23 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene 
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daaarop.

 - Accijnzen - Verkeer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling - Geleidedocument

- Artt. 12, § 1, 15, § 1, en 18 KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

- Artt. 11, tweede lid, 15, eerste lid, en 18 Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992

27 januari 2004P.03.0956.N AC nr. 47
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Artikel 4, A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3, Wet 23 dec. 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, en de 
koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen, hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op de volledig onder de oude 
wet ontstane en definitief voltrokken toestanden; de inning in het kader van het landbouwbeleid van 
ontdoken rechten verschuldigd vóór 1 januari 2004 behoort aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 
(1). (1) Cass., 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...

 - Landbouwheffingen - Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 - Inning - Bevoegdheid

- Artt. 1, 3, en 4 KB 11 dec. 1995

- Art. 3, § 3 KB 7 aug. 1995

- opgeheven door art. 33 KB 30 dec. 1993

- Art. 1, § 1, eerste lid KB 25 okt. 1971

- Art. 4, gewijzigd bij art. 3, Wet 23 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende schendingen van de 
douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, verschillende geldboeten worden opgelegd 
i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele 
geldboete alleen gelijk kan zijn aan de som van de uitgesproken geldboeten(1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.98.0366.N, nr 275.

 - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Afzonderlijke geldboeten - Cassatiemiddel - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen wanneer hij de 
beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de douanewetgeving, die het gevolg zijn van 
hetzelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 275.

 - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Vervangende gevangenisstraf

- Art. 65 Strafwetboek

13 januari 2004P.03.0646.N AC nr. 16

Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of 
taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving 
identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet 
de, krachtens artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som van 
de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (1) (2). (1) Waar het arrest gewag maakt van 'naar de 
wetsomschrijving identieke douanemisdrijven' dient zulks begrepen te worden als verschillende 
douanemisdrijven die door de wetgever beteugeld worden met een geldboete die even hoog is, wat het geval 
was voor de feiten 1 en 2. In casu werden immers de ten laste gelegde misdrijven als volgt strafbaar gesteld: 
feit 1 en feit 2 met gevangenisstraf van 4 maanden tot één jaar en met een geldboete gelijk aan 10 maal de 
ontdoken rechten (artt. 220, § 1, 221 en 224 Algemene Wet Douane en Accijnzen), feit 3 met een geldboete 
van € 250 tot € 625 zonder dat ze lager mag zijn dan 10 maal de ontdoken rechten (artikel  259 Algemene Wet 
Douane en Accijnzen). (2) Het openbaar ministerie had in deze geconcludeerd tot verwerping van de 
voorziening: enerzijds op grond dat het door eiser aangevoerde middel faalde naar recht vermits het middel er 
van uitging dat wanneer verschillende feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet of wanneer één feit verschillende misdrijven oplevert, artikel 65, Sw. slechts kan toegepast 
worden wanneer de straf van het ene misdrijf zwaarder is dan de straf van het andere misdrijf, anderzijds op 
grond dat de argumentatie van eiser, die er op neer kwam dat wanneer de door de wetgever vastgestelde 
straffen gelijk zijn in grootte zij in het geval zonder meer mogen opgeteld worden, tot gevolg heeft dat men tot 
een grotere bestraffing zou kunnen komen bij toepassing van artikel 65, Sw. dan indien men de feiten zou 
beschouwen als een meerdaadse samenloop en artikel 60, Sw. zou toepassen.

 - Misdrijven - Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Geldboete - 
Bijzonder karakter - Wijze van berekening

- Art. 65 Strafwetboek

16 december 2003P.02.0013.N AC nr. 654
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De douane-expediteur die een aangifte voor communautair douanevervoer heeft gedaan ten aanzien waarvan 
de vereiste formaliteiten zijn vervuld is, in de regel, jegens het bestuur van douane en accijnzen aansprakelijk 
voor het betalen van de rechten bij invoer of de accijnzen (1). (1) Zie Cass., 16 april 2002, AR P.01.0156.N, 
nr ....; 15 sept. 1992, AR 4298, nr 611.

 - Douanevervoer - Betaling van de rechten - Aansprakelijkheid

- Artt. 11 en 13 EEG-Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976

- Artt. 118, § 1, en 135 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De in artikel 135, tweede lid, A.W.D.A., voor zijn wijziging bij wet van 27 december 1993, vermelde sluikerij 
betreft de fraude bij de aangifte en niet de in artikel 257, A.W.D.A. vermelde verplichting tot wederoverlegging 
of aanzuivering ten kantore van uitreiking van douane- of accijnsdocumenten, die slechts een gevolg is van de 
aangifte.

 - Douanevervoer - Sluikerij

- Art. 135, tweede lid, voor zijn wijziging W. 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Eens dat de sluikerij ten laste van de klant bewezen is, ontslaat de rechter de douane-expediteur van 
strafvervolging, maar blijft deze laatste toch met de klant mede hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
ontdoken rechten (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1994, AR P.92.7205.N, nr 373.

 - Douanevervoer - Bewijs van sluikerij ten laste van de klant

- Art. 202, § 1, voor de wijziging bij wet van 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 135, tweede lid, voor zijn wijziging W. 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld die naar aanleiding van een 
overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern communautair douanevervoer is ontstaan, 
invorderen wanneer dit kantoor hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte 
voor communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is 
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld; dit geldt 
ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van 
inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet-
tijdige kennisgeving aan een fout of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (1). (1) Zie Cass., 1 april 2003, 
AR P.02.1547.N, nr ...; 9 dec. 2003, AR P.02.0381.N, nr ...

 - Douanevervoer - Europese Unie - Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming - Mededeling daarvan 
door het kantoor van vertrek - Termijn van elf maanden

- Art. 11bis EEG-Verordening nr 1062/87 van 27 maart 1987

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel 11bis, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1062/87 van de Commissie van 27 
maart 1987, ingevoegd door artikel 1, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1429/90 van de Commissie van 29 mei 
1990, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst 
over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de 
aangever dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden, verzoekt het Hof in de regel het 
Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

 - Douanevervoer - Europese Unie - Artikel 11bis, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1062/87 van de Commissie van 27 maart 
1987 - Niet-aanbieding van een zending bij het kantoor van bestemming - Kennisgeving daarvan door het kantoor van 
vertrek - Termijn van elf maanden - Draagwijdte - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciële vraag - Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

9 december 2003P.02.0381.N AC nr. 636

Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld, die naar aanleiding van een 
overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern communautair douanevervoer is ontstaan, 
invorderen wanneer dit kantoor hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte 
voor communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is 
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld; dit geldt 
ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van 
inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet-
tijdige kennisgeving aan een fout of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (1). (1) Zie Cass., 1 april 2003, 
AR P.02.1547.N, nr ...; zie ook Hof van Justitie, C-112/01, van 14 nov. 2002, inz. SPKR 4 nr 3482 ApS.

 - Douanevervoer - Europese Unie - Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming - Mededeling daarvan 

P. 805/30476-9-2016



door het kantoor van vertrek - Termijn van elf maanden

- Art. 379, eerste lid EEG-Verordening nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel 379, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 
1993, voor het Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst 
over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan mededeling binnen bedoelde termijn aan de aangever 
dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht, verzoekt het Hof in de regel het Hof van 
Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

 - Douanevervoer - Europese Unie - Artikel 379, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 
1993 - Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming - Mededeling daarvan door het kantoor van 
vertrek - Termijn van elf maanden - Draagwijdte - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciële vraag - Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

2 oktober 2003C.00.0372.N AC nr. 468

De voorwaarde gesteld in artikel 9 van de EEG-verordening nr 2730/79 van 29 november 1979 tot het recht op 
restitutie, met name dat de goederen het geografisch grondgebied van de Gemeenschap moeten verlaten 
hebben, is niet vervuld door de goederen onder douanecontrole of onder regeling douane-entrepot te 
plaatsen nu de uitdrukking "geografisch grondgebied van de Gemeenschap" naar een fysiek begrip verwijst (1) 
(2). (1) Zie H.v.J. E.G., 22 okt. 1987, Ierland/Commissie, nr 337/85, Jurispr. blz. 4237. (2) Art. 9, lid 1, 
Verordening (EEG) nr 2730/79 van de Commissie van 29 nov. 1979 houdende gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (PB L 317, blz 1), 
zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr 3826/85 van de Commissie van 23 dec. 1985 (PB L 371, blz. 1).

 - Landbouw - Restituties bij uitvoer - Betalingsvoorwaarden - Verlaten van het geografisch grondgebied van de 
Gemeenschap

- Art. 9, eerste lid EEG-Verordening nr 2730/79 van de Commissie van 29 nov. 1979 houdende gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

2 september 2003P.01.1494.N AC nr. 409

Artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het koninklijk besluit van 29 
december 1992 met dezelfde titel bekrachtigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit 
omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past de 
rechter geen nieuwe bepaling toe op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar beslist hij alleen dat de 
bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarop de door de beklaagde gepleegde misdrijven 
berusten, door de uitwerking zelf van de wet, geacht worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien (1). 
(1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

 - Douane en accijnzenwet - Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten te verzekeren - Koninklijke 
besluiten - Bekrachtiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen waarop accijns 
verschuldigd is bij niet-voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de 
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring (1). (1) Cass., 21 sept. 1999, AR P.98.1346.N, nr 474; 29 
april 2003, AR P.02.1461.N, nr ...; 29 april 2003, AR P.02.1459.N en P.02.1578.N, nr ... .

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging - 
Aard

Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel 11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel 43 
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben 
en het verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december 1992, genomen met 
toepassing van § 1 van dat artikel 11, niet geldig bekrachtigt (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 
251.

 - Douane en accijnzenwet - Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten te verzekeren - Koninklijke 
besluiten - Bekrachtiging
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- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

25 juni 2003P.03.0460.F AC nr. 377

Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel  11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde grenzen bij de wetgevende kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel  
43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop, het K.B., 29 dec. 1992, genomen met toepassing van paragraaf 1 van 
dat artikel  11, niet geldig bevestigt (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

 - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bekrachtigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat uit de bij de W. 10 juni 1997 
verrichte omvorming geen schending van artikel  7.1 E.V.R.M. of van artikel  15.1 I.V.B.P.R. kan worden 
afgeleid (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

 - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 juni 2003P.03.0266.F AC nr. 344

Het bewijs van een misdrijf inzake douane en accijnzen mag geleverd worden door alle regelmatig verkregen 
en regelmatig aan de rechter overgelegde gegevens, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; wat dat betreft behoeft de bevoegde Belgische overheid geen enkele, bij verdrag overeengekomen 
toestemming om inlichtingen of documenten te vragen aan een buitenlandse overheid (1). (1) Cass., 20 feb. 
1990, AR 3175, nr 371.

 - Misdrijf - Bewijs

20 mei 2003P.03.0030.N AC nr. 306

Krachtens artikel 281, §§ 1 en 2 Douane en Accijnzenwet oefent het openbaar ministerie enkel de vordering 
tot het opleggen van gevangenisstraf uit, terwijl het bestuur de vorderingen tot het opleggen van geldboeten, 
verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen uitoefent; hieruit volgt dat ook het hoger 
beroep van het openbaar ministerie of van het bestuur beperkt is tot de vordering welke tot hun respectieve 
bevoegdheid behoort (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1986, AR 9830, nr 590; 11 feb. 1997, AR P.96.1031.N, nr 77; 
VANDEPLAS, A.Het openbaar ministerie en het hoger beroep in douanezaken", noot onder Cass., 28 juni 1988, 
R.W., 1988-89, p. 467; R.P.D.B., compl. I, v° Appel en matière répressive, nr 98.

 - Douane en accijnzenwet - Misdrijf - Strafvordering - Respectieve bevoegdheden van het openbaar ministerie en het 
bestuur

- Art. 281, §§ 1 en 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en Accijnzenwet, geen 
schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling tot de betaling van de ontdoken taksen en 
heffingen.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Aard

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977
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Artikel 261, § 1, Douane en Accijnzenwet, dat onder meer inbreuken op de verordeningen en beschikkingen 
van algemene aard van de Raad of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen strafbaar stelt, voor 
zover zij niet worden beteugeld door een andere sanctie inzake douane en accijnzen, doet geen afbreuk aan 
het strafbaar feit omschreven in artikel 257, § 3, van deze wet (1). (1) Artikel 257, § 3, AWDA stelt het zonder 
voorafgaande toelating van de administratie der douane en accijnzen aan de goederen een andere 
bestemming geven dan uitdrukkelijk bepaald is in de douane- of accijnsdocumenten, waarop die goederen 
betrekking hebben, strafbaar. De feiten die aan de basis lagen van de vervolgingen en de veroordeling door 
het bestreden arrest, hadden betrekking op de van de in artikel 257, § 3, AWDA bedoelde inbreuk te 
onderscheiden telastleggingen van niet-aanbrenging van de goederen op het kantoor van bestemming en niet-
aanzuivering of wederoverlegging van de documenten op het kantoor van uitreiking.

 - Douane en accijnzenwet - Inbreuken op verordeningen en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen - Artikel 261, 
§ 1, Douane en accijnzenwet - Suppletief karakter

- Artt. 257, § 3 en 261, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Artikel 265, § 3, Douane en Accijnzenwet, dat bepaalt dat de natuurlijke of de rechtspersonen burgerlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten en de kosten, die het gevolg zijn van de veroordelingen die 
ingevolge de wetten inzake douane en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaakvoerders of 
vereffenaars zijn uitgesproken wegens misdrijven die zij in die hoedanigheid hebben begaan, omvat ook de 
aangestelden (1). (1) R.P.D.B., v° Douanes et accises, nr 453.

 - Misdrijf - Veroordeling van de aangestelde - Burgerlijke aansprakelijkheid voor de geldboeten en de kosten - Artikel 265, § 
3, Douane en accijnzenwet

- Art. 265, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Artikel 324 Douane en accijnzenwet vereist niet dat de douaneambtenaren die exploten of justitiële 
verrichtingen doen, bij die gelegenheid bewijzen dat zij douaneambtenaren zijn of daartoe gemachtigd zijn en 
de eed hebben afgelegd.

 - Douane en accijnzenwet - Douaneambtenaar - Exploten of justitiële verrichtingen - Bewijs van hoedanigheid, machtiging 
of eedaflegging

- Art. 324 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De omstandigheid dat, krachtens artikel 92 Communautair Douanewetboek, zoals toepasselijk ten tijde van de 
feiten, de beëindiging van de regeling extern douanevervoer door het aanbrengen van de goederen samen 
met het bijhorende document op het douanekantoor van bestemming, gekoppeld is aan de verplichting tot 
aanzuivering of wederoverlegging op het kantoor van uitreiking van de documenten waarop deze goederen 
betrekking hebben, houdt niet in dat het niet-naleven van de verplichting tot aanbrenging en van de 
verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging op dezelfde plaats gepleegd wordt (1). (1) Sinds de wijziging 
van het artikel 92 Communautair Douanewetboek door de Verordening (EEG), nr 955/1999 van 13 april 1999 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordening (EEG), nr 2913/92 van de Raad 
betreffende de regeling van extern douanevervoer, in werking getreden op 10 mei 1999, werd de beëindiging 
van de regeling extern douanevervoer losgekoppeld van de aanzuivering van die regeling.

 - Communautair Douanewetboek - Extern douanevervoer - Artikel 92 (oud) Communautair Douanewetboek - Koppeling van 
de beëindiging van de regeling extern douanevervoer aan de verplichting tot aanzuivering

De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en Accijnzenwet heeft sinds de opheffing van 
artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd karakter van een straf en een schadevergoeding, 
maar is alleen nog een straf met een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de 
ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1461.N, nr ... dd 29 april 2003.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Aard - Artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-
voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot 
verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1461.N, nr ... dd 29 april 2003.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging - 
Aard
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Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 379, eerste lid, Uitvoering Communautair Douanewetboek, 
gelezen in samenhang met het Communautair Douanewetboek, tast de rechtsgeldigheid van de ingeleide 
procedure tot navordering van de rechten bij invoer niet aan (1). (1) H.v.J., 14 nov. 2002, nr C-112/01; Cass., 1 
april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...

 - Communautair Douanewetboek - Extern communautair douanevervoer - Aansprakelijkheid van de aangever - 
Navordering van de rechten bij invoer - Niet-inachtneming van de vereiste van kennisgeving voorgeschreven door de 
toepasselijke EEG-Verordeningen

- Art. 379, eerste lid EEG-Verordening nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, geen 
schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling tot de betaling van de ontdoken taksen en 
heffingen.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Aard

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf, maar vereist een positieve 
handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan de 
doorvoer te onttrekken (1). (1) Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.0874.N, nr ...

 - Douane en accijnzenwet - Uitvoer, invoer en doorvoer - Douanedocumenten - Wijziging van de bestemming van de 
goederen zonder voorafgaande toelating - Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet - Materieel bestanddeel

- Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig 
onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten 
verschuldigd vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (1). (1) Cass., 1 
april 2003, AR P.02.1547.N, nr ..., inzonderheid de voetnoten.

 - Landbouwheffingen - Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 - Inning door de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen - Overdracht van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen - Volledig onder de 
oude wet ontstane en definitief voltrokken toestand

- Artt. 1, 4° en 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De aan artikel 283, Douane en accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over 
een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen veronderstelt enkel, enerzijds, dat hij 
regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 
282 van die wet, en, anderzijds, dat de belastingschuldige bij het proces betrokken is; deze bevoegdheid is niet 
beperkt tot de persoon die wordt vervolgd wegens overtreding van de artikelen 281 en 282, Douane en 
accijnzenwet (1). (1) R.P.D.B., v° Douanes et accises, nr 361.

 - Douane en accijnzenwet - Artikelen 281, 282 en 283, Douane en accijnzenwet - Burgerlijke rechtsvordering in betaling van 
rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter

- Artt. 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, heeft sinds de opheffing van 
artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd karakter van een straf en een schadevergoeding, 
maar is alleen nog een straf met een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de 
ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1459.N, nr ...dd 29 april 2003.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Aard - Artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-
voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot 
verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1459.N, nr ... dd 29 april 2003.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging - 
Aard
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Het misdrijf van artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, stelt de enkele daarin omschreven overtreding 
strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en 
willens heeft overtreden en geen opzet moet worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer 
hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling 
(1). (1) Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490; 9 nov. 2002, P.01.1502.N, nr ...

 - Douane en accijnzenwet - Uitvoer, invoer en doorvoer - Douanedocumenten - Wijziging van de bestemming van de 
goederen zonder voorafgaande toelating - Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet - Moreel bestanddeel

- Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Uit het gegeven dat de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, een 
straf is met een zakelijk karakter, waarbij niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de 
verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is, volgt dat dergelijke verbeurdverklaring 
ook andere personen kan treffen dan de eigenaar en de derde bezitter ter goeder trouw; een dergelijke 
maatregel, uitgesproken tegen een dader, waardoor een derde zijn eigendom ontnomen wordt, is geen straf 
van die derde.

 - Douane en accijnzenwet - Verbeurdverklaring - Personen die door de verbeurdverklaring kunnen worden getroffen

1 april 2003P.02.1547.N AC nr. 219

Artikel 4 AWDA en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig 
onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten 
verschuldigd vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (1) (2). (1) DE 
PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, nr 231bis, 332. (2) Artikel 4 AWDA, 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 27 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, maakt het 
bestuur van de douane en accijnzen bevoegd voor de inning van de heffingen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, bedoeld in artikel 1, 4°, a, 2 en 1, 4°, b, 2 AWDA. Voorheen behoorde 
deze bevoegdheid, krachtens artikel 1, § 1, eerste lid, koninklijk besluit van 25 oktober 1971 betreffende de 
toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in 
verband met de landbouw, dat opgeheven werd door artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 
1993, toe aan de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, die later opgevolgd werd door het 
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.

 - Landbouwheffingen - Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 - Inning door de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen - Overdracht van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen - Volledig onder de 
oude wet ontstane en definitief voltrokken toestand

- Artt. 1, 4° en 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De vordering van de minister van Economische Zaken en van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in 
betaling van ontdoken rechten is gegrond op artikel 283, Douane en Accijnzenwet en is geen vordering tot 
vergoeding van schade, gestoeld op de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek (1). (1) Cass., 30 juni 1998, 
AR P.97.0281.N, nr 353.

 - Douane en accijnzenwet - Landbouwheffingen - Rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten - Grondslag

- Artt. 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

 - Douane en accijnzenwet - Landbouwheffingen - Rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten - Aard

- Artt. 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977
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Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 34 van de Verordening (EEG) nr 2726/90 van de Raad  van 
17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van de Verordening (EEG) nr 
1214/92 van de Commissie van 21 april 1992, houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor 
communautair douanevervoer, en/of van artikel 379, eerste lid, Verordening (EEG) nr 2454/93 van de 
Commissie van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG), 
nr 2931/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gelezen in samenhang met Verordening 
(EEG) nr 2913/92 van de Raad van 12 oktober tot vaststelling van het communautair douanewetboek, tast de 
rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van de rechten bij invoer niet aan (1) (2). (1) 
H.v.J., 14 nov. 2002, nr C-112/01. (2) De feiten waarop het bestreden arrest betrekking had werden gepleegd, 
zowel vóór als na 1 januari 1994. De feiten gepleegd vóór 1 januari 1994 vallen onder toepassing van artikel 34 
van de Verordening (EEG) nr 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair 
douanevervoer en van artikel 49 van de Verordening (EEG) nr 1214/92 van de Commissie van 21 april 1992, 
houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer. De feiten 
gepleegd na 1 januari 1994 en vóór 3 januari 2001 vallen onder toepassing van artikel 379, eerste lid, 
Verordening (EEG) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen 
ter uitvoering van Verordening (EEG), nr 2931/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek. Het 
artikel 379 werd sindsdien vervangen bij artikel 1 en 25 van de Verordening (EEG) nr 2787/2000 van de 
Commissie van 15 december 2000, in werking getreden op 3 januari 2001.

 - Communautair Douanewetboek - Extern communautair vervoer - Aansprakelijkheid van de aangever - Navordering van de 
rechten bij invoer - Niet-inachtneming van de vereiste van kennisgeving voorgeschreven door de toepasselijke EEG-
Verordeningen

27 maart 2003C.00.0416.N AC nr. 209

De douanerechten en accijnzen moeten bij voorrang worden betaald en de opbrengst van de in warrant 
gegeven koopwaar mag slechts aan de warranthouder toekomen nadat deze rechten betaald zijn; uit de wet 
kan niet afgeleid worden dat de volstrekte voorrang van het bestuur noodzakelijk alleen betrekking heeft op 
de douanerechten en accijnzen verschuldigd op de in warrant gegeven koopwaar die gerealiseerd is; de 
voorrang kan ook betrekking hebben op andere opgeslagen goederen (1). (1) Zie Pand., V° Douanes et Accises, 
nr 2016.

 - Douanerechten - Accijnzen - Voorrang - Koopwaar - Omvang - Warrant

- Art. 313, § 2, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 17 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering van het warrantstelsel

11 februari 2003P.02.0394.N AC nr. 93

Anders dan de geldboete bedoeld in artikel  70 W.btw die een administratieve geldboete is, is de boete van 
artikel  39, eerste lid, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, geen sanctie die het bestuur kan 
opleggen maar een strafrechtelijke geldboete die alleen door de strafrechter kan worden opgelegd.

 - Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten - Artikel 39, eerste lid - Boete - Aard en gevolg

- Art. 39, eerste lid Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

De beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter ontslaat van zijn onderzoek in een zaak van 
douane en accijnzen en beveelt dat de stukken van de rechtspleging zullen overgemaakt worden aan het ambt 
van de Procureur des Konings teneinde te handelen als naar recht, is een voorbereidend vonnis, een maatregel 
van inwendige aard die geen regeling van de rechtspleging inhoudt, zodat er tegen dergelijke beschikking geen 
hoger beroep open staat voor de Kamer van inbeschuldigingstelling en de artikelen 135 en 235bis Wetboek 
van Strafvordering evenmin toepasselijk zijn.

 - Gerechtelijk onderzoek - Ontlasting van de onderzoeksrechter - Beschikking van het onderzoeksgerecht - Aard van de 
beslissing

26 november 2002P.01.0874.N AC nr. 628
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Art. 257, § 3 Douane en Accijnzenwet is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf, maar vereist een positieve 
handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan de 
doorvoer te hebben onttrokken; strafbare deelneming aan zulk een handelingsmisdrijf is steeds strafbaar (1). 
(1) Zie : Cass., 17 feb. 1998, P.96.1401.N, nr. 97.

 - Douane en accijnzenwet - Misdrijf - Aard

- Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

8 november 2002C.00.0356.N AC nr. 593

Artikel 5, tweede lid, van de E.G.-verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 en artikel 220, tweede 
lid, van het Communautair Douanewetboek, bieden de douaneautoriteiten de mogelijkheid om niet tot 
navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer over te gaan, wanneer aan drie cumulatieve 
voorwaarden is voldaan: ten eerste moet de niet-heffing van de rechten te wijten zijn aan een vergissing van 
de bevoegde autoriteiten, ten tweede moet de vergissing van die aard zijn dat zij door de belastingschuldige te 
goeder trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem betrachte zorgvuldigheid, redelijkerwijze niet kon 
worden ontdekt en ten derde moet de belastingschuldige voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van 
de geldende regelgeving hebben voldaan. Hieruit volgt dat van 'een vergissing van de bevoegde autoriteiten', 
te dezen die van de exportstaat die de exportcertificaten afgeeft, geen sprake is wanneer die autoriteiten zijn 
misleid met betrekking tot de oorsprong van de goederen door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid 
niet moeten controleren of beoordelen. Enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde 
autoriteiten zijn toe te schrijven, kunnen recht geven op niet-navordering omdat zij in dit geval zelf een 
rechtmatig vertrouwen hebben gewekt (1). (1) Zie de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen 'Mecanarte' van 27 juni 1991 inzake C-348/89, 'Faroe Seafood Co. Ltd' van 14 mei 1996 
inzake C-153/94 en C-204/94, 'Unifrigo Gadus Srl' van 9 juni 1998 inzake T-10/97 en T-11/97, 'De Haan Beheer 
BV' van 7 september 1999 inzake C-61/98, 'Mehibas Dordtselaan BV' van 18 januari 2000 inzake T-290/97, 
'Hans Sommer GmbH & Co. KG' van 19 oktober 2000 inzake C-15/99.

 - Invoer van goederen in een land van de Europese Gemeenschappen - Controle van oorsprong - Recht van niet-
navordering - Vergissing van de bevoegde autoriteiten - Actieve gedraging - Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt 
rechtmatig vertrouwen

- Art. 220, tweede lid EEG-Verordening nr 2913/92 van de Raad van 12 okt. 1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 8 nov. 2002, AR nr C.00.0356.N, AC 2002-2003, nr ...

 - Invoer van goederen in een land van de Europese Gemeenschappen - Controle van oorsprong - Recht van niet-
navordering - Vergissing van de bevoegde autoriteiten - Actieve gedraging - Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt 
rechtmatig vertrouwen

8 oktober 2002P.02.1013.N AC nr. 517

Artikel 28, § 1, Wet Politieambt, dat betrekking heeft op door politieambtenaren verrichte 
veiligheidsfouilleringen, heeft niets uitstaande met de visitaties, verificaties, opnemingen of peilingen 
uitgevoerd door douaneambtenaren overeenkomstig artikel 182, § 1, AWDA.

 - Douane - Visitatie, verificatie, opneming of peiling - Wet op het politieambt, artikel 28, § 1 - Toepasselijkheid

- Art. 28, § 1 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Krachtens artikel 182, § 1, AWDA zijn de douaneambtenaren ook bevoegd de bagage van de passagier van een 
schip, een vaartuig, een rijtuig, een voertuig, een vliegtuig of een ander middel tot vervoer te visiteren, zelfs 
indien deze afwezig is.

 - Douane - Douaneambtenaar - Invoer van goederen - Onderzoek - Visitatie - Bagage van een passagier - Bevoegdheid

- Artt. 1, 10° en 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Met "alle gedragen wordende goederen" in de zin van artikel 182, § 1,AWDA worden de goederen bedoeld die 
een persoon bij zich heeft bij de invoer, uitvoer, doorvoer of het vervoer ervan.

 - Douane - Douaneambtenaar - Invoer van goederen - Onderzoek - Visitatie - Gedragen wordende goederen

- Artt. 1, 10°, 182, § 1 en 186, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

30 mei 2002C.01.0257.N AC nr. 332
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De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste behandeling van bescheiden, 
die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de 
verjaringstermijn van artikel 32.1 C.M.R.-Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en 
accijnzen ook nog na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden.

 - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 11.3 - Artikel 32.1 - 
Vervoerder - Aansprakelijkheid - Verjaring

- Artt. 11.3 en 32.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

24 april 2002P.02.0118.F AC nr. 251

Uit het feit alleen dat een wetsontwerp tot bevestiging niet binnen de bij artikel  11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel  
43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop, het K.B. van 29 dec. 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat 
artikel  11, niet geldig bevestigt.

 - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bevestigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet 10 juni 1997 verrichte 
omvorming geen aanleiding geeft tot het bij artikel  159 Gw. bedoelde toezicht en sluit het de toepassing van 
de artt. 105 en 108 Gw. uit (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1986, A.R. F.1235.N, nr 416.

 - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Artt. 105, 108 en 159 Grondwet 1994

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

16 april 2002P.01.0156.N AC nr. 232

De hoofdelijke gehoudenheid met zijn klant tot betaling van de belasting, rust op de douane-expediteur zelf en 
niet op de natuurlijke persoon die wordt vervolgd als strafrechtelijk verantwoordelijke voor een douane-
expediteur die een rechtspersoon is (1). (1) Cass. 15 juni 1999, P.96.0593.N, Douanewijzer nr 7, 2000, 2 met 
bespreking J. DE BACKERZaakvoerder douane-expediteur niet persoonlijk aansprakelijk voor betaling 
belastingen bij fraude door een klant".

 - Douane en accijnzenwet - Douane-expediteur - Rechtspersoon - Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de belasting - 
Strafrechtelijk verantwoordelijke natuurlijke persoon

- Art. 135, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Het ontslag van rechtsvervolging van de douane-expediteur, eens de sluikerij ten laste van de klant is bewezen, 
dient ook te worden uitgesproken ten voordele van de natuurlijke persoon die wordt vervolgd als 
strafrechtelijk verantwoordelijke voor de douane-expediteur die een rechtspersoon is.

 - Douane en accijnzenwet - Douane-expediteur - Rechtspersoon - Ontslag van rechtsvervolging - Strafrechtelijk 
verantwoordelijke natuurlijke persoon

- Art. 135, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

9 april 2002P.00.1537.N AC nr. 217

Wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de 
handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aankoop 
en de verkoop van met rechten of met accijnzen belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer 
kunnen worden toegekend, gelden die stukken tot bewijs van een fraude der rechten, zolang het tegendeel 
niet is bewezen.

 - Aankoop of verkoop van met rechten of accijnzen belaste goederen - Bewijs van fraude
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- Art. 205, zoals gewijzigd bij art. 41 Wet 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

19 februari 2002P.00.1281.N AC nr. 118

Indien goederen die op een bepaalde plaats onder een transitregeling zijn geplaatst niet, onder voorlegging 
van het document T1, aan het kantoor van bestemming door overlegging van de wettelijk voorgeschreven 
stukken zijn aangebracht, is de niet-aanzuivering van het document bij het kantoor van uitreiking op die plaats 
strafbaar gesteld en ontstaat de douaneschuld tevens daar (1). (1) Artikel 215 Communautair Douanewetboek 
is met betrekking tot de plaats waar de douaneschuld ontstaat intussen gewijzigd bij artikel 1, 7 Verord. (EG) 
nr 955/1999, Pb. L 119, 7 mei 1999, in werking getreden op 10 mei 1999.

 - Communautair Douanewetboek - Extern communautair vervoer - Douaneschuld - Plaats waar de douaneschuld ontstaat

- Art. 215 Communautair Douanewetboek

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

Inzake douane zijn de rechten, in beginsel, verschuldigd op straffe van, m.n., strafrechtelijke sancties, tenzij 
gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen (1); de 
reglementering betreffende de inning van douanerechten wijkt aldus af van het stelsel van de bewijsvoering in 
strafzaken. (1) Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474.

 - Rechten - Verschuldigd karakter - Bewijs - Strafzaken - Bewijsvoering - Uitzondering

De voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de weg, dat in een Lidstaat van de 
Gemeenschap is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te worden aangemerkt, zijn beperkend 
opgesomd in artikel  320, Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende 
vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van het communautair douanewetboek (1). (1) Zie Cass., 7 
juni 1989, A.R. 7362, nr. 575.

 - Europese Unie - Vrij verkeer van goederen - Voertuig geregistreerd in een Lidstaat - Communautair karakter

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het vonnisgerecht vrij de 
gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie van financiën en door het openbaar ministerie 
tegen hem zijn aangevoerd in het kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan 
hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin van het 
Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. 
P.97.0555.F, nr. 379.

 - Strafvervolgingen - Strafvordering - Gelijktijdige uitoefening door de administratie van Financiën en het openbaar 
ministerie - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van de beklaagde op een eerlijk proces - 
Wapengelijkheid

- Artt. 267 tot 285 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 205 Douane- en Accijnzenwet verlicht, in de bijzondere materie waarop het betrekking heeft, de bewijslast 
die op de vervolgende partij of partijen rust, door ze in staat te stellen de niet-overeenstemming van de 
gegevens van de boeken, geschriften of documenten betreffende de aan- en verkoop van met rechten of met 
accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden toegekend, 
als bewijs van een fraude van de rechten aan te voeren ; die bepaling is alleen van toepassing op misdrijven 
inzake douane en accijnzen en laat het bewijs van het tegendeel toe door alle middelen rechtens, zodat zij 
geen aantasting vormt van het vermoeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel 6.2 E.V.R.M. (1). (1) 
Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr 75.

 - Discrepanties in de boeken, geschriften of documenten - Bewijs van een fraude van de rechten - Rechten van de Mens - 
EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 205 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 205 Douane- en Accijnzenwet, krachtens hetwelk de discrepanties die door de ambtenaren der douane en 
accijnzen worden vastgesteld in de handelsboeken, handelsgeschriften of handelsdocumenten van een 
handelaar, ingeroepen kunnen worden als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten, zolang het 
tegendeel niet bewezen is op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze, legt geen wettelijk vermoeden van 
toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde persoon op.

 - Bewijslast - Discrepanties in de boeken, geschriften of documenten - Bewijs van een fraude van de rechten

- Art. 205 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977
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26 september 2001P.01.0814.F AC nr. ...

Art. 41, K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
gewijzigd bij artikel  28, W. 6 juli 1967, artikel  20, § 2, Probatiewet, en artikel  30, W. 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend opgeheven door artikel  106, W. 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 
1990, A.R. 7570, nr. 260 en A.R. 7571, nr. 261, Arb., 6 april 2000, nr. 40/2000, B.S., 2000, blz. 14981, 6 april 
2000, nr. 41/2000, B.S. 2000, blz. 23839, en 1 maart 2001, B.S., 2001, blz. 8865.

 - Geestrijke dranken - Artikel 30, Wet 28 dec. 1983 - Opheffing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986

- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

 - Regeling inzake alcohol - Gegiste dranken - Artikel 41, K.B. 3 april 1953 - Opheffing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986

- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van toepassing op de straffen die 
bepaald zijn in artikel  25, W. 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht aangezien die straffen van fiscale aard zijn (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7570, en 27 juni 
1990, A.R. 6996, nrs. 260 en 632.

 - Geestrijke dranken - Straffen - Uitstel - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Toepassing

- Art. 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Artt. 25 en 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van toepassing op de straffen die 
bepaald zijn in de gecoördineerde wetten betreffende de gegiste dranken, met uitzondering van de 
hoofdgevangenisstraf (1). (1) Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7571, nr. 261.

 - Regeling inzake alcohol - Gegiste dranken - Straffen - Uitstel - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - 
Toepassing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

22 mei 2001P.01.0737.N AC nr. ...

De ambtenaren van het bestuur der douane en accijnzen hebben bevoegdheid om inzake de toepassing van de 
Drugswet vaststellingen te doen en proces-verbaal op te maken.

 - Drugwet - Bevoegdheid om vaststellingen te doen

- Art. 7 Wet 24 feb. 1921

27 maart 2001P.00.1517.N AC nr. ...

Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt niettemin verplicht uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten(1). (1) Cass. 19 november 1997, 
A.R. P.97.1077.F, nr.490.

 - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Vrijspraak - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

9 februari 2001C.99.0142.N AC nr. ...

Wanneer de goederen behoorlijk zijn aangegeven, wordt de uitrekening van de verschuldigde accijnsrechten 
overgelaten aan de ontvanger en kan men volstaan met betaling van de rechten die door deze werden 
uitgerekend.

 - Invoerrechten - Behoorlijke aangifte - Uitrekening

- Art. 143, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977
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9 januari 2001P.99.0333.N AC nr. ...

Wanneer gemeenrechtelijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich overeenkomstig artikel  65 Sw. 
vermengen, vermag de strafrechter niet één hoofdgevangenisstraf en wegens de twee bewezen verklaarde 
douane- en accijnsmisdrijven twee verschillende geldboeten met vervangende gevangenisstraf op te leggen 
(1). (1) Cass., 11 mei 1999, A.R. P.98.0366.N, nr. 275.

 - Gemeenrechtelijke en douane- en accijnsmisdrijven - Samenloop - Vermengde feiten - Eenheid van opzet - Strafmaat - 
Zwaarste straf

- Art. 65 Strafwetboek

3 oktober 2000P.98.1232.N AC nr. ...

Nu de aard van de werkzaamheid en niet de aard van het voertuig bepalend is voor het genieten van 
vrijstelling van accijns op minerale oliën, genieten de tractoren gebruikt bij de exploitatie van 
landbouwbedrijven alleen van deze vrijstelling wanneer zij gebruikt worden voor landbouwwerkzaamheden 
(1). (1) Het K.B. van 29 dec. 1992 is niet meer van toepassing sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 
oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. Art. 28, 1° van voornoemde 
wet bekrachtigt voor de periode waarin het van kracht is geweest het K.B. van 29 dec. 1992.

 - Minerale oliën - Vrijstelling van accijns - Tractoren voor de exploitatie van landbouwbedrijven - Gebruik voor 
landbouwwerkzaamheden

- Artt. 13, § 2 en 14 KB 29 dec. 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

- Artt. 20, 4°, en 30 MB 28 dec. 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie

8 september 2000F.99.0096.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar dat de douaneambtenaren, konden vermoeden dat de eisers 
goederen vervoerden op grond van het bekende feit dat hun voertuig uit Luxemburg kwam (1). (1) Zie cass., 23 
april 1993, AC, 1993, A.R. F 1957 N, nr. 197.

 - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken - Vermoeden van vervoer van goederen - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Het vermoeden dat aan de douaneambtenaren toelaat een controle uit te oefenen berust op de mogelijkheid 
dat goederen vervoerd worden zodat de geldigheid van de controle van het voertuig van eisers niet afhankelijk 
is van de aard van de goederen die vervolgens in dat voertuig worden aangetroffen.

 - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken - Vermoeden van vervoer van goederen

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

8 september 2000F.99.0143.N AC nr. ...

Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen mag, zelfs aan de grens, slechts voertuigen 
controleren en personen aan den lijve onderzoeken voor zover hij vermoedt of kan vermoeden dat goederen 
worden vervoerd. Dit vermoeden kan ook volgen uit het feit dat voertuigen uit het buitenland komen (1). (1) 
Zie cass., 23 april 1993, AC, 1993, A.R. F 1957 N, nr. 197.

 - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken - Vermoeden van vervoer van goederen

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

5 september 2000P.00.0948.N AC nr. ...

De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijke partijstelling van de benadeelde en de 
daaropvolgende vordering tot gerechtelijk onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten 
van het ministerie van financiën, bestuur der douane en accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het onderzochte 
misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197 Strafwetboek, slechts op vordering van 
voormeld bestuur kan worden vervolgd.

 - Invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten - Burgerlijke partijstelling en vordering tot gerechtelijk onderzoek - 
Bevoegdheid tot het uitoefenen van de strafvordering - Toepassing

- Artt. 202 en 281 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 197 Strafwetboek

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

P. 816/30476-9-2016



Uit de bewoordingen van artikel  266, § 1, Douane en Accijnzenwet dat bepaalt dat "behoudens tegenstrijdige 
beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten bate van de 
Schatkist, de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair (zijn) 
gehouden tot betalen van de rechten en taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden onttrokken, 
zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsintresten" blijkt niet dat het vermelde artikel slechts 
toepasselijk is in geval van bewezen verklaren van een misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is.

 - Betaling van rechten en taksen door fraude aan Schatkist onttrokken - Bijzonder opzet

- Art. 35 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 266, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

25 januari 2000P.99.1803.N AC nr. ...

Het cassatieberoep door het Bestuur van financiën tegen een beslissing van voorlopige invrijheidstelling in 
zake douane en accijnzen is niet ontvankelijk.

 - Voorlopige invrijheidstelling - Voorziening door Bestuur van financiën - Ontvankelijkheid

- Art. 113 Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, ingeval een militair of een persoon die deel uitmaakt van een 
gedeelte van het leger dat zich op het grondgebied van een vreemde Staat bevindt, de wetgeving van die Staat 
heeft overtreden, inz. wanneer deze betrekking heeft op de douane of de import- of exportreglementering.~

 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Militair - Bevoegdheid

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 december 1999P.96.0780.F AC nr. ...

Het M.B. 17 feb. 1960 tot regeling van de vrijstellingen inzake accijns op de invoer is van kracht gebleven, 
niettegenstaande de opheffing van artikel  2, Douane en Accijnzenwet.~

 - Accijns op de invoer - Vrijstellingen - M.B. 17 feb. 1960 - Van kracht blijvend besluit

21 september 1999P.98.0368.N AC nr. ...

Het voorhanden hebben van pakjes sigaretten niet bekleed met Belgische fiscale bandjes waarop 
invoerrechten, accijns en bijzondere accijns verschuldigd zijn, is geen onachtzaamheids- of onopzettelijk 
misdrijf, maar vereist algemeen opzet, dit is het opzet om wetens en willens de strafrechtelijk verboden, 
respectievelijk geboden handeling te stellen of na te laten.~

 - Gefabriceerde tabak - Sigaretten - Pakjes - Fiscale bandjes - Ontstentenis - Voorhanden hebben - Misdrijf - Moreel 
bestanddeel

- Artt. 9, 11 en 12 KB 29 dec. 1992 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

- Artt. 5, 4° en 6, § 5 Wet 31 dec. 1947 betreffende het fiscaal regime van tabak

- Artt. 220 en 221 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

21 september 1999P.98.1346.N AC nr. ...

De door artikel 221, § 1 A.W.A.D.A. ingestelde verbeurdverklaring heeft een zakelijk karakter, omdat de 
uitspraak ervan niet vereist dat de veroordeelde of ontduiker eigenaar is van de verbeurd te verklaren 
goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is.

 - Invoer - Aangifteverplichting - Verbeurdverklaring - Aard

- Artt. 220 en 221, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De enkele omstandigheid dat een proces-verbaal tot vaststelling van de overtredingen inzake douane en 
accijzen laattijdig werd opgesteld, houdt niet automatisch een miskenning van het recht van verdediging in; 
het staat aan de rechter daarover in feite te oordelen.

 - Proces-verbaal tot vaststelling van de feiten - Proces-verbaal laattijdig opgesteld - Beoordeling door de feitenrechter - 
Toepassing

- Art. 267 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

P. 817/30476-9-2016



Overeenkomstig artikel 220, § 1 A.W.D.A., moet, in de regel, bij elke invoer van goederen aangifte gedaan 
worden bij de douane, zelfs indien de goederen vrij van invoerrechten of btw  kunnen worden toegelaten;  
deze aangifte moet de administratie toelaten te verifiëren of rechten aan de Schatkist verschuldigd zijn en het 
behoort de invoerder te bewijzen, bij de invoer, dat het goed aan de voorwaarden van vrijstelling voldoet.

 - Invoer - Aangifteverplichting - Van invoerrechten vrijgestelde goederen

- Art. 220, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

14 september 1999P.98.0569.N AC nr. ...

De wettelijke bepaling die de beklaagde, wanneer hij zich in hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in 
zijn bezit heeft om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken, toelaat tegen zijn veroordeling 
verzet te doen door middel van een verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting of aan zijn 
gemachtigde, maakt geen onderscheid naargelang de strafvordering aanhangig wordt gemaakt door het 
openbaar ministerie dan wel door de bevoegde administratie, zoals het Ministerie van Financiën.~

 - Strafvordering - Verzet - Gedetineerde - Verklaring - Voorwaarden

- Art. 2 KB nr 236 van 20 jan. 1936

8 juni 1999P.97.1105.N AC nr. ...

De wet verleent aan de ambtenaren van de bijzondere belastingsinspectie de machten van de ambtenaren der 
douane en accijnzen, onder meer deze tot het verrichten van een visitatie in de door haar bepaalde 
voorwaarden;  de omstandigheid dat ze deze niet zelf verrichten maar hiervoor slechts bijstand verlenen aan 
ambtenaren van douane en accijnzen doet geen afbreuk aan hun eigen machten inzake douane en accijnzen.

 - Strafvordering - Visitatie - Voorwaarden - Fiscale ambtenaren - Bijzondere belastingsinspectie - Machten - Omvang

- Artt. 186, § 1, 188, 189, 197 en 198 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 87 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

11 mei 1999P.98.0366.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechters in zake douaneïnbreuken die, na te hebben 
vastgesteld dat wegens de vermengde feiten die bewezen zijn verklaard, slechts één straf dient te worden 
opgelegd, niettemin tot onderscheiden geldboeten veroordelen.

 - Verschillende misdrijven - Vermengde feiten - Eenheid van opzet - Strafmaat - Enige straf

- Art. 65 Strafwetboek

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

 - Strafvordering - Verjaring - Burgerlijke rechtsvordering - Invordering van de ontdoken rechten - Aard

 - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

De rechtsvordering van het bestuur tot betaling van de ontdoken rechten volgt niet uit het misdrijf, maar is 
rechtstreeks gegrond op de wet die de betaling van de rechten oplegt; die burgerlijke rechtsvordering gaat 
weliswaar met de strafvordering samen, maar is een zelfstandige vordering.~

 - Strafvordering - Verjaring - Burgerlijke rechtsvordering - Invordering van de ontdoken rechten - Aard

Voor de rechtsvordering tot invordering van de ontdoken rechten mag het bestuur geen voordeel halen uit 
inlichtingen die, naar aanleiding van een onderzoek dat tot strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging, en meer bepaald van het recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling.~

 - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 januari 1999P.98.1045.F AC nr. ...
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Inzake douane en accijnzen is de voorziening van de beklaagde tegen de beslissing die hem veroordeelt tot 
betaling van de geldboeten en ontdoken rechten en die de verbeurdverklaring van de in beslag genomen 
goederen uitspreekt, niet ontvankelijk, wanneer de eiser geen enkel middel aanvoert.~

 - Burgerlijke rechtsvordering - Veroordelende beslissing - Geldboeten - Ontdoken rechten - Verbeurdverklaring - 
Cassatieberoep - Geen enkel middel - Ontvankelijkheid

30 juni 1998P.97.0281.N AC nr. ...

De Minister van Economische Zaken is bevoegd om een ontdoken heffing die bij invoer verschuldigd is met 
toepassing van de verordeningen en richtlijnen van de EEG in te vorderen.

 - Invoer, uitvoer en doorvoer van goederen - Verordeningen en richtlijnen van de E.E.G. - Rechtsvordering tot betaling van 
ontdoken heffingen - Bevoegdheid

- Artt. 1 , 4° en 9°, 56, 220, 231,257§§1en 3,266,281,282en283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Artt. 4 en 10 Wet 11 sept. 1962

- Artt. 1 tot 4 EEG-Verordening nr 1031/88 van 18 april 1988

- Artt. 1 en 2 EEG-Verordening nr 2144/87 van 13 juli 1987

De vordering van Minister van Economische Zaken tot betaling van ontdoken heffingen die bij invoer 
verschuldigd zijn met toepassing van de verordeningen en richtlijnen van de EEG is gegrond op bijzondere 
wetsbepalingen en is geen vordering tot vergoeding van schade.

 - Invoer, uitvoer en doorvoer van goederen - Verordeningen en richtlijnen van de E.E.G. - Rechtsvordering tot betaling van 
ontdoken heffingen - Aard

- Artt. 1 , 4° en 9°, 56, 220, 231,257§§1en 3,266,281,282en283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Artt. 4 en 10 Wet 11 sept. 1962

- Artt. 1 tot 4 EEG-Verordening nr 1031/88 van 18 april 1988

- Artt. 1 en 2 EEG-Verordening nr 2144/87 van 13 juli 1987

Het afschrift van het proces-verbaal, dat aan de overtreder dient te worden afgegeven, dient niet de 
handtekening van beide bekeurders en de ondertekening ne varietur te dragen;  het volstaat dat het afschrift 
door een van beide bekeurders ondertekend is "voor eensluidend afschrift".

 - Invoer, uitvoer en doorvoer van goederen - Verordeningen en richtlijnen van de E.E.G. - Proces-verbaal - Afschrift aan 
overtreder - Ondertekening

- Artt. 267 en 270 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Inzake indirecte belastingen, zoals een heffing die bij invoer verschuldigd is met toepassing van de 
verordeningen en richtlijnen van de EEG, is de administratie bevoegd om ontdoken belasting in te vorderen bij 
wijze van de burgerlijke partijstelling, wanneer de indirecte belasting werd ontdoken ten gevolge van het 
misdrijf waarvoor de beklaagde wordt vervolgd.

 - Strafzaken - Invoer, uitvoer en doorvoer van goederen - Verordeningen en richtlijnen van de E.E.G. - Rechtsvordering tot 
betaling van ontdoken heffingen - Minister van Economische Zaken - Burgerlijke partijstelling

- Artt. 1 , 4° en 9°, 56, 220, 231,257§§1en 3,266,281,282en283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Artt. 4 en 10 Wet 11 sept. 1962

- Artt. 1 tot 4 EEG-Verordening nr 1031/88 van 18 april 1988

- Artt. 1 en 2 EEG-Verordening nr 2144/87 van 13 juli 1987

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1998P.96.1401.N AC nr. ...

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de enkele overtreding van de desbetreffende 
voorschriften en houden geen rekening met de bedoeling van de overtreder.

 - Douane en accijnzenwet - Materiële overtreding van een wetsvoorschrift - Bedoeling van de overtreder

- Art. 220 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

18 december 1997C.94.0287.N AC nr. ...
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Het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.) die voortvloeien uit 
verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde 
en van sommige accijnzen, kan slechts betrekking hebben op een schuldvordering waarvoor een executoriale 
titel bestaat, zodat het bekrachtigen, erkennen, aanvullen of vervangen van de overgelegde titel niet kan 
worden geweigerd wanneer voor de Staat, waarin de verzoekende autoriteit is gevestigd, de titel in 
behoorlijke vorm is opgesteld.

 - Europese Unie - Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Verzoek tot invordering - 
Executoriale titel - Vorm

- Artt. 13 en 16 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen 
in de EEG

Indien gedurende de invorderingsprocedure overeenkomstig de wet van 20 juli 1979 de schuldvordering of de 
in de lidstaat van de Europese Unie (E.E.G.) waar de vragende autoriteit is gevestigd afgegeven executoriale 
titel, door een belanghebbende worden betwist, wordt de zaak door deze voor de bevoegde instantie van de 
lidstaat gebracht waar deze autoriteit is gevestigd, overeenkomstig de in deze laatste Staat geldende 
rechtsregels en vermag de rechter van de aangezochte Staat het verzoek tot invordering hierop niet af te 
wijzen.

 - Europese Unie - Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Verzoek tot invordering - 
Executoriale titel of schuldvordering - Betwisting

- Art. 16 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de 
EEG

Zo het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.) die voortvloeien uit 
verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde 
en van sommige accijnzen, de naam en het adres van de betrokken persoon moet vermelden, wordt niet 
vereist dat ook de voornaam zou worden vermeld, zodat het niet toegelaten is aan het verzoek geen gevolg te 
geven op grond dat de voornaam van de betrokkene niet erop wordt vermeld.

 - Europese Unie - Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Verzoek tot invordering - 
Vermelding van identiteit van betrokkene

- Art. 6, § 3 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in 
de EEG

19 november 1997P.97.1077.F AC nr. ...

Ook al is de gewone schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, behalve in geval van 
overmacht of onoverkomelijke dwaling, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel 
bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat dit misdrijf wordt gepleegd.

 - Misdrijf - Moreel bestanddeel

- Art. 220 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten.

 - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Vrijspraak - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

- Artt. 204, § 3, en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

28 oktober 1997P.96.0287.N AC nr. ...

De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen een Belgisch militair op 
grond van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze bepaling, inzoverre deze het intercommunautair 
verkeer van goederen en het innen van de ter zake van vervoer verschuldigde belasting en het onderzoek van 
de toepassing ervan betreft, een douane-aangelegenheid is in de zin van artikel 57bis, § 1, Militair 
Strafwetboek.~

 - Strafvervolging in België - Militair Strafwetboek, artikel 57bis, § 1 - Abgabeordnung, § 370 - Douane-aangelegenheid

- Art. 57bis, § 1 Militair Strafwetboek

25 juni 1997P.97.0187.F AC nr. ...
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Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten, inz.  van het invoerrecht dat de 
eigenaar van het ingevoerde voertuig, hoofdelijk met de invoerder ervan, moet betalen.

 - Strafvordering - Vrijspraak van de beklaagde - Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsvordering tot betaling van de ontdoken 
rechten - Verplichting van de rechter

- Artt. 204, § 3, en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

15 april 1997P.96.1399.N AC nr. ...

De processen-verbaal opgemaakt door ambtenaren van de administratie van douane en accijnzen wegens hun 
handelingen en ambtsverrichtingen, hebben wettelijke bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel voor de 
door die ambtenaren persoonlijk gedane materiële vaststellingen.~

 - Overtreding - Proces-verbaal opgemaakt door douaneambtenaar - Wettelijke bewijswaarde - Grenzen

- Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

11 maart 1997P.96.0223.N AC nr. ...

Zowel de strafvordering wegens fraudes en misdrijven, waartegen bij de wetten inzake douane en accijnzen 
straffen zijn bepaald, als de burgerlijke rechtsvordering strekkende tot betaling van de rechten en accijnzen 
worden voor de strafrechter door de administratie van douane en accijnzen ingesteld.~

 - Overtreding van douane- en accijnswetgeving - Strafvordering - Ontdoken rechten en accijnzen - Burgerlijke 
rechtsvordering - Instellen van beide vorderingen - Bevoegdheid

- Artt. 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

11 februari 1997P.96.1031.N AC nr. ...

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de enkele overtreding van de douane- of 
accijnsvoorschriften en houden geen rekening met de bedoeling van de overtreder, onverminderd overmacht 
of onoverkomelijke dwaling.~

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

- Artt. 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Inzake douane en accijnzen oefent de administratie van Financiën de strafvordering uit onder meer 
betreffende de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet betreffende de hoofdgevangenisstraf.~

 - Douane en accijnzenwet - Misdrijf - Strafvordering - Hoofdgevangenisstraf - Vervolgende partij

- Art. 281 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 november 1996P.95.0698.N AC nr. ...

Bij het behandelen van de strafvordering wegens misdrijven inzake douane en accijnzen behoort het 
vervolgend departement ter rechtszitting aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en, zoals het openbaar 
ministerie, de daartoe vereiste maatregelen te treffen; het is zonder belang dat de beklaagde, aan wie het niet 
staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem opgedrongen herhaalde uitstellen wegens een niet 
gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of van haar 
advocaat, bij de feitenrechter niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.

 - Strafvordering - Bevoegd orgaan - rechtszitting - Aanwezigheid - Vertegenwoordiging - Afwezigheid - Instemming van de 
beklaagde

De strafvordering wegens misdrijven inzake douane en accijnzen wordt niet ingesteld door het openbaar 
ministerie maar door het Departement van Financiën.~

 - Strafvordering - Bevoegd orgaan

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de 
beklaagde, aan wie het niet staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem opgedrongen herhaalde 
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te 
wijten is, of van haar advocaat, bij de feitenrechter niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.

 - Strafvordering - Bevoegd orgaan - rechtszitting - Afwezigheid - Instemming van de beklaagde - Gevolg - Rechten van de 
Mens - Redelijke termijn

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is de voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en 
accijnzen) als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige invrijheidstelling 
van de verdachte beveelt) aan verweerder neergelegd is ter griffie van het Hof op de datum van de 
rechtszitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat is met miskenning van de door artikel   420bis, eerste lid, 
Sv.  voorgeschreven termijn van acht dagen voor de rechtszitting.~

 - Cassatieberoep - Voorlopige hechtenis - Ontvankelijkheid - Betekening - Voorlopige invrijheidstelling - Termijn - Akte - 
Voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Neerlegging

 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Betekening - Termijn - Akte - Voorziening van de Belgische Staat (Minister van 
Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Neerlegging

30 juli 1996P.96.1062.N AC nr. ...

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling die inzake douane en accijnzen bij 
toepassing van artikel  114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten 
overeenkomstig artikel  5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.~

 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Onderzoek van de wettigheid van 
de aanhouding

25 januari 1996C.93.0501.N AC nr. ...

Wanneer de transactie, bedoeld in artikel  263 Douane en Accijnzenwet, rechtmatig is aangegaan, stelt zij een 
einde aan de betwisting over de vraag of de belasting verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd vastgesteld.~

 - Strafvordering - Transactie

10 november 1995C.94.0377.F AC nr. ...

Zolang de ontvanger van douane de borgtocht voor de betaling van de douanerechten op in een fictief 
entrepot opgeslagen goederen ontoereikend acht, is degene die de douanerechten verschuldigd is niet van die 
schuld bevrijd, ook al zijn die de goederen opgenomen in de door de ontvanger gehouden entrepotrekening.~

 - Fictief entrepot - Opneming van goederen in de entrepotrekening - Ontoereikende borgtocht - Nog verschuldigde 
douanerechten

- Artt. 9 en 10 KB 29 jan. 1979

- Artt. 69, § 2 en 286 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 40 Wet 20 feb. 1978

10 november 1995C.95.0014.F AC nr. ...

Zolang de ontvanger van douane de borgtocht voor de betaling van de douanerechten op in een fictief 
entrepot opgeslagen goederen ontoereikend acht, is degene die de douanerechten verschuldigd is niet van die 
schuld bevrijd, ook al zijn die de goederen opgenomen in de door de ontvanger gehouden entrepotrekening.~

 - Fictief entrepot - Opneming van goederen in de entrepotrekening - Ontoereikende borgtocht - Nog verschuldigde 
douanerechten

- Artt. 9 en 10 KB 29 jan. 1979

- Artt. 69, § 2 en 286 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 40 Wet 20 feb. 1978

20 oktober 1995F.95.0002.F AC nr. ...

Een douaneambtenaar die, naar aanleiding van een controle vaststelt dat iemand poogde een pakje te 
verbergen, hem ervan verdenkt goederen te vervoeren en dan het pakje onderzoekt, treedt op binnen het 
kader van zijn opdracht als hij, nadat is gebleken dat het pakje alleen uit documenten bestond, kennis neemt 
van de inhoud van die documenten.~

 - Wettigheid - Douane - Onderzoek - Drager van goederen - Goederen - Documenten - Visitatie - Douaneambtenaar

- Artt. 1, 10°, 182, § 1, 189 en 210, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

21 februari 1995P.94.1242.N AC nr. ...
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De rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat verjaring van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van de strafvordering is de strafrechter bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde evenwel dat de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.

 - Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht - Overtreding - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter - 
Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering

22 november 1994P.93.0803.N AC nr. ...

Van iedere ingevoerde koopwaar moet bij de douane aangifte worden gedaan, zelfs indien zij vrij van 
invoerrecht kan worden toegelaten, zodat de poging om bij invoer de vereiste aangiften te ontgaan en aldus 
de rechten van de Schatkist te ontduiken, strafbaar is gesteld.~

 - Invoer - Van invoerrechten vrijgestelde koopwaar - Aangifteverplichting

- Artt. 220, 221 en 222 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

13 september 1994P.92.7205.N AC nr. ...

Op de douane-expediteur die zich bevindt in het geval bepaald in artikel  135, tweede lid, van de Douane en 
accijnzenwet, zijn luidens het oude artikel  202, §3, van die wet de in §2, vermelde straffen niet toepasselijk; 
hij blijft echter krachtens §1 gehouden tot betaling van de ontdoken rechten en taksen.~

 - Vrijspraak - Strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Beslissing

13 september 1994P.93.1730.N AC nr. ...

Douaneambtenaren zijn bevoegd om in de tolkring bepaalde voertuigen tegen te houden, zonodig met dwang 
en, onder de omstandigheden bepaald in artikel  192, derde lid, 2°, Douane en accijnzenwet, met gebruik van 
wapens tegen personen; wanneer een bestuurder het bevel om te blijven staan negeert, impliceert die 
bevoegdheid het recht om, bij onafgebroken achtervolging, de bestuurder ook buiten de tolkring tegen te 
houden en, onder de omstandigheden van voormeld artikel, wapens tegen personen te gebruiken.~

 - Douaneambtenaar - Fraude - Visitatie en peiling - Tolkring - Onafgebroken achtervolging

Krachtens artikel  192, derde lid, 2°, Douane en accijnzenwet is het de douaneambtenaar die in de 
omstandigheden van artt. 182, §1, en 190, §§ 1 en 2, van dezelfde wet een voertuig tegenhoudt om het te 
visiteren, toegelaten wapens te gebruiken tegen personen die in de tolkring, zonder gevolg te geven aan het 
bevel om te blijven staan, op de vlucht slaan na hem gewapenderhand te hebben aangevallen, en tegen de 
bestuurders van mechanisch aangedreven tuigen die vluchten na zijn leven in gevaar te hebben gebracht.~

 - Douaneambtenaar - Fraude - Visitatie en peiling - Gebruik van dwang - Wapen

DRONKENSCHAP

13 februari 2002P.01.1523.F AC nr. 101

Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten aanzien van degene die, in die 
toestand, meerdere misdrijven pleegt.

 - Staat van dronkenschap - Andere misdrijven - Eenheid van opzet - Verenigbaarheid

- Art. 65, eerste lid Strafwetboek

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)

7 december 2004P.04.1006.N AC nr. 594
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Een drukpersmisdrijf is het misdrijf gepleegd door misbruik van een meningsuiting door middel van gedrukte 
en ruchtbaar gemaakte geschriften; de beoordeling van dergelijk misdrijf vereist derhalve de beoordeling van 
de geuite mening (1). (1) Cass., 11 dec. 1979, AC, 1979-1980, 452; 21 okt. 1981, AR 1902, AC, 1981-1982, 271; 
9 okt. 1985, AR 4319, nr 77; 17 jan. 1990, AR 7768, nr 306; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek 
Belgisch Strafrecht, 1990, p. 177 e.v., nr 277-287; HANOTIAU, M.Le délit de presse: insolite, arbitraire et 
fragile", Journ. procès, 1990, nr 169; p. 35-38; LEMMENS, K., La presse et la protection juridique de l'individu. 
Attention aux chiens de garde, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 349, nr 480.

 - Begrip

- Art. 150 Grondwet 1994

28 juni 2004C.02.0412.F AC nr. 362

Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is slechts de voorstelling 
van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een gedachte of mening in de betekenis die de 
artikelen 19 en, derhalve, 25 van de gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (1). (1) Zie Cass., 2 
maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 697); 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, nr 202, met concl. O.M., in Bull. 1996; 
R.C.J.B. 1998, pp. 357 en vlg. en de noot "La responsabilité en cascade en matière civile" van de h. HANOTIAU, 
inz. pp. 378 tot 380; 29 juni 2000, AR C.98.0530.F, nr 420.

 - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Herstelplicht - Dader (voor eigen 
daad) - Foto

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

29 juni 2000C.98.0530.F AC nr. ...

De uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die inbreuk plegen op het privé-leven en 
op het recht van verdediging van een persoon  waardoor de door de schuld van de schrijver aan die persoon 
berokkende schade wordt verergerd, begaat een fout die los staat van die van de schrijver en is daarvoor 
persoonlijk aansprakelijk (2). (2) E. Montero, La responsabilité civile des media, in Prévention et réparation du 
préjudice causé par les media, Brussel, Larcier, 1998, p. 98; J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, nrs. 189 en 193, pp. 203 en 207.

 - Uitgever - Aansprakelijkheid

De rechter die in kort geding beveelt dat een reeds gedrukt en te koop aangeboden tijdschrift uit de handel 
moet worden genomen, voert geen censuur in.

 - Censuur

- Art. 25 Grondwet 1994

5 oktober 1999P.99.0836.N AC nr. ...

De afstand van klacht of rechtstreekse dagvaarding waardoor de strafvordering over het recht tot antwoord 
vervalt, is niet hetzelfde als een beweerde afstand van verzoek tot inlassing van een antwoord.

 - Recht tot antwoord - Afstand door verzoeker

- Art. 16 Wet 23 juni 1961

Een ontvankelijke dagvaarding betekend in opdracht van de verzoeker tot inlassing van een antwoord brengt 
de strafvervolging op gang en stuit de verjaring.

 - Recht tot antwoord - Verzoeker tot inlassing van antwoord - Rechtstreekse dagvaarding - Verjaring - Stuiting

- Artt. 16 en 17 Wet 23 juni 1961

- Art. 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het beoordelen van de noodzaak bij het recht tot antwoord derden in de zaak te betrekken is en 
feitenkwestie.

 - Recht tot antwoord - Noodzaak derden in zaak te betrekken - Beoordeling in feite

- Art. 3 Wet 23 juni 1961

Het beoordelen van de tekst die het recht tot antwoord rechtvaardigt is een feitenkwestie.

 - Recht tot antwoord - Tekst die recht tot antwoord rechtvaardigt - Beoordeling in feite

- Art. 2 Wet 23 juni 1961

29 oktober 1998C.97.0431.N AC nr. ...
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De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die krachtens artikel  12 van de wet van 23 juni 1961 
uitspraak doet over de verplichting een antwoord uit te zenden, vermag niet aan de producent van de 
uitzending hogere eisen op te leggen dan deze bepaald door artikel   11, § 1, van die wet.

 - Recht tot antwoord - Wet 23 juni 1961 - Audiovisuele media - Uitzending van periodieke aard - Persoon bij name 
genoemd - Aanvraag tot uitzending van een antwoord - Geen overeenstemming - Vordering bij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg - Wijze van uitzending van het antwoord - Bevoegdheid van de voorzitter

- Artt. 11, § 1, en 12 Wet 23 juni 1961

31 mei 1996C.95.0377.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

 - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied

Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent aan de uitgevers, drukkers en verspreiders het voorrecht zich aan elke, 
zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de schrijver bekend 
is en zijn woonplaats in België heeft;  in die mate beperkt het de mogelijke toepassing van de artt. 1382 en 
1383 B.W.~

 - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied

- Art. 25, tweede lid Grondwet 1994

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De openbaarheid en de berichtgeving over een zaak in de media is verbonden met de vrijheid van 
meningsuiting en communicatie.~

 - Vrijheid van meningsuiting en van communicatie - Media - Publiciteit rond een zaak

- Art. 25 Grondwet 1994

7 februari 1995P.93.1260.N AC nr. ...

Laster verspreid door middel van een gedrukt geschrift kan een drukpersmisdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid 
van het hof van assisen behoort.~

 - Drukpersmisdrijf - Laster - Reclameblad

- Artt. 443 en 444 Strafwetboek

- Art. 150 Grondwet 1994

4 januari 1995P.94.1092.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen uitspraak doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de voorzitter eerst aan de jury 
of degene die voorgesteld wordt als de dader van het misdrijf, dat werkelijk is en daarna of het aan die 
persoon ten laste gelegde geschrift een misdrijf inhoudt;  het antwoord van de jury op de eerste vraag houdt 
geen vooroordeel in over het misdadig karakter van het feit.~

 - Drukpersmisdrijf - Vragen aan de jury - Hof van assisen

- Art. 11 Decr. 20 juli 1831

DWANGSOM

28 oktober 2004C.01.0432.F AC nr. 514

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger. W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg en worden als 
dusdanig aangeduid krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof (1). (1) Cass., 16 juni 2000, AR 
C.99.0446.N, nr 376.

 - Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Aard van de rechtsregel - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel

Het arrest dat zijn beslissing gepaard doet gaan met een bevel tot betaling van een dwangsom, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht wanneer dat bevel een veroordeling tot betaling van een geldsom is in de zin van 
artikel  1385bis, eerste lid, Ger.W.

 - Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Veroordeling tot het betalen van een geldsom
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28 oktober 2004C.02.0107.F AC nr. 139

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger. W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg en worden als 
dusdanig aangeduid krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof (1). (1) Cass., 16 juni 2000, AR 
C.99.0446.N, nr 376 en 27 feb. 2003, AR C.01.0432.F, nr ... .

 - Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Aard van de rechtsregel - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel

14 oktober 2004C.03.0454.F AC nr. 483

Het middel dat staande houdt dat de rechter verplicht is de opheffing van de dwangsom uit te spreken zodra 
de uitvoering van de hoofdverbintenis geheel onmogelijk is, zonder daarbij te moeten nagaan of die 
onmogelijkheid voortkomt uit een toevallig feit, ofwel ontstaan is door toedoen of door de schuld van de 
veroordeelde partij, faalt naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0465.N, nr ...

 - Opheffing - Onmogelijkheid om de hoofdverbintenis uit te voeren

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2003P.03.0465.N AC nr. 494

De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, waardoor de dwangsom 
haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer inspanningen 
en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht (1); uit het loutere feit dat de beslissing die de 
uitvoering van aanpassingswerken beveelt niet tegenwerpelijk zou zijn aan derden wier eigendom door die 
werken zou worden aangetast, kan geen onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen worden 
afgeleid, aangezien de aangevoerde niet-tegenwerpelijkheid geen beoordeling impliceert van de inspanningen 
en de zorgvuldigheid die de veroordeelde heeft betracht om aan de hoofdveroordeling te voldoen. (1) Cass., 
30 mei 2002, AR C.99.0298.N, nr 329.

 - Opheffing - Opschorting - Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te voldoen - Voorwaarden - Stedenbouw - Uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken

- Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

28 maart 2003C.99.0400.N AC nr. ...

De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt 
tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen de twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak onder 
verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, 
geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grond van rechtsregels dat het bevel tot betalen slechts 
werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest (1).  (1) Cass., 9 juni 1998, A.R. nr. P.96.0655.N, AC, 
1998, nr. 294; Cass.,  4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, AC, 1990, nr. 176.

 - Strafzaken - Stedenbouw - Burgerlijke rechtsvordering - Herstel van plaats in de vorige staat - Termijn - Draagwijdte - 
Prejudiciële vraag

- Artt. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger.W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeen aan België, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig 
aangeduid krachtens artikel  1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-
Gerechtshof (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-1992, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 
8875, AC, 1990-91, nr. 486;  Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. 
nr. 6824, AC, 1988-1989, nr. 619).

 - Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. - Aard van de rechtsregel - Voor België, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel

28 maart 2003C.99.0446.N AC nr. 214

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, AC, 2003, nr ...

 - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang
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De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt 
tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen het jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de 
betekening van dat arrest, geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grond van rechtsregels dat het 
bevel tot betalen slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest (1). (1) Cass., 9 juni 1998, 
A.R. nr. P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294; Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, AC, 1990, nr. 176.

 - Strafzaken - Stedenbouw - Burgerlijke rechtsvordering - Herstel van plaats in de vorige staat - Termijn - Draagwijdte - 
Prejudiciële vraag

- Artt. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

De rechtsregels neergelegd in artikel  1385bis Ger.W. en in artikel  1 van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom zijn gemeen aan België, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig 
aangeduid krachtens artikel  1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-
Gerechtshof (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, AC, 1991-92, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 
8875, AC, 1990-91, nr. 486; Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, AC, 1989-90, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. 
nr. 6824, AC, 1988-89, nr. 619.

 - Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. - Aard van de rechtsregel - Voor België, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt 
dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de 
dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

 - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang

- Art. 1, derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

28 maart 2003C.02.0248.N AC nr. 215

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, AC, 2003, nr ...

 - Verbeuring - Instellen van een rechtsmiddel - Schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling

 - Verbeuring - Voorafgaande betekening van de uitspraak - Cassatieberoep - Verwerping

De dwangsom kan niet worden verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de 
gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.

 - Verbeuring - Instellen van een rechtsmiddel - Schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling

Indien in strafzaken cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom 
oplegt, hetgeen tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van dat arrest is geschorst, kan de dwangsom slechts 
worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt (1). 
(1) Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

 - Verbeuring - Voorafgaande betekening van de uitspraak - Cassatieberoep - Verwerping

- Art. 1385bis, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2003C.02.0288.N AC nr. 216

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt 
dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de 
dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald (1). (1) Zie Cass., 28 maart 2003, AR nr C.99.0446.N, met concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS; 
Benelux Hof, 25 juni 2002, twee arresten, met concl. eerste adv.-gen. J. du JARDIN, NJW, nr 21, 19 feb. 2003, 
197.

 - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang

- Art. 1, derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek
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29 januari 2003P.02.0754.F AC nr. 63

De strafrechter kan met toepassing van artikel  1385bis, Ger. W., een dwangsom opleggen om de uitvoering 
van een maatregel tot sanering van de site uit te voeren, zoals die maatregel is voorzien in artikel  58, § 3, 
Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende het afvalbeheer (1). (1) Zie, inzake stedenbouw, Cass., 29 okt. 1996, 
A.R. P.96.0336.N, nr. 406 ; 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108; 9 juni 1998, A.R. P.96.0655.N, nr. 294; 8 
sept. 1998, A.R. P.97.0889.N, nr. 392; 4 mei 1999, A.R. P.95.1323.N, nr. 258; 16 nov. 1999, A.R. P.97.1655.N, 
nr. 608. De dwangsom moet evenwel regelmatig zijn gevorderd, wat niet is geschied in het geval van dit arrest 
(Cass., 29 okt. 2002, A.R. P.01.1085.N, nr. ...)

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Straffen - Sanering van de site

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

6 december 2002C.02.0171.N AC nr. 656

De rechter die, op vordering van meerdere partijen die uiteenlopende belangen en rechtsposities hebben, een 
wederpartij veroordeelt tot betaling van een geldsom voor het geval aan de hoofdveroordeling niet wordt 
voldaan, moet bepalen aan wie de dwangsom moet worden betaald indien aan de hoofdveroordeling niet 
wordt voldaan.

 - Vordering - Meerdere partijen met uiteenlopende belangen - Veroordeling van wederpartij

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

31 oktober 2002C.01.0400.F AC nr. 576

Enkel wanneer de rechter vaststelt dat de schuldenaar van een dwangsom onmogelijk aan zijn 
hoofdveroordeling kan voldoen, kan hij die schuldenaar gedeeltelijk of volledig vrijstelling van de betaling van 
de dwangsom.

 - Betaling - Vrijstelling - Rechter

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 2002P.01.1085.N AC nr. 571

De strafrechter mag van de hem in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek gegeven bevoegdheid tot het 
opleggen aan de beklaagde van een dwangsom geen gebruik maken als dat niet regelmatig is gevorderd.

 - Strafzaken - Algemeen - Toepassingsvoorwaarden - Regelmatige vordering

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

20 september 2002C.97.0383.N AC nr. 466

De regel dat de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij ze is 
vastgesteld geldt ook wanneer een dwangsom wordt opgelegd door een strafgerecht (1). (1) Zie Cass., 9 juni 
1998, A.R. P.96.0655.N, nr. 294.

 - Strafgerecht - Verbeuring - Betekening van de uitspraak

- Art. 1385bis, derde lid Gerechtelijk Wetboek

30 mei 2002C.99.0298.N AC nr. 329

De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, d.i. indien de dwangsom 
haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer inspanning 
en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht (1). (1) Ben. GH., 25 sept. 1986, zaak A84/5, 
Ben. Jur., 1986, 18, met conclusie van advocaat-generaal KRINGS.

 - Opschorting - Veroordeling - Onmogelijkheid te voldoen

- Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

25 september 2000C.99.0201.F AC nr. ...
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Een dwangsom is opeisbaar op grond van de rechterlijke uitspraak waarbij zij wordt opgelegd; wanneer na de 
betekening ervan aan de in de uitspraak aangegeven voorwaarden wordt voldaan, is de dwangsom krachtens 
die uitspraak ten volle verschuldigd voor de periode van het misdrijf, ook al voert degene die de dwangsom 
verschuldigd is achteraf de hoofdveroordeling uit (1). (1) Zie cass., 26 juni 1987, A.R. 5372, nr 653; Ben. GH., 
zaak A82/8, n.v. v/h Edgard Vanschoonbeek-Limbuterm t/ b.v.b.a. Gebroeders Vanschoonbeek, 14 april 1983, 
Ben. Jur. 1983, p. 83, concl. adv.-gen. Krings; Rép. Not., dl. XIII, boek IV/6, "Astreinte", door J. VAN 
COMPERNOLLE, nrs. 89, 90, 96, 97 en 101.

 - Eisbaarheid - Grondslag

- Art. 1385quater Gerechtelijk Wetboek

Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn moet weliswaar worden geleverd door de 
partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert, maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor 
dat de beslagrechter, als hij de door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde 
partij rustende bewijslast omkeert (1). (1) Zie cass., 26 juni 1987, A.R. 5372, nr 653; Ben. GH., zaak A82/8, n.v. 
v/h Edgard Vanschoonbeek-Limbuterm t/ b.v.b.a. Gebroeders Vanschoonbeek, 14 april 1983, Ben. Jur. 1983, p. 
83, concl. adv.-gen. Krings; Rép. Not., dl. XIII, boek IV/6, "Astreinte", door J. VAN COMPERNOLLE, nrs. 89, 90, 
96, 97 en 101.

 - Tenuitvoerlegging - Voorwaarden - Bewijslast - Onderzoeksmaatregel - Beslagrechter - Bevoegdheid

- Artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

16 november 1999P.97.1655.N AC nr. ...

Aan de voorwaarde gesteld door artikel 1385bis Ger.W. dat een dwangsom slechts opgelegd kan worden "op 
vordering van één der partijen" komt geen verdere betekenis toe dan dat de rechter van de hem gegeven 
bevoegdheid geen gebruik kan maken als dat niet regelmatig is gevorderd.

 - Vordering - Initiatief - Partij

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

De gemachtigde ambtenaar die inzake stedenbouw het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet 
worden aangemerkt als één der partijen op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan 
worden veroordeeld.

 - Vordering - Partij - Stedenbouw - Gemachtigd ambtenaar - Herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

12 november 1999C.98.0487.F AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een beslissing waarbij een partij of een derde wordt veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom in geval van weigering om stukken te overleggen, is ontvankelijk.

 - Overlegging van stukken - Veroordeling tot een dwangsom - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 616 en 880, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

4 mei 1999P.95.1323.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat de beklaagden, die door de eerste rechter hoofdelijk veroordeeld 
werden tot het herstel van de plaats in de vorige staat, tot betaling van een dwangsom veroordeelt als niet aan 
de hoofdelijke veroordeling wordt voldaan.

 - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Verschillende personen - Hoofdelijke veroordeling - Dwangsom - 
Afzonderlijke veroordeling - Wettigheid

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

8 april 1999C.98.0033.F AC nr. ...

Het arrest dat vaststelt dat een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit en dat een beschikking 
van de beslagrechter uitspraak heeft gedaan over een exploot van een vorig uitvoerend beslag dat een 
onderscheiden oorzaak had, is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de verjaring opgehouden is 
te lopen tot de datum van de beschikking.~

 - Verjaring - Stuiting - Bevel tot betaling - Uitvoerend beslag - Onderscheiden oorzaken

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 1385octies Gerechtelijk Wetboek

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...

Artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit enkel uit dat een dwangsom zou worden 
opgelegd ter nakoming van een arbeidsovereenkomst als zodanig maar verbiedt niet dat een dwangsom wordt 
opgelegd ten aanzien van een rechtsvordering die is ingesteld na de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst, niet ter nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig doch van verplichtingen die 
weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst niet zouden zijn ontstaan maar geen betrekking hebben op 
verplichtingen die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst.~

 - Arbeidsovereenkomst - Einde - Werkgever - Verplichting - Afgifte van sociale bescheiden - Rechtsvordering - Aard

- Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer voor het Hof van Cassatie een vraag is gerezen om uitlegging van een voor België, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent de omvang van een rechtsvordering tot nakoming van 
arbeidsovereenkomsten bedoeld bij artikel  3 Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende 
de dwangsom, moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.

 - Benelux-Overeenkomst - Eenvormige wet betreffende dwangsom - Rechtsvorderingen tot nakoming 
arbeidsovereenkomsten - Prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie aan Benelux-Gerechtshof

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

9 juni 1998P.96.0655.N AC nr. ...

De beslissing van de appelrechters dat de dwangsom verschuldigd is per dag vertraging bij de niet-vrijwillige 
uitvoering van het herstel der plaatsen in de vorige staat binnen de termijn van 8 maanden te rekenen vanaf 
de uitspraak, houdt niet in dat de dwangsom wordt verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is 
vastgesteld.

 - Strafzaken - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Termijn

- Art. 65, §§ 1 en 2 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

15 mei 1998C.97.0263.F AC nr. ...

Wanneer de rechter in hoger beroep een veroordeling bevestigt waaraan een dwangsom verbonden is, kan hij 
zelf de opheffing niet bevelen van de in het beroepen vonnis opgelegde dwangsom.

 - Opheffing - Bevoegdheid

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

25 februari 1997P.96.0125.N AC nr. ...

Aan de voorwaarde dat een dwangsom slechts opgelegd kan worden 'op vordering van één der partijen' komt 
geen verdere betekenis toe dan dat de rechter van de hem gegeven bevoegdheid geen gebruik kan maken als 
dat niet regelmatig is gevorderd.~

 - Vordering - Initiatief - Partij

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

De gemachtigde ambtenaar die in een geding het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet 
worden aangemerkt als een der partijen op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan 
worden veroordeeld, ook al treedt hij in dat geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij.

 - Vordering - Initiatief - Partij - Gemachtigd ambtenaar - Geen burgerlijke partij - Geldigheid

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 1, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

29 november 1996C.94.0467.N AC nr. ...

De rechter mag de dwangsom slechts op vordering van een der partijen opleggen; hij mag die dwangsom niet 
ambtshalve opleggen.~
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 - Oplegging - Bevoegdheid van de rechter

19 juni 1996P.94.1395.F AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar die, krachtens artikel  65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, voor de 
strafrechter het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet worden aangemerkt als een der partijen 
op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld, in de zin van artikel  
1385bis, Ger.W., ook al treedt hij in dit geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij.~

 - Vordering - Partij

2 mei 1996C.93.0536.N AC nr. ...

Alleen de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, is bevoegd om, op vordering van de veroordeelde, de 
dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten of het bedrag ervan te verminderen in geval van 
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen;  die exclusieve bevoegdheid 
brengt met zich mee dat in een executiegeschil betreffende de eventueel verbeurde dwangsom de rechter, die 
niet de dwangsomrechter is, niet vermag te beslissen dat de dwangsom wegens overmacht niet is verbeurd.~

 - Onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen - Rechter bevoegd om de dwangsom op te 
heffen, op te schorten of te verminderen

- Art. 4, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1996S.95.0062.F AC nr. ...

De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is uitgesproken door de rechter 
die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond dat hij oordeelt dat aan de veroordeling ten 
principale genoegzaam is voldaan vòòr de betekening van de beslissing die de dwangsom heeft uitgesproken, 
is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom oplegt, in de 
zin van artikel  1498 Ger.W.~

 - Tenuitvoerlegging - Vereisten - Beoordeling - Veroordeling ten principale - Vrijwillige tenuitvoerlegging - Beslagrechter - 
Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek

7 december 1995C.95.0239.N AC nr. ...

Noot M.D.S. Cass. 7 dec. 1995, A.R. C.95.0239.N, AC 1995, nr.~

 - Verjaring - Bevel tot betaling - Stuiting - Verzet

Wanneer een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit, duren de gevolgen van de stuiting voort 
tijdens het gehele geding dat volgt op een verzet dat tegen dat bevel is ingesteld binnen de termijn van zes 
maand.~

 - Verjaring - Bevel tot betaling - Stuiting - Verzet

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1385octies Gerechtelijk Wetboek

31 januari 1995P.93.1138.N AC nr. ...

De rechter die de dwangsom vaststelt op een bedrag per tijdseenheid kan eveneens een bedrag bepalen 
waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt.~

 - Bedrag per tijdseenheid - Begroting van maximumbedrag

- Art. 1385ter Gerechtelijk Wetboek

3 november 1994C.93.0528.F AC nr. ...

Op vordering van een der partijen kan de rechter de wederpartij veroordelen tot betaling van een dwangsom, 
bij niet-uitvoering van de hoofdveroordeling; niet vereist is evenwel dat die niet-uitvoering te wijten is aan een 
weloverwogen bedoeling van de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling niet te voldoen.~

 - Hoofdveroordeling - Niet-uitvoering

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek
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Alleen de vaststelling door de rechter van de onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen, kan de rechter in staat stellen de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling 
van de dwangsom toe te staan.~

 - Opheffing - Vermindering - Schorsing

- Artt. 1385bis en 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

ALGEMEEN

18 april 2002C.00.0404.N AC nr. 237

Een vordering met betwisting over de schuld voor de scheiding bij een vordering tot echtscheiding wegens 
feitelijke scheiding kan niet gelijkgesteld worden met een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten (1). (1) Zie Cass., 23 april 1982, AC, 1981-1982; zie ook Cass., 18 april 2002, A.R. nr C.99.0112.N, met 
conclusie O.M., hiervoor (nr ...) gepubliceerd.

Algemeen - Vordering tot echtscheiding op grond feitelijke scheiding - Schuld - Betwisting - Vordering tot echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten - Vergelijking

- Artt. 231, 232 en 306 Burgerlijk Wetboek

29 september 1994C.93.0435.F AC nr. ...

Wanneer beide echtgenoten van vreemde nationaliteit zijn en de ene echtgenoot die twee nationaliteiten, 
namelijk de Britse en de Ierse nationaliteit bezit, in België echtscheiding vraagt, vermag de Belgische rechter 
niet diens vordering ontvankelijk te verklaren op grond dat de Ierse wet zich niet tegen echtscheiding verzet, 
terwijl die wet zich ertoe beperkt het instituut en de gevolgen ervan te erkennen als echtscheiding is 
toegestaan door de rechter van het land waarin een van de echtgenoten zijn woonplaats heeft.

Algemeen - Huwelijk tussen vreemdelingen - Zich tegen de echtscheiding verzettende nationale wet van de echtgenoot die 
echtscheiding vraagt - Ierse wet

- Art. 1 Wet 27 juni 1960

Wanneer beide echtgenoten van vreemde nationaliteit zijn en de ene echtgenoot die twee nationaliteiten 
bezit, in België echtscheiding vraagt, moet de Belgische rechter die erop wijst dat een van die nationale wetten 
de echtscheiding niet kent, de vordering niet-ontvankelijk verklaren, als hij niet vaststelt dat eiser zijn gewone 
en voornaamste verblijfplaats heeft in het land dat echtscheiding wel toestaat of waaraan hij feitelijk het 
nauwst verbonden is.

Algemeen - Huwelijk tussen vreemdelingen - Echtscheiding vragende echtgenoot met twee nationaliteiten - 
Ontvankelijkheid van de vordering

- Art. 5 Verdrag van 's Gravenhage

- Art. 1 Wet 27 juni 1960

ALLERLEI

29 september 2003S.01.0134.F AC nr. 460
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in Marokko gedane verstoting voldoet aan de in artikel 570, 
tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde van eerbiediging van het recht van 
verdediging wanneer het arrest zich baseert op de omstandigheid dat de verstoten echtgenote na de 
verstotingsprocedure achteraf ingestemd heeft met de verstoting en opgekomen is voor haar rechten als uit 
de echt gescheiden vrouw, en daaruit afleidt dat, ofschoon het recht van verdediging van die echtgenote 
nauwelijks is geëerbiedigd tijdens de verstotingsprocedue, laatstgenoemde ontegensprekelijk in de verstoting 
heeft berust en aldus heeft toegegeven dat zij niet in haar rechten was geschaad (1). (1) Zie cass., 11 dec. 
1995, AR S.95.0014.F, nr 538; 29 april 2002, AR S.01.0035.F, nr 259, met concl. O.M., inz. nrs 5 en 6 van de 
concl. In de onderhavige zaak die geleid heeft tot dit arrest concludeerde het openbaar ministerie tot de 
verwerping. In de lijn die het Hof z.i. in de bovenvermelde arresten gevolgd had, was het, op het eerste en 
tweede onderdeel, van oordeel dat artikel 570, tweede lid, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet wordt 
geschonden door het arrest dat, enerzijds, vaststelt dat de verstoten echtgenote, die, zoals haar man, van 
Marokkaanse nationaliteit was, naar behoren is opgeroepen voor de Marokkaanse rechter maar dat zij zich om 
persoonlijke en materiële redenen niet naar de rechtbank heeft kunnen begeven toen de verstoting werd 
uitgesproken, dat zij achteraf verklaard heeft in te stemmen met die verstoting en dat zij opgekomen is voor 
haar rechten als verstoten echtgenote, en dat, anderzijds, teneinde de rechten van de verstoten echtgenote 
op rustpensioen en op gewaarborgd inkomen voor bejaarden vast te stellen, uitwerking verleent aan de 
beslissing waarbij de Marokkaanse rechter de akte van verstoting bekrachtigd heeft (Art. 570, tweede lid, 1° en 
2°, Ger.W.).

Allerlei - Recht van verdediging - Marokkaanse beslissing - Verstoting - Uitwerking - Uitwerking in België

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 april 2002S.01.0035.F AC nr. 259

Naar recht verantwoord  is het arrest dat beslist dat de echtgenoot, ingevolge de in de Marokkaanse wet 
bestaande verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste echtgenote gescheiden te zijn, wanneer 
het, ofschoon het toegeeft dat er in de Marokkaanse wet, in overeenstemming waarmee de huwelijksband is 
ontbonden, een discriminatie blijft bestaan t.a.v. de Marokkaanse echtgenote, beslist dat de rechter in 
concreto en niet in abstracto dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is met de Belgische 
openbare orde, dat ten deze vaststaat dat de eerste echtgenote met de verstoting heeft ingestemd en dat niet 
kan worden staande gehouden dat bij de procedure tot verstoting de Belgische wet is overtreden, aangezien 
de echtgenoten, die van Marokkaanse nationaliteit zijn, gehuwd zijn in Marokko waar de eerste echtgenote al 
langer dan twintig jaar woont (1). (1) Zie concl. O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

Allerlei - Openbare orde - Marokkaanse beslissing - Verstoting - Internationale openbare orde

- Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

19 januari 1998S.97.0082.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat gehuwden feitelijk gescheiden leefden vanaf een 
bepaalde datum en dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd werd door het vonnis waarbij de echtscheiding 
door onderlinge toestemming werd uitgesproken, vervolgens beslist dat het recht op verhoogde wezenbijslag 
wordt hersteld vanaf de eerste van de maand volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde de datum van de 
feitelijke scheiding, zonder te hebben vastgesteld dat op de datum van de wijzigende gebeurtenis een 
rechtelijke beschikking was tussengekomen die de feitelijke scheiding van de gehuwde bekrachtigt.

Allerlei - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Gezinsbijslag - Werknemers - Weeskind uit vorig huwelijk - 
Verhoogde wezenbijslag - Herstel van recht

- Art. 56bis, § 2, tweede lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders

11 december 1995S.95.0014.F AC nr. ...

Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W. wordt geschonden door het arrest, dat vaststelt dat de verstoten echtgenote, 
die net als haar man van Marokkaanse nationaliteit is, niet opgeroepen noch gehoord werd tijdens de 
rechtspleging tot verstoting en dat uitwerking toekent aan de beslissing waarbij de Marokkaanse rechter bij de 
akte van verstoting is opgetreden.~

Allerlei - Huwelijk - Recht van verdediging - Voorwaarden - Gevolgen in België - Voorwaarden in België - Marokkaanse 
beslissing - Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Gevolgen

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek
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BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

19 december 2003C.01.0396.F AC nr. 660

Na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten, zal de hulpverplichting slechts 
blijven bestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. 
en Pas., I, 2003, nr ...

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten - Gevolgen - 
Hulpverplichting

- Art. 308 Burgerlijk Wetboek

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 dec. 2003, AR C.01.0396.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed - Gevolgen - Hulpverplichting

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 dec. 2003, AR C.01.0396.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten - Gevolgen - 
Hulpverplichting

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - 
Voorafgaande overeenkomsten - Uitkering tot levensonderhoud - Gevolgen - Hulpverplichting

De hulpverplichting blijft bestaan in het geval van scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming en 
de in het raam van die scheiding overeengekomen onderhoudsuitkering vormt de uitvoering van die plicht (1). 
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - 
Voorafgaande overeenkomsten - Uitkering tot levensonderhoud - Gevolgen - Hulpverplichting

- Artt. 1288, eerste lid, 4°, en 1306, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het huwelijk wordt niet ontbonden door de scheiding van tafel en bed en de hulpverplichting bestaat louter op 
grond van het huwelijk (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Scheiding van tafel en bed - Gevolgen - Hulpverplichting

- Artt. 212, 213 en 227 Burgerlijk Wetboek

30 januari 1998C.96.0383.F AC nr. ...

De plicht van hulp tussen echtgenoten, zelfs wanneer zij gescheiden zijn van tafel en bed, blijft bestaan tijdens 
de echtscheidingsprocedure ten voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen.

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot 
levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden zijn van tafel en bed - Juridische grondslag

- Artt. 213 en 308 Burgerlijk Wetboek

Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud die tussen echtgenoten, die gescheiden zijn van tafel en bed, 
tijdens de echtscheidingsprocedure is verschuldigd, dient niet te worden geraamd met inachtneming van de 
tijdens het samenleven gevoerde levensstandaard, maar moet worden vastgesteld om de begunstigde 
echtgenoot in staat te stellen de levensstandaard te voeren die hij zonder de scheiding zou hebben gevoerd.

Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot 
levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden zijn van tafel en bed - Raming

- Artt. 213 en 308 Burgerlijk Wetboek

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

9 december 2004C.00.0389.F AC nr. 604

Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over de kinderen heeft, 
ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen en op die bijdrage, te zorgen voor het 
levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien 
worden wanneer zich nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (1). (1) Vgl. Cass., 21 
maart 1997, AR C.96.0406.F, nr 158.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen - Herziening

- Artt. 203, 203bis en 1134 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de ouders, vóór hun echtscheiding 
door onderlinge toestemming, vastgelegd hebben met betrekking tot hun respectieve bijdrage in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen, na de echtscheiding kunnen 
worden herzien door de bevoegde rechter, is deze niet verplicht die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid 
van de middelen van de partijen.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen - Herziening - Modaliteiten

- Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203 Burgerlijk Wetboek

9 september 2004C.03.0397.F AC nr. 397

De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg op grond van artikel  1280 Ger.W. wordt toegekend, is een wijze om de verplichting tot bijstand 
die krachtens artikel  213 B.W. aan elk van de echtgenoten wordt opgelegd, na te komen (1). (1) Zie Cass., 26 
april 2004, AR nr C.02.0606.F, nr ... .

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Echtgenoot - Onderhoudsuitkering

Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel  1280 Ger.W. wordt toegekend, moet worden vastgesteld 
met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten; het begrip behoefte is 
betrekkelijk en de uitkering moet worden geraamd, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten 
tijdens het gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de 
levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest (1). (1) Zie in dezelfde 
zin i.v.m. de onderhoudsuitkering die op grond van welbepaalde feiten toegekend wordt na de scheiding van 
tafel en bed, Cass., 30 jan. 1998, AR nr C.96.0383.F, nr 54.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Echtgenoot - Onderhoudsuitkering - Vaststelling - Behoefte

- Artt. 208 en 213 Burgerlijk Wetboek

30 april 2004C.02.0201.F AC nr. 230

De rechter schendt artikel  1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die door onderlinge 
toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben dat het 
bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de 
respectieve inkomsten van de ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op 
eisers vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij bewijst dat 
nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand aanzienlijk hebben gewijzigd, hem 
voortaan zullen beletten de door hem aangegane verbintenissen na te komen (1). (1) Zie Cass., 14 april 1994, 
AR 9625, nr 177.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Uitkering tot 
levensonderhoud ten voordele van de kinderen - Herzieningsclausule - Verbindende kracht

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

26 april 2004C.02.0606.F AC nr. 219

De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is een 
uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet worden vastgesteld met 
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten (1). (1) Cass., 5 sept. 1997, AR 
C.96.0307.F, nr 335.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Levensonderhoud - Echtgenoot - Plicht tot hulpverlening - Uitkering tot 
levensonderhoud - Bedrag - Criteria

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

16 april 2004C.02.0504.F AC nr. 199
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Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag 
door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging (1) (2). (1) Zie Cass., 28 juni 2001, AR C.00.0638.F, nr 409. (2) Andersl. concl. van het 
O.M.: het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste middel. De partijen hadden immers bij het 
vaststellen van hun aandeel in de bijdrage rekening gehouden met hun respectieve financiële toestand en 
zowel met de inkomsten als met de verschillende lasten. Wanneer het bestreden arrest zonder vooraf het 
debat te heropenen, een berekeningswijze oplegt die met name geen rekening houdt met de respectieve 
lasten van de echtgenoten, behalve met de volstrekt onreduceerbare lasten, miskent het bijgevolg het 
beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Onderhoudsbijdrage - Door de partijen niet-aangevoerde 
vaststellingswijze - Wijze ambtshalve door de rechter gekozen - Beschikkingsbeginsel - Algemeen beginsel van het recht van 
verdediging

Om de respectieve middelen van de ouders te bepalen, moet de rechter onder meer rekening houden met de 
lasten die op een van hen rusten (1) (2). (1) Zie Cass., 21 april 1983, J.T., 1983, p. 663. (2) Andersl. concl. van 
het O.M.: het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste middel. De partijen hadden immers bij het 
vaststellen van hun aandeel in de bijdrage rekening gehouden met hun respectieve financiële toestand en 
zowel met de inkomsten als met de verschillende lasten. Wanneer het bestreden arrest zonder vooraf het 
debat te heropenen, een berekeningswijze oplegt die met name geen rekening houdt met de respectieve 
lasten van de echtgenoten, behalve met de volstrekt onreduceerbare lasten, miskent het bijgevolg het 
beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Onderhoudsbijdrage - Respectieve middelen van de ouders - Criteria

- Art. 203, § 1 Burgerlijk Wetboek

20 november 2003C.01.0375.N AC nr. 583

Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet over voorlopige maatregelen 
inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de door hem opgelegde alimentatieplicht vermindert gelet 
op de veranderde omstandigheden, is hij niet verplicht de wijziging te doen ingaan vanaf de dag dat de 
inkomsten van één der partijen gewijzigd zijn (1). (1) Zie Cass., 17 juni 1999, AR C.97.0342.N, nr 371.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud - Nieuwe of gewijzigde 
omstandigheden - Ontheffing of vermindering van uitkering - Aanvangspunt

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

10 april 2003C.02.0188.F AC nr. 242

De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die in het geding is voor de appèlrechter, bij wege van 
incidenteel beroep en ongeacht de beperking van het principaal beroep, opkomen tegen alle beschikkingen 
van het beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen; op die regel geldt geen uitzondering wanneer het 
incidenteel beroep betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het hoger 
beroep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de gedaagde tegen de appellant afgewezen 
wordt (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1992, AR 7437, nr 521; 8 juni 1984, AR 3973-4005, nr 579; zie ook Cass., 3 april 
1986, AR 4820, nr 473.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding - 
Verwerping - Principaal beroep - Incidenteel beroep

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 maart 2003C.00.0295.N AC nr. 162

De mogelijkheid een tegenvordering tot echtscheiding in te stellen in hoger beroep gegrond op nieuwe feiten 
die niet in de oorspronkelijke tegenvordering tot echtscheiding zijn aangevoerd, blijft bestaan ook al is door 
degene die zulke tegenvordering instelt, alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de 
hoofdvordering waarbij de echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Hoofdvordering en tegenvordering op grond van 
bepaalde feiten - Hoger beroep beperkt tot de beslissing over de hoofdvordering - Tegenvordering in hoger beroep op grond 
van andere feiten - Ontvankelijkheid

- Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek

Een tegenvordering tot echtscheiding op grond van andere feiten dan die waarop een vorige tegenvordering 
tot echtscheiding is gesteund, wordt niet als een nieuwe vordering beschouwd.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Tegenvordering op grond van bepaalde feiten - 
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Aanvullende tegenvordering tot echtscheiding op grond van nieuwe feiten - Vordering - Aard

- Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 2002C.00.0481.N AC nr. 552

Schendt artikel  1287, vierde lid, Ger.W., het arrest dat zijn beslissing met betrekking tot de door de partijen 
gevorderde voorlopige maatregelen in een rechtspleging tot echtscheiding op grond van feiten laat steunen op 
de verbindende kracht van de overeenkomst die de partijen hadden gesloten voorafgaandelijk aan de 
rechtspleging tot echtscheiding door onderlinge toestemming, die alsdan reeds beëindigd was (1). (1) Zie Y.H. 
LELEULes conventions patrimoniales préalables au divorce par consentement mutuel", T.B.B.R. 1999, (369) 
386, nr 32; W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming, Kluwer 1982, 214, nr 352; E. 
VIEUJEANConventions - procédure" in: Démariage et coparentalité. Le droit belge en mutation, Story Scientia 
1997, 73.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Afstand van de 
procedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Verbindende kracht van de voorafgaande overeenkomst

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Voorlopige maatregelen - Vroegere 
echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Afstand van de 
procedure

17 oktober 2002C.01.0133.F AC nr. 547

De rechter die een uitkering toestaat en daarbij beoordeelt of zij niet hoger ligt dan een derde van de 
inkomsten van de tot onderhoudsplichtige echtgenoot, is niet verplicht zich te beperken tot de inkomsten die 
voornoemde echtgenoot daadwerkelijk uit zijn goederen haalt, maar hij moet tevens rekening houden met de 
inkomsten die deze goederen normaal kunnen voortbrengen (1). (1) Zie Cass, 4 april 1963, Bull. en Pass., 1963, 
I, 853; 14 dec. 1956, AC, 1957, 260; 18 okt. 1934, Bull. en Pass., 1935, I, 20.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Onderhoudsuitkering - Bedrag - Inkomsten van de 
onderhoudsplichtige echtgenoot - Beoordeling door de rechter

- Art. 301, §§ 1 en 4 Burgerlijk Wetboek

19 april 2002C.00.0267.F AC nr. 238

De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te doen op een vordering 
die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die ertoe strekt voor de kinderen een 
onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na die ontbinding.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Vordering ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en voor een 
periode na die ontbinding - Bevoegdheid en aanleg - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid

- Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek

18 april 2002C.99.0112.N AC nr. 234

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 18 april 2002, AR nr C.99.0112.N, AC, 2002, nr. ....

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Omzetting - Echtscheiding op grond feitelijke 
scheiding - Voorwaarden - Tijdstip

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Echtscheiding op grond feitelijke scheiding - 
Voorwerp

Hoewel de vorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten of op grond van feitelijke scheiding op 
verschillende feiten berusten en de gevolgen ervan verschillend kunnen zijn, is het wezenlijk voorwerp van die 
vorderingen hetzelfde, met name de ontbinding van het huwelijk (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1994, A.R. nr. 
C.93.0375.F, nr. 381. Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Echtscheiding op grond feitelijke scheiding - 
Voorwerp

- Artt. 231 en 232 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten wordt ingesteld en deze in de loop van 
de procedure bij conclusie wordt omgezet in een vordering tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, 
volstaat het dat aan de voorwaarden tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding is voldaan op het 
ogenblik dat die vordering bij conclusie wordt ingesteld (1). (1) Contra: Cass., 31 jan. 1986, A.R. nrs 4729 en 
4892, nr 343 en 24 dec. 1992, A.R. nr. 9520, nr. 815. Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Omzetting - Echtscheiding op grond feitelijke 
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scheiding - Voorwaarden - Tijdstip

- Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 231 en 232 Burgerlijk Wetboek

18 april 2002C.00.0404.N AC nr. 237

De bewijslast van de eisende echtgenoot dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en 
tekortkomingen van de andere echtgenoot houdt niet in dat hij moet bewijzen dat ze uitsluitend daaraan te 
wijten is; het volstaat dat hij bewijst dat ze gedeeltelijk daaraan te wijten is (1). (1) Zie DE BUSSCHERE, C., 
Enkele toepassingsproblemen van artikel 306 B.W., noot sub Brussel, 11 april 1979, R.W. 1979-1980, 980-983; 
PAUWELS, J., Echtscheiding wegens feitelijke scheiding, noot sub Antwerpen, 19 maart 1979, ibid., 1448-1449; 
DE BUSSCHERE, C., De feitelijke scheiding der echtgenoten. De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, 
1995, 379-380, nr 603; SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en familierecht, Acco, Leuven, 1996, 621, 
nr 1938; DE BUSSCHERE, C., Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Antwerpen, 1988, 6-7, nr 9.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (van een zekere duur) - Schuldvermoeden - 
Omkering - Bewijslast

- Artt. 232, eerste lid en 306 Burgerlijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0137.N AC nr. ...

Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken wijzigt de 
rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring huwelijk

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 september 2000C.99.0172.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Henkes, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.99.0172.F, AC, 2000, nr ...

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur 
over de kinderen - Vaststelling van de verblijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot - 
Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Overschrijving van de echtscheiding

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur 
over de kinderen - Vaststelling van de verblijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot - 
Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Aard van de maatregel

Wanneer de rechter in kort geding de verbijfplaats van een der echtgenoten vaststelt in een pand dat een 
iegen goed is van de andere echtgenoot, maakt de omstandigheid dat hij daarbij acht slaat op het belang van 
de gemeenschappelijke kinderen om in de gezinswoning te blijven, van die maatregel nog geen maatregel 
betreffende de kinderen in de zin van artikel  302 B.W. (1). (1) Zie concl. O.M.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur 
over de kinderen - Vaststelling van de verblijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot - 
Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Aard van de maatregel

- Art. 302 Burgerlijk Wetboek

Niet naar recht verantwoord is het vonnis waarbij de rechter beslist dat de tijdens de echtscheidingsprocedure 
in kort geding getroffen voorlopige maatregel geldig blijft na de overschrijving van de echtscheiding, zolang hij 
niet is vervangen, ofschoon het geen maatregel betreffende de kinderen is in de zin van artikel  302 B.W. (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur 
over de kinderen - Vaststelling van de verblijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot - 
Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Overschrijving van de echtscheiding

- Art. 302 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, AC 2000, nr...

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels
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De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten die 
besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming waaromtrent zij kunnen overeenkomen is 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht (1); zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan 
opdat de rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan (2). (1) Zie Cass., 14 april 1994, A.R. 9625, nr 177, 
arrest dat de rechtspraak bevestigt volgens welke die overeenkomst uitsluitend onderworpen is aan de regels 
betreffende de overeenkomsten. (2) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels

- Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef en 4° en 1298 Gerechtelijk Wetboek

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

Noch artikel 8 E.V.R.M. noch artikel 29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om brieven die men op 
regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebruiken in een echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot 
voorlopige maatregelen tijdens dat geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige 
maatregelen een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het 
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Bewijsmiddel - Brieven - Voorwaarden - Briefgeheim - EVRM - Artikel 
8 - Grondwet (1994) - Artikel 29

17 juni 1999C.97.0342.N AC nr. ...

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in eerste aanleg uitspraak doet over de voorlopige 
maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten, is door die beschikking gebonden en mag die 
derhalve niet intrekken of wijzigen, tenzij de omstandigheden veranderd zijn;  in dat geval, mag de intrekking 
of wijziging ingaan op een tijdstip dat de vordering tot intrekking of wijziging voorafgaat.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud - Nieuwe of gewijzigde 
omstandigheden - Ontheffing of vermindering van uitkering - Aanvangspunt

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

17 december 1998C.97.0259.N AC nr. ...

De regel dat ieder der echtgenoten de echtscheiding kan vorderen op grond van overspel gepleegd door de 
andere echtgenoot, vereist niet noodzakelijk dat een gehuwd persoon geslachtsgemeenschap heeft met 
iemand van het andere geslacht die niet zijn echtgenoot is.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Overspel

- Art. 229 Burgerlijk Wetboek

Overspel tussen personen van hetzelfde geslacht kan met toepassing van artikel   1016bis Ger.W.  worden 
vastgesteld.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Overspel - Buitenechtelijke betrekkingen - Persoon 
van zelfde geslacht - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder

- Art. 1016bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 229 Burgerlijk Wetboek

30 januari 1998C.96.0383.F AC nr. ...

De plicht van hulp tussen echtgenoten, zelfs wanneer zij gescheiden zijn van tafel en bed, blijft bestaan tijdens 
de echtscheidingsprocedure ten voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Scheiding van tafel en bed - Uitkering tot levensonderhoud - Juridische 
grondslag

- Artt. 213 en 308 Burgerlijk Wetboek

Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud die tussen echtgenoten, die gescheiden zijn van tafel en bed, 
tijdens de echtscheidingsprocedure is verschuldigd, dient niet te worden geraamd met inachtneming van de 
tijdens het samenleven gevoerde levensstandaard, maar moet worden vastgesteld om de begunstigde 
echtgenoot in staat te stellen de levensstandaard te voeren die hij zonder de scheiding zou hebben gevoerd.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden zijn 
van tafel en bed - Raming

- Artt. 213 en 308 Burgerlijk Wetboek

14 november 1997C.96.0397.F AC nr. ...
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Art. 1268 Ger.W., als gewijzigd bij de W. 30 juni 1994, is van toepassing op de sinds de inwerkingtreding van 
die wet lopende gedingen, zodat de aanvullende vorderingen tot echtscheiding gewoon bij conclusie kunnen 
worden ingesteld.~

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Aanvullende vordering

- Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek

13 juni 1997C.96.0225.N AC nr. ...

Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de 
persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die 
wegens echtscheiding in rechte staan, wordt ingevolge artikel  8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van 
het O.M. tijdens de debatten vereist, zowel in hoger beroep als in eerste aanleg; de uitzondering van de 
mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in dat artikel bepaalde gevallen.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen - Kort geding - 
Aanwezigheid van het O.M.

21 maart 1997C.96.0406.N AC nr. ...

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande 
overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de ouders 
jegens elkaar en kan niet worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat één van de ouders, gelet op zijn vermogen en 
die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding van het kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het vonnis dat dit niet vaststelt schendt artikel 1134 
B.W.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bepaling van de 
bijdrage in onderhoud en opvoeding van de kinderen - Wijziging

- Artt. 1287 en 1288, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

31 januari 1997C.95.0414.N AC nr. ...

De rechter in kort geding kan als bewarende maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van 
eigen goederen van de echtgenoten en van goederen die aan een van de echtgenoten zelfs voor het instellen 
van de vordering tot echtscheiding hebben toebehoord; deze bepaling wordt niet geschonden wanneer de 
boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening en verdeling, zonder 
dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - T.a.v. de goederen - Boedelbeschrijving - Tijdstip - Kort geding - 
Bevoegdheid

- Artt. 1175 en 1280 Gerechtelijk Wetboek

De wet laat aan de rechter in kort geding een ruime feitelijke beoordelingsmacht om maatregelen te bevelen 
die de belangen van de echtgenoten en van hun kinderen kunnen vrijwaren.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Bevoegdheid - Draagwijdte

- Art. 1280, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 januari 1997C.96.0062.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat ouders over hun respectieve bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van hun kinderen een overeenkomst sluiten, die afwijkt 
van de wijze van bijdrage die de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, tijdens het echtscheidingsgeding 
heeft vastgelegd, voor zover die overeenkomst de rechtmatige belangen van de kinderen niet aantast en voor 
de ouders of voor een van hen geen vrijstelling inhoudt van hun verplichting om bij te dragen in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Levensonderhoud - Bijdrage van de ouders - Beschikking - Afwijkende 
overeenkomst - Wettigheid

- Art. 203 Burgerlijk Wetboek

13 september 1996C.94.0336.N AC nr. ...
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De rechter die zijn vorige beslissing, luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van 
de partijen maar voor het overige maatregelen bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan 
diezelfde partij in vroegere beslissingen was toegekend, aldus uitlegt dat ze geen wijziging heeft gebracht aan 
dit hoederecht, breidt daardoor de in de uit te leggen beslissing bevestigde rechten niet uit, noch beperkt of 
wijzigt hij ze.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - T.a.v. de kinderen - Beschikking in kort geding - Uitlegging - Perken

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - T.a.v. de kinderen - Beschikking in kort geding - Uitlegging - Perken - 
Gezag van gewijsde

- Artt. 23 t.e.m. 28 en 793 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 1996C.93.0377.N AC nr. ...

Uit artikel  1054, eerste lid, Ger.W. volgt dat de gedaagde in hoger beroep ten aanzien van de partij die in het 
geding is voor de rechter in hoger beroep, de beschikking van het beroepen vonnis met betrekking tot de 
vordering strekkende tot weerlegging van het in artikel  306 B.W. bepaalde vermoeden van schuld, waardoor 
hij gegriefd wordt, ongeacht de in artikel  1051 Ger.W. bepaalde termijn mag aanvechten.~

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (van een zekere duur) - Incidenteel beroep - 
Termijn - Weerlegging van het schuldvermoeden

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 232, eerste lid en 306 Burgerlijk Wetboek

4 januari 1996C.95.0199.N AC nr. ...

Als een partij twee vorderingen tot echtscheiding instelt en zij afstand van geding doet wat betreft de eerste 
vordering, nadat zij de tweede heeft ingesteld, heeft die afstand niet tot gevolg dat de voorlopige maatregelen 
bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure waarvan afstand is gedaan, geen uitwerking meer hebben.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Afstand van de eerste - Gevolg t.a.v. de voorlopige maatregelen - Twee 
vorderingen

- Artt. 820, eerste lid, en 1280, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Twee vorderingen tot echtscheiding - Afstand van de eerste

- Artt. 820, eerste lid, en 1280, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De voorlopige maatregelen bedoeld in artikel  1280 Ger.W. worden door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg bevolen tussen echtgenoten die in termen van echtscheiding zijn.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Schade veroorzaakt door een dier - Aansprakelijkheid van de eigenaar 
of van de bewaarder - Vermoeden van schuld - Vrijstelling van aansprakelijkheid - Fout van een derde

21 december 1995C.93.0187.N AC nr. ...

De echtgenoot die, tijdens een op wederzijdse vordering ingesteld echtscheidingsgeding, als voorlopige 
maatregel een uitkering tot onderhoud heeft gevorderd van de andere echtgenoot, kan een vordering tot het 
verkrijgen van een voorlopige uitkering op grond van artikel 301 B.W. instellen, wanneer tijdens het geding 
over de voorlopige maatregelen de echtscheiding op zijn vordering definitief is geworden maar nog geen 
uitspraak werd gedaan op de tegeneis tot echtscheiding van de andere echtgenoot.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Ontvankelijkheid - Uitkering tot onderhoud - Echtscheiding op 
vordering van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot definitief - Tegeneis tot echtscheiding - Geen beslissing - Vordering tot 
voorlopige uitkering op grond van artikel 301 B.W.

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1995C.95.0069.N AC nr. ...

De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W., 8.1 E.R.V.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen 
verhinderen niet dat een proces-verbaal van vaststelling van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor 
een echtscheiding op grond van grove beledigingen.~

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Overspel - Vaststelling - Bewijsmiddel - 
Echtscheiding op grond van grove belediging

- Artt. 229 en 231 Burgerlijk Wetboek

29 juni 1995C.94.0458.F AC nr. ...
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Dringende noodzaak wordt vermoed en de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te 
onderzoeken in alle gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te nemen van 
problemen die zich tijdens bepaalde procedures kunnen voordoen, met name i.v.m. de voorlopige 
maatregelen in een echtscheidingsgeding.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorzitter van de rechtbank rechtsprekend in kort geding - 
Bevoegdheid

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1995C.94.0311.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van artikel  221, eerste lid, B.W. volgt niet dat de gezamenlijke inkomsten van de 
echtgenoten gelijk onder hen moet worden verdeeld.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Inkomsten en lasten

7 april 1995C.94.0061.N AC nr. ...

De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg aan een echtgenoot persoonlijk wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht van 
hulpverlening die is opgelegd aan ieder der echtgenoten.~

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Aard - Uitkering tot levensonderhoud

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

De duurzame ontwrichting van het huwelijk hoeft niet te bestaan bij de aanvang van de feitelijke scheiding.~

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (van een zekere duur) - Huwelijk - Duurzame 
ontwrichting - Tijdstip

- Art. 232, eerste lid Burgerlijk Wetboek

13 oktober 1994C.94.0036.F AC nr. ...

Bij het vaststellen van de tijdens het echtscheidingsgeding verschuldigde provisionele uitkering tot onderhoud, 
moet de rechter een vergelijkende staat van de inkomsten en uitgaven van de uitkeringsgerechtigde en de 
uitkeringsplichtige opmaken, daarbij rekening houdende met vergelijkbare elementen; hij mag het 
nettobedrag van de belastbare inkomsten van de uitkeringsplichtige en het bedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen van de uitkeringsgerechtigde niet vergelijken, nu de op de inkomsten en de 
werkloosheidsuitkeringen toepasselijke belastingtarieven dermate verschillen dat zodanige vergelijking de 
beslissing niet naar recht kan verantwoorden.

Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Wettigheid - Bedrag - Criteria - Provisionele uitkering tot onderhoud - 
Vaststelling - Respectieve inkomsten - Vergelijking

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

15 september 1994C.93.0375.F AC nr. ...

Hoewel de gevolgen van een echtscheiding op grond van bepaalde feiten en die van een echtscheiding wegens 
feitelijke scheiding van een bepaalde duur verschillend kunnen zijn en hoewel de eiser bijgevolg belang kan 
hebben bij het verkrijgen van de echtscheiding "op één grond eerder dan op een andere", is het voorwerp van 
die rechtsplegingen toch hetzelfde, te weten de ontbinding van het huwelijk; daaruit volgt dat de vordering tot 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten, die is ingesteld door de eiser die reeds de echtscheiding wegens 
feitelijke scheiding van een zekere duur heeft verkregen, niet ontvankelijk is.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (van een zekere duur) - Ontvankelijkheid - 
Aanneming - Belang - Oorzaak - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Voorwerp - Nieuwe vordering

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 231 en 232 Burgerlijk Wetboek

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

5 februari 2004C.01.0587.N AC nr. 61
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Concl. adv.-gen. m.o. Dirk Thijs, Cass., 5 feb. 2004, AR C.01.0587.N, AC, 2004, nr ... .

Gevolgen t.a.v. de goederen - Verschillende vorderingen in echtscheiding ingesteld - Tijdstip tot wanneer de echtscheiding 
terugwerkt

Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken nadat verschillende vorderingen in echtscheiding werden 
ingesteld, werkt zij ten aanzien van de echtgenoten en wat hun goederen betreft in beginsel terug tot op de 
dag waarop de eerste vordering is ingesteld, ongeacht op basis van welke vordering de echtscheiding 
uiteindelijk werd uitgesproken (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Verschillende vorderingen in echtscheiding ingesteld - Tijdstip tot wanneer de echtscheiding 
terugwerkt

- Art. 1278, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 december 2003C.01.0396.F AC nr. 660

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 dec. 2003, AR C.01.0396.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Gevolgen t.a.v. de goederen - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomsten - 
Clausules betreffende het vermogen - Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel en bed - Gevolgen van de 
echtscheiding

De echtscheiding die uitgesproken wordt na de scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming 
brengt geen wijzigingen aan in de overeenkomst die de scheiding van tafel en bed voorafging en betrekking 
had op de vermogensrechtelijke verhoudingen; die overeenkomst blijft de partijen tot wet strekken (1). (1) Zie 
concl., O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Gevolgen t.a.v. de goederen - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomsten - 
Clausules betreffende het vermogen - Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel en bed - Gevolgen van de 
echtscheiding

23 november 2001C.99.0012.N AC nr. ...
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Met 'voordelen' in de zin van artikel  299 B.W. wordt bedoeld, eensdeels, alle schenkingen tussen 
echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met name de bedingen van 
vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap. Zodoende is die 
bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de 
huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn van de inbreng van een eigen goed 
in de huwelijksgemeenschap (1). (1) Partijen zijn vóór de Wet van 14 juli 1976 'betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels', in werking getreden op 28 
september 1976, gehuwd onder een bedongen gemeenschapsstelsel. Bij huwelijkscontract van 29 mei 1972 
opteerden de echtgenoten voor een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen, waarbij zij een 
beperkt gemeenschappelijk vermogen instelden. Aldus bracht eiser een hem persoonlijk toebehorende woning 
in oprichting en de eraan 'klevende' hypothecaire leningschuld in de bedoelde gemeenschap. Dit stelsel wordt 
thans ontbonden ingevolge een wederzijds en derhalve in het nadeel van beide partijen 'toegestane' 
echtscheiding. Volgens eiser komt nu de vermelde inbreng te vervallen ten nadele van verweerster. 
Behoudens het conventioneel bepaalde, is de litigieuze vereffening-verdeling onderworpen aan de te dezen 
vóór 14 juli 1976 geldende wetteksten. 2o ook blijven, ten aanzien van de alsdan onder een bedongen 
gemeenschapsstelsel gehuwden, de artikel 299 en de oude artikelen 300, 1452 en, in voorkomend geval, 1518 
B.W. van toepassing. Het cassatieberoep stelt de vraag of, krachtens artikel  299 B.W., de vermelde inbreng 
komt te vervallen, zoals eiser voorhoudt. Welke zijn m.a.w. de voor de echtgenoot, ten nadelen van wie de 
echtscheiding wordt toegestaan, verloren 'voordelen' in de zin van deze bepaling? Hoewel de vermelde Wet 
van 14 juli 1976 artikel  299 B.W. tekstueel niet wijzigt, gebeurde vóórdien de invulling van het bedoelde 
begrip 'voordelen' in een andere context. Het arrest van het Hof van 29 okt. 1874 (Pas. 1875, I, 7) opteerde 
voor een enge interpretatie en besliste dat "de 'voordelen' waarvan sprake in geval van echtscheiding in de 
artikelen 299 en 300 B.W. enkel de begiftigingen zijn, de louter om niet gedane schenkingen tussen 
echtgenoten. De kwalificatie kan niet slaan op de winsten en voordelen die uit een algemene gemeenschap, 
evenmin als uit een wettelijk gemeenschap voortvloeien, zij vallen niet onder de sanctie door voormeld artikel  
299 B.W. uitgesproken". De ratio legis van artikel  299 B.W. strekt inzonderheid tot burgerrechtelijke 
bestraffing van de 'schuldig' bevonden echtgenoot. Een andere strekking opteert voor een brede interpretatie. 
Hierbij onderscheiden zich eensdeels degenen die voorhouden dat ingevolge artikel  299 B.W. elk voordeel 
vervalt waarbij men, objectief gezien, afwijkt van de 'normale' werking van het toepasselijke stelsel, waarbij 
dan nog verscheidene nuances mogelijk zijn en waarbij in België, meest voorgehouden zienswijze hierop 
neerkomt dat de verdeling bij helften, zelfs van een algemene en op ongelijke wijze samengestelde 
gemeenschap, geen voordeel is in de zin van artikel  299 B.W. (zie Piret, noot onder cass., 21 nov. 1946, 
R.C.J.B. 1947, p. 109-110), anderdeels zijn er degenen die als voordeel aanzien ieder beding dat, 'bewust' en 
derhalve subjectief gezien, met een 'vrijgevigheidsgedachte' ten behoeve van de (schuldige) echtgenoot is 
bepaald. Zie voor diverse verwijzingen: H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Berchem/Antwerpen-
Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1976, p. 241-242. Sedert de Wet van 14 
juli 1976, volgt uit een samenlezing van het vermelde artikel  299 met de 'nieuwe' artt. 300 en 1429 en 1459 
B.W. dat, bij echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de bedoelde 'voordelen' aan de zijde van beide 
gewezen echtgenoten vervallen, behalve de contractuele erfstellingen die behouden blijven voor de 
onschuldige echtgenoot. Uit de meest recente rechtsleer blijkt dat na de wet van 14 juli 1976, een nieuwe 
interpretatie van het begrip "voordeel" kan worden gevolgd. Art. 1429 B.W. werkt een nieuwe regeling uit 
m.b.t. de overlevingsrechten die vervallen na echtscheiding en de regeling van artikel  299-300 nieuw B.W. 
bevestigen. Uit de samenlezing van deze artikelen kan worden afgeleid dat de huwelijksvoordelen die vervallen 
na echtscheiding alleen die huwelijksvoordelen zijn die tegelijk overlevingsrechten zijn, en dus niet voordelen 
die voortspruiten uit een beding van uitbreiding van de gemeenschappelijke baten (inbreng, algemene 
gemeenschap, o.a. Baeteman O., Gerlo J., De Mulder, Luypaers P.Huwelijksvermogensrecht" T.P.R. 1990, p. 
301 e.v.). Bij het voorliggend arrest heeft het Hof zich tevens laten leiden door laatst genoemde interpretatie.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Bedongen gemeenschapsstelsel - Echtgenoot tegen wie echtscheiding is toegestaan - Verlies 
van voordelen - Voordelen - Begrip

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek

4 mei 2001C.97.0430.N AC nr. ...
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De echtgenoot aan wie, in geval van echtscheiding, de gezinswoning wordt toegewezen, die hij alleen heeft 
gebruikt en waarvan hij het exclusief genot heeft gehad is een vergoeding verschuldigd die aan de beide 
echtgenoten toekomt, tussen hen dient verdeeld te worden en gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed 
(Impliciet) (1). (1) Het toepasselijk artikel 577bis B.W. werd als artikel 577-2 vernummerd bij artikel 1 W. 30 
juni 1994. De door het Hof gestelde regel is dus niet gesteund op § 5 van dat artikel, die het uitsluitend recht 
van de deelgenoot regelt.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Gezinswoning - Exlusief gebruik en genot - Verplichting

- Art. 577bis, § 3 Burgerlijk Wetboek

27 april 2001C.99.0041.N AC nr. ...

Voor de echtgenoten die gehuwd zijn vóór 28 september 1976 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt 
tot aanwinsten, blijft van toepassing bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, de in de artt. 1433, 1436 
en 1437 (oud) B.W. bepaalde regeling van vergoedingen door de gemeenschap aan een echtgenoot voor de 
aanwending van een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed (1). (1) Zie cass., 15 mei 
1998, C.97.0098.F, nr 254; 15 april 1999, C.98.0036.F, nr 212, en de verwijzingen in de voetnoot. Mosselmans, 
S., Het overgangsrecht m.b.t. het huwelijksvermogensrecht: een actuele stand van zaken, in Casman, H., (ed.), 
Huwelijksvermogensrecht, Topics inzake huwelijksvermogensrecht, Kluwer 1998, III, hoofdstuk 7, 25-26.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Gemeenschap van aanwinsten - Gemeenschappelijk goed - Vergoedingsregels - 
Overgangsbepalingen

- Art. 4 Wet 14 juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels

- Art. 1435 Burgerlijk Wetboek

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, AC 2000, nr...

Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - 
Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid

Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - 
Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging

Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is staat er niet aan in de weg dat een beding 
omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt op grond van bedrog (1). (1) Zie de (strijdige) 
conclusie O.M.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - 
Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is volgt uit de aard van dat instituut dat 
de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan 
aantasten (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - 
Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000C.96.0168.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader van een gerechtelijke verdeling maakt geen 
onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot 
na de opstelling van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt niet op 
als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een deskundige overstijgt (1). (1) Zie Cass. 
12 jan. 1979, AC 1978-79, 540; 19 dec. 1991, A.R. nr 9067, AC 1990-91, nr 216.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Gerechtelijke verdeling - Aanstelling notaris - Aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" - Boedelbeschrijving - Opdracht van notaris - Aard

- Art. 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

12 november 1998C.97.0171.F AC nr. ...
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De rechter die kennisneemt van een door één van de gescheiden echtgenoten ingestelde vordering tot 
toekenning bij voorrang, kan de toewijzing van het onroerend goed aan de echtgenoot die volgens de in het 
B.W.  opgesomde criteria de voorrang heeft, niet doen afhangen van de voorwaarde dat die echtgenoot een 
prijs biedt die op zijn minst gelijk moet zijn aan de door de andere echtgenoot geboden prijs.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Wettelijke gemeenschap - Onroerend goed - Toewijzing bij voorrang

- Art. 1447 Burgerlijk Wetboek

15 mei 1998C.97.0098.F AC nr. ...

Bij echtscheiding tussen echtgenoten die bij huwelijkscontract het stelsel van gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten hebben aangenomen en die binnen de wettelijke termijn niet hebben verklaard dat zij dat 
bedongen huwelijksvermogensstelsel van vòòr de wet van 14 juli 1976 wensen te handhaven, kan geen van de 
echtgenoten zich bij voorrang een onroerend goed doen toewijzen dat als gezinswoning dient.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Gemeenschap van aanwinsten - Verdeling - Onroerend goed - Overgangsbepalingen

- Art. 3, 3° Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten

- Art. 1447 Burgerlijk Wetboek

7 mei 1998C.96.0149.N AC nr. ...

De verplichting van de rechter, die een uitkering na echtscheiding toekent, vast te stellen dat deze uitkering 
van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, houdt 
in dat, als de eisende partij die aanpassing niet uitdrukkelijk vraagt, de rechter die de indexering toekent, 
hierdoor het beschikkingsbeginsel niet miskent.~

Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering na echtscheiding - Indexering - Niet gevorderd - Verplichting van de rechter - 
Inhoud - Beschikkingsbeginsel

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 301, § 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek

20 juni 1996C.93.0183.N AC nr. ...

Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijkheid van de echtgenote om de huwelijksgemeenschap die 
ontbonden is door een scheiding van tafel en bed, te aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds 
ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen uitspraak over de staat van de persoon.
~

Gevolgen t.a.v. de goederen - Vonnis over de aanvaarding van de huwelijksgemeenschap

- Art. 1463 (oud) Burgerlijk Wetboek

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

De vordering tot vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet doordat de 
uitvoering van de beslissing over die vordering afhankelijk is van de overschrijving van de echtscheiding in de 
registers van de burgerlijke stand.~

Gevolgen t.a.v. de goederen - Vordering tot vereffening en verdeling - Belang

- Art. 1278 Gerechtelijk Wetboek

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

19 december 2003C.01.0396.F AC nr. 660

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 dec. 2003, AR C.01.0396.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - Voorafgaande 
overeenkomsten - Uitkering tot levensonderhoud - Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel en bed - Gevolgen 
van de echtscheiding

In de regel vervalt de overeenkomst die voorafging aan de scheiding van tafel en bed door onderlinge 
toestemming en betrekking heeft op de onderhoudsuitkering wanneer een latere echtscheiding in kracht van 
gewijsde is gegaan (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - Voorafgaande 
overeenkomsten - Uitkering tot levensonderhoud - Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel en bed - Gevolgen 
van de echtscheiding
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9 januari 2003C.02.0407.F AC nr. 21

De uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, 
moet worden vastgesteld door de toestand van die echtgenoot op het ogenblik van de echtscheiding te 
vergelijken met zijn inkomsten op het ogenblik van de echtscheiding (1) (2). (1) Cass., 26 nov. 1999, AR 
C.98.0431.F, nr 634. (2) Het O.M. was van oordeel dat het middel feitelijke grondslag miste.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Bepaling

- Art. 301 Burgerlijk Wetboek

17 oktober 2002C.01.0133.F AC nr. 547

Vorderingen die dateren van na de echtscheiding die in België met toepassing van de Belgische wet ten nadele 
van de Portugese ex-echtgenoot is uitgesproken, en die betrekking hebben op de uitkering waarop de 
Belgische ex-echtgenoot ten laste van de Portugese ex-echtgenoot aanspraak maakt, worden, krachtens artikel  
8 van het Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op 
onderhoudsverplichtingen, die in Portugal sinds 1 oktober 1977 van kracht is, beheerst door de op 
echtscheiding van toepassing zijnde wet van de Verdragsluitende Staat waar de echtscheiding is uitgesproken 
of erkend (1). (1) Zie Cass, 16 juni 1994, A.R. C.9651, nr. 314 en concl. v. adv.-gen. LIEKENDAEL in Bull. en Pas., 
1994, I, nr. 314; 25 mei 1992, A.R. 9268, nr. 501 en concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 501. 
Over de toepassing van de verwijzingstheorie (waarvan de toepassing inzake personeel statuut en meer 
bepaald echtscheiding door het Hof is vastgelegd bij zijn arrest van 9 maart 1882 (Bull. en Pas., 1882, I, 62) zie 
M. LIENARD-LIGNY, "Le divorce international. Conflits de loi. Conflits de juridictions", Rép. Not. Dl. XVII, 
Brussel, Larcier, 1988, nr. 63, p. 66. id. "L'après divorce en droit international privé", opmerking onder Cass., 16 
juni 1994, J.L.M.B., 1995, p. 509-516; V. TATON "Les obligations alimentaires entre ex-époux" in Relations 
familiales et internationales, Brussel, Bruylant, 1993, nr. 21, p. 68.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Verschillende nationaliteiten - Uitkering na echtscheiding - Wetsconflict - Wet 
van de laatste echtelijke verblijfplaats - Echtscheidingswet

- Art. 8 Verdrag van Den Haag 2 okt. 1973

6 juni 2002C.01.0292.N AC nr. 343

Aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen vooraleer over de tegenvordering tot echtscheiding 
uitspraak wordt gedaan, kan een provisionele onderhoudsuitkering worden toegekend op grond van artikel  
301 B.W., die overeenkomstig dat artikel wordt begroot, vermits het huwelijk ontbonden is (1). (1) Zie Cass., 
21 dec. 1995, A.R. nr C.93.0187.N, AC, 1995, nr 563.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Tegenvordering tot 
echtscheiding nog hangende - Vaststelling uitkering

- Art. 301 Burgerlijk Wetboek

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 6 juni 2002, A.R. nr C.01.0292.N, AC 2001-02, nr ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Tegenvordering tot 
echtscheiding nog hangende - Vaststelling uitkering

18 april 2002C.99.0484.N AC nr. 236

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 18 april 2002, AR C.99.0484.N, AC, 2002, nr ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering - Toestand uitkeringsplichtige - Ingrijpende wijziging

Om de ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige te beoordelen volstaat het niet zijn 
huidige werkelijke toestand te vergelijken met de toestand die de rechter bij het toekennen van de uitkering in 
aanmerking heeft genomen en die op dat ogenblik niet met zijn werkelijke toestand overeenstemde, wanneer 
hij aan die rechter de relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toestand kon 
voorleggen, maar nagelaten heeft dit te doen (1). (1) Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering - Toestand uitkeringsplichtige - Ingrijpende wijziging

- Art. 301, § 3, derde lid Burgerlijk Wetboek

12 april 2002C.00.0582.F AC nr. 223
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Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat artikel 307bis B.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot 
levensonderhoud, verleend krachtens de artikelen 306 en 307 van dat wetboek, die meer mag bedragen dan 
een derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, 
verleend op grond van artikel 301 van genoemd wetboek, die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen 
geval die grens te boven mag gaan, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof (1). (1) Arrest Grondwettelijk Hof, 3 mei 2000, nr. 48/2000, B.S. 5 juli 2000, p. 2843. (1) Het O.M. had het 
bestreden vonnis anders opgevat en was van mening dat uit de motivering ervan niet blijkt dat de 
appèlrechters eiser had veroordeeld tot een onderhoudsuitkering van meer dan het derde van zijn inkomsten. 
Het concludeerde dus dat het eerste middel niet ontvankelijk was in zoverre dat middel het Hof ertoe noopt 
feiten na te gaan, waartoe het niet bevoegd is.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar - 
Uitkering tot levensonderhoud die een derde van de inkomsten van de schuldenaar niet te boven mag gaan - Echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten - Uitkering tot levensonderhoud die een derde van de inkomsten van de schuldenaar niet te 
boven mag gaan - Discriminatie - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 februari 2002C.00.0350.N AC nr. 108

Op de vordering strekkende tot herziening van de beschikkingen die de partijen bij overeenkomst hebben 
aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld na echtscheiding voor hun minderjarige kinderen, is voor de 
toestand vanaf 7 juli 1997 artikel  1288, tweede lid, B.W. toepasselijk, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 
mei 1997 (1). (1) Zie F. BUYSSENSDe onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de onderhoudsuitkering tussen 
echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestemming", in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Acco 
2001, 128, nr 184.

Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Bijdrage in het levensonderhoud en 
de opvoeding van de kinderen - Verplichte voorafgaande overeenkomst - Herziening - Wet 20 mei 1977 - Werking in de tijd

7 juni 2001C.99.0424.F AC nr. ...

De rechter kan, om na een echtscheiding op grond van artikel  232, eerste lid, B.W., overeenkomstig de artt. 
301,306 en 307bis B.W. een uitkering toe te kennen, acht slaan op de huidige mogelijkheden van de 
uitkeringsgerechtigde partij (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1985, A.R. 7353, nr. 50.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Vaststelling

- Art. 232, eerste lid Burgerlijk Wetboek

10 maart 2000C.98.0299.F AC nr. ...

Wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van een feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar, moet 
de uitkering na echtscheiding zodanig worden vastgesteld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet op zijn 
inkomsten en mogelijkheden, in staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Feitelijke scheiding meer dan 
5 jaar - Vaststelling uitkering

- Artt. 301, § 1, en 306 Burgerlijk Wetboek

6 maart 2000S.99.0079.N AC nr. ...

De rechten die voortvloeien uit de pensioenregeling voor werknemers ingesteld bij KB nr 50 van 24 okt. 1967 
en worden overgedragen krachtens de wet van 21 mei 1991 aan instellingen van internationaal publiek recht 
door een ambtenaar, komen niet meer in aanmerking voor de toekenning of berekening van een ander 
rustpensioen; deze regeling geldt uitsluitend voor de overdrager en niet voor de toekenning van het 
rustpensioen van de niet hertrouwde uit de echt gescheiden echtgenote van die ambtenaar. De ambtenaar 
kan slechts de tegenwaarde van zijn eigen rechten op pensioen overdragen maar niet de tegenwaarde van het 
rustpensioen waarop zijn gewezen echtgenote persoonlijk gerechtigd is.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Rustpensioen - Niet hertrouwde uit de echtgescheiden echtgenote - Gewezen 
echtgenoot - Pensioenregeling van instellingen ven internationaal publiek recht - Ambtenaar - Overdracht van pensioen - 
Belgische pensioenregeling - Verband

- Artt. 75 tot en met 79 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers
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- Artt. 1, 3, en 7, 2° Wet 21 mei 1991

26 november 1999C.98.0431.F AC nr. ...

De uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, 
moet worden vastgesteld door de toestand van die echtgenoot op het ogenblik van de echtscheiding te 
vergelijken met zijn toestand tijdens het samenleven en niet met zijn, meer recentere, toestand bij de 
scheiding.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Vaststelling

- Art. 301 Burgerlijk Wetboek

5 november 1998C.95.0357.N AC nr. ...

De rechter die de uitkering, toegekend op grond van artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek, 
aanpast is verplicht een systeem van aanpassing van de uitkering tot levensonderhoud aan de levensduurte in 
zijn beslissing op te nemen.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Feitelijke scheiding - 
Aanpassing - Vereisten

- Artt. 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis Burgerlijk Wetboek

20 december 1996C.95.0201.N AC nr. ...

Wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van 5 jaar feitelijke scheiding, moet de uitkering na 
echtscheiding zodanig worden vastgesteld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet op haar inkomsten en 
mogelijkheden, in staat kan stellen in haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven.

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Feitelijke scheiding meer dan 
5 jaar - Vaststelling uitkering - Vereisten

- Artt. 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis Burgerlijk Wetboek

20 juni 1996C.93.0183.N AC nr. ...

Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijkheid van de echtgenote om de huwelijksgemeenschap die 
ontbonden is door een scheiding van tafel en bed, te aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds 
ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen uitspraak over de staat van de persoon.
~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Vonnis over de aanvaarding van de huwelijksgemeenschap

- Art. 1463 (oud) Burgerlijk Wetboek

21 december 1995C.93.0187.N AC nr. ...

Artikel 301 B.W. wordt niet geschonden door de rechter die, bij het toekennen van een voorlopige uitkering na 
echtscheiding, beslist dat de onderhoudsplichtige echtgenoot binnen de mate van zijn mogelijkheden aan de 
rechthebbende echtgenoot dezelfde levensstandaard dient te verlenen als tijdens het gemeenschappelijk 
leven.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Bedrag - Criteria

- Art. 301 Burgerlijk Wetboek

18 mei 1995C.93.0215.N AC nr. ...

De uitkering na echtscheiding, bedoeld in artikel  301 B.W., strekt niet enkel tot levensonderhoud van de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, maar ook tot vergoeding.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Aard van die uitkering

3 november 1994C.94.0149.F AC nr. ...

De verplichting voor iedere echtgenoot om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, 
heeft alleen zin wegens het bestaan van het huwelijk; daaruit volgt dat de rechterlijke beslissing waarbij een 
der echtgenoten wordt veroordeeld om bij te dragen in de lasten van het huwelijk, geen effect meer sorteert 
bij de overschrijving van het dictum van de eindbeslissing, waarbij de echtscheiding wordt toegestaan.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Bijdrage in de lasten van het huwelijk - Veroordeling tot die bijdrage - Verval - 
Rechterlijke beslissing
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- Art. 221 Burgerlijk Wetboek

9 september 1994C.93.0015.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling staat eraan in de weg dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aangaan over de 
uitkering die de rechtbank op grond van artikel  301 B.W. heeft toegekend aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Wettigheid - Uitkering op grond van artikel 301 B.W. - Dading

Naar recht verantwoord is het vonnis dat beslist dat de dading, aangegaan met betrekking tot een door de 
rechtbank op grond van artikel  301 B.W. toegekende uitkering tot levensonderhoud, onwijzigbaar is, ook al is 
de toestand van de onderhoudsgerechtigde of onderhoudsplichtige sindsdien gewijzigd.~

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering op grond van artikel 301 B.W. - Dading - Wijzigbaarheid

- Artt. 1134 en 2052 Burgerlijk Wetboek

GRONDEN

13 september 2004C.03.0005.F AC nr. 403

De wil van de verwerende echtgenoot in de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, 
om gescheiden te blijven leven, is niet noodzakelijkerwijs een fout of tekortkoming, aangezien die wil m.n. zijn 
oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van de eisende echtgenoot of in diens weigering, zonder gewettigde 
reden, om het samenleven te hervatten (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1990, AR 8855, nr 198. Dit arrest is gewezen 
op een grotendeels eensluidende conclusie van het O.M. Enerzijds oordeelde het O.M. dat het eerste 
onderdeel van het tweede middel gegrond was, maar besliste het dat de volgende precieze regel hierop van 
toepassing was: de omstandigheid dat de eisende echtgenoot in de echtscheiding niet het bewijs levert dat de 
feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot, sluit weliswaar 
niet uit dat de echtscheiding kan worden uitgesproken tegen beide echtgenoten maar de wil van de 
verwerende echtgenoot in de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, om 
gescheiden te blijven leven, is niet noodzakelijkerwijs een fout en een tekortkoming, omdat die wil eventueel 
zijn oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van de eisende echtgenoot in de echtscheiding of in diens 
weigering, zonder gewettigde reden, om het samenleven te hervatten (artikel  306 B.W.). Anderzijds was het 
O.M. de mening toegedaan dat eiseres in cassatie veroordeeld moest worden in een gedeelte van de kosten 
van het cassatiegeding en dat de overige kosten aangehouden moesten worden tot de bodemrechter hierover 
uitspraak had gedaan.

Gronden - Feitelijke scheiding van meer dan twee jaar - Ongelijk van beide echtgenoten - Verwerende echtgenoot - Wil om 
gescheiden te blijven wonen

- Art. 306 Burgerlijk Wetboek

9 november 2001C.99.0430.F AC nr. ...

Hoewel er in echtscheidingszaken geen vergelijking van respectieve schuld bestaat, kunnen feiten van 
beledigende aard die door een van de echtgenoten zijn gepleegd een verzachting zijn van de fout van de 
andere echtgenoot en daaraan het karakter van grove belediging ontnemen (1). (1) Cass., 29 nov. 1974, AC, 
1974, 378; zie Cass., 6 okt. 1978, AC, 1978-79, 154; 17 nov. 1989, A.R. 6688, nr. 171.

Gronden - Grove belediging van een echtgenoot - Beledigende houding van de andere echtgenoot

- Art. 231 Burgerlijk Wetboek

21 december 2000C.99.0309.F AC nr. ...

In de gevallen waar de echtgenoten echtscheiding op grond van bepaalde feiten kunnen vorderen, staat het 
hun eveneens vrij een vordering tot scheiding van tafel en bed in te stellen.

Gronden - Gelijklopendheid

- Art. 1305, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het vermoeden dat de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed vordert op grond van een feitelijke 
scheiding van meer dan vijf jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding wordt 
uitgesproken, wordt niet weerlegd indien de aan de eisende echtgenoot aangerekende fouten en 
tekortkomingen waaraan de scheiding te wijten is tevens ertoe bijgedragen hebben die scheiding te doen 
voortduren (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1990, A.R. 8855, nr. 198; 10 maart 2000, A.R. C.98.0299.F, nr. 168.

Gronden - Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar - Scheiding van tafel en bed ten laste van de verwerende echtgenoot
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- Art. 306 Burgerlijk Wetboek

10 maart 2000C.98.0299.F AC nr. ...

Het vermoeden dat de echtgenoot die de echtscheiding vordert op grond van een feitelijke scheiding van meer 
dan vijf jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, wordt niet 
weerlegd als de aan de echtgenoot-verweerder verweten fouten en tekortkomingen niet zijn aangetoond of 
niet voldoende ernstig zijn om zowel ten grondslag te liggen aan de scheiding, als de oorzaak te zijn dat de 
scheiding voortduurt.

Gronden - Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar - Echtscheiding uitgesproken tegen de echtgenoot-verweerder

- Art. 306 Burgerlijk Wetboek

4 mei 1995C.94.0343.F AC nr. ...

De scheiding van tafel en bed, zelfs door onderlinge toestemming, moet worden gelijkgesteld met de feitelijke 
scheiding die, onder de bij artikel  232 B.W. bepaalde voorwaarden, één van de echtgenoten de mogelijkheid 
biedt de echtscheiding te verkrijgen na vijf jaar.~

Gronden - Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming - Vordering tot echtscheiding na vijf jaar

ECONOMIE

8 oktober 2004C.03.0275.N AC nr. 467

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 8 okt. 2004, AR C.03.0275.N, AC, 2004, nr ... .

 - Raad voor de mededinging - Arrest van het hof van beroep te Brussel - Minister van Economie en Wetenschappelijk 
Onderzoek - Belgische Staat - Geen partij - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel ingesteld door de 
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en door de Belgische Staat, die geen partij waren, 
noch in de procedure voor de Raad voor de Mededinging, noch in deze voor dat hof (1). (1) Zie de conclusie 
O.M.

 - Raad voor de mededinging - Arrest van het hof van beroep te Brussel - Minister van Economie en Wetenschappelijk 
Onderzoek - Belgische Staat - Geen partij - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

18 maart 2004C.03.0099.N AC nr. 154

De gemeenrechtelijke beperking tot vijf jaren van het recht van wederinkoop is niet van toepassing op het 
recht van terugkoop van een openbare rechtspersoon van gronden voor de nijverheid, het ambachtswezen of 
de diensten (1). (1) Zie de Memorie van Toelichting bij wet van 30 dec. 1970 betreffende de economische 
expansie, Doc., Senaat, 1969-1970, 354, p. 25.

 - Expansiewet - Nijverheidsgronden - Openbare rechtspersoon - Recht van terugkoop - Geldigheidsduur

- Art. 32, § 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie

- Art. 1660 Burgerlijk Wetboek

1 oktober 2002P.01.0984.N AC nr. 491

De vrijheid van handel, beroep of ambacht bepaald in artikel 7 van het decreet van 2 tot 17 maart 1791 
(Decreet d'Allarde) belet niet dat voorwerpen die gebruikt worden voor de exploitatie van een onderneming, 
krachtens artikel 42, 1°, Strafwetboek verbeurd verklaard worden wanneer zij eigendom zijn van de beklaagde 
en het voorwerp van het bewezen verklaarde misdrijf uitmaken of gediend hebben of bestemd waren tot het 
plegen van dit misdrijf.

 - Vrijheid van handel, beroep of ambacht - Voorwerpen gebruikt voor exploitatie van onderneming - Verbeurdverklaring 
door de strafrechter

20 september 2002C.00.0200.N AC nr. 468
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De termijn van 3 jaar waarbinnen degene die de bij de wet van 17 juli 1959 bedoelde tussenkomst heeft 
genoten, het genot dezer tussenkomst verliest zo hij het ingevolge de tegemoetkoming aangekochte materieel 
niet of niet langer gebruikt overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, gaat in vanaf 1 
januari volgend op het laatste jaar waarin de laatste schijf van de tussenkomst aan de onderneming werd 
uitbetaald of had moeten worden betaald (1). (1) Zie Cass., 12 sept. 1991, A.R. 9074, nr. 18.

 - Economische expansie - Artikel 9, eerste lid, wet 17 juli 1959 - Overheidssteun - Verlies van de tussenkomst - Termijn - 
Aanvang

- Art. 9 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie 
en de oprichting van nieuwe industrieën

Wanneer een Gewest steun heeft toegekend aan een onderneming die op zijn grondgebied is gevestigd, is het 
louter gebruik buiten de grenzen van het Gewest van het materieel waarvoor steun werd verkregen, op 
zichzelf en behoudens indien anders zou zijn bedongen, geen gebruik dat niet overeenstemt met de 
voorgeschreven doeleinden en voorwaarden.

 - Economische expansie - Artikel 9, eerste lid, wet 17 juli 1959 - Overheidssteun - Verlies van de tussenkomst - 
Voorgeschreven voorwaarden en doeleinden

- Art. 9 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie 
en de oprichting van nieuwe industrieën

13 september 2001C.99.0549.N AC nr. ...

Wanneer de waarde van een parameter in een prijsherzieningsbeding beduidend afwijkt van het werkelijk 
aandeel in de kosten die de parameter vertegenwoordigt in de bij de overeenkomst bepaalde prijs is het 
prijsherzieningsbeding nietig (1). (1) Devroey, M.Twee arresten inzake de korrekte toepassing van de 
prijsherziening", T. Aann. 1989, (176), 180.

 - Wet Economische Herstelmaatregelen - Overeenkomst - Aan indexcijfer gebonden prijsherzieningsbeding - Wettigheid - 
Modaliteiten - Miskenning

- Art. 57, § 2 Wet 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de binnenlandse markt met 
aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden naar verhouding van de door hem toegeleverde 
hoeveelheden, zonder onderscheid tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling 
geldt aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken marktdeelnemers, 
zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere Lid-Staten niet anders dan die van nationale 
producten wordt getroffen

 - Aardolieproducten - Economische reglementering - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Artikel 28 E.G.-Verdrag - 
Maatregel die de handel tussen Lid-Staten kan belemmeren - K.B. 11 okt. 1971 - Verplichting inzake opslagmiddelen en 
opslag van aardolieproducten - Conformiteit

- Art. 3 KB 11 okt. 1971

- Art. 28 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning producten economisch 
reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading van aardolieproducten bij koninklijk besluit 
van 11 oktober 1971 en, met verwijzing naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze 
reglementering strafbaar stellen (1). (1) Zie Cass., 16 september 1966, AC 1967, 70.

 - Economische reglementering - Aardolieproducten - K.B. 11 okt. 1971 - Wettelijke grondslag

- Artt. 3 en 9 Besl. W. 22 jan. 1945

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moet worden 
aangenomen dat niet als een maatregel die de handel tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk 
of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel 28 E.E.G.-Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing 
op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde verkoopsregeling opleggen, 
mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten 
ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale 
producten en op die van producten uit Lid-Staten (1). (1) H.v.J., 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 
en C-268/91, B. Keck en D. Mithouard, J.T. Droit Européen, 1994, 145-151 met noot van JOLIET, R. "La libre 
circulation des marchandises: l'arrêt Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence".

 - Economische reglementering - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Artikel 28 E.G.-Verdrag - Maatregel die de handel 
tussen Lid-Staten kan belemmeren - Nationale reglementering - Conformiteit
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- Art. 28 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

7 mei 1999D.98.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, AC 1999, nr...

 - Apotheker - Activiteit

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

 - Apotheker - Activiteit

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

Noch artikel  7 van het decreet van 2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid, noch artikel  26 
Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.~

 - Vrijheid van koophandel en nijverheid - Beperking

- Art. 7 Decr. 2-17 maart 1791

- Art. 26 Grondwet 1994

4 juni 1996P.95.0497.N AC nr. ...

Noch artikel  7 van het decreet van 2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid, noch artikel  23, 
1e lid, Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.~

 - Vrijheid van koophandel en nijverheid - Beperking

1 februari 1995P.94.1111.F AC nr. ...

Een nationale prijsbeheersingsregeling is te beschouwen als een - in artikel  3O E.E.G-Verdrag verboden -
maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking, voor zover de afzet van uit een andere 
Lid-Staat herkomstige ingevoerde produkten daardoor onmogelijk of moeilijker wordt dan die van nationale 
produkten, dan wel voor zover zij leidt tot een begunstiging van de afzet van nationale produkten ten koste 
van de ingevoerde produkten; ook al is een zonder onderscheid voor nationale en ingevoerde produkten 
geldende prijsstop, zoals die ingevoerd bij het M.B. van 24 juni 1988 dat de aangifte van prijsverhogingen 
voorschrijft, op zichzelf niet als een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking te 
beschouwen, toch kan hij zulk een effect sorteren wanneer de prijzen liggen op een niveau dat de afzet der 
ingevoerde produkten onmogelijk maakt of meer bemoeilijkt dan de afzet van nationale produkten.~

 - E.E.G.-Verdrag - Verplichting - Artikel 30 - Kwantitatieve beperking - Prijsverhoging - Voorafgaande aangifte - Ministerieel 
besluit van 24 juni 1988 - Prijsreglementering - Verdrag

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

EED

23 november 2004P.04.0879.N AC nr. 563

Uit artikel 11, eerste en tweede lid, Boswetboek volgt niet dat wanneer de ambtenaren en aangestelden van 
het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun oorspronkelijke aanstelling worden overgeplaatst, zij 
opnieuw de eed moeten afleggen voor de rechtbank van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats (1). (1) 
R.P.D.B., dl. VI, v° Forêt, nr 103; Doc. Parl., Chambre des Représentants, Rapport sur le projet de Code 
Forestier, séance du 23 juin 1851, nr 226, p. 48.

 - Eedaflegging - Ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer - Artikel 11 Boswetboek - Overplaatsing

14 oktober 2003P.03.0548.N AC nr. 497
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Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat de eed bij boedelbeschrijving slechts geldig kan worden afgelegd in 
het eindproces-verbaal van die boedelbeschrijving (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1981, AC, 1981-82, nr 233; S. Van 
Overbeke, Meineed bij verzegeling of boedelbeschrijving, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, nrs 64 e.v. Te dezen bleek uit de vaststellingen van de 
bestreden beslissing dat eiseres in cassatie de eed aflegde op de laatste vacatie van de boedelbeschrijving 
waarop zij in persoon aanwezig was en haar vertegenwoordiger op een latere vacatie geen verklaringen meer 
aflegde.

 - Boedelbeschrijving - Tijdstip van eedaflegging

- Art. 1183, aanhef, 11° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 226 Strafwetboek

27 september 1996C.94.0200.N AC nr. ...

Geen beslissende eed is de eed die in ondergeschikte orde wordt opgedragen.~

 - Beslissende eed

- Art. 1357 Burgerlijk Wetboek

EIGENDOM

3 juni 2004C.01.0507.N AC nr. 300

Mede-eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen kunnen geen vereniging vormen die 
afgezonderd is van de vereniging van de mede-eigenaars van de gebouwen van die groep en die aldus een 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou kunnen verkrijgen om in rechte op te treden (1). (1) Rechtsleer: 
TIMMERMANS R., Het spanningsveld tussen de mede-eigenaar en de vereniging van mede-eigenaars in het 
nieuwe appartementsrecht, R.W., 1995-96, (65) 74; TIMMERMANS R., Groepen van gebouwen, in: Onroerend 
goed in de praktijk, nr 4, 32; BRODER A., WELKENHUYSEN S. & DE SOETE P., Commentaire de la loi modifiant et 
complétant les dispositions du Code civil relatives à la propriété, Rev. not. b., 1995, (78) 86; DE PAGE P., DE 
STEFANI I. & MARCELIS L.P., L'assemblée générale. Questions pratiques, in: DE PAGE P., DEHAN P. & DE 
VALKENEER R. (eds), La pratique de la copropriété, Brussel, Bruylant, 1996, nr 97; MOSTIN C., La copropriété 
forcée des immeubles bâtis: un terrain fertile en réflexion, in: Formation permanente CUP (ed.), Le point sur le 
droit des biens, Luik, 2000, 13-16; VERHEYDEN-JEANMART N. & MOSTIN C., La loi du 30 juin 1994 autorise-t-
elle la création de sous-divisions et le fonctionnement d'assemblées générales particulières?, Rev. not. b., 
1997, (450) 460-461; rechtspraak: KOKELENBERG J., VAN SINAY T. & VUYE H., Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 1994-2000, T.P.R., 2001, (837) 984 en het aldaar geciteerd vonnis van de Vrederechter van Veurne 
van 4 september 1997 (d.i. het te dezen beroepen vonnis), bijgetreden door VERHEYDEN-JEANMART N., 
COPPENS P. & MOSTIN C., Examen de jurisprudence (1989-1998). Les biens, R.C.J.B., 2000, (291) 386; Kh. 
Antwerpen, 27 juni 1997, P & B, 1998, 183. Contra: VANDENBERGHE H., Zakenrecht. III. Mede-eigendom, in: 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 144; HEYVAERT F., De basisakte, in: Het 
mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1996, 105-106; COUNE S. & DESSART M., Du devenir 
des indivisions particulières  sous l'empire de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du 
Code civil relatives à la propriété, Act. Dr., 2000, (300) 317.

 - Gedwongen mede-eigendom - Groep van gebouwen - Mede-eigenaars van een gebouw - Vereniging - Geoorloofdheid - 
Gevolg - Rechtspersoonlijkheid

- Artt. 577-3, eerste lid, 577-5, § 1, en 577-9, § 1 Burgerlijk Wetboek

1 april 2004C.02.0016.N AC nr. 175

De algemene vergadering van mede-eigenaars heeft slechts de bevoegdheid om te beslissen over werken 
betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is dat ze niet privatief zijn; het enkele feit dat 
werken noodzakelijk zijn om te verhinderen dat privatieve gedeelten schade zouden veroorzaken aan gemene 
delen of die nadelig zouden beïnvloeden is niet van aard om de algemene vergadering bevoegdheid te 
verlenen om te beslissen zelf werken te laten uitvoeren aan die privatieve gedeelten.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaars - Algemene vergadering - Bevoegdheid - Werken - Privatieve gedeelten

- Artt. 577-3, derde lid en 577-7, § 1, 1°, b Burgerlijk Wetboek

13 november 2003C.01.0450.N AC nr. 571
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Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0450.N, AC, 2003, nr ... .

 - Onroerend goed - Overeenkomst - Overdracht - Ogenblik - Overschrijving - Vereiste

In het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen, ontstaat de 
eigendomsoverdracht in de regel op het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als 
in de akte een andere datum is overeengekomen; in de regel is hij onafhankelijk van de overschrijving van de 
akte in de daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hypotheken (1). (1) Zie de conclusie 
O.M.

 - Onroerend goed - Overeenkomst - Overdracht - Ogenblik - Overschrijving - Vereiste

23 oktober 2003C.02.0273.N AC nr. 524

Alhoewel bij de uitvoering van een vonnis tot uitzetting de goederen in de regel op de openbare weg worden 
gezet, kan, indien vaststaat dat de goederen door de eigenaar zullen worden achtergelaten en dat het toelaten 
van de door de uitvoering veroorzaakte hinder of milieustoornis in strijd zou zijn met een behoorlijk bestuur 
van de gemeente, de uitvoerende gerechtsdeurwaarder met de gemeente overeenkomen dat de goederen 
rechtstreeks naar de daartoe door de gemeente aangewezen plaats zullen worden overgebracht (1); in dit 
geval worden de goederen die na het verstrijken van de in artikel  2 van de wet van 30 dec. 1975 bepaalde 
termijnen niet door de eigenaar of diens rechtverkrijgenden zijn opgeëist, eigendom van de gemeente. (1) Zie 
Parl. St. Senaat, BZ 1974, nr 305-1, 3; Hand. Kamer 1975-1976, 16 dec. 1975, 1325, verklaring van verslaggever 
De Kerpel dat de wettelijke regeling zal "bijdragen het leefmilieu te vrijwaren en te verhinderen dat onze 
gemeenten en dorpen verder ontsierd worden".

 - Eigendomsrecht - Roerende goederen - Vonnis tot uitzetting - Achterlating - Bewaring door de gemeente - Geen tijdige 
opeising door de eigenaar

- Artt. 2 en 4 Wet 30 dec. 1975

 - Roerende goederen - Vonnis tot uitzetting - Op de openbare weg geplaatst - Achterlating

- Artt. 2 en 4 Wet 30 dec. 1975

22 oktober 2003P.03.0825.F AC nr. 518

De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit dat de lener zich 
schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of 
verspilling van andermans zaken (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 349), 8 nov. 1937 (AC, 
1937-1940, 146, en de noot 2 van L.C., in Bull. en Pas., 1937, I, 331), R. CHARLES, v° "Abus de confiance", 
R.P.D.B., Aanv., dl. III, blz. 13 en 14, nrs 80 en 81, L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. 
Strafr., 1996, nr 10, R. DEZEURE, v° "Abus de confiance", Qualifications et jurisprudence pénales, 1992, blz. 12, 
J. PRADEL en M. DANTI-JUAN, Manuel de droit penal special, tweede uitg., Parijs, 2001, blz. 585, nr 893.

 - Overdracht - Verbruiklening - Misbruik van vertrouwen

- Artt. 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek

- Art. 491 Strafwetboek

4 april 2003C.99.0208.N AC nr. 225

De overdracht in eigendom van een som geld door een schuldenaar ten bate van zijn schuldeiser maakt geen 
inpandgeving uit ook al geschiedt die overdracht tot zekerheid van de schuldeiser; het eigendomsrecht aldus 
verkregen door de schuldeiser heeft tot gevolg dat, in de regel, de eigenaar recht heeft op wat de zaak 
voortbrengt (1). (1) Cass., 26 juli 1872, Pas. 1872, I, 452.

 - Overdracht van geldsom tot zekerheid - Aard

- Artt. 544 en 546 Burgerlijk Wetboek

14 februari 2003C.01.0007.N AC nr. 108

Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus bevoegd is te treffen.

 - Medeëigendom - Syndicus - Bevoegdheid - Bewarende maatregel - Bewarend beslag

- Art. 577-8, §4, 4° Burgerlijk Wetboek

4 april 2002C.00.0171.N AC nr. 208
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De in artikel 577-9, § 2, tweede lid van het B.W. gestelde termijn van drie maanden geldt voor de door de 
mede-eigenaar op grond van het eerste lid van die paragraaf ingestelde vorderingen die opkomen tegen 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen van de algemene vergadering en niet voor de 
vorderingen ingesteld door de mede-eigenaar op grond van § 6 van die wetsbepaling om de verdeling van de 
aandelen in gemeenschappelijke gedeelten of de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen.

 - Mede-eigendom - Vorderingen in rechte - Vorderingen op grond van artikel 577-9, §§ 2 en 6 B.W. - Wettelijke termijn van 
drie maanden - Toepassingsmodaliteiten

- Art. 577-9, §§ 2 en 6 Burgerlijk Wetboek

23 februari 2001C.98.0356.N AC nr. ...

Bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, is de notaris, in het geval van de 
eigendomsoverdracht van een kavel, krachtens artikel  577-11, § 1, van het B.W., gehouden bij ter post 
aangetekende brief aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars een staat te vragen met de in dit 
artikel bepaalde inlichtingen, terwijl de syndicus in dat geval, krachtens artikel  577-8, § 4, 7°, van dat wetboek 
tot opdracht heeft de lijst van de schulden over te leggen binnen 15 dagen te rekenen vanaf het verzoek van 
de notaris; uit de aard en de strekking van die bepalingen volgt dat de notaris niet kan worden verplicht een 
vergoeding te betalen voor de inlichtingen die hij aldus opvraagt krachtens een wettelijke verplichting.

 - Mede-eigendom - Eigendomsoverdracht van een kavel - Verplichtingen van de syndicus - Verstrekken van inlichtingen aan 
de notaris - Aard van de verbintenis

- Artt. 577-8, § 4, 7° en 577-11, § 1 Burgerlijk Wetboek

20 oktober 2000C.97.0240.N AC nr. ...

De vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang is een 
eigendomsvordering in de zin van artikel 1371, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 6 dec. 
1968, AC, 1969, 358 en 18 nov. 1977, ibid., 1978, 320.

 - Erfdienstbaarheid - Publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang - Vordering tot erkenning - Aard

- Art. 1371, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het wettelijk verbod de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in te stellen en de eiser in het 
eigendomsproces toe te laten tot een bezitsvordering belet niet dat, wanneer een bezitsvordering in 
hoofdorde is gesteld, een eigendomsvordering in ondergeschikte orde wordt gesteld (1). (1) Zie cass., 29 nov. 
1967, AC, 1967, 461 en 23 feb. 1995, A.R. C.94.0093.F, nr 105 (samenvatting).

 - Bezitsvordering in hoofdorde - Eigendomsvordering in ondergeschikte orde

- Art. 1371, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

5 oktober 2000C.99.0078.F AC nr. ...

De syndicus heeft krachtens de wet tot opdracht de vereniging van mede-eigenaars in rechte te 
vertegenwoordigen, ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt 
toegekend (1). (1) Y. Hannequart en F. Moises, "L'administration de l'immeuble par le syndic et par l'éventuel 
conseil de gérance", in La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, Brussel, Die 
Keure, 1995, p. 108 en 113 e.v.; S. Dufrène, "La loi du 30 juin 1994", in La pratique de la copropriété, Brussel, 
Bruylant, 1996, pp. 18 en 19.

 - Mede-eigendom - Reglement van mede-eigendom - Syndicus - Bevoegdheid

- Art. 577-8, § 4, 6° Burgerlijk Wetboek

Wanneer het vonnis beslist dat de syndicus in het bezit dient te zijn van een uitdrukkelijke volmacht om de 
rechtsvordering in te stellen m.b.t. de kosten voor privatieve delen die niet vallen onder het begrip 
gemeenschappelijke zaken waartoe de algemene kosten behoren, schendt het de artt. 577-8, § 4, en 577-9, § 
1, B.W.

 - Mede-eigendom - Reglement van mede-eigendom - Syndicus - Bevoegdheid - Omvang

- Artt. 577-8, § 4, en 577-9, § 1 Burgerlijk Wetboek

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...

De verkoop door een medeëigenaar van de onverdeelde rechten die hij bezit in een onroerend goed dat deel 
uitmaakt van een ruimere nalatenschap, vereist niet de medewerking van de overige medegerechtigden van 
die nalatenschap.~

 - Nalatenschap - Mede-eigendom - Aandeel in een afzonderlijk goed - Geldigheid - Beschikking
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- Art. 577bis, § 4 Burgerlijk Wetboek

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK

14 september 1998F.98.0007.F AC nr. ...

Nietig is de door een bestendige deputatie gewezen beslissing inzake verhaal tegen een aanslag in de directe 
gemeentebelastingen, wanneer uit de rechtsplegingstukken niet blijkt dat de provinciegriffier de datum van de 
rechtszitting waarop de zaken zouden berecht worden ter kennis van de partijen of van een onder hen heeft 
gebracht.

 - Bestendige deputatie - Rechtspleging - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen - 
Provinciegriffier - Partijen - Inlichtingen - Openbare rechtszitting - Datum - Kennisgeving - Verzuim

- Art. 5, derde lid KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin 
deze een rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, en derde lid Provinciewet

16 februari 1995D.94.0024.F AC nr. ...

Het voorschrift uit artikel  149 Gw. 1994, volgens hetwelk de vonnissen in openbare rechtszitting worden 
uitgesproken, is alleen rechtens toepasselijk op de rechtbanken, in de zin die aan dat woord is gegeven in de 
artt. 144 en 145, d.i.op de rechtbanken van de rechterlijke macht; het is op een tuchtgerecht enkel toepasselijk 
als een bijzondere bepaling zulks voorschrijft, wat niet het geval is met de raden van beroep van de Orde der 
geneesheren.

 - Openbaarheid - Beslissing

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 149 Grondwet 1994

ENERGIE

24 september 2004C.03.0228.N AC nr. 434

Het doen wijzigen van de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie en de desbetreffende werken 
waartoe de in de wet bepaalde overheden het recht hebben, op kosten van de exploitant, sluit de wijziging van 
de werken aan de gasvervoerinstallatie in zonder wijziging van de ligging of het tracé ervan (1). (1) Zie R.P.D.B., 
Complément, T. IV, V° Energie électrique et gaz, nr 369.

 - Gasvervoerinstallatie - Wijziging

- Art. 9 Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

22 april 2004C.01.0505.N AC nr. 212

Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te nemen die veroorzaakt 
worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende 
uitrustingen van de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is 
van het openbaar domein waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich 
bevinden, dienen verstaan te worden de water-, gas- en elektriciteits-, radio-, teledistributie- en 
telecommunicatie-inrichtingen van openbaar nut of enige andere inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens 
de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige 
zuurstof, pekel, natronloog en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1987, AR 
5376, nr 654 en R.W., 1987-88, 470 en 14 mei 1998, AR C.95.0105.N, nr 251; zie ook de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
Gedr. St., Kamer, nr 1287/1-89/90, p. 61.

 - Telecommunicatie - Openbaar telecommunicatienet - Wijziging van de uitrusting - Kosten - Aanvraag door een inrichting 
van openbaar nut - Geen beheerder van het openbaar domein

- Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

12 februari 2004C.01.0248.N AC nr. 77
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 12 feb. 2004, AR C.01.0248.N, AC, 2004, nr ...

 - Levering - Voorwaarden - Openbare dienst - Continuïteit

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst verplicht de overheid niet erover te 
waken dat energie te allen tijde zonder onderbreking wordt geleverd door de marktoperatoren die een 
concessie voor levering van energie hebben gekregen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Levering - Voorwaarden - Openbare dienst - Continuïteit

8 januari 2004C.01.0461.N AC nr. 7

Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie inzake elektriciteit strekt zich niet uit tot leveringen van elektrische 
energie langs geleidingen die geen gebruik van de openbare wegen maken (1). (1) L. DERIDDERNieuwe 
regelgeving voor de elektriciteitsdistributie: de gemeenten onder stroom", T. Gem., 2001, (37), 56; L. 
DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, in Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere 
reeks, Brugge, Die Keure, 54-55; M. LOUVEAUXEnergie éléctrique et gaz", in R.P.D.B., Compl. IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, 139-140.

 - Elektrische energie - Elektriciteitsvoorziening - Wet 10 maart 1925 - Leveringen van reeks A - Gemeentelijk monopolie

- Artt. 2 en 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie voor de distributie van de leveringen van elektrische energie van de 
reeks A geldt niet automatisch maar biedt alleen een mogelijkheid aan de gemeenten (1). (1) M. 
LOUVEAUXEnergie éléctrique et gaz", in R.P.D.B., Compl. IV, Brussel, Bruylant, 1972, 140, nr 6.

 - Elektrische energie - Elektriciteitsvoorziening - Wet 10 maart 1925 - Leveringen van reeks A - Gemeentelijk monopolie - 
Aard

- Art. 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

13 juni 2003C.00.0725.N AC nr. 347

Zonder dat vereist is dat de gemeente vooraf werd gehoord, mag de Staat op de plaats waar een nieuwe aan 
te leggen rijksweg een gemeenteweg kruist de verplaatsing vorderen van een gasvervoerinstallatie (1). (1) Zie 
Cass., 10 okt. 1979, nr 104; R.W. 1980-81, 1466 met noot R. Quintens; J.T. 1981, 23 met noot D. Lagasse.

 - Gas - Gasvervoerinstallatie - Verplaatsing - Nieuwe aan te leggen rijksweg die een gemeenteweg kruist - Recht van de 
Staat om de verplaatsing te vorderen

- Art. 9, derde lid Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen

13 december 2002C.99.0485.N AC nr. 671

De bepaling dat de kosten van het wegnemen van lijnen en steunen voor elektriciteitsvoorziening ten laste 
vallen van hem die ze heeft aangebracht betreft niet de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap, 
noch legt ze de juridische grondslagen vast waarop de economische orde of de morele orde van de 
samenleving berust en is dus niet van openbare orde (1), zodat ze niet verbiedt dat ervan bij overeenkomst 
wordt afgeweken (2). (1) Zie Cass., 10 maart 1994, A.R. 9669, nr 114. (2) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. 7584, nr 
175 (m.b.t. artikel  18 Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening).

 - Elektriciteitsvoorziening - Lijnen - Steunen - Wegname - Kosten - Aard - Openbare orde - Overeenkomst - Verenigbaarheid

- Art. 16, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

26 september 2002C.00.0585.F AC nr. 485

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 26 sept. 2002, AR C.00.0585.F, AC, 2002, nr... .

 - Elektriciteit - Levering - Schade - Herstelplicht - Concessieverlenende overheid - Concessiehoudende onderneming - 
Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid - Abonnees en derden

 - Elektriciteit - Levering - Aard

Art. 18 W. 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening regelt de wijze waarop de herstelplicht op de 
concessieverlenende overheid dan wel op de concessiehoudende onderneming  rust en legt die plicht, met 
uitsluiting van de concessieverlenende overheid,  ten laste van de concessiehoudende onderneming,  zonder 
af te wijken van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels m.b.t de verhouding van de onderneming met 
abonnees en derden (1). (1) Zie Cass, 29 nov. 1967, AC, 1968,  454.

 - Elektriciteit - Levering - Schade - Herstelplicht - Concessieverlenende overheid - Concessiehoudende onderneming - 
Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid - Abonnees en derden
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- Art. 18 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

27 mei 2002C.00.0378.N AC nr. 319

Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, bepaalt slechts ten laste van 
wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot wijziging van de leidingen 
(schikkingen of het plan van een inrichting) en tot uitvoering van de werken die daarmee verband houden 
uitoefenen; deze wetsbepaling omschrijft de niet-betaling van de bedoelde kosten niet als een overtreding van 
de wet zodat de voormelde niet-betaling niet op grond van artikel 24 van deze wet als een misdrijf kan 
aangemerkt worden (1). (1) Zie concl. van het O.M.

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Beheerder openbaar domein - 
Vergunninghouder - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - Weigering - Miskenning van wetsbepalingen - Aard

- Artt. 13, derde lid en 24 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 27 mei 2002, A.R. nr C.00.0378.N nr ...

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Beheerder openbaar domein - 
Vergunninghouder - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - Weigering - Miskenning van wetsbepalingen - Aard

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 27 mei 2002, A.R. nr C.00.0378.N nr ...

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - 
Weigering van vergunninghouder - Vordering van de overheid - Aard

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de schade die door dat 
misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën of de gemeenten op grond van artikel 13 
van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten 
voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering.

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - 
Weigering van vergunninghouder - Vordering van de overheid - Aard

- Art. 13 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

14 september 2001C.00.0247.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de leverancier beschikt over een termijn van acht dagen te rekenen van de 
onderbreking van de toevoer, om het secretariaat van de plaatselijke adviescommissie inzake afsluiting op de 
hoogte te brengen, kan niet worden afgeleid dat die afsluiting, in geval van nalatigheid van de leverancier, van 
bij haar oorsprong niet onregelmatig is.

 - Elektriciteit - Gas - Afsluiting - Regelmatigheid - Leverancier - Verplichting het secretariaat van de lokale adviescommissie 
inzake afsluiting op de hoogte brengen

- Art. 2 Decr.W.Gew. 21 feb.1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en 
elektriciteitsafsluiting

De stroomtoevoer is niet hersteld wanneer de leverancier de door de afsluiting getroffen klant opnieuw een 
stroomtoevoer van 2 ampère levert, waartoe hij overeenkomstig de artt. 2 en 3 Decr.W.Gew. betreffende de 
levering van een minimum aan stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik verplicht is.

 - Elektriciteit - Gas - Onregelmatige afsluiting - Civiele boete verschuldigd tot herstel toevoer - Herstel toevoer

- Art. 5 Decr.W.Gew. 21 feb.1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en 
elektriciteitsafsluiting

Art. 5 Decr. W.Gew. 21 feb. 1991 wil de leverancier die de voorschriften van het decreet betreffende de 
afsluiting van de toevoer niet in acht neemt, ertoe verplichten de abonnee of de klant, als civiele straf, een 
civiele boete te betalen die los staat van de schade die door de afsluiting is ontstaan en geen vergoedend 
karakter heeft.

 - Elektriciteit - Gas - Onregelmatige afsluiting - Leverancier - Civiele boete

- Art. 5 Decr.W.Gew. 21 feb.1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en 
elektriciteitsafsluiting

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...
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Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de binnenlandse markt met 
aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden naar verhouding van de door hem toegeleverde 
hoeveelheden, zonder onderscheid tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling 
geldt aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken marktdeelnemers, 
zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere Lid-Staten niet anders dan die van nationale 
producten wordt getroffen

 - Aardolieproducten - Economische reglementering - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Artikel 28 E.G.-Verdrag - 
Maatregel die de handel tussen Lid-Staten kan belemmeren - K.B. 11 okt. 1971 - Verplichting inzake opslagmiddelen en 
opslag van aardolieproducten - Conformiteit

- Art. 3 KB 11 okt. 1971

- Art. 28 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 februari 2001C.98.0226.N AC nr. ...

Er is slechts exploitatie van een kerninstallatie, die aanleiding geeft tot de heffing van een jaarlijkse retributie, 
wanneer de vergunde kernreactoren gebruikt worden voor de productie van elektrische energie met een 
mogelijkheid tot aanbod aan de afnemers; daartoe volstaat niet dat slechts een technisch proces is 
opgestartikel

 - Elektrische - Kerninstallatie - Exploitatie - Begrip - Retributie

- Artt. 8, a en 10, tweede lid KB 25 mei 1982

- Art. 15, derde tot vijfde lid KB 28 feb. 1963

- Art. 2, tweede lid Wet 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren

4 december 2000C.99.0095.F AC nr. ...

De voorwaarden voor de levering van elektriciteit zijn van reglementaire aard, zodat zij onmiddellijk kunnen 
worden tegengeworpen aan de eigenaar van een op het distributienet aangesloten pand, zonder dat hij zich 
persoonlijk dient te verbinden jegens de elektriciteitsdistributeur (1). (1) Zie R.v.S (IVe kamer), 27 sept. 1988, 
DE LEENER en BALLON t/ Société intercommunale d'électricité ASVERLEC n.v. en UNERG n.v., nr. 30.876, Verz. 
Arr. R.v.S, 1988, p. 1; M. LOUVEAUX, RPDB, Aanvulling IV, V° Energie électrique et gaz, nr. 442 e.v., pp. 262 
e.v.; S. MAUCQ, "Les consommateurs et les sociétés distributrices de gaz et d'électricité, une relation juridique 
complexe en mutation" in D.C.C.R., 1989-1990, pp. 321 e.v.

 - Elektriciteit - Levering - Aard

7 januari 1999C.98.0006.F AC nr. ...

De aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel op een onvoldoende diepte kan de aansprakelijkheid 
van de installateur in het gedrang brengen, zelfs als hij de minimale reglementaire diepte in acht heeft 
genomen.~

 - Elektrische installatie - Ondergrondse kabel - Onvoldoende diepte - Fout - Aansprakelijkheid

- Art. 1/187 KB 10 maart 1981

De verplichting om tijdens grondwerken in de nabijheid van een ondergrondse elektrische kabel vooraf de 
eigenaar van de kabel te raadplegen, geldt vóór het begin van ieder werk in de grond waarin die kabels 
ingegraven zijn.~

 - Ondergrondse elektrische kabel - Grondwerken - Verplichtingen

- Art. 260bis Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

- Art. 2/192 KB 10 maart 1981

EREDIENST

3 juni 1999C.98.0081.F AC nr. ...
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Uit het in artikel  21 Gw. neergelegde beginsel dat elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht, valt af te 
leiden, enerzijds, dat de benoeming en de afzetting van bedienaren van een eredienst alleen maar door de 
bevoegde geestelijke overheid kunnen geschieden, overeenkomstig de regels van de eredienst, en anderzijds, 
dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaars van de eredienst alleen door dezelfde 
overheid en overeenkomstig dezelfde regels kunnen worden uitgeoefend.~

 - Interne organisatie - Autonomie - Artikel 21, Gw. (1994)

- Art. 21 Grondwet 1994

20 oktober 1994C.93.0238.F AC nr. ...

Uit het in artikel  21, Gw. neergelegde beginsel dat elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht, valt af te 
leiden, enerzijds, dat de benoeming en de afzetting van bedienaren van een eredienst alleen maar door de 
bevoegde geestelijke overheid kunnen geschieden, overeenkomstig de regels van de eredienst, en anderzijds, 
dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaars van de eredienst alleen door dezelfde 
overheid en overeenkomstig dezelfde regels kunnen worden uitgeoefend.~

 - Interne organisatie - Autonomie - Artikel 21, Gw. (1994)

Een geschil inzake schorsing van de wedde van de bedienaar van een eredienst, wegens ontneming van zijn 
kerkelijke jurisdictie door de bevoegde geestelijke overheid, heeft betrekking op een burgerlijk recht.~

 - Bedienaar van de eredienst - Wedde - Burgerlijk recht

ERFDIENSTBAARHEID

30 mei 2003C.00.0347.N AC nr. 325

Wie de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een titel die ouder is dan 
dertig jaar, moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de 
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en aldus de 
verjaring werd gestuit en het verval door onbruik vermeden (1); wie tegenwerpt dat het recht van overgang 
reeds was tenietgegaan door bevrijdende verjaring van dertig jaar voorafgaande aan de bewezen oudste daad 
van stuiting binnen de dertig jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering, moet het bewijs van dit 
dertigjarige onbruik leveren (2). (1) Cass., 18 nov. 1983, AR 3884, nr 153. (2) Zie Cass., 5 april 1990, AR 6205, nr 
471 en, behalve telkens de voetnoot (1) bij dit arrest en bij het in vorige voetnoot geciteerde arrest, een 
commentaar, bij beide arresten, van VERHEYDEN-JEANMART N., COPPENS Ph. & MOSTIN C., Examen de 
jurisprudence (1989 à 1998), Les biens, R.C.J.B., 2000, 452, nr 202.

 - Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Conventioneel recht van overgang - Bevrijdende verjaring - Bewijslast

- Artt. 688, derde lid, 706 en 707 Burgerlijk Wetboek

13 december 2002C.99.0485.N AC nr. 671

Een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid op het ogenblik dat hij zijn 
recht verkrijgt kan zich niet beroepen op de niet overschrijving ervan in het daartoe bestemd register in het 
hypotheekkantoor (1). (1) Zie DE PAGE, H., Traité, T. VII, 1957, 972, nr 1081; KOKELENBERG, J., De 
privaatrechtelijke erfdienstbaarheden, T.P.R., 1983, 113, nr 10; DERINE, R., VAN NESTE, F. & VANDENBERGHE, 
H., Zakenrecht, V, IIB, 1984, 681, nr 947.

 - Erfdienstbaarheid uit overeenkomst - Zichtbare erfdienstbaarheid - Niet-overschrijving - Gevolg - Derde

- Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

Een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erfdienstbaarheid uit overeenkomst die hetzelfde 
voorwerp hebben kunnen gelijktijdig bestaan (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 1966, AC, 1967, 158 en 23 april 1992, A.R. 
9232, nr 114.

 - Wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut - Erfdienstbaarheid uit overeenkomst - Gelijktijdigheid

21 november 2002C.01.0219.F AC nr. 618
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De rechter die beslist dat een erf een bijkomende erfdienstbaarheid van doorgang geniet over een ander erf 
waarop ingevolge overeenkomst een erfdienstbaarheid rust ten voordele van het erf dat naast het heersend 
erf ligt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer hij niet vaststelt dat het heersend erf ingesloten is 
of dat er op het lijdend erf een erfdienstbaarheid van doorgang bestaat ten voordele van het heersend erf (1). 
(1) Cass., 26 maart 1993, AR 7899, nr. 161; J. HANSENNE, Les servitudes en droit privé, nrs. 38 e.v., p. 41 tot 
46; Pandectes belges, trefwoord Servitude en général, nr. 961, p. 296.

 - Overeengekomen dienstbaarheid van doorgang - Titel - Verbindende kracht - Miskenning - Ingesloten erf - Vaststelling 
door de rechter

- Artt. 696 en 702 Burgerlijk Wetboek

21 september 2001C.00.0486.F AC nr. ...

De beslissing die eerst vaststelt dat een beding, waarbij een erfdienstbaarheid van doorgang wordt gevestigd 
ten voordele van de verkoper en van de nieuwe koper van een erf, slechts in de koopakte werd ingevoegd om 
de toestand van een tijdelijke ingeslotenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke splitsing 
van koopakten betreffende verschillende erven, en vervolgens dat recht omschrijft als een persoonlijk recht en 
beslist dat het niet overgedragen kan worden, miskent het wettelijk begrip erfdienstbaarheid niet (1). (1) Zie 
Cass. 16 mei 1952, AC, 1952, 518.

 - Recht van doorgang - Ingesloten erf - Tijdelijke toestand - Persoonlijk recht

- Art. 686 Burgerlijk Wetboek

20 oktober 2000C.97.0240.N AC nr. ...

De vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang is een 
eigendomsvordering in de zin van artikel 1371, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 6 dec. 
1968, AC, 1969, 358 en 18 nov. 1977, ibid., 1978, 320.

 - Publiekrechtelijk - Doorgang - Vordering tot erkenning - Aard

- Art. 1371, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

6 april 2000C.97.0261.N AC nr. ...

Is niet ingesloten in de zin van artikel  682, § 1, B.W., het erf dat een toegang heeft tot de openbare weg, die 
wordt gedoogd door de eigenaar of gebruiker van het naburig erf; het is dan zonder belang dat die gedoogde 
toegang niet de minst schadelijke is.

 - Recht van uitweg - Ingesloten erf

- Art. 682, § 1 Burgerlijk Wetboek

28 januari 2000C.99.0005.F AC nr. ...

Het vonnis beslist wettig dat de erfdienstbaarheid nog steeds voor het heersend erf van nut is, wanneer het 
overweegt dat zij het gemak voor het heersend erf doet toenemen en er een meerwaarde aan verleent 
doordat er een gemakkelijker, zelfs veiliger, toegang tot de eigendom mogelijk wordt.

 - Overgang - Afschaffing - Nut

- Artt. 637, 686 et 710bis Burgerlijk Wetboek

18 november 1999C.97.0194.N AC nr. ...

Aangezien de eigenaar van een onroerend goed alleen dan tot vergoeding van abnormale burenhinder 
gehouden is wanneer hij door een niet foutief feit het evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en dit van de 
naburige eigenaar verbreekt, geeft geen aanleiding tot vergoeding wegens abnormale burenhinder de schade 
die het gevolg is van de verplichting van het lager gelegen erf om het water te ontvangen dat natuurlijk afloopt 
van een hoger gelegen erf, en de eigenaar van het hoger gelegen erf niets heeft gedaan waardoor de 
erfdienstbaarheid is verzwaard.

 - Natuurlijke waterafloop - Schade van het lager gelegen erf - Burenhinder - Natuurlijk evenwicht

- Artt. 544 en 640 Burgerlijk Wetboek

28 januari 1999C.98.0167.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet voortdurende erfdienstbaarheid, zoals een 
erfdienstbaarheid van overgang, dient het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, een 
bekentenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen.~
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 - Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaarheid van overgang - Bewijs - Akte van erkenning - Bekentenis

- Art. 695 Burgerlijk Wetboek

28 november 1997C.96.0431.F AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat een erf ingesloten is, kan daaraan, op het erf van een derde, een erfdienstbaarheid 
van uitweg toekennen zodat het een toereikende toegang krijgt, niet rechtstreeks tot de openbare weg, maar 
tot een ander erf van dezelfde eigenaar met een uitweg naar de openbare weg.~

 - Ingesloten erf - Erfdienstbaarheid van uitweg

- Art. 682 Burgerlijk Wetboek

6 november 1997C.96.0120.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een erfdienstbaarheid tenietgaat wanneer de 
houder van dat recht een houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht.~

 - Tenietgaan - Rechtsverwerking

- Artt. 675 tot 680, 688, 689, 690, 706, 1134, 2219 en 2262 Burgerlijk Wetboek

1 maart 1996C.95.0217.F AC nr. ...

Art. 682, § 1, B.W. sluit niet uit dat de eigenaar van een ingesloten erf kan verkrijgen dat onder het naburig erf 
leidingen worden aangelegd voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan.~

 - Ingesloten erf - Aanleg van ondergrondse leidingen

ERFENISSEN

26 november 2004C.03.0122.N AC nr. 570

Vanaf het openvallen van de nalatenschap kunnen de erfgenamen te allen tijde, en ook in het kader van een 
gerechtelijke verdeling, overeenkomen omtrent de wijze waarop tot verdeling van de onverdeelde goederen 
wordt gekomen; zo kunnen zij overeenkomen dat de onverdeelde goederen in nature zullen worden verdeeld, 
openbaar geveild of onderhands verkocht (1). (1) W. Pintens, B. Van der Meersch en K. Vanwinckelen, Inleiding 
tot het familiaal vermogensrecht, Universitaire Pers, 2002, 848 nr 1888; M. Puelinckx-Coene, J. Verstraete en 
N. GeelhandOverzicht van rechtspraak Erfenissen 1988-1995", T.P.R. 1997, (133) nr 204-205.

 - Verdeling - Wijze van verdeling - Alle erfgenamen aanwezig en meerderjarig - Onderlinge overeenstemming

- Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 819 Burgerlijk Wetboek

12 november 2004C.02.0431.N AC nr. 543

Art. 792 B.W. heeft betrekking op alle gevallen van bedrog waarin een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-
erfgenamen, de gelijkheid van de verdeling tracht te verbreken, hetzij doordat hij zich goederen toe-eigent, 
hetzij doordat hij de desbetreffende hem door de wet opgelegde verklaringen verzuimt en aldus de van de 
overledene gekregen giften verborgen houdt (1). (1) Cass., 23 mei 1991, AR 8998 en 9054, nr 489.

 - Verwerping - Recht van verwerping - Verval - Toepassingsgebied

De erfgenaam die de goederen van een nalatenschap weggemaakt of verborgen gehouden heeft, kan de in 
artikel  792 B.W. bedoelde sanctie niet ontlopen tenzij hij uiterlijk voor het afsluiten van de in artikel  1175 
Ger.W. bedoelde boedelbeschrijving uit eigen beweging op de leugenachtige verklaring is teruggekomen (1). 
(1) Zie Cass., 23 mei 1991 vermeld in voetnoot 1. De inkeer van de erfgenaam die zich schuldig maakt aan 
heling van de erfgoederen moet niet alleen tijdig zijn, maar ook "uit eigen beweging" geschieden. Dit wordt 
door het arrest verduidelijkt als "zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen te zijn". Bij voorbeeld de 
obligate waarschuwing die de notaris luidens artikel 1183, 10° Ger.W. geeft, staat op zich niet eraan in de weg 
dat een erfgenaam alsdan nog uit eigen beweging terugkomt op eerder afgelegde leugenachtige verklaringen. 
Zie H. De Page, Traité, IX, 1974, 505, nr 669; M. Puelinckx-Coene, J. Verstraete en N. Geelhand, Overzicht van 
rechtspraak Erfenissen 1988-1995, T.P.R. 1997, (133) nr 150 tot 165; T. Van Sinay en J. Verstappen, 
Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en faillissement, Mys & Breesch, 1993, 23 nr 35-36.

 - Goederen van de nalatenschap verborgen houden
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6 februari 2004C.01.0232.F AC nr. 64

De wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van 
de continuïteit is niet van toepassing als de nalatenschap, al was het maar voor een gedeelte, geen 
landbouwbedrijf omvat in de zin van artikel 1 van de wet.

 - Landbouwbedrijf - Overlijden van de erflater - Overname

- Art. 1 Wet 29 aug. 1988

16 mei 2002C.99.0497.N AC nr. 298

De bepaling dat de toerekening op het beschikbaar gedeelte en de inkorting niet kunnen worden gevorderd 
door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die hebben toegestemd in een 
schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden in rechte lijn, geldt enkel in 
zoverre de schenking met toepassing van de eerste regel van artikel  918 B.W. moet worden aangerekend op  
het beschikbaar gedeelte, en niet in zoverre de schenking moet worden aangerekend op de reserve van de 
erfgenamen wegens een uitdrukkelijk beding in de schenkingsakte dat de schenking geschiedt als voorschot op 
de nalatenschap.

 - Erfgerechtigde in de rechte lijn - Schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik - Toestemming van de andere 
erfgerechtigden - Toerekening op het beschikbaar gedeelte - Toepassing

- Art. 918 Burgerlijk Wetboek

Een schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn betreft 
de waarde in volle eigendom van het geschonken goed; zij kan geheel of gedeeltelijk geschieden als voorschot 
op de nalatenschap en dient dan te worden aangerekend op de reserve van de erfgenamen en niet op het 
beschikbaar gedeelte (1). (1) Zie Cass., 8 okt. 1992, A.R. 9398, nr. 656, en de conclusie van advocaat-generaal 
Piret in Bull. en Pas.; M. Puelinckx-Coene, N. Geelhand en F. BuyssensOverzicht van rechtspraak Giften 
1993-1998", T.P.R., 1999 (779), nr. 519 e.v.

 - Erfgerechtigde in de rechte lijn - Schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik - Voorschot op nalatenschap - 
Toestemming van de andere erfgerechtigden

- Art. 918 Burgerlijk Wetboek

4 mei 2001C.97.0430.N AC nr. ...

De bepaling krachtens welke iedere mede-erfgenaam geacht wordt alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in 
alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling zijn ten deel gevallen en nooit de eigendom 
van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad, heeft enkel betrekking op de verwerving van 
de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen gevestigde zakelijke 
rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop gevestigde persoonlijke rechten in het geval het goed wordt 
toebedeeld aan een andere mede-erfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar bevat geen 
afwijkende regeling betreffende het toekomen van de vruchten van de onverdeelde goederen aan de 
deelgenoten en sluit dus niet uit dat de deelgenoot die alleen het onverdeelde goed heeft gebruikt of het 
exclusieve genot ervan heeft gehad een vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten dient verdeeld 
te worden (1). (1) Het toepasselijk artikel 577bis B.W. werd als artikel 577-2 vernummerd bij artikel 1 W. 30 
juni 1994. De door het Hof gestelde regel is dus niet gesteund op § 5 van dat artikel, die het uitsluitend recht 
van de deelgenoot regelt.

 - Verdeling - Kavel - Samenstelling - Exlusief gebruik en genot

- Artt. 577bis, § 8 en 883 Burgerlijk Wetboek

6 april 2001C.98.0316.N AC nr. ...

De verdeling van een landbouwbedrijf door overname doet niet af aan de erfregeling zelf, en sluit niet uit dat 
met alle eigenschappen van het over te nemen goed, zoals verkavelingsmogelijkheden, wordt rekening 
gehouden bij het bepalen van de waarde ervan.

 - Landbouwbedrijf - Recht van overname - Waardebepaling

- Art. 4 Wet 29 aug. 1988

22 juni 2000C.98.0371.N AC nr. ...
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Niet de schuldeisers van de erflater, maar alleen de schuldeisers van de erfgenaam die de nalatenschap heeft 
verworpen kunnen de vernietiging ervan vorderen, en de machtiging om uit hoofde van de erfgenaam in zijn 
plaats de nalatenschap te aanvaarden (1). (1) De Page, H., en Dekkers, R., Traité élémentaire de droit civil 
belge, IX, Bruylant 1974, 577 e.v., nrs. 774, 775 en 776.

 - Verwerping van nalatenschap - Benadeling van de rechten van de schuldeisers - Vordering tot vernietiging van de 
verwerping en tot machtiging om te aanvaarden - Schuldeiser van de verwerpende erfgenaam - Schuldeiser van de erflater

- Art. 788 Burgerlijk Wetboek

11 februari 2000C.98.0196.F AC nr. ...

Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aangekocht heeft met geld dat hem door zijn 
ouders is gegeven of met door hen afbetaalde leningen, hebben die giften uitsluitend dat geld of die 
afbetaalde bedragen en geenszins  de onroerende goederen zelf tot voorwerp; daaruit volgt dat, wanneer 
dergelijke giften in de massa van de nalatenschap ingebracht moeten worden, enkel het geschonken geld of de 
door de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte onroerende goederen ingebracht moeten 
worden.

 - Vereffening - Verdeling - Huwelijksgemeenschap - Schenkingen tussen ouders en kind - Schenking van geld - Aankoop van 
een onroerend goed - Inbreng in de massa van de nalatenschap - Voorwerp van de inbreng

- Artt. 829, 843, 851, 868 en 869 Burgerlijk Wetboek

21 januari 2000C.98.0335.F AC nr. ...

Wanneer afstand van een erfenis geen schenking is, blijft de latere verdwijning van de oorzaak ervan in de 
regel zonder gevolgen voor de geldigheid ervan.

 - Afstand van recht - Verdwijning van de oorzaak

- Artt. 785 en 1131 Burgerlijk Wetboek

9 april 1999C.98.0057.N AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. du JARDIN, Cass., 9 april 1999, AR C.98.0057.N, AC, 1999, nr...

 - Kleine nalatenschappen - Overneming - Voorwaarden m.b.t. de over te nemen goederen

Wanneer het noch om een landbouwexploitatie, noch om een handels-, ambachts- of nijverheidsbedrijf gaat, 
is het recht tot overneming beperkt tot de woning die bij het overlijden betrokken was door de overledene, 
zijn echtgenoot of één van zijn afstammelingen betrokken, en tot de stoffering ervan, met uitsluiting van de 
gronden die met de over te nemen woning geen eenheid vormen.

 - Kleine nalatenschappen - Overneming - Voorwaarden m.b.t. de over te nemen goederen

- Art. 4 Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschap

11 mei 1998C.95.0116.N AC nr. ...

Artikel 4 Wet Kleine Nalatenschappen laat de in voormelde wetsbepaling bepaalde personen niet toe de 
woning met de gronden, die een landbouwuitbating vormen, over te nemen in het geval dat de erflater, op het 
ogenblik van zijn overlijden, de woning bewoonde terwijl de gronden in uitbating waren bij een van de in 
voormeld artikel 4 tot overname gerechtigde personen, die op het ogenblik van het overlijden de gronden 
reeds in gebruik had.

 - Kleine nalatenschap - Overlijden van de erflater - Overneming van landbouwuitbating

- Art. 4 Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschap

12 maart 1998C.95.0462.N AC nr. ...

Uit de beslissing dat waarden behoren tot een nalatenschap volgt niet noodzakelijk, noch kan rechtstreeks 
afgeleid worden de beslissing tot afgifte van die waarden aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalatenschap.~

 - Nalatenschap - Samenstelling - Beslissing - Gevolg - Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik - Vordering tot afgifte

- Art. 745bis Burgerlijk Wetboek

13 februari 1998F.97.0045.F AC nr. ...
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Het aanvaarden van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving maakt geen einde aan de 
wettelijke voortzetting van het bezit van de goederen van de nalatenschap dat aan de erfgenaam was 
verleend.~

 - Aanvaarding - Voorrecht van boedelbeschrijving - Samenstelling - Goederen - Bezit - Wettelijke voortzetting

- Artt. 774, 793 en 802 Burgerlijk Wetboek

Het aanvaarden van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving kan niet worden herroepen.~

 - Aanvaarding - Voorrecht van boedelbeschrijving - Onherroepelijk karakter

- Artt. 774, 793 en 802 Burgerlijk Wetboek

23 januari 1998C.96.0385.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat de weduwe en de zoon van een overledene, na diens overlijden, de inboedel volledig 
hebben behouden van het pand dat de weduwe van de overledene samen met hem betrok op het ogenblik 
van diens overlijden, heeft de rechter niet wettig kunnen afleiden dat die erfgenamen een daad van 
stilzwijgende aanvaarding van de erfenis hadden verricht.

 - Stilzwijgende aanvaarding - Grondslag - Behoud van de inboedel - Wettigheid

- Art. 778 Burgerlijk Wetboek

Het Hof van Cassatie vermag na te gaan of de feitenrechter, uit de feiten die hij vaststelt, wettig de 
stilzwijgende aanvaarding van een erfenis heeft kunnen afleiden.

 - Stilzwijgende aanvaarding - Beslissing van de rechter - Grondslag - Toetsing van het Hof

- Art. 778 Burgerlijk Wetboek

30 januari 1997C.96.0158.F AC nr. ...

Het bij W. 29 aug. 1988 ingevoerde recht van overname ontstaat op het tijdstip waarop de nalatenschap van 
de rechtsvoorganger van de erfgenamen in onverdeeldheid openvalt.~

 - Landbouwbedrijf - Recht van overname - Ontstaan van het recht - Datum

12 december 1996C.96.0040.F AC nr. ...

De rechtsvordering wegens verberging van nalatenschap kan weliswaar gelijktijdig met de verdeling worden 
ingesteld, maar zij kan ook rechtstreeks, hetzij vòòr hetzij na de verdeling worden ingesteld, met dien 
verstande dat iedere erfgenaam slechts kan opkomen voor zijn eigen aandeel in de verborgen gehouden zaak.

 - Verberging van nalatenschap - Rechtsvordering wegens verberging - Instellen van die rechtsvordering - Wijze - 
Ontvankelijkheid

- Art. 792 Burgerlijk Wetboek

7 april 1995C.93.0200.N AC nr. ...

Artt. 8, §1 jo 14 E.V.R.M. staat er niet aan in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766 B.W. nog worden 
toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn vóór 13 juni 1979.~

 - Natuurlijk kind - Artikelen 765 en 766 (oud) B.W. - Verenigbaarheid met artikelen 8, § 1 jo 14 E.V.R.M. - Erfrechten van de 
naaste verwanten

22 december 1994C.94.0035.F AC nr. ...

Het testament waarin de langstlevende echtgenoot wordt onterfd mag opgemaakt zijn vóór de 
scheidingsperiode die onmiddellijk aan het overlijden van de erflater voorafgaat.~

 - Langstlevende echtgenoot - Onterving - Testament - Datum

- Art. 915bis, § 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...

De verkoop door een medeëigenaar van de onverdeelde rechten die hij bezit in een onroerend goed dat deel 
uitmaakt van een ruimere nalatenschap, vereist niet de medewerking van de overige medegerechtigden van 
die nalatenschap.~

 - Nalatenschap - Mede-eigendom - Aandeel in een afzonderlijk goed - Geldigheid - Beschikking

- Art. 577bis, § 4 Burgerlijk Wetboek

P. 866/30476-9-2016



Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een 
nalatenschap niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700 B.W. over het 
recht zelf op de goederen van de onverdeeldheid ontstaan.~

 - Betwist recht - Naasting - Vordering tot vereffening en verdeling - Nalatenschap

- Art. 1207 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1699 en 1700 Burgerlijk Wetboek

EUROPESE UNIE

ALGEMEEN

16 december 2003P.02.0013.N AC nr. 654

Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld die naar aanleiding van een 
overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern communautair douanevervoer is ontstaan, 
invorderen wanneer dit kantoor hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte 
voor communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is 
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld; dit geldt 
ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van 
inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet-
tijdige kennisgeving aan een fout of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (1). (1) Zie Cass., 1 april 2003, 
AR P.02.1547.N, nr ...; 9 dec. 2003, AR P.02.0381.N, nr ...

Algemeen - Douanevervoer - Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming - Mededeling daarvan door 
het kantoor van vertrek - Termijn van elf maanden

- Art. 11bis EEG-Verordening nr 1062/87 van 27 maart 1987

9 december 2003P.02.0381.N AC nr. 636

Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld, die naar aanleiding van een 
overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern communautair douanevervoer is ontstaan, 
invorderen wanneer dit kantoor hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte 
voor communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is 
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld; dit geldt 
ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van 
inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet-
tijdige kennisgeving aan een fout of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (1). (1) Zie Cass., 1 april 2003, 
AR P.02.1547.N, nr ...; zie ook Hof van Justitie, C-112/01, van 14 nov. 2002, inz. SPKR 4 nr 3482 ApS.

Algemeen - Douanevervoer - Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming - Mededeling daarvan door 
het kantoor van vertrek - Termijn van elf maanden

- Art. 379, eerste lid EEG-Verordening nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993

10 oktober 2002C.01.0300.F AC nr. 528

Artikel 4, b), Verordening (EG) nr 2790/1999 van 22 december 1999 sluit niet uit dat een verticale 
overeenkomst een categoriek verbod van verkoop via internet mag bevatten, als dat verbod objectief 
verantwoord is. Gedeeltelijk andersluidende conclusie (1). (1) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping 
van de voorziening, maar besloot tot verwerping van het tweede middel op grond dat dit middel enkel berust 
op de stelling dat artikel 4 van de verordening (EG) nr 2790/1999 van 22 december 1999 postorderverkoop, 
inclusief via internet, verbood, terwijl dat verbod enkel in de richtlijnen van de Commissie is terug te vinden en 
niet in de verordening zelf. Die uitlegging van de verordening is dus volgens het O.M. geen wet in de zin van 
artikel  608 Ger.W. en kan dus niet tot cassatie leiden.

Algemeen - Mededinging - Verordening (EG) nr 2790/1999 van 22 dec. 1999 - Artikel 4, b) - Selectieve distributie - Verticale 
overeenkomst - Verbod op verkoop via internet - Geldigheid

14 januari 2000C.98.0477.F AC nr. ...
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Het arrest dat op grond van vaststellingen en overwegingen waaruit niet blijkt dat het een grond tot ontheffing 
van aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen, beslist dat een verordening van de administratieve 
overheid, ook al is ze strijdig met het E.E.G.-Verdrag, geen fout oplevert indien de schending van voornoemd 
verdrag niet voldoende gekwalificeerd, ernstig en kennelijk is, is niet naar recht verantwoord.

Algemeen - Met het E.E.G.-Verdrag strijdige verordening - Fout van de administratie

ALLERLEI

8 juni 2004P.04.0842.N AC nr. 309

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel 
na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

Allerlei - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Benadeelde - Vreemdeling - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen vreemdelingen slachtoffer waren 
van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was 
van het misdrijf, en niet vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen 
vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf.

Allerlei - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Spaanse onderzoeksrechter - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - 
Benadeelde - Vreemdeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Voorwaarden - Toezicht door het Hof - 
Toepassing

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt vervolgd, moet eerst 
worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de 
Belgische rechter rechtsmacht op grond van artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, 
zoals gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van 
de wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen.

Allerlei - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten

- Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 mei 2004P.04.0660.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC, 2004, nr ... .

Allerlei - Europees aanhoudingsbevel - Wet 19 dec. 2003 - Tenuitvoerlegging - Artikel 4, 4° - Weigeringsgrond - Bevoegdheid 
van de Belgische gerechten - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een 
vreemdeling - Voorafgaand officieel bericht

Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het 
misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, aan geen 
vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze 
het aangegeven misdrijf zou kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om 
vervolging in te stellen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Allerlei - Europees aanhoudingsbevel - Wet 19 dec. 2003 - Tenuitvoerlegging - Artikel 4, 4° - Weigeringsgrond - Bevoegdheid 
van de Belgische gerechten - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een 
vreemdeling - Voorafgaand officieel bericht

3 februari 2004P.03.1427.N AC nr. 56

Het middel dat schending aanvoert van een Europese richtlijn, zonder voor te houden dat de wet een niet-
correcte omzetting van deze richtlijn zou inhouden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Allerlei - Europese richtlijn - Cassatiemiddel - Geen aanvoering van niet-correcte omzetting - Ontvankelijkheid

29 mei 2001P.00.1434.N AC nr. ...
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De tolerantiegrens voor ramingen inzake de hoeveelheden in kilogram aan boord gehouden vis waarvoor een 
TAC (Total Allowable Catches of totaal toegestane vangsten) is vastgesteld beoogt de eenvormigheid van de 
logboeken om alzo op het niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een doeltreffender controle op de naleving 
van de geldende voorschriften zoals de toegelaten maximumvangsten en heeft geen betrekking op de 
opgelegde maximumvangsten zelf.

Allerlei - Visserij - Zeevisserij - Artikel 5, tweede lid verordening nr 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983 - Maximum 
toegelaten vangst - Tolerantiegrens - Controle

- Art. 5, lid 2 EEG-Verordening nr 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983

29 maart 2001C.00.0190.F AC nr. ...

Hoewel het Verdrag van Brussel, in beginsel, van toepassing is op een vordering tot uitkering van 
levensonderhoud, zelfs als zij een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat 
van personen, volgt uit geen enkele bepaling van artikel  5, 2°, van dat Verdrag dat het, met afwijking van de 
uitsluiting vermeld in artikel  1, tweede lid, 1° ervan, van toepassing zou zijn inzake de staat van personen.

Allerlei - Verdrag van Brussel van 27 september 1968 - Staat van de personen - Toepassingsgebied

18 december 1997C.94.0287.N AC nr. ...

Het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.) die voortvloeien uit 
verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde 
en van sommige accijnzen, kan slechts betrekking hebben op een schuldvordering waarvoor een executoriale 
titel bestaat, zodat het bekrachtigen, erkennen, aanvullen of vervangen van de overgelegde titel niet kan 
worden geweigerd wanneer voor de Staat, waarin de verzoekende autoriteit is gevestigd, de titel in 
behoorlijke vorm is opgesteld.

Allerlei - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering - Executoriale 
titel - Vorm

- Artt. 13 en 16 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen 
in de EEG

Indien gedurende de invorderingsprocedure overeenkomstig de wet van 20 juli 1979 de schuldvordering of de 
in de lidstaat van de Europese Unie (E.E.G.) waar de vragende autoriteit is gevestigd afgegeven executoriale 
titel, door een belanghebbende worden betwist, wordt de zaak door deze voor de bevoegde instantie van de 
lidstaat gebracht waar deze autoriteit is gevestigd, overeenkomstig de in deze laatste Staat geldende 
rechtsregels en vermag de rechter van de aangezochte Staat het verzoek tot invordering hierop niet af te 
wijzen.

Allerlei - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering - Executoriale 
titel of schuldvordering - Betwisting

- Art. 16 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de 
EEG

Zo het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.) die voortvloeien uit 
verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde 
en van sommige accijnzen, de naam en het adres van de betrokken persoon moet vermelden, wordt niet 
vereist dat ook de voornaam zou worden vermeld, zodat het niet toegelaten is aan het verzoek geen gevolg te 
geven op grond dat de voornaam van de betrokkene niet erop wordt vermeld.

Allerlei - Douanerechten - Invordering van schuldvorderingen - Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering - Vermelding 
van identiteit van betrokkene

- Art. 6, § 3 Wet 20 juli 1979, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in 
de EEG

PREJUDICIELE GESCHILLEN

7 december 2004P.04.1196.N AC nr. 598
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Een strafrechtelijk beslag bij een onderzoek naar een btw-misdrijf heeft niets uitstaande met de toepassing 
van de btw-wetgeving en inzonderheid met de inhouding van het voor teruggave vatbare btw-overschot, zodat 
het Hof van cassatie een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent de 
bestaanbaarheid van een regel van procesrecht met het Europees recht inzake btw-inhoudingen niet moet 
stellen.

Prejudiciële geschillen - Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - btw-misdrijven - Beslag in strafzaken - 
Bestaanbaarheid met het Europees recht - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 234, ex. art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Artt. 35, 89, en 61quater Wetboek van Strafvordering

25 oktober 2004S.01.0099.F AC nr. 506

Het H.v.J. is niet bevoegd om, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over de uitlegging van 
artikel  1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952.

Prejudiciële geschillen - Uitlegging - H.v.J. - Bevoegdheid - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 1, eerste lid, aanvullend 
protocol 20 maart 1952 - Goed

- Art. 6, tweede lid Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie

- Art. 234, eerste lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

11 oktober 2004S.01.0137.F AC nr. 469

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel  7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof van 
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen (1). (1) Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz. A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met 
concl. O.M., in Bull. en Pas.,I, 1996; zie cass., 8 maart 1999, volt. terechtz., AR. S.96.0028.F, nr. 139, met concl. 
O.M. p. 1055; H.v.J. 22 okt. 1998 (Wolfs t. Rijksdienst der Pensioenen), c-154/96, Verz. Arr. H.v.J., I, p. 6173; 23 
mei 2000 (Buchner e.a. t/ Sozialversicherungsanstalt der Bauern), c- 104/98, Verz. Arr. H.v.J., I, p. 3625; artikel  
3, § 1, tweede lid, K.B. nr. 72 van 10 nov. 1967, na de wijziging ervan bij K.B. nr. 416 van 16 juli 1986.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - H.v.J.

- Art. 3, § 1, tweede lid KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 7, § 1, a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

23 maart 2004P.03.1577.N AC nr. 164

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap, wanneer het antwoord op deze vraag geen weerslag kan hebben op zijn beoordeling van het 
middel en derhalve niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen (1). (1) Zie Cass., 29 april 2003, AR P.02.1459.N, 
nr ...

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht 
noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 
188.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 december 2003P.02.0013.N AC nr. 654
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Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel 11bis, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1062/87 van de Commissie van 27 
maart 1987, ingevoegd door artikel 1, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1429/90 van de Commissie van 29 mei 
1990, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst 
over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de 
aangever dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden, verzoekt het Hof in de regel het 
Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen van de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Uitlegging noodzakelijk - Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

9 december 2003P.02.0381.N AC nr. 636

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel 379, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 
1993, voor het Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst 
over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan mededeling binnen bedoelde termijn aan de aangever 
dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht, verzoekt het Hof in de regel het Hof van 
Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen van de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Uitlegging noodzakelijk - Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

2 oktober 2003C.00.0372.N AC nr. 468

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het EEG-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel  9.1, eerste lid, van de EEG-Verordening nr 2730/79 van de Raad van 29 november 
1979 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer voor 
landbouwproducten, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak 
waar de vraag rijst wanneer de naar derde landen uitgevoerde goederen geacht moeten worden het 
geografisch grondgebied van de Gemeenschap te hebben verlaten, verzoekt het Hof in de regel het Hof van 
Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen (1). (1) Zie Cass., 4 nov. 1996, A.R. nr 
S.95.0146.N, AC, 1996, 411; Cass., 30 juni 1997, A.R. nr S.96.0116.N, AC, 1997, 308; Cass., 13 jan. 2000, A.R. nr 
C.95.0318.N, AC, 2000, 30; Cass., 6 nov. 2000, A.R. nr S.00.0029.F, AC 2000, 603, met concl. Eerste adv.-gen. 
J.F. LECLERCQ.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen 
van de Gemeenschap - Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie E.G.

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Wanneer over het antwoord op de aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde 
prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, meldt dat Hof zulks voorafgaandelijk aan de 
verwijzende rechterlijke instantie, verzoekt het de belanghebbenden hun eventuele opmerkingen daarover in 
te dienen en doet het naderhand uitspraak bij een met redenen omklede beschikking.

Prejudiciële geschillen - Hof van Justitie - Prejudiciële vraag waarover geen twijfel kan bestaan - Gevolgen voor de 
procesvoering

16 juni 2003S.00.0029.F AC nr. 353

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 6 nov. 2000, A.R. S.00.0029.F, AC 2000, nr ...

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie E.G.
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Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel  41 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Economische 
Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976 en namens de Gemeenschap 
gesloten door de Verordening (EEG) nr. 2211/78 van de Raad van 26 september 1978, voor het Hof van 
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst over de uitlegging van 
het begrip "samentelling van de tijdvakken van verzekering" inzake de werkloosheidsuitkeringen die wegens 
het beroepsverleden worden verhoogd, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen (1). (1) Zie concl. O.M.; artikel  234 van de geconsolideerde versie.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie E.G.

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens 
het middel zijn geschonden, geen enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het 
Hof in de plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1984, 
AR 4359, nr 595.

Prejudiciële geschillen - Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - Vraag van interpretatie of geldigheid - 
Cassatiemiddel - Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof 
om het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Wanneer het middel verworpen wordt om een reden die geen verband houdt met de in dat middel bedoelde 
gemeenschapsrechtelijke bepalingen, dienen er aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
geen prejudiciële vragen te worden gesteld over de uitlegging van die bepalingen.

Prejudiciële geschillen - Middel - Verwerping - Reden die geen verband houdt met de bedoelde gemeenschapsrechtelijke 
bepalingen

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende 
ingelicht acht (1). (1) Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1111.F, nr 114; 6 okt. 1995, AR C.94.0457.F, nr 419; 20 feb. 
1997, AR C.96.0081.F, nr 99; 16 juni 1997, AR S.96.0127.N, nr 275; 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...; 
CHEVALIER R.-M. en MAIDANI D.Guide pratique article 177 C.E.E.", p.61.

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is het Hof slechts 
gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 
wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het 
Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 188; 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

1 april 2003P.02.1547.N AC nr. 219

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende 
ingelicht acht (1). (1) Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1111.F, nr 114; 6 okt. 1995, AR C.94.0457.F, nr 419; 20 feb. 
1997, AR C.96.0081.F, nr 99; 16 juni 1997, AR S.96.0127.N, nr 275; CHEVALIER R.-M. en MAIDANI, D.Guide 
pratique article 177 C.E.E.", p.61.

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
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Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is het Hof slechts 
gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 
wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het 
Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 188.

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

5 september 2002D.99.0018.F AC nr. 418

Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten, wanneer een Europese 
richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een 
beroep, zoals dat van architect, uit te oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van 
een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt het Hof van 
Cassatie een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Prejudiciële geschillen - Erkenning van diploma's - Richtlijn - Beoordeling door de Staten

- Artt. 52, 57 en 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is gebleken is er geen aanleiding tot het stellen van een 
daarop gegronde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1). (1) Zie 
Cass., 16 november 1994, AR P.94.0385.F, nr. 490; 24 sept. 1997, AR P.97.0610.F, nr. 366; 17 juni 1998, AR 
P.98.0567.F, nr. 322; 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr...

Prejudiciële geschillen - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag 
die gegrond is op een onjuiste juridische onderstelling

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 maart 2000S.98.0143.F AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, 
behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, zich niet opnieuw, bij wege van prejudiciële vraag, voor uitlegging tot het H.v.J. te 
wenden, op voorwaarde dat zij zich bij die uitleggingsbeslissing aansluiten. (Impliciet).

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234, geconsolideerd E.E.G.-Verdrag - Handelingen verricht door de 
instellingen - Bepaling - Uitlegging - Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie E.G. - Verzoek - Exceptie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

Wanneer, voor de beoordeling van een cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag 
aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde vordering gestoeld op verschillende verbintenissen 
ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag worden gebracht, ook al moeten de 
contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels van de Staat van de 
aangezochte rechter, de ene in het land van de aangezochte rechter worden uitgevoerd, de andere in een 
andere EG-lidstaat, in acht genomen dat de aangezochte rechter op grond van de hem overgelegde vordering 
oordeelt dat de twee verbintenissen die aan de vordering ten grondslag liggen, niet aan elkaar ondergeschikt 
zijn, maar gelijkwaardig, is het Hof van Cassatie gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 
te verzoeken over die vraag bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Verplichting - Executieverdrag - Overeenkomst - Gelijkwaardige verbintenissen - 
Bevoegde rechter

- Artt. 2 en 5.1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

8 december 1999P.96.0780.F AC nr. ...
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Wanneer de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Europese 
Gemeenschap, zoals artikel   112 van E.E.G.-Verordening 918/13 betreffende de instelling van een 
communautaire regeling inzake douanevrijstellingen, gewijzigd bij de E.E.G.-Verordening 1315/88, voor het 
Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie om bij 
wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie - E.E.G.-Verordening 918/13 - Douanevrijstellingen

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 september 1999S.96.0116.N AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een akte van de instellingen van de 
gemeenschap, zoals de artikelen 45 en 49, b, ii van de Verordening nr 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 -
Sociale zekerheid- E.G. betreffende het in aanmerking nemen van tijdvakken van verzekering inzake 
ouderdomspensioen, voor het Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof in de 
regel, het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Uitlegging van het gemeenschapsrecht - Verplichting voor het Hof van Cassatie - E.E.G.-Verordening 
nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 - Sociale zekerheid (E.G.) - Ouderdomspensioen - Verzekeringstijdvakken - Berekening

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van een bepaling van E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel   7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec.  1978, voor het Hof van 
cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële 
beslissing uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen van de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen van de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - H.v.J.

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel   7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec.  1978, voor het Hof van 
cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen van de instellingen - 
Bepaling - Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

2 februari 1999P.95.0169.N AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel  8 van de Eerste Richtlijn van de Raad 80/1263/EEG van 4 december 1980 
betreffende de invoering van het rijbewijs, en zoals de artt. 1.2 en 8.1 van de Richtlijn van de Raad 91/439/EEG 
van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, noodzakelijk is voor het Hof van Cassatie om zijn arrest te wijzen, 
vraagt het Hof, in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Akten van de instellingen - Bepaling - 
Uitlegging - Verzoek - Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

23 april 1998C.93.0072.N AC nr. ...
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Wanneer voor het Hof van cassatie een vraag rijst in verband met de uitlegging van een bepaling van een 
Richtlijn van de Raad, met name de vraag naar de draagwijdte van artikel  17.2 van de Zesde Richtlijn 77/388 
E.G. Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag), 
verzoekt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen daarover bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen.

Prejudiciële geschillen - Bepalingen van een Richtlijn E.G. Raad - Vraag om uitlegging - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag

- Artt. 1 en 2 KB nr 3 van 10 dec. 1969

- Art. 45, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 juni 1997S.96.0127.N AC nr. ...

Hoewel artikel 177, laatste lid van het E.E.G.-Verdrag, zonder enige beperking, de nationale rechterlijke 
instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, verplicht 
om elke voor hen opgeworpen vraag om uitlegging aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
voor te leggen, geldt deze verplichting niet wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenstemt met een 
vraag waarover in een gelijkaardig geval reeds een prejudiciële beslissing is gewezen.

Prejudiciële geschillen - Verplichting - Voorgaanden

- Art. 177, laatste lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 april 1997P.96.1112.F AC nr. ...

Het Hof van cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht 
noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof mogelijk te maken.~

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

20 februari 1997C.96.0081.F AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J.  o.m.  reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, 
behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, zich niet opnieuw, bij wege van prejudiciële vraag, voor uitlegging tot het H.v.J.  te 
wenden, op voorwaarde dat zij bij die uitleggingsbeslissing aansluiten. (Impliciet).~

Prejudiciële geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Handelingen van de instellingen - Bepaling - 
Uitlegging - Noodzakelijke uitlegging - H.v.J. - Verzoek - Uitzondering

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

18 november 1996S.94.0138.F AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een door de instellingen van de 
Gemeenschap verrichte handeling, zoals artikel 69, §4 van de verordening (E.E.G.) nr.  1408/71 van 14 juni 
1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof van Cassatie mogelijk te maken, in casu in een zaak waar 
de vraag rijst of die bepaling de voorwaarde oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden 
in België moeten zijn uitgeoefend voor de handhaving en voor het verkrijgen van de hoedanigheid van 
gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan wel alleen voor de handhaving van die hoedanigheid en niet voor 
het verkrijgen ervan, wendt het Hof zich, in de regel, tot het Hof van Justitie opdat dit bij wijze van prejudiciële 
beslissing uitspraak doet.

Prejudiciële geschillen - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - Bepaling - 
Uitlegging - Vraag - Uitlegging noodzakelijk om een uitspraak van het Hof mogelijk te maken - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

20 juni 1996C.94.0058.N AC nr. ...
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Wanneer in een voor het Hof van cassatie aanhangige zaak een vraag wordt opgeworpen om uitlegging van 
een verdragsbepaling, zoals van artikel  47, lid 1, Executieverdrag, en wanneer een beslissing betreffende die 
vraag noodzakelijk is voor het door het Hof te wijzen arrest, is in deze stand van de procedure alleen het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschap bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing over die vraag 
uitspraak te doen.~

Prejudiciële geschillen - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van een verdragsbepaling - Vraag gerezen in een 
bij het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Artt. 1 tot 3 Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Executieverdrag van 27 sept. 
1968 en gemeenschappelijke verklaring, opgemaakt te Luxemburg op 3 juni 1971, en goedgekeurd bij de wet van 
18 juli 1973 - B.S. 1975, p.9604.

24 november 1995D.95.0007.F AC nr. ...

Wanneer de nationale rechter een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de 
uitlegging van een door een instelling van de Europese Unie verrichte handeling, is hij door die uitlegging 
gebonden.~

Prejudiciële geschillen - Beslissing van het Hof van Justitie - Verplichting van de nationale rechter

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

6 oktober 1995C.94.0457.F AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, 
behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, zich niet opnieuw, bij wege van een prejudiciële vraag, voor uitlegging tot het H.v.J. te 
wenden, op voorwaarde echter dat zij zich bij die uitleggingsbeslissing aansluiten. (Impliciet)~

Prejudiciële geschillen - Uitlegging - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - Bepaling - 
Uitlegging noodzakelijk om een uitspraak van het Hof mogelijk te maken - Geen verplichting voor het Hof van Cassatie om 
zich tot het H.v.J. te wenden - Voorwaarde - Verdrag

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

1 februari 1995P.94.1111.F AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G-Verdrag dezelfde is als de vraag waarover het Hof van Justitie 
E.E.G. een beslissing van uitlegging heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties waarvan de 
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor enige voorziening, zich niet opnieuw, bij wijze 
van een prejudiciële vraag, voor uitlegging tot het Hof van Justitie te wenden, op voorwaarde evenwel dat zij 
zich in hun beslissing naar die uitlegging gedragen.~

Prejudiciële geschillen - E.E.G.-Verdrag - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag - Uitlegging - Artikel 177 - 
Hof van Cassatie

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel vragen opwerpt i.v.m. de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of 
van de door de instellingen van de Gemeenschap genomen akten, is het Hof van Cassatie niet ertoe gehouden 
prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, als het middel niet 
ontvankelijk is omdat het om andere redenen niet kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing of 
omdat het op een verkeerde veronderstelling berust.

Prejudiciële geschillen - Niet ontvankelijk middel - Verplichting voor het Hof van Cassatie

21 september 1994P.94.0659.F AC nr. ...

Aangezien verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
bescherming van de openbare veiligheid, uitdrukkelijk zijn toegestaan door het E.E.G.-Verdrag en de Belgische 
wetsbepaling krachtens welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn 
gerechtvaardigd is door overwegingen van openbare veiligheid, vereist de toepassing van die 
nationaalrechtelijke bepaling geen uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht en is het Hof 
derhalve niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Prejudiciële geschillen - Doel - Wapen - Verboden wapen - Vrij verkeer van goederen - Beperkingen - Verplichting voor het 
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Hof van Cassatie - Dolk - Dolkmes - Openbare veiligheid

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 3 Wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel in 
munitie

- Artt. 30 tot 34 en 36 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht 
noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof van Cassatie mogelijk te maken.~

Prejudiciële geschillen - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

VERDRAGSBEPALINGEN

25 oktober 2004S.01.0099.F AC nr. 506

De toepassing van de optelregel, bepaald in artikel  42, oud artikel  51, Verdrag van Rome, is beperkt tot de 
uitkeringen waarin is voorzien in de verschillende nationale wetgevingen van de Lidstaten; een 
invaliditeitspensioen waarop een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen recht heeft ten laste van die 
gemeenschappen op grond van zijn loopbaan in hun dienst, is niet opgenomen in een nationale wet en is dus 
niet onderworpen aan de optelregel die vermeld wordt in artikel  42, oud artikel  51, Verdrag van Rome.

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van werknemers - Sociale zekerheid - Migrerende werknemers - Uitkeringen - 
Recht - Tijdvakken - Optelling - Toepassingsgebied

- Art. 42 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

11 oktober 2004S.01.0137.F AC nr. 469

Art. 4, eerste paragraaf, van de richtlijn van de Raad 79/7/E.E.G., betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 
gelezen in samenhang met artikel  7, eerste lid, a, van diezelfde richtlijn, moet zo worden uitgelegd dat het een 
Lidstaat, die in zijn nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd waarbij de betrokken discriminatie en vermindering wegens 
vervroegd pensioen een noodzakelijke en objectieve band met die handhaving vertonen, niet belet het bedrag 
van het rustpensioen verschillend te berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer en de 
mannelijke werknemers, die als enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen binnen de 
vijf jaar die voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd, een vermindering op te leggen van vijf procent per 
jaar vervroegd pensioen (1). (1) Beschikking H.v.J., 30 april 2004 (Bourgard en R.S.V.Z.), c-172/02, Jur. H.v.J., I, 
p. ... ; zie Cass., 29 april 2002, AR S.01.0137.F, nr. 260, en de vermelde verwijzingen.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen - Zelfstandigen - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen - E.G. - Artikel 4, 
Richtlijn Raad 97/7/E.G. - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - Rustpensioen - Berekeningswijze - Vervroegd 
rustpensioen - Vermindering

- Artt. 4, § 1, en 7, § 1, a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

23 maart 2004P.03.1577.N AC nr. 164

De richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, waardoor de eerdere richtlijn 
83/189/EEG van de Raad van 23 maart 1983 werd ingetrokken, heeft niets uitstaande met het gebruik door de 
overheid, bij activiteiten die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en 
de bestrijding van de criminaliteit, zelfs van een product waarvan, ter vrijwaring van de vrijheid van het 
goederenverkeer, het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de Europese Commissie moet worden 
medegedeeld (1). (1) Eiser voerde een schending aan van de artikelen 28 en 30 van de geconsolideerde versie 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van de richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 
23 maart 1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften 
omdat de vrijstelling van vergunningsplicht bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 
betreffende de private radioverbindingen en de technische voorschriften van de bijlage aan het ministerieel 
besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen, niet werden medegedeeld aan de 
Europese Commissie.

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrijheid van goederenverkeer - Richtlijn 98/34/EG - Verplichting tot mededeling van 
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ontwerpen van technische voorschriften aan de Europese Commissie - Apparatuur gebruikt door de overheid - Gebruik voor 
openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid of criminaliteitsbestrijding - Toepasselijkheid

- Artt. 8, eerste lid, en 13 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, verplicht de 
ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van 
herkomst hebben verkregen, te erkennen.

Verdragsbepalingen - Allerlei - Wegverkeer - Artikel 30 - Besturen van een voertuig zonder rijbewijs - Pools onderdaan 
gevestigd in België - Europese Overeenkomst van 16 dec. 1991 - Toepassing

- Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991

- Art. 3 KB 23 maart 1998

- Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

20 januari 2004P.03.1189.N AC nr. 30

Bij niet-tijdige implementatie van het gemeenschapsrecht in het interne recht, ontstaat een toestand van 
straffeloosheid doordat, eensdeels, de rechter elke bepaling van intern recht dat met dit gemeenschapsrecht 
niet verenigbaar is, met inbegrip van de strafbepalingen, buiten toepassing moet laten, anderdeels, de nieuwe 
strafbaarstelling pas geldt vanaf de inwerkingtreding van zowel de Europese norm als de interne bepaling die 
haar strafbaar stelt; voormelde straffeloosheid vloeit voort uit de voorrang van de Europese norm op de 
interne wet, en kan niet door deze laatste, op welke wijze ook, ongedaan worden gemaakt (1). (1) Zie Cass., 27 
okt. 1992, AR 3177, nr 697; POPELIER, P., Toepassing van de wet in de tijd, A.P.R., nr 91.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Richtlijn - Niet-tijdige implementatie in het interne recht - Toestand van straffeloosheid

6 oktober 2003S.03.0009.N AC nr. 480

De uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Gemeenschap kan worden belemmerd, indien een 
sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt verminderd enkel en alleen doordat rekening 
gehouden wordt met de krachtens de wetgeving van een andere lidstaat aan zijn echtgenoot toegekende 
soortgelijke uitkering, hoewel de toekenning van laatstgenoemde uitkering, enerzijds, niet tot een verhoging 
van het gezinsinkomen heeft geleid en, anderzijds, gepaard ging met een verlaging van hetzelfde bedrag van 
het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van diezelfde lidstaat ontvangt (1). (1) H.v.J. 
Engelbrecht, zaak C-262/97, 26 sept. 2000, Jur. H.v.J. 2000, I-7321.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Vrij verkeer van werknemers - Werkingssfeer richtlijn - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - Nationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies 
sociale zekerheidsvoordeel - Toelaatbaarheid

- Art. 10, §§ 1 en 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

De verplichting van de lidstaten alle maatregelen te treffen om de nakoming van het gemeenschapsrecht te 
verzekeren brengt mee dat, wanneer een nationale bepaling op zichzelf beschouwd niet strijdig is met het 
gemeenschapsrecht, maar de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht 
strijdig resultaat zou leiden, de rechter zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door 
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 1997, 
AC, 1997, nr 28; Cass., 10 feb. 1997, AC, 1997, nr 83.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Vrij verkeer van werknemers - Pensioen - Werknemers - Ouderdomsprestatie uit hoofde 
afgeleide rechten echtgenote - Nationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies sociale zekerheidsvoordeel - 
Gemeenschapsrecht - Verdragsdoelstelling - Plicht nationale rechter

- Artt. 10, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 10, §§ 1 en 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

25 september 2003C.03.0138.N AC nr. 455

Het Gemeenschapsrecht eist kennelijk niet dat een eiser, ter vrijwaring van rechten die hij put uit het 
Gemeenschapsrecht, een volkomen recht zou hebben om voor het Hof van cassatie de nietigheid van een 
reglement te vorderen.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Volle uitwerking van het Gemeenschapsrecht - Toepassing
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- Art. 10 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 juni 2003S.00.0029.F AC nr. 353

Artikel 41, § 1, van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het 
Koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is ondertekend en namens de Gemeenschap is goedgekeurd 
bij de (E.E.G) verordening nr. 2211/78 van de Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat 
het belet dat de ontvangende Lid-Staat weigert aan een op zijn grondgebied verblijvende werknemer van 
Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe te kennen bovenop het basisbedrag van de 
werkloosheidsuitkering, op de enkele grond dat geen enkele internationale overeenkomst bepaalt dat de door 
de betrokkene in een andere Lid-Staat verrichte tijdvakken van arbeid in aanmerking worden genomen, terwijl 
een dergelijke voorwaarde niet wordt opgelegd aan de werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende 
Lid-Staat (1). (1) Beschikking H.v.J. 12 feb. 2003 (R.V.A. t/ A.), c-23/02, Verz. H.v.J., p. 1 - ...; zie Cass., 6 nov. 
2000, AR S.00.0029.F, nr 603, met concl. O.M.

Verdragsbepalingen - Allerlei - Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 - E.G. - Marokko - Artikel 41 Samenwerkingsovereenkomst - 
Werkloosheid - Bedrag van de werkloosheidsuitkering - Anciënniteitstoeslag - Beroepsverleden - Non-discriminatie

- Art. 41, § 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 
Marokko van 27 april 1976

- Art. 1 EEG-Verordening nr 2211/78 van 26 sept. 1978

2 juni 2003S.02.0039.N AC nr. 329

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen die in de wet van 24 juli 1987 als 
sanctie is voorzien voor de onwettige terbeschikkingstelling van een werknemer kan niet worden toegepast in 
de gevallen van internationale detachering op de gebruiker van die werknemer, vermits dit indirect leidt tot 
het eveneens toepassen van de Belgische sociale zekerheidswetgeving hetgeen in strijd is met de werking van 
de E.G. Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.

Verdragsbepalingen - Algemeen - E.E.G.-Verordening nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 - Werking - Sociale zekerheid - 
Werknemers - Internationale detachering - Nationale normen - Onwettige terbeschikkingstelling - Internrechtelijke sanctie - 
Toepasselijke wetgeving

- Art. 14.1.a Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

- Art. 31, § 4 Wet 24 juli 1987

De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is niet bevoegd om de 
geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in toepassing van artikel  11.1.a, van de 
verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de uitzendende lidstaat, te beoordelen (1). (1) H.v.J. E.G. 
10 feb. 2000, Fitzwilliam, C-202/97, H.v.J. E.G. 30 maart 2000, Banks, C-178/97 (r.o. 38-48).

Verdragsbepalingen - Algemeen - Internationale detachering - Sociale zekerheid - Werknemers - Uitzendende lidstaat - 
Detacheringsbewijs - Geldigheid of waarachtigheid - Betwisting - Lidstaat van tewerkstelling - Nationale rechter - 
Bevoegdheid

- Art. 11.1.a Verordening Raad EG nr. 574/72 van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

In de regel doet het gemeenschapsrecht geen afbreuk aan de bevoegdheden van de Lidstaten in strafzaken; 
het verbiedt evenwel nationale administratieve of strafrechtelijke maatregelen die met dat recht strijdig 
zouden zijn (1). (1) Zie Cass., 21 sept. 1994, AR P.94.0659.F, nr 392; H.v.J., 2 feb. 1989, nr 186/87, en 14 dec. 
1995, 387/93, Rec., blz. 4663, punt 58; J. STUYCK en C. DENIS, "Les sanctions communautaires", in F. TULKENS 
en H.-D. BOSLY, La justice pénale en Europe, Brussel, 1996, blz. 426; J. PRADEL, Droit pénal général, 14de uitg., 
Parijs, 2002, blz. 152, nr 153.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Gemeenschapsrecht - Gevolgen - Bevoegdheid van de Staten in strafzaken

- Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Het strafbaar stellen van spoorvervoer zonder geldig plaatsbewijs miskent de gemeenschapsrechtelijke regel  
niet, die verbiedt een mededingingsvoordeel aan een spoorwegmaatschappij te verlenen.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Mededinging - Spoorvervoer - Vervoer zonder regelmatig biljet - Misdrijf - 
Gemeenschapsrecht - Openbare bedrijven - Mededingingsvoordeel - Verbod

- Artt. 3 en 10 KB 4 april 1895
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- Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

De verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in zijn 
geconsolideerde versie van 2 oktober 1997, oplegt aan de Lidstaten, zijn rechtstreeks van toepassing in het 
interne recht en hebben betrekking op de relaties van die Staten met de openbare of daarmee gelijkgestelde 
bedrijven (1). (1) Zie Cass., 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, nr 329.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Mededinging - E.G.-Verdrag - Artikel 86 - Verplichtingen van de Lidstaten - Relaties met 
de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven - Rechtstreekse toepassing

- Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

24 januari 2003C.00.0483.N AC nr. 56

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten om het met die richtlijn beoogde resultaat te 
bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens (huidig) artikel 10 E.G.-Verdrag, alle algemene of bijzondere 
maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle 
met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, 
ook voor de rechterlijke instanties (1). (1) Cass., 28 sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr 507 en de voetnoot; H.v.J;, 
10 april 1984, von Colson & Kamann, 14/83, Jur., 1984, (1891) 1909, r.o. 26, 3 nov. 1990, Marleasing, 
C-106/89, Jur., 1990, I (4135) 4146, r.o. 8, 16 dec. 1993, Wagner Miret, C-334/92, Jur., 1993, I, 6926) 6932, r.o. 
20, 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91-92, Jur., 1994, I (3347) 3357, r.o. 26, Luciano Arcaro, 26 sept. 1996, 
C168/95, Jur., 1996, I (4719) 4730, r.o. 41, 17 sept. 1997, Dorsch Consult, C 54/96, Jur., 1997, I (4983) 4997, 
r.o. 43 en 24 sept. 1998, EvoBus Austria GmbH, C-111/97, Jur., 1998, I (5411) 5437, r.o. 18.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid - Nationale rechter

- Artt. 10 en 249, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon toegekend worden op 
grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die richtlijn bestond, met name het algemeen 
verbintenissenrecht, in overeenstemming was met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat 
nationale recht, dat dit bepaald recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd (1). (1) Zie Cass., 28 
sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr 507 en de voetnoet. Contra: Brussel, 30 mei 1992, T.B.H., 1993, 254 en R.W., 
1992-93, noot VAN HAEGENBORGH, G. en DEVLOO, R., Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?, R.W., 
1993-94, 377.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Nationale rechter - Nationaal recht - Geen bepaling - 
Uitlegging

9 januari 2003C.02.0046.F AC nr. 20

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten om het door die richtlijn beoogde resultaat te 
bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel  5 E.E.G.-Verdrag alle algemene of bijzondere 
maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle 
met overheidsgezag beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook 
voor de rechterlijke instanties; bijgevolg dient de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht 
dit dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het 
hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel  189, derde lid, E.E.G.-Verdrag te voldoen; wanneer 
een overeenkomst geen uitlegging behoeft, blijft de nationale wet de toe te passen rechtsnorm (1). (1) Cass., 
28 sept. 2001, AR C.00.0066.F, nr 507.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

17 december 2002P.02.1233.N AC nr. 679

De richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige 
motorvoertuigen die het in het vrije handelsverkeer in de Gemeenschap brengen van goedgekeurde 
bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet van niet-goedgekeurde, verleent de Lid-Staten de 
bevoegdheid om voorschriften vast te stellen zoals deze van artikel 1, § 5, van de wet van 21 juni 1985 
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door de wet van 5 april 1995.

Verdragsbepalingen - Beleid - Voertuig te land - Bromfiets - Technische eisen - Richtlijn 92/61 van de Raad van 30 juni 
1992 - Uitrustingen die een verhoging van het motorvermogen en/of de snelheid tot doel hebben - Wettelijk verbod - Lid-
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Staten - Bevoegdheid

- Artt. 15.1 en 2, 15.5, 16 en 17 Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992

- Art. 1, § 5 Wet 21 juni 1985

14 november 2002C.00.0452.F AC nr. 604

De artt. 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe dat de rechter van een 
verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden 
betreffende het aanhangig geding of de samenhang.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Burgerlijke zaken - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig 
is gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Aanhangig geding - Samenhang

- Artt. 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

Het arrest dat, om de toepassing van een clausule waarbij rechtsmacht wordt toegekend aan de rechtbanken 
te Bonn uit te sluiten, oordeelt dat (eiseres) "bij wege van een dagvaarding tot gedwongen tenuitvoerlegging 
en vrijwaring voor de Belgische gerechten is gebracht, wat toegestaan is bij de artt. 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, 
Ger.W.", schendt de artt. 2, eerste lid, en 3, eerste lid, Executieverdrag.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegdheid - Clausule tot toekenning van rechtsmacht 
aan de gerechten van een Lidstaat van de Europese Unie - Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering 
aanhangig is gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Toepasselijke bepalingen

- Artt. 2, eerste lid, en 3, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971

11 oktober 2002C.01.0350.N AC nr. 533

De beoordeling die de bevoegde organen mogen doen bij het verlenen of weigeren van de toestemming aan 
iemand die in het buitenland is gevestigd om als zelfstandige in hoofd- of bijberoep het beroep van 
vastgoedmakelaar uit te oefenen, zoals voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 
tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, is 
onderworpen aan de bepalingen die het vrij verrichten van diensten waarborgen in de Europese 
Gemeenschap. Indien maatregelen die de vrijheid van diensten beperken niet kunnen worden gerechtvaardigd 
door economische doeleinden, zoals de bescherming van nationale ondernemingen, verhindert niets de 
Lidstaten aan buitenlandse leveranciers van diensten, binnen de grenzen van de richtlijnen die de equivalentie 
erkennen van diploma's en beroepsopleidingen, minimumeisen te stellen wat de vorming betreft die ook aan 
nationale operatoren worden gesteld. Het doet niet ter zake dat de aan in het buitenland gevestigde 
ondernemingen gestelde voorwaarden dezelfde zouden zijn bij een aanvraag tot vestiging of bij een aanvraag 
occasioneel makelaarsdiensten te mogen leveren, nu de beperkingen die in dit laatste geval worden opgelegd 
niet tot gevolg kunnen hebben dat de noodzakelijke vrijheid van diensten anders wordt ingeperkt dan de 
toepasselijke richtlijnen het opleggen (1) (2). (1) Zie Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 
betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen 
van ten minste drie jaar worden afgesloten, P.B.L. 19, 24 januari 1989, 16; Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 
18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling 
van Richtlijn 89/48/EEG, P.B.L. 209, 24 juli 1992, 25; Richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van diploma's betreffende 
de beroepswerkzaamheden die binnen de werkingssfeer van de liberaliseringsrichtlijnen en van de richtlijnen 
houdende overgangsmaatregelen vallen en tot aanvulling van het algemene stelstel van erkenning van 
diploma's, P.B.L. 201, 31 juli 1999, 77. (2) Zie H.v.J. E.G. 5 juni 1997, C-398/95, SETTG, Jur. 1997, I-3091; H.v.J. 
E.G. 7 mei 1992, C-104/91, Aguirre Borrell, Jur. 1992, I-3003.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Vrij verrichten van diensten - Vestiging als vastgoedmakelaar - Eisen gesteld aan 
buitenlandse operatoren - Occasioneel verrichten van diensten - Toetsing aan de richtlijnen

- Artt. 2 en 5, §§ 1, 1°, e), en 2 KB 6 sept. 1993

- Art. 8, § 1, 2° Wet 1 maart 1976

- Art. 49 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

4 juni 2002P.01.0706.N AC nr. 339

P. 881/30476-9-2016



Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtreding van de bepalingen 
van de E.E.G.-Verordening nr. 3820/85, het veroordelend vonnis melding maken van artikel 3 van het K.B. van 
13 mei 1987, dat bepaalt dat artikel 2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg 
van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening en van dat besluit (1). (1) 
Cass., 16 feb. 1993, AR 6635, nr. 98. Zie ook Cass., 27 okt. 1992, AR 3177, nr. 697, waar het Hof oordeelde dat 
op de overtredingen van de E.E.G-Verordening nr. 3820/85 die werden gepleegd vóór de inwerkingtreding van 
het artikel 3 van het K.B. van 13 mei 1987 geen straffen zijn gesteld. Het Hof bevestigde hierdoor de stelling 
dat de strafrechtelijke handhaving van de voorschriften van de E.E.G.-Verordening nr. 3120/85 het 
uitvaardigen van een koninklijk besluit vereist, aangezien de "blanco-strafbaarheid" van artikel 2 van de wet 
van 18 februari 1969 enkel de overtreding van een uitvoeringsbesluit incrimineert en niet rechtstreeks het 
overtreden van E.E.G.-Verordening (SPRIET, B. en VERSTRAETEN, R. "Tijdelijk ontbreken van rechtsgrond tot 
bestraffing van overtreding van het Europees transportrecht", noot onder Cass. 27 okt. 1992, R.W. 1994-95, p. 
221). Dit betekent dat de strafbaarstelling pas ontstond bij de inwerkingtreding van voormeld koninklijk 
besluit. Het artikel 3 van het K.B. van 13 mei 1987 maakt derhalve een bestanddeel van het misdrijf uit, zodat 
dit artikel dient vermeld te worden in het veroordelend vonnis.

Verdragsbepalingen - Algemeen - E.G.-Verordening 3820/85 - Overtreding - Op de strafvordering gewezen veroordelende 
beslissing - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 3 KB 13 mei 1987 houdende uitvoering van EEG-Verordening 3820/85 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

- Art. 2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten 
inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtreding van de bepalingen 
van de E.E.G.-Verordening nr. 3821/85, het veroordelend vonnis melding maken van artikel 10 van het K.B. van 
13 juli 1984, dat bepaalt dat artikel 2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg 
van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening en van dat besluit (1). (1) 
Cass., 16 feb. 1993, AR 6635, nr. 98. Zie ook Cass., 27 okt. 1992, AR 3177, nr. 697, waar het Hof oordeelde dat 
op de overtredingen van de E.E.G-Verordening nr. 3821/85 die werden gepleegd vóór de inwerkingtreding van 
het K.B. van 13 juli 1984 geen straffen zijn gesteld. Het Hof bevestigde hierdoor de stelling dat de 
strafrechtelijke handhaving van de voorschriften van de E.E.G.-Verordening nr. 3121/85 het uitvaardigen van 
een koninklijk besluit vereist, aangezien de "blanco-strafbaarheid" van artikel 2 van de wet van 18 februari 
1969 enkel de overtreding van een uitvoeringsbesluit incrimineert en niet rechtstreeks het overtreden van 
E.E.G.-Verordening (SPRIET, B. en VERSTRAETEN, R. "Tijdelijk ontbreken van rechtsgrond tot bestraffing van 
overtreding van het Europees transportrecht", noot onder Cass. 27 okt. 1992, R.W. 1994-95, p. 221). Dit 
betekent dat de strafbaarstelling pas ontstond bij de inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit. Het 
artikel 10 van het K.B. van 13 juli 1984 maakt derhalve een bestanddeel van het misdrijf uit, zodat dit artikel 
dient vermeld te worden in het veroordelend vonnis.

Verdragsbepalingen - Algemeen - E.E.G.-Verordening 3821/85 - Overtreding - Op de strafvordering gewezen veroordelende 
beslissing - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 10 KB 13 juli 1984

- Art. 2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten 
inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

P. 882/30476-9-2016



De omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd zijn, staat niet eraan in de weg 
dat België met toepassing van artikel 30 E.G.-Verdrag, voor het verhandelen ervan beperkingen oplegt (1). (1) 
Artikel 6, §§ 1 en 2, Geneesmiddelenwet bepaalt dat een geneesmiddel in het belang van de volksgezondheid 
onderworpen is aan registratie bij het Ministerie van Volksgezondheid alvorens het in de handel wordt 
gebracht. Het K.B. van 3 juli 1969 betreffende registratie van geneesmiddelen bevestigt dit beginsel en bepaalt 
de procedure tot registratie. Het voorziet in vereenvoudigde aanvragen voor bepaalde categorieën van 
geneesmiddelen. Het bepaalt bovendien dat de Minister met ingang van 1 januari 1998 als regel de registratie 
in een andere Lid-staat erkent. Ook in deze gevallen van vereenvoudigde procedure of wederzijdse erkenning 
is dus een Belgische registratie vereist. Dit vereiste blijkt niet in strijd te zijn met het E.G.-Verdrag. Artikel 30, 
E.G.-Verdrag bepaalt dat het verbod van uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking geen beletsel 
vormt voor, onder meer, invoerbeperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de 
gezondheid en het leven van dieren, voor zover ze geen willekeurige discriminatie of verkapte 
handelsbeperking uitmaken. De Commissie heeft het vrij verkeer van geneesmiddelen, inzonderheid de 
noodzakelijke wederzijdse erkenningen van registraties in andere Lid-staten gereguleerd in de Richtlijnen 
65/65/EEG, 75/318/EEG, 75/319/EEG en 93/39/EEG. Daarbij is opmerkenswaard dat de erkenning van de 
registratie in een andere Lid-staat middels een registratie door de bevoegde instanties gebeurt: de eerste 
registratie geeft dus niet ipso facto recht op vrij verkeer. De Lid-staat van bestemming kan de registratie om 
gegronde redenen namelijk nog weigeren. Het Hof van Justitie heeft overigens bij arrest van 16 december 
1999 geoordeeld dat het vereiste van een voorafgaande registratie niet strijdig is met het beginsel van vrij 
verkeer van goederen. (H.V.J.E.G., 16 december 1999, C-94/98, Jur., 1999, I, 8789, § 4 en 23 e.v.).

Verdragsbepalingen - Beginselen - Artikel 30 E.G.-Verdrag - Invoerbeperkingen - Geneesmiddelen - Registratie in land van 
herkomst - Verhandelen in België - Beperkingen

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

De voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de weg, dat in een Lidstaat van de 
Gemeenschap is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te worden aangemerkt, zijn beperkend 
opgesomd in artikel  320, Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende 
vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van het communautair douanewetboek (1). (1) Zie Cass., 7 
juni 1989, A.R. 7362, nr. 575.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Vrij verkeer van goederen - Voertuig geregistreerd in een Lidstaat - Communautair 
karakter

28 september 2001C.00.0066.F AC nr. ...

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten  van de Europese Unie om het door die 
richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel 5 E.E.G.-Verdrag alle 
algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te 
verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het kader 
van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, en de nationale rechter dient bij de toepassing van 
het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de 
richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel  189, derde lid, E.E.G.-
Verdrag te voldoen; de rechter die oordeelt dat er in het nationaal recht geen relevante bepaling voorhanden 
is zodat er geen grond bestaat tot uitlegging, verantwoordt zijn beslissing naar recht. (1). (1) Zie Cass., 2 dec. 
1996, A.R. C.95.0079.F, nr. 470; H.v.J.., 3 nov.1990, Marleasing, C-I06189, Jur.H.v.J., p. 1-4135 ; 16 dec.1993, 
Wagner Miret,  C-334192, Jur.H.v.J, p. 1-6911, en 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91192, Jur.H.v.J., p. 1-3325.  Over 
de beperking van de op de rechter rustende verplichting om de nationale wetging uit te leggen in het licht van 
de gemeenschapsrichtlijn, zie J. Verhoeven, L'application ou la prise en considération des directives 
communautaires en droit belge, noot onder Cass., 2 dec. 1996, R.C.J.B., 1998, p. 195 ; K. Lenaerts en P. Van 
Nuffel, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1995, nr. 689.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Geen bepaling - Uitlegging

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

P. 883/30476-9-2016



Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de binnenlandse markt met 
aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden naar verhouding van de door hem toegeleverde 
hoeveelheden, zonder onderscheid tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling 
geldt aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken marktdeelnemers, 
zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere Lid-Staten niet anders dan die van nationale 
producten wordt getroffen

Verdragsbepalingen - Allerlei - Artikel 28 E.G.-Verdrag - Maatregel die de handel tussen Lid-Staten kan belemmeren - 
Nationale reglementering - K.B. 11 okt. 1971 - Verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten - 
Conformiteit

- Art. 3 KB 11 okt. 1971

- Art. 28 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moet worden 
aangenomen dat niet als een maatregel die de handel tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk 
of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel 28 E.E.G.-Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing 
op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde verkoopsregeling opleggen, 
mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten 
ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale 
producten en op die van producten uit Lid-Staten (1). (1) H.v.J., 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 
en C-268/91, B. Keck en D. Mithouard, J.T. Droit Européen, 1994, 145-151 met noot van JOLIET, R. "La libre 
circulation des marchandises: l'arrêt Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence".

Verdragsbepalingen - Allerlei - Artikel 28 E.G.-Verdrag - Maatregel die de handel tussen Lid-Staten kan belemmeren - 
Nationale reglementering - Conformiteit

- Art. 28 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

11 mei 2001C.97.0465.N AC nr. ...

De Belgische rechtbanken zijn niet bevoegd om te oordelen over een betalingsverbintenis van een schuldenaar 
die woonplaats heeft op het grondgebied van een andere bij het Europees Executieverdrag aangesloten Staat, 
wanneer volgens het toepasselijk Belgisch recht de plaats van uitvoering van die verbintenis die woonplaats is. 
(Impliciet).

Verdragsbepalingen - Algemeen - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Verbintenis - Uitvoering - Woonplaats - Plaatselijke 
bevoegdheid - Belgische rechtbanken

- Art. 5, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

- Art. 1247, tweede lid Burgerlijk Wetboek

In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, 
ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan 
de eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis bedoeld de 
contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt (1). (1) H.v.J., 14/76, 6 oktober 1976, 
Ets. A. de Bloos P.V.B.A./C.V.A. Bouyer, Jur., 1976, 1497.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Plaatselijke bevoegdheid - Overeenkomst - 
Verbintenis

- Art. 5, aanhef en onder lid 1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

19 januari 2001C.96.0091.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 19 jan. 2001, A.R. nr C.96.0091.N, nr ...

Verdragsbepalingen - Allerlei - Steunmaatregelen - Strijdige heffingen - Terugbetaling - Opgelegde voorwaarde door een Lid-
Staat

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Wijzigingen - Aanmeldingsplicht

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Beslissing van de Commissie - Verenigbaarheid met de eisen van artikel 
92 E.E.G.-Verdrag

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Invoering of wijziging door de Lid-Staten - Nieuwe steunmaatregelen - 
Commissie - Tussenkomst
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De aanmeldingsplicht geldt niet enkel voor de invoering van een steunmaatregel maar ook voor de wijziging 
ervan; die verplichting geldt ook als de EG-Commissie heeft geoordeeld dat een steunmaatregel geheel of ten 
dele niet verenigbaar was met het Europese recht, en dat een Lid-Staat de vroegere steunmaatregel wijzigt en 
vervangt door een nieuw steunstelsel; aan die verplichting kan worden voldaan op de wijze die de Commissie 
zelf aanwijst in de beschikking waarbij zij de opheffing van de verboden steunmaatregel oplegt.

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Wijzigingen - Aanmeldingsplicht

- Art. 93, derde lid, vervangen door art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap

De beslissing die de EG-Commissie neemt over de verenigbaarheid van een nationale steunmaatregel met de 
eisen van artikel 92 van het Verdrag, heeft niet tot gevolg dat de ongeldigheid van de uitvoeringsmaatregelen 
die in strijd met het in artikel 93, derde lid van het EG-Verdrag opgelegd verbod zijn vastgesteld, wordt gedekt 
(1). (1) Zie refertes in de conclusie van het O.M.

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Beslissing van de Commissie - Verenigbaarheid met de eisen van artikel 
92 E.E.G.-Verdrag

- Artt. 92 en 93, 3e lid, vervangen door art. 87 en 88, 3e lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap

De EG-Commissie moet van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte 
worden gebracht; ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de Lid-Staten voornemens zijn in te voeren, 
dient een voorafgaande procedure ingesteld zonder welke geen enkele steunmaatregel geacht kan worden 
regelmatig te zijn ingevoerd (1). (1) Zie refertes in de conclusie van het O.M.

Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Invoering of wijziging door de Lid-Staten - Nieuwe steunmaatregelen - 
Commissie - Tussenkomst

- Art. 93, derde lid, vervangen door art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap

Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een Lid-Staat aan de terugbetaling van met het 
gemeenschapsrecht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zoals de voorwaarde dat die heffingen niet 
of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan door de 
onderzoeker moet worden geleverd.

Verdragsbepalingen - Allerlei - Steunmaatregelen - Strijdige heffingen - Terugbetaling - Opgelegde voorwaarde door een Lid-
Staat

13 september 2000P.00.1007.F AC nr. ...

Alleen uit het feit dat het arrest, bij gebrek aan conclusie over dat punt, de verduidelijking niet bevat dat de 
documenten die aan de onderzoekers vrijwillig zijn overhandigd door een ambtenaar van de Europese 
Gemeenschappen, wiens verplichting tot beroepsgeheim was opgeheven, al dan niet archieven van de 
Europese Gemeenschappen vormden, kan geen schending worden afgeleid van het Protocol van 8 april 1965 
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, noch van de verordening nr. 
259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie 
van toepassing zijn.

Verdragsbepalingen - Instellingen - Voorrechten en immuniteiten - Beroepsgeheim - Archieven van de Gemeenschappen

- Artt. 2, 12, a, en 18 Protocol 8 april 1965

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

Artikel 2 van het koninklijk besluit nr 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van 
vreemde nationaliteit levert, in zijn versie vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 1995, in de zin dat 
het een arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door 
artikel 39, tweede lid E.E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake 
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden 
afschaft, heeft directe werking binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee 
strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten (1). (1) Zie H.v.Just., 15 jan. 1998, nr C-15/96 
(Kalliopa Schöning - Kougebetopoulou - Freie und Hansestadt Hamburg), J.T.T., 1998, p 132, LOUIS J.-V., De 
rechtsorde van de Gemeenschap, p 80 e.v. en 94 e.v.
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Verdragsbepalingen - Beginselen - Artikel 39, tweede lid, E.E.G.-Verdrag - Verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Werknemer van vreemde nationaliteit - Huwelijk 
met een Belg - Arbeidskaart - K.B. nr 34 van 20 juli 1967

- Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 39, tweede lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 maart 2000S.98.0143.F AC nr. ...

De volledig werkloze werknemer-niet-grensarbeider die zich ter beschikking stelt van de diensten voor 
arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Belgische Staat waar hij woont of die naar dit grondgebied 
terugkeert, kan op grond van het gemeenschapsrecht echter geen aanspraak maken op 
werkloosheidsuitkering volgens de wettelijke regeling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laatste 
werkzaamheden, op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Belgische Staat woonde, m.n. Frankrijk, 
waartoe de bevoegde instelling behoort die de werknemer recht op werkloosheidsuitkering geeft of zou 
geven, als hij er was blijven wonen.

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van personen, diensten en kapitalen - Werknemers - Sociale zekerheid - 
Werkloosheid - Artikelen 67, § 3, en 71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - Gerechtigde - Tijdvakken van 
verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats

- Artt. 1, punt o,(ii), en punt q, 67,§3, en 71,§1,punt b,(ii) Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0143.F, AC, nr...

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van personen, diensten en kapitalen - Werknemers - Sociale zekerheid - 
Werkloosheid - Artikelen 67, § 3, en 71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - Gerechtigde - Tijdvakken van 
verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats

2 maart 2000C.96.0462.N AC nr. ...

De rechter die overeenkomstig artikel  31 Executieverdrag uitspraak doet over het verzoek tot 
uitvoerbaarverklaring van een in een andere verdragsluitende Staat gegeven en aldaar uitvoerbaar zijnde 
beslissing, mag de toedracht van de uitvoerbaar te verklaren uitspraak niet wijzigen of aanvullen; inzonderheid 
wanneer het verzoek tot uitvoerbaarverklaring niet gericht is tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde 
mag hij niet beslissen in welke mate elk van de rechtsopvolgers gehouden is tot uitvoering van de 
veroordeling.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Executieverdrag artikel 31 - Verlof tot tenuitvoerlegging - Verzoek niet gericht tegen alle 
rechtsopvolgers van de veroordeelde - Taak van de rechter

- Art. 31 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen berust, is niet één rechter bevoegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer 
volgens de collisieregels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in 
een andere verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Executieverdrag - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Gelijkwaardige 
verbintenissen - Zelfde overeenkomst

- Art. 5, 1° Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

9 september 1999C.97.0281.N AC nr. ...

In zoverre artikel  13 Handelspraktijkenwet 1991 de verplichting inhoudt dat de gebruiksaanwijzingen minstens 
moeten gesteld zijn in de taal of de talen van het gebied waar de producten op de markt worden gebracht, 
vormt het geen technisch voorschrift in de zin van de richtlijn 83/189/E.E.G.~

Verdragsbepalingen - Beleid - Richtlijn Raad 83/189 - Informatieprocedure - Technisch voorschrift - Gebruiksaanwijzing bij 
een product - Nationale bepaling die verplicht een bepaalde taal te gebruiken

- Art. 13 Wet 14 juli 1991

- Art. 1 EEG-Richtlijn 83/189 van 28 maart 1983
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3 september 1999C.96.0097.N AC nr. ...

Artikel 24 van het E.E.G.-Verdrag verwijst naar de nationale bepalingen ter zake en vereist dat er een band zou 
zijn tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid 
van de Verdragsluitende Staat van de aangezochte rechter.

Verdragsbepalingen - Allerlei - E.E.G.-Verdrag van 27 sept. 1968 - Voorlopige of bewarende maatregelen - Artikel 24 - 
Vereisten

17 juni 1999C.98.0122.F AC nr. ...

Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen; de rechter schendt die 
regel wanneer hij de geldigheid van een strafbeding onderzoekt volgens het Belgisch recht en met toepassing 
van dat recht de nietigheid van dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige vaststellingen van die rechter, de 
overeenkomst aan het Luxemburgs recht is onderworpen.~

Verdragsbepalingen - Allerlei - Verbintenissen uit overeenkomst - Wettenconflict - Toepasselijke wet - Bepaling - 
Wilsautonomie - Overeenkomst-wet

- Artt. 1 en 3, § 1 Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst

- Art. 3, § 1er Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 8 maart 1999 (volt. terechtz.), A.R. S.96.0028.F, AC 1999, nr.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7, 
Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - Rustpensioen - Berekeningswijze

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/E.G. van de Raad van 19 dec. 1978 betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een nationale regeling, zoals in België, een 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken 
lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de 
werknemer.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7, 
Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - Rustpensioen - Berekeningswijze

- Art. 7, eerste lid, sub a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

8 maart 1999S.96.0060.N AC nr. ...

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/E.G. van de Raad van 19 dec. 1978 betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een nationale regeling, zoals in België, een 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken 
lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de 
werknemer.~

Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - EG - Artikel 7, Richtlijn 
Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - Rustpensioen - Berekeningswijze

- Art. 7, eerste lid, sub a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

5 februari 1999C.97.0441.N AC nr. ...

Bij gebreke aan ter zake doorgedreven harmonisatie, bepalen de Lid-Staten in de regel vrij de sancties voor 
inbreuken op de btw-wetgeving: zij moeten er evenwel over waken dat schendingen van het communautair 
recht op een analoge wijze als overeenkomstige inbreuken op het interne recht worden gesanctioneerd en dat 
de sancties op de niet-naleving van de verplichtingen in verband met de belasting over de toegevoegde 
waarde, zowel wat de grond als wat de procedure betreft doeltreffend, proportioneel en afschrikkend zijn.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Inbreuken op de btw-wetgeving - Sancties - Schending van het communautair recht - 
Bestraffing - Vereisten

P. 887/30476-9-2016



Het evenredigheidsbeginsel vereist dat de sancties het kader van hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde 
doelstellingen niet mogen overschrijden en dat de controlemaatregelen niet zo onevenredig mogen zijn met 
de ernst van de overtreding dat zij een belemmering zouden vormen voor de vrijheden die door het Verdrag 
worden bekrachtigd; dit beginsel vereist niet dat alle sancties die de nationale wetgever neemt om inbreuken 
op de fiscale wetgeving te sanctioneren onderling volledig gelijklopend zouden zijn maar wel dat allen op hun 
evenredigheid met de doelstellingen van de Gemeenschap worden getoetst.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Evenredigheidsbeginsel - Inbreuken op fiscale wetgeving - Nationale sancties - 
Doelstellingen van de Gemeenschap - Toetsing

2 februari 1999P.95.0169.N AC nr. ...

De bepalingen van de artikelen 1.2, 4 en 24 van het Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer, 
ondertekend te Genève op 19 september 1949 hebben alleen betrekking op bestuurders in het internationaal 
wegverkeer, en niet op vreemdelingen die normaal verblijven in de Staat waarin zij zich bevinden: de alhier 
gevestigde bestuurder moet derhalve houder en in het bezit zijn van een regelmatig in België afgegeven 
rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort, vooraleer hij een motorvoertuig op de 
openbare weg mag besturen.~

Verdragsbepalingen - Algemeen - Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer - Bestuurder in internationaal wegverkeer

- Artt. 1.b, (i) en 41.6 Verdrag inzake het wegverkeer van 8 nov. 1968

- Artt. 1, 2, 4 en 24 Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer van 19 sept. 1949

- Art. 2, § 2 KB 6 mei 1988, Recht tot sturen

12 januari 1999P.97.0128.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de aan de opdrachtgever verweten gedraging tevens zou kunnen wijzen op een slechte 
organisatie of een gebrek aan controle in de onderneming en hierdoor een overtreding op de verplichtingen 
hem opgelegd door artikel 15 van de E.G.-Verordening tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer zou inhouden, staat er niet aan in de weg dat hij door zijn bevel of zijn 
opdracht aan de bestuurder op strafbare wijze deelneemt aan de overtreding van diens verplichtingen.~

Verdragsbepalingen - Algemeen - E.G.-Verordening 3820/85 - Wegvervoer - Opgelegde verplichtingen - Niet-naleving - 
Opdrachtgever - Vrachtwagenbestuurder - Bestraffing in hoofde van de opdrachtgever - Deelneming

- Artt. 6, 7, 8 en 15 EEG-Verordening nr 3820/85 van de Raad van 20 dec. 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

12 juni 1998C.97.0254.F AC nr. ...

Noch rechtsmisbruik, noch het verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen binnen de Europese Unie kunnen 
worden tegengeworpen aan de invoerder van toestellen die een vordering tot staking ingesteld heeft tegen 
een concurrent die bij identieke, parallel ingevoerde, toestellen, gebruiksaanwijzingen voegt die zonder meer 
een fotocopie zijn van documenten die door voornoemde invoerder zijn opgesteld.~

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van goederen - Kwantitatieve beperkingen - Bescherming van de industriële of 
commerciële eigendom - Misbruik

- Artt. 30 en 36 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

19 maart 1998C.94.0379.N AC nr. ...

Art. 4, eerste lid, van de verordening 123/85 van de Commissie van 14 december 1984 betreffende de 
toepassing van artikel  85, derde lid, van het E.G.-verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten 
inzake motorvoertuigen vermeldt een aantal bedingen die wegens hun aard in beginsel niet de aard hebben 
van een afspraak bedoeld in artikel  85, eerste lid, van het E.G.-verdrag en geen afbreuk doen aan een 
vrijstelling krachtens dat artikel  85, derde lid; een beding dat afwijkt van artikel  4, eerste lid, wordt hierdoor 
alleen niet nietig en staat evenmin in de weg van een vrijstelling van de overeenkomst in haar geheel.

Verdragsbepalingen - Beleid - Mededinging - Ondernemingen - Motorvoertuigen - Verordening 123/85 - Artikel 4, eerste 
lid - Aard en gevolg

- Art. 4, eerste lid EEG-Verordening nr 123/85 van 12 dec. 1984

- Art. 85, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

27 januari 1998P.96.1320.N AC nr. ...
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Een middel, gesteund op de inbreuk op de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende de mededinging, het 
verbod van misbruik van economische machtspositie of op de belemmering van het vrij verkeer van goederen, 
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.

Verdragsbepalingen - Allerlei - Mededinging - Economische machtspositie - Vrij verkeer van goederen - Cassatiemiddel - Niet 
opgeworpen voor feitenrechter

31 oktober 1997C.96.0461.F AC nr. ...

Wanneer in België een ongeval wordt veroorzaakt door een gestolen voertuig dat gewoonlijk op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat van de Europese Unie is gestald, is het Belgisch bureau van de 
autoverzekeraars, evenmin als enige andere verzekeraar, verplicht de schade te vergoeden.~

Verdragsbepalingen - Allerlei - W.A.M.-verzekering - Ongeval in België - Voertuig - Voertuig gewoonlijk gestald op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat - Gestolen voertuig - Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars - 
Vergoedingsverplichting

- Art. 3 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1, a) KB 13 feb. 1991 houdende de inwerkingtreding W.A.M.-wet

- Art. 2, tweede lid Richtlijn van de Raad van de EEG nr 72/166 van 24 april 1972

16 juni 1997S.96.0127.N AC nr. ...

Voor de toepassing van de artikelen 14bis en 14quater van de Verordening 1408/71 doelt een werkzaamheid 
in loondienst of een werkzaamheid, die anders dan in loondienst wordt uitgeoefend, op een werkzaamheid die 
voor de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid van een Lid-Staat, op welk grondgebied zij wordt 
uitgeoefend, als zodanig wordt aangemerkt.~

Verdragsbepalingen - Beginselen - Sociale zekerheid - Loondienst - Zelfstandige - Kwalificatie - Afbakeningsregelen - 
Nationaal recht

- Artt. 14bis en 14quater Verordening nr 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd 
bij Verordening nr 1390/81 en gecoördineerd bij Verordening nr 2001/8 van 2 juni 1983

20 februari 1997C.96.0081.F AC nr. ...

De buitentoepassingverklaring van de bepalingen van artikel 85.1, E.E.G.-Verdrag, die door de Commissie 
wordt beslist in de vorm van een individuele beschikking op grond van de (E.E.G-) Verordening nr. 17/62 van 
de Raad, wordt gekenmerkt door het beperkte aantal adressaten ervan;  de beschikking van de Commissie 
betreft een systeem van selectieve distributie, zodat zij slechts betrekking heeft op de contractuele 
verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende dealers, waar zij de voorwaarden vaststelt 
waaronder bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het Verdrag ingevoerde 
mededingingsregels betreft.

Verdragsbepalingen - Instellingen - Commissie - Beschikking - Draagwijdte - Mededinging - Bedrijven - Overeenkomsten

- Artt. 6, 8, 9.1 en 19.3 EEG-Verordening nr 17/62 van de Raad van 6 feb. 1962

- Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en 191.3 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap

Verdragsbepalingen - Beleid - Mededinging - Bedrijven - Overeenkomsten - Commissie - Beschikking

- Artt. 6, 8, 9.1 en 19.3 EEG-Verordening nr 17/62 van de Raad van 6 feb. 1962

- Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en 191.3 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap

10 februari 1997S.96.0066.N AC nr. ...

Het gemeenschapsrecht verzet zich niet tegen een nationale wettelijke regeling die een gezinspensioen 
toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als 
zodanig geldend voordeel geniet, doch hem een minder voordelig pensioen toekent wanneer zijn echtgenoot 
een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Sociale zekerheid - Vrij verkeer van werknemers - Gelijke behandeling mannen en 
vrouwen - Recht op ouderdomspensioen - Nationale wetgeving - Vaststelling bedrag andere echtgenoot - Eigen 
pensioenrecht - Nederlandse Algemene-Ouderdomswetgeving - Herleiding Belgisch gezinspensioen

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

- Art. 4 EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978
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- Art. 12, tweede lid Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

- Artt. 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 januari 1997S.96.0062.N AC nr. ...

Het gemeenschapsrecht verzet zich niet tegen een nationale wettelijke regeling die een gezinspensioen 
toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als 
zodanig geldend voordeel geniet, doch hem een minder voordelig pensioen toekent wanneer zijn echtgenoot 
een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet.~

Verdragsbepalingen - Algemeen - Vrij werknemersverkeer - Werkingssfeer richtlijn - Sociale zekerheid - Gelijke behandeling 
mannen en vrouwen - Pensioenen - Exceptie - Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - Nationale 
wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies sociale zekerheidsvoordeel - Toelaatbaarheid

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

- Art. 4 EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

- Art. 12, tweede lid Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

- Artt. 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Het staat niet aan de nationale rechter om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen, 
buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coördinatie tussen stelsels van sociale 
zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van de 
nationale normen die hij hanteert, de norm uitleggen op een wijze die zoveel mogelijk het vrij verkeer van 
werknemers bevordert.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Vrij werknemersverkeer - Verdragsconforme interpretatie - Sociale zekerheid - Gelijke 
behandeling mannen en vrouwen - Pensioenen - Exceptie - Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - 
Nationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies sociale zekerheidsvoordeel - Plicht nationale rechter

- Artt. 5, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

2 december 1996C.95.0079.F AC nr. ...

Bij de toepassing van artikel  1122 B.W. op de splitsing van naamloze vennootschappen, dient de rechter dat 
artikel uit te leggen in het licht van de tekst en het doel van artikel  17 van de zesde richtlijn 82/891 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende splitsingen van naamloze 
vennootschappen, teneinde het in die bepaling van gemeenschapsrecht beoogde resultaat te bereiken. 
(Impliciet)

Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Vennootschappen - N.V. - Splitsing van vennootschap - Te bereiken resultaat - 
Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Art. 1122 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 17 en 26 EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Vennootschappen - N.V. - Splitsing van vennootschap - Te bereiken resultaat - 
Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Art. 1122 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 17 en 26 EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten van de Europese Unie om het daarmee 
beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel 5 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de 
nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de 
Lidstaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, en de 
nationale rechter dient bij de toepassing van het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te leggen in het 
licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en 
aldus aan artikel  189, derde alinea, E.E.G.-Verdrag te voldoen.
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Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid - Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

18 november 1996S.94.0138.F AC nr. ...

Art. 69, § 4, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 vereist dat de werkloze gedurende 
tenminste drie maanden in België een beroep heeft uitgeoefend om zijn hoedanigheid van gerechtigde van de 
werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet om ze te verkrijgen.~

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van personen, diensten en kapitalen - Werknemers - Sociale zekerheid - 
Werkloosheid - Artikel 69, § 4, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte

- Art. 69, § 4 Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

31 mei 1996D.95.0032.F AC nr. ...

De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde autoriteiten van de Orde 
van apothekers en die voor alle apothekers dwingend zijn kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de 
zin van artikel  30 E.E.G-Verdrag.~

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van goederen - Opheffing van de kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-
Staten - Kwantitatieve invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke werking - Begrip - Apotheker - Beroepsorde - 
Dwingende deontologische regels

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

6 oktober 1995C.94.0457.F AC nr. ...

E.E.G.-Verordening nr. 123/85 van de Commissie van 12 dec. 1984 betreffende de toepassing van artikel  85, 
derde lid, E.E.G.-Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen 
verbiedt de rechter niet om op grond van zijn nationale wet de billijke vergoeding vast te stellen waarop ieder 
van de partijen bij de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst van alleenverkoop aanspraak kan maken bij 
eenzijdige beëindiging van die overeenkomst.~

Verdragsbepalingen - Beleid - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Mededinging - Ondernemingen - 
Verkoop - Motorvoertuigen - Eenzijdige beëindiging - Billijke vergoeding

- Artt. 2 en 6 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

- Art. 5.2.2 EEG-Verordening nr 123/85 van 12 dec. 1984

1 februari 1995P.94.1111.F AC nr. ...

Een nationale prijsbeheersingsregeling is te beschouwen als een - in artikel  3O E.E.G-Verdrag verboden -
maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking, voor zover de afzet van uit een andere 
Lid-Staat herkomstige ingevoerde produkten daardoor onmogelijk of moeilijker wordt dan die van nationale 
produkten, dan wel voor zover zij leidt tot een begunstiging van de afzet van nationale produkten ten koste 
van de ingevoerde produkten; ook al is een zonder onderscheid voor nationale en ingevoerde produkten 
geldende prijsstop, zoals die ingevoerd bij het M.B. van 24 juni 1988 dat de aangifte van prijsverhogingen 
voorschrijft, op zichzelf niet als een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking te 
beschouwen, toch kan hij zulk een effect sorteren wanneer de prijzen liggen op een niveau dat de afzet der 
ingevoerde produkten onmogelijk maakt of meer bemoeilijkt dan de afzet van nationale produkten.~

Verdragsbepalingen - Beginselen - E.E.G.-Verdrag - Verplichting - Artikel 30 - Kwantitatieve beperking - Maatregel van 
gelijke werking - Prijsverhoging - Voorafgaande aangifte - Verdrag

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

5 december 1994S.94.0003.N AC nr. ...
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De wettelijke regeling bepaald bij artikel  37, §1, K.B. van 19 december 1967, die gehuwde vrouwen, weduwen 
en studenten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van betaling van sociale zekerheidsbijdragen, houdt een 
discriminatie op grond van geslacht in, die krachtens artikel  4, eerste lid van de richtlijn 79/77 EEG Raad van 
19 december 1978 buiten toepassing dient te worden gelaten vanaf 23 december 1984, de datum waarop de 
richtlijn in het nationaal recht moest zijn omgezet.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen - Zelfstandigen - Uitlegging - Geslacht - Artikel 4, eerste lid, Richtlijn 79/7/E.G. 
Raad, 19 dec. 1978 - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Hof van Justitie E.G. - Rechtstreekse werking - Verstrijken 
omzettingstermijn - Nationale wet - Discriminatie - Sociale zekerheid

21 september 1994P.94.0659.F AC nr. ...

Luidens artikel  36 E.E.G.-Verdrag vormen de bepalingen van de artt. 30 tot en met 34 geen beletsel voor 
verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid.~

Verdragsbepalingen - Grondslagen - Vrij verkeer van goederen - Beperkingen - Opheffing - Verbod - Uitzonderingen

- Artt. 30 tot 34 en 36 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

EXTERRITORIALITEIT

22 mei 2001P.99.0908.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass., 22 mei 2001, A.R. P.99.0908.N, AC 2001, nr ....

 - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Artikel 11, 
wet 13 april 1995 - Artikel 3, wet 15 feb. 1993

De bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding om in rechte op te 
treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot 
bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie aanleiding kan geven, betreft enkel de 
rechtsgeschillen die hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in artikel  383bis, Sw. en artikel  11, § 
1, van de wet van 13 april 1995; de bevoegdheidsregel van artikel  10ter, V.T.Sv. kan op zichzelf geen 
aanleiding zijn tot een rechtsgeschil, zodat het Centrum niet bevoegd is om op te treden in geschillen waartoe 
de toepassing van de artt. 372 en 374, Sw. aanleiding kan geven (1). (1) Zie de gedeeltelijk andersluidende 
conclusie van het openbaar ministerie. De appèlrechters hadden uit artikel 11, § 1 jo. artikel  11, §§ 4 en 5, 
Wet 13 april 1995 afgeleid dat het Centrum enkel in rechte kon optreden in rechtsgeschillen met betrekking 
tot mensenhandel zoals omschreven in artikel  11, § 1, van voornoemde wet. Het openbaar ministerie 
concludeerde daarentegen dat de vermelding, in artikel  11, § 1, van de wet van welke misdrijven voor de 
toepassing van Hoofdstuk V als mensenhandel kunnen worden beschouwd, de toepassing van dat Hoofdstuk 
geenszins tot die misdrijven beperkt. Het Centrum was daarom, volgens het openbaar ministerie, bevoegd om 
op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet aanleiding kon geven. Die 
rechtsgeschillen betreffen: mensenhandel zoals omschreven in artikel  11, § 1, van de wet, kinderpornografie 
en de misdrijven die op grond van het beginsel van exterritorialiteit voor de Belgische rechter worden 
vervolgd. Het Hof heeft die interpretatie deels gevolgd. Het heeft anders dan de appèlrechters geoordeeld dat 
de bevoegdheid van het Centrum niet beperkt blijft tot mensenhandel zoals bepaald in artikel  11, § 1, van de 
wet, maar zich uitstrekt tot kinderpornografie. Omdat het beginsel van exterritorialiteit enkel een 
bevoegdheidsregel bevat, kan het Centrum volgens het Hof evenwel niet optreden in rechtsgeschillen waartoe 
de toepassing van artikel  10ter, V.T.Sv. aanleiding geeft.

 - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Artikel 11, 
wet 13 april 1995 - Artikel 3, wet 15 feb. 1993

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD

ALGEMEEN

1 februari 2002C.00.0727.F AC nr. 76
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Het faillissement is geen invorderingsprocedure maar een gemeenschappelijke vereffeningsprocedure die 
opgezet is ten voordele van de gezamenlijke, door een curator vertegenwoordigde, schuldeisers en die een 
einde maakt aan de individuele aanspraken van de schuldeisers (1). (1) Zie A. CLOQUET, Les Novelles, Droit 
commercial, dl. IV, 3e uitg. (1985), Boek III, La faillite, nrs. 1018, 1019 en 1089.

Algemeen - Faillissement

ALLERLEI

22 december 2004P.04.1341.F AC nr. 624

Het wanbedrijf organisatie van bedrieglijk onvermogen is een aflopend misdrijf; het is evenwel een voortgezet 
misdrijf wanneer de dader door nieuwe handelingen volhardt in het onttrekken van zijn vermogen aan het 
onderpand van zijn schuldeisers (1). (1) Cass., 23 dec. 1986, AR 613, nr 255; 8 juni 1988, AR 6644, nr 615; 27 
april 1993, AR 6074, nr 202; AFSCHRIFT T. en DE BRAUWERE V.-A., Manuel de droit pénal financier, Brussel, 
Kluwer, 2001, nr 823.

Allerlei - Misdrijven in verband met faillissement - Bedrieglijk onvermogen - Artikel 490bis, Sw. - Aard van het misdrijf

- Art. 490bis Strafwetboek

25 november 2004C.04.0100.F AC nr. 568

Een schuld valt ten laste van de faillissementsboedel, als zij na het faillissement is ontstaan en aangegaan is 
door de curator in zijn hoedanigheid van beheerder van die boedel; zulks is ook het geval wanneer hij een 
handeling stelt die hij in het raam van dat beheer niet had horen te stellen; dat is het geval wanneer de curator 
veroordeeld is wegens tergend en roekeloos geding (1). (1) Zie Cass., 7 maart 2002, AR C.00.0187.N, nr 167.

Allerlei - Boedelschuld - Begrip - Fout van de curator

- Art. 561 Wetboek van Koophandel

11 oktober 2002C.01.0235.N AC nr. 532

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, AC, 2003, nr ...

Allerlei - Salaris van de curator - Begroting

Nu alleen de rechtbank van koophandel bevoegd is om het loon van de curator te bepalen, komt het aan de 
curator niet toe, zonder toestemming van de rechtbank, de gelden afkomstig van verkopingen en 
invorderingen die zij op grond van artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851 wettig onder zich 
houden, uit eigen beweging aan te wenden voor zijn persoonlijke vergoeding (1). (1) Zie cass., 9 dec. 1987, AR 
nr 6028, AC, 1987-88, nr 216; Bull. en Pas., 1988, I, nr 216, 426, met concl. adv.-gen. JANSENS de BISTHOVEN.

Allerlei - Salaris van de curator - Begroting

- Artt. 461 en 479 Wet 18 april 1851

7 maart 2002C.00.0187.N AC nr. 167

Een schuld komt ten laste van de faillissementsboedel wanneer ze na het faillissement is ontstaan en door de 
curator werd aangegaan als beheerder van die boedel, dit is ook wanneer ze ontstaat door handelingen die hij 
voor dit beheer dient te stellen maar niet stelt; hieruit volgt dat wanneer reglementaire bepalingen of door de 
overheid krachtens deze bepalingen genomen individuele beslissingen hem opleggen na het faillissement 
bepaalde handelingen te stellen of zich daarvan te onthouden en hij dit niet doet, zodat voor hem een 
vergoedings- of teruggaveplicht ontstaat, de aldus ontstane schuld een schuld van de boedel is (1). (1) Zie 
Cass., 16 juni 1988 (voltallige zitting, drie arresten), A.R. 8075, 8136 en 8209, nr 642, 27 april 1992, A.R. 9291, 
nr 451, 20 jan. 1994, A.R. C.93.0184.F, nr 37, met de concl. proc.-gen. Piret, toenmalig adv.-gen., in Pas., 30 
maart 1995, A.R. C.94.0223.F, nr 178 en 2 mei 1997, A.R. C.96.0271.N, nr 213; zie ook VEROUGSTRAETE, I., 
Manuel du curateur de faillite, 1987, nr 691 en COPPENS, P. en T'KINT, F. Examen de jurisprudence (1991 à 
1996), Les faillites, les concordats et les privilèges, R.C.J.B., 1997, 187, nr 19.

Allerlei - Boedelschuld - Begrip - Reglementaire bepalingen

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Artt. 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Artt. 451 en 561 Wet 18 april 1851

15 juni 2001C.99.0127.N AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 15 juni 2001, A.R. C.99.0127.N, AC, 2001, nr...

Allerlei - Faillissement - Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
ten last van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te 
wijten is (1). (1) Zie de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrekking - Kosten

- Art. 442 Wet 18 april 1851

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste van de Staat, in zoverre de 
faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is (1). (1) Zie de conclusie 
van het Openbaar Ministerie.

Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator

26 oktober 2000C.99.0324.F AC nr. ...

De verplichting om de verkeersbelasting te betalen voor een voertuig dat tot de failliete vennootschap 
behoort, is een schuld van de boedel, aangezien het voertuig waarvan de gefailleerde eigenaar was door de 
belastingwet vermoed wordt in gebruik gebleven te zijn, zolang de inschrijving ervan bij de Dienst van het 
Wegverkeer niet was geschrapt (1). (1) Het tevergeefs bestreden arrest beslist dat de belastingschuld van de 
failliete vennootschap, bestaande in de over twee aanslagjaren verschuldigde verkeersbelasting voor een tot 
die failliete vennootschap behorend voertuig, een schuld van de boedel (die door de curator aan de 
schuldeisers moet worden betaald voor elke verdeling), en geen schuld in de boedel is (die aan de wet van de 
pondspondsgewijze verdeling onderworpen is); i.v.m. het begrip schuld van de boedel, zie cass., 16 juni 1988, 
AR. 8075-8136-8209, nr. 642, en 30 maart 1995, AR. C.94.0223.F, nr. 178; i.v.m. het onweerlegbaar 
vermoeden van gebruik van een voertuig dat ingeschreven is gebleven bij de Dienst van het Wegverkeer, zie 
cass., 21 nov. 1997, AR. F.96.0129.F, nr. 495).

Allerlei - Boedelschuld

- Artt. 451 en 561 Wetboek van Koophandel

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Artt. 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 36ter, § 1 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

9 juni 1999P.99.0011.F AC nr. ...

De overtreding van artikel  489bis, 4°, Sw., dat het verzuim strafbaar stelt om binnen de bij artikel  9, 
Faillissementswet 1997 bepaalde termijn, aangifte te doen van het faillissement, vereist het opzet om de 
faillietverklaring uit te stellen.~

Allerlei - Misdrijven n.a.v. het faillissement - Aangifte van het faillissement - Verzuim - Moreel bestanddeel

- Art. 9 Wet 8 aug. 1997

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

2 mei 1997C.96.0271.N AC nr. ...

Wanneer na de faillietverklaring de curator beslist de handelsbedrijvigheid van de gefailleerde verder te zetten 
en de arbeidsovereenkomsten verder uit te voeren, zodoende de boedel beheert, zijn de schulden die het 
gevolg zijn van de opzegging van die overeenkomsten boedelschulden.~

Allerlei - Boedelschuld - Begrip

- Art. 561 Wet 18 april 1851

10 september 1996P.95.0849.N AC nr. ...

Door de ontrouw van de curator in het beheer van de failliete boedel als een misdrijf aan te merken heeft de 
wetgever de curator willen straffen die, door fouten uit eigenbelang of hebzucht begaan, gehandeld heeft in 
strijd met de belangen die het instituut van het faillissement tot doel heeft te beschermen, zoals onder meer 
de belangen van de schuldeisers.

Allerlei - Curator - Ontrouw in zijn beheer

- Art. 575, eerste lid, 4° Wetboek van Koophandel
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- Art. 490, vijfde lid Strafwetboek

24 mei 1996C.95.0081.F AC nr. ...

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
ten laste van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde 
handelaar te wijten is.~

Allerlei - Faillissement - Intrekking - Kosten

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste van de Staat, in zoverre de 
faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is.~

Allerlei - Faillissement - Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

30 maart 1995C.94.0223.F AC nr. ...

Geen schuld van de boedel is de schuld die niet voortvloeit uit een door de curator voor het beheer van de 
boedel aangegane verbintenis, maar uit de toepassing van de artt. 477 of 528 W.Kh. m.b.t. de tegeldemaking 
van de activa van de gefailleerde en van artikel  10, eerste lid, 4°, K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969, krachtens 
hetwelk de herziening van de aftrek van de belasting op een bedrijfsmiddel moet worden verricht wanneer het 
ophoudt in de onderneming te bestaan.

Allerlei - Boedelschuld

- Artt. 451 en 561 Wetboek van Koophandel

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Artt. 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT

24 juni 2004S.03.0110.N AC nr. 356

Een faillissementsvonnis sluit in de regel uit dat de curator zou verplicht worden ten aanzien van de 
werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen maatregelen te nemen met 
het oog op het behoud van de werkgelegenheid en een inlichting- en overlegprocedure in dit verband na te 
leven die bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet bepaalt dat de curator zijn opdracht 
moet vervullen; dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement kunnen niet bijdragen tot de 
beoogde werkzekerheid en zijn in strijd met de dwingende wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de 
curator de boedel moet beheren.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Curator - Werknemers - Collectieve arbeidsovereenkomst - Werkzekerheid - 
Inlichting- en overlegprocedure - Sanctie

- Artt. 2.1, 1, 2 en 5 CAO van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord, 1999-2000, P.C. metaal-, machine-, 
en elektrische bouw, KB 29 jan. 2002

- Artt. 16, 46 en 47 Wet 8 aug. 1997

19 april 2004S.03.0078.N AC nr. 205

Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit 
oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet beëindigen (1). (1) Zie Cass., 25 juni 2001, 
AR S.00.0041.N, nr 396.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Rechterlijke beslissing - Aard - Handelsactiviteiten - 
Stopzetting - Gevolg - Verplichtingen curator - Beëindiging arbeidsovereenkomsten

Uit de uitzonderingsregel van de Faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen toch tijdelijk 
kunnen worden voortgezet, mag niet worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest 
van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt (1). (1) Zie Cass., 25 juni 2001, 
AR S.00.0041.N, nr 396.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Handelsactiviteiten - Stopzetting - 
Uitzonderingsregel - Rechterlijke beslissing - Aard

- Artt. 444 en 475 Wet 18 april 1851
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6 maart 2003C.01.0598.F AC nr. 154

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 6 maart 2003, AR C.01.0598.F, AC, 2003, nr. ... .

Begrip - Vereisten van het faillissement - Naamloze vennootschap - Ontbinding - Vereffening - Vordering tot 
faillietverklaring - Wankelen van het krediet

Het krediet van de ontbonden en in vereffening gegane naamloze vennootschap is niet aan het wankelen, 
wanneer, enerzijds de ontbinding zonder bedrog heeft plaatsgevonden en in goede omstandigheden verloopt 
tot voldoening van de schuldeisers of van een aanzienlijke meerderheid van hen, wanneer hun toestemming 
niet verkregen is via een onvolledige of verkeerde informatie, wanneer de wijze waarop de vereffening is 
verlopen niet ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers aan het wankelen te 
brengen, wanneer de regel van de gelijkheid van de schuldeisers is nagekomen, wanneer er tijdens de 
vereffening geen juridische constructies zijn opgezet die de schuldeisers kunnen benadelen en wanneer, 
anderzijds, een toereikende meerderheid van de schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar behoudt (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Naamloze vennootschap - Ontbinding - Vereffening - Vordering tot 
faillietverklaring - Wankelen van het krediet

- Art. 2 Wet 8 aug. 1997

10 januari 2003C.01.0418.N AC nr. 23

Art. 12 van de Faillissementswet 1997 laat aan de rechtbank de beoordeling over van de ernstige en objectieve 
omstandigheden die door de wet vereist zijn opdat zij het tijdstip van staking van betaling zou kunnen 
vervroegen voor de datum van het faillissementsvonnis. De beoordeling gedaan door de rechtbank over het 
toestaan van de voorlopige opschorting, belet niet dat de rechtbank, bij het beoordelen van de 
faillissementsvoorwaarden zou beslissen op feitelijke gronden dat er in werkelijkheid reeds een duurzame 
staking van betaling was op het ogenblik dat het akkoord werd aangevraagd (1).(1) Zie de verwijzingen in de 
conclusie van het O.M.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Staking van betaling - Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis - Ernstige en 
objectieve omstandigheden - Beoordeling door de rechter

- Artt. 15, § 1, eerste lid, 20, en 24, eerste lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord

- Art. 12 Wet 8 aug. 1997

Concl. adv.- gen. m.o. THIJS, Cass., 10 jan. 2003, A.R. C.01.0418.N, AC, 2003, nr ...

Begrip - Vereisten van het faillissement - Staking van betaling - Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis - Ernstige en 
objectieve omstandigheden - Beoordeling door de rechter

14 oktober 2002S.01.0173.N AC nr. 537

Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit 
oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet beëindigen (1) (2). (1) Cass., 25 juni 2001, 
AR S.00.0041.N, nr 396. (2) Artt. 444 en 475 Faillissementswet zoals gewijzigd bij Faillissementswet 8 aug. 
1997, artt. 16 en 47.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Aard

- Art. 444 Wet 18 april 1851

Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen toch kunnen 
worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van 
rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteit oplegt (1) (2). (1) Cass. 25 juni 2001, AR 
S.00.0041.N, nr 396. (2) Artt. 444 en 475 Faillissementswet zoals gewijzigd bij Faillissementswet 8 aug. 1997, 
artt. 16 en 47.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Handelsactiviteiten - Stopzetting - 
Uitzonderingsregeling - Rechterlijke beslissing - Aard

- Art. 475 Wet 18 april 1851

4 oktober 2001C.99.0086.N AC nr. ...
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Wanneer uit de wil van de oprichters van een burgerlijke vennootschap die de vorm van een 
handelsvennootschap heeft aangenomen blijkt dat het werkelijke doel van de venootschap een handelsdoel is 
en de oprichters slechts door veinzing en om een wet van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de 
statuten hebben ingeschreven, krijgt de vennootschap de hoedanigheid van koopman en kan zij worden failliet 
verklaard (1) (2). (1) Zie cass. 15 april 1943, Bull. en Pas., 1943, I, 142; 30 april 1945, Arr. Verbr. 1945, 139; 19 
mei 1961, R.W. 1961-62, 1603. (2) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van het cassatieberoep. 
Het was echter van mening dat de feitenrechters terecht de werkelijke (commerciële) activiteit van de N.V. 
Antwerps Administratiekantoor in aanmerking hadden genomen om vast te stellen dat zij koopman is nu het 
statutair doel niet kon tegengeworpen worden aan eerste verweerster; uit artikel  63bis Vennootschappenwet 
volgt immers dat de naamloze vennootschap in de regel ook door doeloverschrijdende handelingen gebonden 
is (zie J. RonseKan een V.Z.W. failliet verklaard worden?" in Liber Amicorum F. Dumon, Kluwer 1983, (219) 239; 
K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en J. VananroyeOverzicht van rechtspraak. Vennootschappen 
1992-1998" T.P.R., 2000, (99) 162 nr. 69).

Begrip - Vereisten van het faillissement - Koopman - Burgerlijke vennootschap met de vorm van een handelsvennootschap - 
Statuten - Burgerlijk doel - Veinzing

- Art. 1832 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Art. 437 Wet 18 april 1851

25 juni 2001S.00.0041.N AC nr. ...

Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit 
oplegt, maar niet uitsluit dat handelsverrichtingen kunnen verder gezet worden (1) (2). (1) Artt. 444 en 475 
Faillissementswet zoals gewijzigd bij Faillissementswet 8 aug. 1997, artt. 16 en 47. (2) Zie: Cass., 15 juni 1992, 
A.R. nr 9347, nr 540.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Aard

- Artt. 444 en 475 Wet 18 april 1851

Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen toch kunnen 
worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van 
rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteit oplegt (1). (1) Zie Cass., 14 maart 1994, A.R. 
nr S.93.0082.F, nr 118 met noot.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring - Handelsactiviteiten - Stopzetting - 
Uitzonderingsregeling - Rechtelijke beslissing - Aard

- Art. 475 Wet 18 april 1851

10 oktober 1997C.96.0410.F AC nr. ...

De rechter beslist naar recht dat het krediet van een koopman geschokt is, wanneer hij vaststelt dat die 
koopman tal van schulden heeft, onder meer bij de R.S.Z., dat zijn passiva meer dan veertig miljoen frank 
bedragen, dat hij niet in staat is zijn schulden te betalen, dat hij over geen liquiditeiten beschikt en dat zijn 
schuldeisers hem geen enkel uitstel hebben toegestaan.

Begrip - Vereisten van het faillissement - Geschokt zijn van het krediet

- Art. 437 Wetboek van Koophandel

Het geschokt zijn van het krediet, bedoeld in artikel   437 Faillissementswet is nauw verbonden met het 
ophouden te betalen waarvan ook sprake is in die bepaling.~

Begrip - Vereisten van het faillissement - Ophouden te betalen en geschokt zijn van het krediet

- Art. 437 Wetboek van Koophandel

17 september 1996P.95.0836.N AC nr. ...

Beslist wettig dat een handelsvennootschap in staat van faillissement is, de rechter die vaststelt dat de 
vennootschap opgehouden had te betalen en haar krediet slechts door het aanwenden van bedrieglijke 
middelen kon handhaven.~

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vereisten van het faillissement - Ophouden te betalen en geschokt zijn van het 
krediet - Handhaven van krediet - Bedrieglijke middelen

- Art. 437 Wet 18 april 1851
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Het geschokt zijn van het krediet bedoeld in artikel  437 Faillissementswet is nauw verbonden met het 
ophouden te betalen waarvan ook sprake in deze bepaling.~

Begrip - Vereisten van het faillissement - Vereisten van het faillissement - Ophouden te betalen en geschokt zijn van het 
krediet

- Art. 437 Wet 18 april 1851

BEVOEGDHEID

25 juni 1999C.96.0364.N AC nr. ...

De rechter bij wie de aangifte wordt gedaan van het faillissement en die vaststelt dat de koopman in zijn 
rechtsgebied zijn woonplaats heeft en op het tijdstip van de aangifte opgehouden heeft te betalen, is in de 
regel bevoegd om de faillietverklaring uit te spreken;  om over zijn bevoegdheid te beslissen is hij niet verplicht 
na te gaan of de koopman in de periode voor de aangifte elders een woonplaats had en opgehouden had te 
betalen op een ander tijdstip dan uit de aangifte blijkt.

Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillietverklaring na aangifte - Woonplaats van de koopman - Tijdstip van de 
aangifte

- Art. 442 Wet 18 april 1851

- Art. 631 (oud) Gerechtelijk Wetboek

18 februari 1999C.97.0392.F AC nr. ...

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is om een vennootschap onder firma failliet te verklaren, is tevens 
bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot faillietverklaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Vennootschap onder firma - Faillissement van een vennoot

- Art. 440, tweede lid Wet 18 april 1851

2 december 1996C.96.0054.F AC nr. ...

Inzake faillietverklaring van een vennootschap is de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel die in 
wier rechtsgebied de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd op het tijdstip van de staking 
van betaling, tenzij is aangetoond dat die maatschappelijke zetel fictief is.

Bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Plaatselijke bevoegdheid - Vennootschap - Maatschappelijke zetel - 
Uitzondering - Fictieve zetel

- Art. 631 Gerechtelijk Wetboek

De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring van een vennootschap uit te 
spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland is gevestigd op het tijdstip van de staking van betaling, 
maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fictief is, is die van de werkelijke zetel van vennootschap 
op het tijdstip van de staking van betaling.~

Bevoegdheid - Eenheid van faillissement - Geschil inzake rechtscolleges - Belgische rechtbanken van koophandel - 
Plaatselijke bevoegdheid - Vennootschap - Statutaire zetel in het buitenland gevestigd - Fictieve zetel - Gevolg - Werkelijke 
zetel

- Art. 631, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

26 september 1996C.95.0375.F AC nr. ...

Wanneer een hof van beroep zich ratione loci niet bevoegd verklaart om@@                                 IIIIIIIIIIII                           
uitspraak te doen over het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel die een 
faillietverklaring heeft uitgesproken zonder zelf ratione loci bevoegd te zijn, en de zaak verwijst naar het@@             
IIIIIIIIIIII                                               bevoegde hof van beroep, doet laatstgenoemd hof wettig uitspraak over de 
omstandigheden van het faillissement, het tijdstip waarop werd opgehouden te betalen en het vervullen van 
de wettelijke formaliteiten.~

Bevoegdheid - Vonnis van faillietverklaring - Rechtbank van koophandel ratione loci niet bevoegd - Hoger beroep - 
Verwijzing naar een ander hof van beroep - Devolutieve kracht van het hoger beroep

- Artt. 643 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

8 december 1995C.94.0432.F AC nr. ...
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Hoewel de krachtens het gemene recht materieel bevoegde rechtbank kennis neemt van het bestaan en het 
bedrag van de tegen een gefailleerde schuldenaar aangevoerde schuldvordering, kan alleen de rechtbank van 
koophandel kennis nemen van de opname van de schuldvordering in het passief van het faillissement en 
bepalen of de met die schuldvordering verbonden schuld, een schuld van of in de boedel is.~

Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Aard - Schuldvordering - Opname in het passief - Rechtbank van koophandel

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

10 februari 1995C.92.8392.N AC nr. ...

De rechtbank van koophandel is bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de curatoren op grond van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht, daar dit 
geschil rechtstreeks uit het faillissement ontstaat en de gegevens voor de oplossing ervan zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.~

Bevoegdheid - Beheersfout - Faillissement - Curator

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS

7 maart 2002C.00.0187.N AC nr. 167

Een schuld komt ten laste van de faillissementsboedel wanneer ze na het faillissement is ontstaan en door de 
curator werd aangegaan als beheerder van die boedel, dit is ook wanneer ze ontstaat door handelingen die hij 
voor dit beheer dient te stellen maar niet stelt; hieruit volgt dat wanneer reglementaire bepalingen of door de 
overheid krachtens deze bepalingen genomen individuele beslissingen hem opleggen na het faillissement 
bepaalde handelingen te stellen of zich daarvan te onthouden en hij dit niet doet, zodat voor hem een 
vergoedings- of teruggaveplicht ontstaat, de aldus ontstane schuld een schuld van de boedel is (1). (1) Zie 
Cass., 16 juni 1988 (voltallige zitting, drie arresten), A.R. 8075, 8136 en 8209, nr 642, 27 april 1992, A.R. 9291, 
nr 451, 20 jan. 1994, A.R. C.93.0184.F, nr 37, met de concl. proc.-gen. Piret, toenmalig adv.-gen., in Pas., 30 
maart 1995, A.R. C.94.0223.F, nr 178 en 2 mei 1997, A.R. C.96.0271.N, nr 213; zie ook VEROUGSTRAETE, I., 
Manuel du curateur de faillite, 1987, nr 691 en COPPENS, P. en T'KINT, F. Examen de jurisprudence (1991 à 
1996), Les faillites, les concordats et les privilèges, R.C.J.B., 1997, 187, nr 19.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Boedelschuld - Begrip - Reglementaire bepalingen

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Artt. 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Artt. 451 en 561 Wet 18 april 1851

23 maart 2001C.98.0063.N AC nr. ...

Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die door het akkoord van 
partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging niet de rechter die een handelsvennootschap 
veroordeelt tot betaling van een aantal bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers 
gemachtigd worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het faillissement, daar 
hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een voorrecht maar alleen vaststelt dat, ingevolge 
de samenloop, de schuldeisers enkel konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen 
vrij stond bij hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Schuldvordering - Opname in het passief - Beslissing

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 1998C.97.0322.F AC nr. ...

Aangezien een handeling, krachtens artikel  466 Faillissementswet, aan de gezamenlijke schuldeisers alleen 
niet kan worden tegengeworpen voor zover de gezamenlijke schuldeisers erdoor benadeeld zijn, is het arrest 
niet naar recht verantwoord dat een betaling aan een pandhoudende schuldeiser van de handelszaak niet 
tegenwerpelijk verklaart aan de gezamenlijke schuldeisers en daartoe alleen maar erop wijst dat die betaling 
een bevoorrechte schuldeiser van een hogere rang benadeelt.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Betaling - Pandhoudende schuldeiser van de handelszaak - Benadeling van de 
gezamenlijke schuldeisers - Begrip - Tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers

- Art. 446 oud Wetboek van Koophandel
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1 oktober 1998C.97.0357.F AC nr. ...

Wanneer de termijn waarin de artt. 20, 5° Hypotheekwet en 546 Faillissementswet voorzien m.b.t.  het 
voorrecht van de verkoper van machines, op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag verstrijkt, 
wordt de vervaldag niet verplaatst op de eerstvolgende werkdag, aangezien de neerlegging van de factuur 
geen proceshandeling is in de zin van artikel  48 Ger.W.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Verkoper van machines - Neerlegging van de factuur - Aard - Termijn van vijf 
jaar - Berekening

- Artt. 48 en 53 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 546 oud Wetboek van Koophandel

- Art. 20, 5° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

2 mei 1997C.96.0271.N AC nr. ...

Wanneer na de faillietverklaring de curator beslist de handelsbedrijvigheid van de gefailleerde verder te zetten 
en de arbeidsovereenkomsten verder uit te voeren, zodoende de boedel beheert, zijn de schulden die het 
gevolg zijn van de opzegging van die overeenkomsten boedelschulden.~

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Arbeidsovereenkomst - Door de curator ontslagen werknemers - 
Opzeggingsvergoeding - Boedelschuld - Vereiste

- Art. 561 Wet 18 april 1851

23 mei 1996C.95.0392.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 1996, AR C.95.0392.N, AC, 1996, nr.~

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de 
werknemer - Berekening door de curator

Nu in de regel het bij artikel  19, 3°bis, Hypotheekwet gevestigde voorrecht niet van toepassing is op de sociale 
zekerheidsbijdragen van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het loon waarop 
de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd vòòr het faillissement, volgt hieruit dat de curator de 
schuldvordering van de werknemer met betrekking tot vòòr het faillissement ontstane vorderingen dient te 
berekenen op grond van het bruto-loon, verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage van de werknemer en 
met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing, vastgesteld op grondslag van de bruto-inkomsten verminderd 
met de verplichte sociale inhoudingen.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de 
werknemer - Berekening door de curator

- Art. 273 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 88 en bijlage III Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 270, 6° en 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993

16 december 1994C.93.0070.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser werd betaald impliceert niet dat zijn 
inschrijving is doorgehaald of vervallen.~

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde - Eerst ingeschreven 
hypothecaire schuldeiser

- Artt. 90 en 92 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 564, laatst lid Wet 18 april 1851

GERECHTELIJK AKKOORD

14 december 2000C.97.0461.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass. 14 dec. 2000, AR C.97.0461.F - C.98.0044.F, AC 2000, nr. -

Gerechtelijk akkoord - Boedel - Uitdeling - Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass. 14 dec. 2000, AR C.97.0461.F - C.98.0044.F, AC 2000, nr. -

Gerechtelijk akkoord - Stopzetting van de loop van de rente - Tijdstip
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Inzake gerechtelijk akkoord, vindt de stopzetting van de loop van de rente plaats op het tijdstip dat de rechten 
van de schuldeisers worden vastgesteld door de stemming over de overeenkomst inzake het gerechtelijk 
akkoord, in zoverre het gerechtelijk akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd (1). (1) Zie de verwijzing 
in concl. O.M.

Gerechtelijk akkoord - Stopzetting van de loop van de rente - Tijdstip

Art. 537 W.Kh.,  dat geldt in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt enkel de rechten van een schuldeiser 
jegens één failliete schuldenaar of jegens verscheidene failliete schuldenaars; een schuldenaar in bonis mag 
derhalve van zijn schuld de bedragen aftrekken die de schuldeiser in het faillissement van een 
medeschuldenaar heeft ontvangen (1). (1) Zie Cass., 9 maart 1893 (Pas., I, 117) en de concl. proc.-gen. 
Mesdach de ter Kiele.

Gerechtelijk akkoord - Boedel - Uitdeling - Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis

- Art. 537 Wetboek van Koophandel

26 januari 1996C.95.0049.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN, Cass. 26 jan. 1996, A.R. C.95.0049.F, AC 1996, nr...

Gerechtelijk akkoord - Gerechtelijk akkoord - Verzoek om akkoord - Verwerping - Faillietverklaring

Uit artikel  24, eerste lid, Wet Gerechtelijk Akkoord volgt dat de rechter die voornemens is na verwerping van 
het akkoord de faillietverklaring uit te spreken, de schuldenaar opnieuw moet horen of hem ten minste 
daartoe moet oproepen opdat hij zijn opmerkingen over de voorwaarden voor de faillietverklaring naar voor 
zou kunnen brengen.~

Gerechtelijk akkoord - Gerechtelijk akkoord - Verzoek om akkoord - Verwerping - Faillietverklaring

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)

23 september 2004C.02.0469.F AC nr. 430

Het faillissement heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer op de opdrachtgever 
onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring, de in artikel  1798 B.W. 
bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan worden ingesteld (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2004, AR 
C.02.0435.N, nr ... . Zie E. DIRIX, "Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W., 
1995-96, p. 1232; P. GERARD en J. WENDEY, "Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à 
contre courant" in Liber Amicorum L. Simont, Ed. Bruylant, 2002, p. 385.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Goederen - Aannemingsovereenkomst - Onderaannemer - Rechtstreekse 
vordering - Hoofdaannemer - Faillissement - Rechtstreekse vordering na de faillietverklaring

- Art. 16 Wet 8 aug. 1997

24 juni 2004C.02.0416.N AC nr. 354

De bevoegdheid die de curator ontleent aan artikel  46, Faillissementswet 1997 gaat alle door de failliet 
gesloten tegenwerpelijke overeenkomsten aan doch blijft beperkt tot hetgeen vereist wordt door het goede 
beheer van de boedel en de vrijwaring van het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers (1). (1) I. 
Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 1998, 338, nr 575-576; H. Braeckmans, E. Dirix en 
E. Wymeersch, Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, 331, nr 42. Ook het arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 10 dec. 2003 (nr 16/2003, B.S. 20 feb. 2004) gaat ervan uit dat artikel  46 alle overeenkomsten beoogt 
(r.o. B.4); dat de schuldvordering van de medecontractant de wet van de samenloop volgt (r.o. B.7) wordt door 
het bovenstaande arrest niet beslist.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Overeenkomst die de gefailleerde bindt - Beëindiging door de curator - 
Beperking

Het staat niet aan de curator een einde te stellen aan een door de failliet gesloten tegenwerpelijke 
overeenkomst wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale vereffening van de boedel niet belet 
(1). (1) Zie E. DirixFaillissement en lopende overeenkomsten", R.W. 2003-2004, (201) nr 23 en voetnoot 63; A. 
Zenner, Dépistage, faillites et concordats, Brussel 1998, 497, nr 679.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Artikel 46, Faillissementswet 1997 - Overeenkomst die de gefailleerde 
bindt - Beëindiging door de curator

- Art. 46 Wet 8 aug. 1997
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17 juni 2004C.02.0456.N AC nr. 335

De uitoefening door een kredietgever van een opdracht gegeven door de kredietnemer op grond van een 
voorheen gesloten kredietovereenkomst en die hierin bestaat dat bedragen ontvangen door de kredietnemer 
toegerekend worden op een openstaand krediet, geldt als betaling, in de zin van artikel 445 Faillissementswet 
1851, door de kredietnemer.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Krediet - Toerekening - Aard

- Art. 445 Wet 18 april 1851

3 juni 2004C.03.0070.N AC nr. 302

Wanneer het faillissement dateert van voor het in voege treden van de nieuwe Faillissementswet en de 
overeenkomst van tien dagen voor de datum van staking van betaling blijft ze aanvechtbaar met toepassing 
van de oude wet (1). (1) Zie Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0132.F, nr ...

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissementswet - Werking in de tijd - Overeenkomst

- Artt. 17 en 150, eerste lid Wet 8 aug. 1997

- Art. 445 Wet 18 april 1851

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

27 mei 2004C.02.0435.N AC nr. 288

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer voor hetgeen deze aan de aannemer 
verschuldigd is kan enkel worden ingesteld wanneer de schuldvordering van de aannemer op de bouwheer 
nog beschikbaar is in het vermogen van de aannemer (1). (1) E. DirixHet voorrecht en de directe vordering van 
de onderaannemer", R.W. 1989-1990, 1232-1235; E. Dirix en R. Decorte, Zekerheidsrechten, Story-Scientia 
1999, nr 542-543; P. Gérard en J. WindeyAction directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à 
contre-courant", in Liber amicorum Lucien Simont, 385-403. Zie J. KokelenbergArtikel 1798 van het Burgerlijk 
Wetboek bij faillissement en gerechtelijk akkoord: een steriele discussie of een Babylonische 
spraakverwarring?", T.B.B.R. 1999, (166) 171, nr 7.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement van de aannemer - Schuldvordering op de bouwheer - 
Rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer

- Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek

7 mei 2004C.03.0258.F AC nr. 243

Het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen waarin er volgens de rechter een nauwe samenhang tussen 
de schuldvorderingen bestaat, tast de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet aan.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van 
een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Beslissing die de schuldvergelijking erkent - Regel van gelijkheid van 
de schuldeisers

Het arrest dat oordeelt dat tussen de wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement 
en van de boedel, namelijk respectievelijk een schuldvordering tot schadevergoeding voor de schade van de 
koper ten gevolge van de aan de fout van de gefailleerde te wijten ontbinding van een koopovereenkomst en 
de schuldvordering van de verkoper tot terugbetaling van de prijs, een nauwe samenhang bestaat doordat ze 
een en dezelfde oorzaak hebben, te weten de ontbinding van de koopovereenkomst, kon op grond van een 
feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, naar recht beslissen  dat er tussen de schuld en de 
schuldvordering van de vennootschap een zodanige nauwe samenhang bestaat  dat ze onderling in vergelijking 
kunnen worden gebracht (1). (1) Betreffende het geval van een niet volledig uitgevoerde maar niet-ontbonden 
wederzijdse overeenkomst, zie Cass. 7 dec. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 440); M. VAN QUICKENBORNE, 
"Réflexions sur la connexité objective, justifiant la compensation après faillite, noot onder Cass., 25 mei 1989, 
R.C.J.B.,1992, p. 348.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van 
een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Verkoop - Onrechtmatige ontbinding door de gefailleerde - 
Schuldvordering tot schadevergoeding - Schuldvordering tot terugbetaling van de prijs - Samenhang tussen de 
schuldvorderingen - Beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof

18 maart 2004C.01.0183.N AC nr. 152
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Na de sluiting van het faillissement mag de curator niet over het batig saldo beschikken door interest uit te 
betalen aan de schuldeisers; deze zijn gerechtigd de schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken (1). 
(1) Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel gegrond was doordat het arrest oordeelde dat de 
schuldeisers geen recht hebben op interesten, wat betekende dat ze van elke aanspraak daarop uitgesloten 
werden, ook al zouden ze zich wenden tot de ware rechthebbende, de gefailleerde vennootschap, behoorlijk 
vertegenwoordigd.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Batig saldo - Moratoire interesten - Bestemming

- Art. 23 Wet 8 aug. 1997

- Artt. 451 en 533 Wet 18 april 1851

26 juni 2003C.01.0528.F AC nr. 381

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse 
schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de 
gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvergelijking in het algemeen - Schuldvergelijking na 
faillissement - Verschillen

De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat er schuldvergelijking 
tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen failliet, heeft geen weerslag op de 
voorwaarden waaronder de andere, in geval van overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op 
de schuldvergelijking gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse 
schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de 
gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

- Art. 1295 Burgerlijk Wetboek

24 oktober 2002C.00.0042.N AC nr. 563

De door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen van een hypotheek heeft niet tot gevolg dat de 
latere vestiging van de hypotheek door de schuldeiser terugwerkende kracht heeft; dergelijke vestiging tijdens 
de verdachte periode tot zekerheid van schulden die voordien bestonden is derhalve niet tegenwerpelijk aan 
de boedel.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Hypotheek - Volmacht - Tegenstelbaar karakter

- Art. 445, vierde lid Wet 18 april 1851

24 oktober 2002C.00.0476.N AC nr. 564

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.00.0476.N - C.00.0477.N, AC, 2002, nr ...

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement - Schade voor de boedel

Schade voor de boedel kan ook ontstaan wanneer, door de fout van een derde, het actief dat ter beschikking 
moest staan van de schuldeisers daarin niet effectief voorhanden is, daar hierdoor afbreuk gedaan wordt aan 
het rechtmatig vertrouwen van de schuldeisers nopens de omvang van hun verhaalsrechten op het vermogen 
van de failliet (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement - Schade voor de boedel

31 januari 2002C.01.0229.N AC nr. 74

De goederen die het voorwerp uitmaken van een inbetalinggeving door de schuldenaar sinds het door de 
rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling keren terug naar de boedel ongeacht of de contractspartij 
kennis had van de toestand van staking van betaling; dit beginsel geldt ook wanneer een derde die goederen 
heeft verkregen.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Goederen - Inbetalinggeving - Boedel - Derde

- Art. 17, tweede lid Wet 8 aug. 1997

16 november 2001C.00.0430.F AC nr. ...
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De borg kan zich niet op de verschoonbaarheid van de gefailleerde beroepen om te beletten dat de schuldeiser 
t.a.v. wie hij zich borg stelt, tegen hem vervolgingen instelt, aangezien de verschoonbaarheid niet het 
tenietgaan van de schulden van de gefailleerde tot gevolg heeft en een exceptie is die alleen de schuldenaar 
persoonlijk betreft in de zin van artikel 2036 B.W. (1). (1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, 
Kluwer, Deurne, 1998, nr. 979; A. ZENNER, Dépistage, faillite et concordats, Brussel, Larcier, 1998, nr. 571 en 
Faillites et concordats --Chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999, Brussel, Larcier, 2000, nr. 68; B. 
WINDEY, "De verschoonbaarheid voor de gefailleerde: een wrange nasmaak voor de borgen?" noot onder 
beslagrechter Hasselt, 9 mei 2000, A.J.T., 2000-2001, p. 556, nr. 4; G.-A. DAL, "L'excusabilité du failli", in: Le 
nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 août 1997, Brussel, Bruylant, 
1998, p. 170; Y. DUMON, "La Faillite et le concordat judiciaire", J.T., 1997, p. 803, noot 212; T. BOSLY en C. VAN 
BUGGENHOUT, "De quelques nouveautés introduites par la loi du 8 août 1997 sur les faillites", R.D.C., 1998, p. 
223; J. VERLINDEN, "Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk 
akkoord", T.R.V. 1998, p.18, nr. 115; S. BRIJS, "Over de verschoonbaarheid van de (overledene) gefailleerde", 
R.W., 1998-1999, p. 226, nr. 5; M. MERSCH, "L' excusabilité ou l'effacement procédural des dettes", in Les 
procédures de règlement collectif du passif, C.U.P., vol. XXXV, december 1999, p. 97; J. WINDEY, "L'excusabilité 
du failli", R.D.C., 1999, p. 174 en "De verschoonbaarheid voor de gefailleerde: een wrange nasmaak voor de 
borgen?", Noot onder beslagrechter, Hasselt, 9 mei 2000, A.J.T. 2000-2001, p. 556, nr. 4; A. CUYPERS, De 
invloed van de nieuwe wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en het faillissement op de kredieten en de 
kredietzekerheden, Kluwer, 1998, nr. 41, p. 43; C. MATRAY, "L'excusabilité du failli", R.R.D., 1998, p. 267; E. 
DIRIX, "De schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, 
Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 87; Voor een meer gematigd standpunt, zie K. BYLTEBIER, "Rechtspositie van de 
schuldeisers van een gefailleerde schuldenaar na de wet van 8.8.1997", in Faillissement en gerechtelijk 
akkoord, Maklu., 1998; cf. ook F. Dumon, "la faillite et le concordat judiciaire: la réforme de 1997", J.T., 1997, 
p. 803; Alleen in de parlementaire voorbereiding wordt verwezen naar de verdwijning van de schuld, zie 
"Memorie van toelichting", Pasin., 1997, p. 3021 en Gedr. St., Kamer, g.z. 1995-1996, nr. 329/17, p. 152; bij de 
parlementaire voorbereiding zijn ook de woorden gebruikt "ontlasting van de schulden (wetsontwerp, Gedr. 
St., Kamer, g.z. 1991-1992, nr. 631/1, Pasin., p. 3021) en van "kwijtschelding van schuld" (antwoorden van de 
minister van Justitie, Gedr. St., Kamer, g.z. 1994-1995, nr. 631/13); i.v.m. een wetsontwerp tot wijziging van 
artikel  82 en tot bevrijding van sommige borgen, zie Gedr St, Kamer, g.z. 2000-2001, nr. 1132/001, inz. p. 17.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Gefailleerde - Verschoonbaarheid - Borg - Schuldeiser - Vervolging

- Art. 82, eerste lid Wet 8 aug. 1997

14 december 2000C.97.0461.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass. 14 dec. 2000, AR C.97.0461.F - C.98.0044.F, AC 2000, nr. -

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Boedel - Uitdeling - Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis

Art. 537 W.Kh.,  dat geldt in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt enkel de rechten van een schuldeiser 
jegens één failliete schuldenaar of jegens verscheidene failliete schuldenaars; een schuldenaar in bonis mag 
derhalve van zijn schuld de bedragen aftrekken die de schuldeiser in het faillissement van een 
medeschuldenaar heeft ontvangen (1). (1) Zie Cass., 9 maart 1893 (Pas., I, 117) en de concl. proc.-gen. 
Mesdach de ter Kiele.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Boedel - Uitdeling - Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis

- Art. 537 Wetboek van Koophandel

4 mei 2000C.97.0344.N AC nr. ...

De kennisgeving bedoeld in artikel  434 W.I.B. (1992) geldt als beslag onder derden in handen van de notaris 
op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de  
belastingschuldige : die maatregel heeft echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derden beslag is 
gelegd, uit het vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist zijn 
toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere schuldeisers van de 
belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag aan de ontvanger niet heeft betaald voor het 
faillietverklarend vonnis, hij in beginsel op grond van de bedoelde kennisgeving alleen, hiertoe niet meer kan 
overgaan nadat dit vonnis is gewezen (1). (1) Zie Cass. 23 jan. 1992, AR nr 9044, Nr. 268.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Inkomstenbelastingen - Kennisgeving door de ontvanger aan de notaris - 
Geen betaling voor het faillietverklarend vonnis

- Art. 434 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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9 maart 2000C.98.0338.N AC nr. ...

De ontbinding van een wederkerige overeenkomst die gevorderd wordt vóór het faillissement van een der 
contractspartijen, maar erna wordt uitgesproken ten laste van de failliet, heeft tot gevolg dat de partijen in 
dezelfde toestand worden geplaatst als hadden zij geen overeenkomst gesloten; onverminderd zijn eventueel 
recht op compensatie komt de koper echter in samenloop met de andere schuldeisers wanneer hetgeen moet 
worden teruggegeven een som geld is die hij aan de verkoper als voorschot heeft betaald.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Ontbinding van een wederkerige overeenkomst - Voorschot ontvangen 
door de verkoper - Teruggave van het voorschot - Samenloop

- Artt. 1183 en 1184 Burgerlijk Wetboek

- Art. 561 Wet 18 april 1851

De vraag of de vordering van een schuldeiser onderworpen is aan de gelijkheidsregel bij faillissement dan wel 
zonder onderworpen te zijn aan de  percentenregeling rechtstreeks door de curator moet worden betaald, 
wordt geregeld door beginselen van dwingend recht.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldvorderingen - Vraag of de gelijkheidsregel toepasselijk is - Dwingend 
recht

- thans artt. 46 en 108 Wet 8 aug. 1997

- Artt. 561 en 572 Wet 18 april 1851

9 maart 2000C.99.0237.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de pandgever al dan niet het recht heeft hetgeen hij betaald heeft te verhalen op de 
schuldenaar wiens schuld gewaarborgd was door het pand, is niet bepalend voor de vraag of de pandgever 
voor zijn inpandgeving een tegenprestatie heeft verkregen; de rechter vermag te oordelen dat de 
inpandgeving om niet is gedaan wanneer hij vaststelt dat de pandgever voor die verrichting geen enkele 
concrete tegenprestatie kreeg, maar enkel een algemeen belang had dat de schuldenaar goed zou gedijen en 
niet failliet zou worden verklaard.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Inpandgeving voor dochtervennootschap - Geen concrete tegenprestatie - 
Faillissement van de pandgever - Tegenwerpelijkheid aan de boedel

- Art. 445, eerste en tweede lid Wet 18 april 1851

- Artt. 1105 en 2077 Burgerlijk Wetboek

22 februari 1999S.98.0076.N AC nr. ...

Het rechtsbegrip "sluiting van onderneming" wordt niet miskend door de rechters, die beslissen dat er sluiting 
van onderneming was, wat de curator toeliet tot het ontslag over te gaan van de beschermde werknemers 
zonder voorafgaande erkenning door de arbeidsrechtbank van het bestaan van de technische of economische 
redenen die het ontslag van personeelsleden verantwoorden, op grond van de vaststelling dat de curator 
gemachtigd werd door de rechtbank van koophandel de activiteiten gedurende een bepaalde tijd verder te 
zetten en die vervolgens oordelen dat de overname van een deel van de activa door een derde de stopzetting 
van de activiteiten in de zin van artikel  1, § 2, 6° Wet 19 maart 1991 tot gevolg had, waardoor de curator 
verplicht werd alle werknemers af te danken, en dat het feit dat de activiteiten door een derde werden 
voortgezet en hierbij een groot deel van het personeel waaronder ook beschermde werknemers werden in 
dienst genomen hieraan gee afbreuk doet.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Arbeidsovereenkomst - Beschermde werknemers - Ontslag 
wegens technische of economische redenen - Paritair comité - Ontstentenis van beslissing - Curator - Mandaat - Bevel van 
beperkte voortzetting van activiteiten - Overname van actief en personeel door derde - Stopzetting van activiteiten - Sluiting 
van onderneming - Begrip - Draagwijdte

- Artt. 1, § 2, 6° en 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 11 e.v. CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

- Artt. 475 en 477 Wet 18 april 1851

8 mei 1998C.96.0400.F AC nr. ...

De handelingen die zonder bedrog zijn gedaan vóór het vonnis van faillietverklaring zijn tegenstelbaar aan de 
curator tenzij zij krachtens de artt. 445 en 446 W. Kh. nietig of vernietigd zijn.~

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Handelingen gedaan zonder bedrog - Curator - Tegenstelbaar karakter
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- Artt. 445 en 446 Wetboek van Koophandel

Wanneer het geschil niet behoort tot het soort geschillen die worden bedoeld in artikel  574, 2°, Ger.W. en 
buiten de gevallen bepaald in de artt. 445 en 446 W.Kh., is de arbitrageovereenkomst die door de gefailleerde 
vóór het faillissement is gesloten aan de curator tegenstelbaar wanneer de bewoordingen van de 
overeenkomst en de arbitragereglementen waarnaar ze verwijst voldoende gedetailleerd en volledig zijn om 
de curator in staat te stellen de arbitrage op gang te brengen, inzonderheid met betrekking tot het voorwerp 
van het geschil en de benoeming van de arbiters.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Overeenkomst tot arbitrage - Curator - Tegenstelbaar karakter

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 445 en 446 Wetboek van Koophandel

Noot J.S., cass. 8 mei 1998, AR. C.96.0400.F, AC 1998, nr. ...~

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Overeenkomst tot arbitrage - Curator - Tegenstelbaar karakter

27 februari 1998C.96.0458.F AC nr. ...

De rechter beslist wettig dat verrichtingen niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden 
tegengeworpen als handelingen of betalingen die met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers zijn verricht, 
wanneer hij, enerzijds, het werkelijke voorwerp van die verrichtingen heeft nagegaan en "alle in de verdachte 
periode gesloten combines heeft willen dwarsbomen", en, anderzijds, gewezen heeft op de abnormale aard 
van die verrichtingen en geoordeeld heeft dat de partijen afbreuk wilden doen aan de gelijkheid van de 
schuldeisers en hen gezamenlijk wilden benadelen.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement - Handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers

- Art. 448 Wet 18 april 1851

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement - Handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers - Niet tegenwerpelijk aan de gezamenlijke schuldeisers

- Art. 448 Wet 18 april 1851

13 november 1997C.95.0361.N AC nr. ...

De aangifte door de schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement, die een vordering onderwerpt 
aan het gerecht, en de daaropvolgende opneming in het passief, vormen stuiting zowel ten aanzien van de 
boedel als ten aanzien van de gefailleerde zelf.~

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte - Verjaring - Stuiting

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 496 Wet 18 april 1851

De algemeen bevoorrechte en de gewone schuldeiser kunnen, tot aan de sluiting van het faillissement, 
wettelijk geen betaling van hun schuldvordering verkrijgen maar hebben slechts aanspraken in de boedel, 
zodat, na de aangifte van hun vordering, tegen hen de verjaring niet loopt; het doet niet ter zake dat de 
schuldeiser tegen de gefailleerde zelf een declaratoir vonnis kan verkrijgen, nu dergelijk vonnis hem niet 
toelaat het uit te voeren zolang het faillissement niet gesloten is.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte - Gevolg - Verjaring - Schorsing

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 452 Wet 18 april 1851

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...

Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde, krachtens artikel  444 W.Kh. het 
beheer over al zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber 
de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van de 
gefailleerde.~

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Curator van het faillissement - Machten - Goederen

- Art. 444 Wetboek van Koophandel

P. 906/30476-9-2016



De in artikel  1254 B.W. vervatte regels m.b.t. de toerekening van de betalingen zijn niet van toepassing 
wanneer de gedane betaling wegens haar aard zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer de 
curator, ter vereffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers verdeeld heeft door de 
hoofdsom van de schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en 
de schuldeiser na de beëindiging van het faillissement van de schuldenaar de betaling van die interesten 
vordert.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Interesten - Toerekening - Betaling

- Artt. 451 en 452 Wetboek van Koophandel

- Art. 1254 Burgerlijk Wetboek

25 januari 1995P.93.1224.N AC nr. ...

De bij een inbreuk op de strafwet benadeelde partij mag zich tegen een gefailleerde burgerlijke partij stellen, 
doch bij afwezigheid van de curator is het vonnis niet tegenstelbaar aan de massa.~

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Burgerlijke partijstelling tegen een gefailleerde - Faillissement

- Artt. 444 en 452 Wet 18 april 1851

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN

25 november 2003P.03.0482.N AC nr. 594

Art. 489bis, 1°, Sw. stelt o.a. strafbaar het toestemmen door een handelaar of een handelsvennootschap die 
zich in staat van faillissement bevindt, in al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen met het oogmerk 
om de faillietverklaring uit te stellen; zo een middel kan o.m. het niet-betalen van een schuld zijn (1). (1) Zie 
Ph. Traest, Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement, in: Ondernemingsstrafrecht, B. 
Tilleman (ed.), die Keure, 1999, 5 (23-24).

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Faillissement - Al te kostelijke middelen om zich geld te 
verschaffen - Niet betalen van schuld

21 januari 2003P.02.1067.N AC nr. 45

De betaling van een toekomstige levering kan een betaling of bevoordeling van een schuldeiser uitmaken (1). 
(1) zie Cass., 15 okt. 1985, AR 8302, nr. 91.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Betaling of bevoordeling van schuldeiser ten nadele van 
de boedel - Betaling van toekomstige levering

- Art. 489bis, 3° Strafwetboek

Het in artikel  489bis, 3°, Sw. bedoelde misdrijf vereist niet dat de fondsen op regelmatige wijze in het 
vermogen van de schuldenaar aanwezig zijn (1). (1) zie Cass., 15 okt. 1985, AR 8302, nr. 91.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Betaling of bevoordeling van schuldeiser ten nadele van 
de boedel - Vereiste

- Art. 489bis, 3° Strafwetboek

23 juli 2002P.02.0907.N AC nr. 405
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Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk uitwissen of veranderen van 
de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken 
of boekingsstukken of de inhoud ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke 
bankbreuk ten tijde van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens 
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het misdrijf van valsheid in 
geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren, waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er 
samenhang lijkt te zijn met andere telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer 
voor die telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd verklaart, 
regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Artikel 489ter Sw., zoals ingevoegd bij artikel 120 W. 8 augustus 
1997 (B.S., 28 oktober 1997), met ingang van 1 januari 1998 (artikel 1 K.B. 25 november 1997 (B.S., 4 
december 1997)) stelt thans strafbaar met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete 
van honderd frank tot vijfhonderdduizend frank de in artikel 489 bedoelde personen die met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden: ...2° de boeken of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 17 
juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeringen van de ondernemingen, geheel of gedeeltelijk hebben doen 
verdwijnen; (...). De omstandigheid dat het (voorheen met criminele straffen beteugeld) bedrieglijk 
wegnemen, uitwissen of veranderen van de inhoud van de boeken thans niet meer onder de 
misdrijfomschrijving bedrieglijke bankbreuk valt en het doen verdwijnen van die boeken alleen nog strafbaar is 
met correctionele straffen (welke beperktere misdrijfomschrijving, respectievelijke lichtere bestraffing, 
krachtens artikel 2 Sw., ten gunste van de beklaagde moeten worden toegepast (vgl. cass., 4 jan. 2000, A.R. 
P.98.1416.N, nr 3), neemt niet weg dat eerstbedoelde misdrijfomschrijving, ook onder de nieuwe 
wetgeving,nog steeds strafbaar blijft als valsheid in geschriften en/of gebruik van valse stukken (vgl. cass., 3 
okt. 2000, A.R. P.00.0081.N, nr 509). In dezen was een herkwalificatie naar laatstbedoelde misdrijfomschrijving 
dan ook toelaatbaar. Daartoe was evenwel een voorafgaande correctionalisatie noodzakelijk.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Bedrieglijke bankbreuk - Nieuwe wet - Correctionele 
straffen - Beschikking tot verwijzing - Correctionele rechtbank - Heromschrijving - Valsheid in geschriften - Criminele 
straffen - Onbevoegdheid - Regeling van rechtsgebied

- Artt. 193 e.v. en 489ter Strafwetboek

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

6 maart 2002P.02.0186.F AC nr. 161

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen met name wegens een 
wanbedrijf van bedrieglijk onvermogen, waarbij de bestanddelen ervan feiten lijken te bevatten die als de 
misdaad valsheid in geschriften kunnen worden gekwalificeerd, en die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, 
tegen de verwijzingsbeschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het hof van beroep zich 
onbevoegd heeft verklaard bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, beslist het Hof tot regeling van 
rechtsgebied en tot vernietiging van de verwijzingsbeschikking en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1998, A.R. P.98.0575.F, nr. 278.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Bedrieglijk onvermogen - Bestanddelen die valsheid in 
geschriften opleveren - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te richten dat wat men bezit, 
feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers (1). (1) 
GELDERS, M. "Bedrieglijk onvermogen", noot onder Antwerpen, 27 oktober 1995, R.W. 1996-97, p. 54.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Misdrijf van niet-tijdige aangifte van het faillissement - 
Constitutieve bestanddelen - Oude en nieuwe wetsbepalingen

- Art. 490bis Strafwetboek

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die samen het materieel 
bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de schuldenaar en het 
hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiële 
bestanddelen het andere in tijd voorafging (1). (1) Cass., 8 juni 1988, AR 6644, nr. 615; 17 april 1991, AR 8761, 
nr. 428; zie cass., 30 april 1991, AR 3130, nr. 453 waar een zelfde redenering werd toegepast inzake 
bankbreuk.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel - Opeenvolging in de tijd van de 
elementen die het materieel bestanddeel vormen - Toepassing
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- Art. 490bis Strafwetboek

5 december 2000P.99.0203.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een koopman of een handelsvennootschap nog een betaling heeft gedaan, belet niet 
dat de rechter wettig kan vaststellen dat hij reeds op een vroeger tijdstip opgehouden had te betalen (1). (1) 
Cass., 24 sept. 1956, AC, 1957, 27.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Staking van betaling - Beslissing betreffende de datum 
van staking van betaling ondanks latere betaling - Wettelijkheid

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

3 oktober 2000P.00.0081.N AC nr. ...

De omstandigheid dat onder de oude wet de gestelde termijn voor de aangifte van het faillissement korter was 
dan onder de nieuwe wet en dat onder de oude wet een algemeen opzet was vereist en onder de nieuwe wet 
het oogmerk om faillietverklaring uit te stellen, doet eraan geen afbreuk dat het onder de oude en de nieuwe 
wet steeds om hetzelfde misdrijf gaat (1). (1) Zie cass. 9 juni 1999, AR P.99.0011.F, nr. 338.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Misdrijf van niet-tijdige aangifte van het faillissement - 
Constitutieve bestanddelen - Oude en nieuwe wetsbepalingen

- Artt. 437, 440, 441, 472, 574, 4° en 583 Wet 18 april 1851

- Art. 489 oud Strafwetboek

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

De omstandigheid dat wegens het niet meer facultatieve karakter van het faillissementsmisdrijf van het 
nieuwe artikel 489bis, 4°, Strafwetboek en artikel 9 van de nieuwe faillissementswet, de toestand onder de 
nieuwe strafwet ongunstiger is voor de dader dan onder de eenvoudige bankbreuk van het vroegere artikel 
489 Strafwetboek en van de artikelen 437, 440, 441, 472, 574, 4°, en 583, van de vroegere faillissements, doet 
eraan geen afbreuk dat het feit van niet tijdige aangifte van het faillissement voorheen ook strafbaar was (1). 
(1) Cass., 4 jan. 2000, AR P.98.1416.N, nr. 3.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Misdrijf van niet-tijdige aangifte van het faillissement - 
Oude en nieuwe wet - Verschil

16 mei 2000P.97.0782.N AC nr. ...

De vernietiging van een faillissementsvonnis betreft alleen de afhandeling van het faillissement en heeft geen 
betrekking op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor de strafvordering, waaronder de 
elementen overgemaakt door de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde 
vernietiging niet wordt aangetast.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Bewijs - Vernietiging van faillissementsvonnis - Gevolg - 
Bewijs nuttig voor strafvordering

4 januari 2000P.98.1416.N AC nr. ...

De niet-tijdige aangifte van staking van betaling, omschreven onder artikel  574, 4,  Oude Faillissementswet is 
nog steeds strafbaar gesteld door het nieuwe artikel  489bis, 4, Sw. maar de bestraffingsvoorwaarden, d.z. de 
constitutieve bestanddelen, zijn thans strenger, dus gunstiger voor de beklaagde.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Niet-aangifte van faillissement - 
Bestraffingsvoorwaarden - Oude en nieuwe wet

- ingevoegd bij art. 119 Wet 8 aug. 1997

- Art. 574, 4° Wet 18 april 1851

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

Het nieuwe artikel  489ter, 1, Sw. stelt verduistering van activa onder dezelfde constitutieve bestanddelen, 
inzonderheid wat het opzet betreft, strafbaar als voorheen onder artikel  577, 2,  Oude Faillissementswet.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verduistering van activa - Oude en nieuwe wet

- ingevoegd bij art. 120 Wet 8 aug. 1997

- Art. 489ter, 1° Strafwetboek

- Art. 577, 2° Wet 18 april 1851

RECHTSPLEGING
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8 november 2004C.03.0420.N AC nr. 536

De driejarige verjaringstermijn van het recht opname te vorderen van een schuldvordering in het faillissement 
is niet van toepassing wanneer de schuldvordering het voorwerp is van een rechtspleging die voor een andere 
instantie wordt gevoerd tussen de schuldeisers en de curators en die werd ingesteld binnen de drie jaar na het 
faillietverklarend vonnis.

Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Schuldvordering - Recht van opname - Termijn - Schuldvordering voorwerp van 
rechtspleging vóór andere instantie - Vordering ingesteld binnen drie jaar na faillissement - Verjaringstermijn

- Art. 72, derde en vierde lid Wet 8 aug. 1997

10 mei 2004C.98.0513.F AC nr. 245

De bij de rechtbank van koophandel ingestelde vordering van de curator van de failliete boedel om te worden 
gemachtigd tot onderhandse verkoop van een onroerend goed van de gefailleerde is een onsplitsbaar geschil 
in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 6 okt. 1995, AR C.95.0030.F, nr 420.

Rechtspleging - Gefailleerde - Onroerend goed - Verkoop - Onderhandse verkoop - Machtiging - Curator van het 
faillissement - Onsplitsbaarheid (Geschil)

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

26 januari 2004C.02.0608.F AC nr. 43

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 jan. 2004, AR C.02.0608.F, Pas., 2004, I, nr ...

Rechtspleging - Hoger beroep - Geschil betreffende een faillietverklaring - Onsplitsbaarheid

De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman faillietverklaard wordt en van een 
beslissing waarbij die faillietverklaring wordt ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, 
zelfs als de faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële tenuitvoerlegging 
van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en op last van de curator, heeft geen invloed 
op de onsplitsbaarheid van het geschil betreffende de faillietverklaring (1). (1) Zie andersluidende concl. O.M.

Rechtspleging - Hoger beroep - Geschil betreffende een faillietverklaring - Onsplitsbaarheid

- Artt. 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.00.0476.N AC nr. 564

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.00.0476.N - C.00.0477.N, AC, 2002, nr ...

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van 
alle schuldeisers

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Schade voor de boedel

De algemene opdracht van de curator bestaat erin het actief van de gefailleerde te gelde te maken en het 
provenu te verdelen (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht

De curator is rechtens bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de schade voor de boedel ontstaan 
doordat het actief er niet effectief in voorhanden is (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Schade voor de boedel

Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge 
van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief ervan 
verminderd (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van 
alle schuldeisers

Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de 
schuldeisers uit (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator

21 juni 2001C.00.0393.N AC nr. ...
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De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de gefailleerde boedel, verwijst 
naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die 
boedel behoort uit de hand te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting 
dat ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient.

Rechtspleging - Onroerend goed - Onderhandse verkoop - Machtiging - Redenen - Vorm

- Art. 1193ter Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2001C.99.0127.N AC nr. ...

Art. 1398, tweede lid, Ger.W., is niet verenigbaar met de taak van de curator die het vonnis dat het 
faillissement uitspreekt ten uitvoer legt (1). Zie de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 465, 466 en 470 Wet 18 april 1851

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 15 juni 2001, A.R. C.99.0127.N, AC, 2001, nr...

Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging

7 juni 2001C.99.0496.F AC nr. ...

De betekening van  het vonnis van faillietverklaring door de curator van het faillissement doet de termijn van 
hoger beroep  lopen  t.a.v. iedereen, inclusief van de schuldeiser die het faillissement van zijn schuldenaar 
heeft aangevraagd en die niet zelf het vonnis van faillietverklaring heeft betekend (1). (1) Zie FREDERICQ, 
Traité de droit commercial belge, dl. VII, nr. 42, VAN RYN en HEENEN, Principes, dl. IV, eerste uitg., nr. 2660, p. 
224, CLOQUET, Novelles, Droit commercial, Faillites et concordat, nr. 1249.

Rechtspleging - Vonnis van faillietverklaring - Betekening door de curator - Hoger beroep

- Art. 465 Wetboek van Koophandel

30 maart 2001C.99.0249.N AC nr. ...

Een vonnis dat gewezen is krachtens artikel  504 Faill.W. wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen ook als 
de partij die de opneming in het passief van het faillissement vordert niet aanwezig is; het is niet onderworpen 
aan de regel bevat in artikel  806 Ger.W. (1). (1) I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, Swinnen 
1987, nr 464; A. Fettweis, A. Kohl en G. de Leval, Eléments de la procédure civile, I, Presses Universitaires de 
Liège, 1983, nr 407.

Rechtspleging - Aangifte van schuldvordering - Betwisting - Niet aanwezige partij - Vonnis - Aard

19 oktober 1999P.98.1102.N AC nr. ...

De curator van een faillissement die namens de boedel in rechte optreedt, oefent de gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten 
zouden zijn samengevoegd.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers bij het faillissement zijn de rechten, die voortvloeien uit de 
schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het 
actief ervan verminderd wordt; de omstandigheid dat de schade veroorzaakt werd door een van de 
schuldeisers belet niet dat zij ten nadele van alle schuldeisers het passief van het faillissement kan hebben 
vermeerderd of het actief ervan kan hebben verminderd.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van 
alle schuldeisers

- Art. 16 e.v. Wet 8 aug. 1997

5 december 1997C.96.0306.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0306.F in Bull. en Pas., 1997, I, nr.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van 
alle schuldeisers

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht
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De algemene opdracht van de curator in een faillissement bestaat erin het actief van de gefailleerde te gelde 
te maken en het opgebrachte geld te verdelen.

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht

De curator in een faillissement die namens de gezamenlijke schuldeisers in rechte optreedt, oefent de 
gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die 
individuele rechten zouden zijn samengevoegd.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge 
van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan 
verminderd wordt.

Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van 
alle schuldeisers

2 oktober 1997C.95.0233.N AC nr. ...

De voorlopige tenuitvoerlegging van een op vordering van een der schuldeisers uitgesproken 
faillissementsvonnis geschiedt niet in opdracht van die schuldeiser maar van de curator die voor alle 
schuldeisers in de boedel optreedt.

Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Lastgever - Curator

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 465, 466 en 470 Wet 18 april 1851

27 februari 1997C.96.0057.F AC nr. ...

De termijn van vijftien dagen voor het instellen van hoger beroep tegen ieder vonnis dat ter zake van 
faillissement wordt gewezen, is van toepassing op ieder vonnis dat uitspraak doet over vorderingen en 
geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissementen en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden 
in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst, maar niet op vonnissen die, al was het 
gedeeltelijk, uitspraak doen over betwistingen die hoofdzakelijk gegrond zijn op een andere oorzaak dan het 
faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft op de oplossing van het geschil.

Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Vonnis ter zake van faillissement

- Art. 465, eerste lid Wet 18 april 1851

8 januari 1997P.96.1040.F AC nr. ...

Nietig is de betekening van een arrest dat bij verstek tegen een gefailleerde vennootschap wordt uitgesproken, 
wanneer zij niet aan de curator, maar aan de zetel van de vennootschap betekend werd.~

Rechtspleging - Betekening van een exploot bestemd voor een gefailleerde

- Artt. 444 en 452 Wetboek van Koophandel

30 mei 1996C.93.0373.N AC nr. ...

De betwisting betreffende de vraag of een bedrag dat een partij tijdens een geding stort op een 
gemeenschappelijke rekening van haar advocaat en van de advocaat van de tegenpartij, nog tot haar 
vermogen behoort dan wel enkel als een vrijwillige consignatie op een gemeenschappelijke rekening geldt is 
niet rechtstreeks uit het faillissement ontstaan maar kan ook buiten enig faillissement ontstaan.~

Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Vonnis ter zake van faillissement - Betwisting betreffende een consignatie op een 
gemeenschappelijke rekening - Tegenstelbaarheid aan de boedel

- Art. 465 Wet 18 april 1851

Onder vonnis ter zake van faillissement in de zin van artikel  465, eerste lid, Faillissementswet moet worden 
verstaan ieder vonnis dat uitspraak doet over rechtsvorderingen en betwistingen die rechtstreeks uit een 
faillissement ontstaan en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het 
faillissement beheerst.~

Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Vonnis ter zake van faillissement

Voor de beoordeling van de aard van de betwisting in het licht van de toepasselijkheid van artikel  465, eerste 
lid, Faillissementswet, is niet determinerend dat de rechter bijkomend heeft moeten beslissen of de 
consignatie waarvan hij het bestaan aanneemt aan de boedel kon worden tegengeworpen.~
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Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Vonnis ter zake van faillissement - Betwisting betreffende een consignatie op een 
gemeenschappelijke rekening - Tegenstelbaarheid aan de boedel

15 december 1995C.94.0382.F AC nr. ...

Wanneer de rechtbank van koophandel het faillissement van een vennootschap onder firma heeft 
uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap tegen die beslissing geen 
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben 
gericht noch tegen de beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van de 
vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk op grond dat een gelijktijdige 
tenuitvoerlegging van de faillietverklaring van de vennootschap en van een beslissing tot intrekking van de 
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is.

Rechtspleging - Ontvankelijkheid - Vennootschap onder firma - Verzet en hoger beroep van de vennoten - Faillissement

- Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1995C.95.0030.F AC nr. ...

Wanneer de curator aan de rechtbank van koophandel de machtiging vraagt tot verkoop uit de hand van een 
tot de failliete boedel behorend onroerend goed waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst is gesloten 
onder de opschortende voorwaarde dat die machtiging wordt verkregen, die vordering van de curator door de 
gefailleerde wordt betwist en de voorwaardelijke koper vrijwillig in de zaak tussenkomt om het verzoek van de 
curator te steunen, is het geschil onsplitsbaar tussen de curator over het faillissement, de gefailleerde en de 
voorwaardelijke koper; een gezamenlijke tenuitvoerlegging van de afzonderlijke beslissingen waartoe het 
geschil aanleiding zou geven, zou immers materieel onmogelijk zijn.

Rechtspleging - Tussenkomst - Gefailleerde - Curator van het faillissement - Betwisting - Verkoop - Failliete boedel - 
Onroerend goed - Onderhandse verkoop - Machtiging - Koper - Voorwaardelijke koper die vrijwillig tussenkomt - 
Onsplitsbaarheid (Geschil)

- Artt. 31 en 1193ter Gerechtelijk Wetboek

21 september 1995C.93.0344.N AC nr. ...

De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet 
te verklaren houdt in dat de rechtbank het initiatief mag nemen de betrokkenen op te roepen en zelf te 
onderzoeken of aan de vereisten voor een faillietverklaring is voldaan; uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een oproeping wel nodig 
is, kan niet worden afgeleid dat die rechter niet de vereiste onpartijdigheid aan de dag zou leggen om over het 
faillissement uitspraak te doen.

Rechtspleging - Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en onderzoek - Uitspraak over faillissement - Onpartijdige rechter

- Art. 442 Wet 18 april 1851

8 juni 1995C.94.0305.F AC nr. ...

Geen verzoek, zelfs als het is ingesteld bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst, strekkend 
tot het bepalen van het ophouden van betalen op een ander tijdstip dan datgene dat blijkt uit het vonnis van 
faillietverklaring of uit een later vonnis, is ontvankelijk na de dag die vastgesteld is voor het afsluiten van het 
proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het rechtsmiddel van verzet dat 
bij artikel 473 Kh.  aan de belanghebbende is toegekend.~

Rechtspleging - Tussenkomst - Ophouden van betalen - Tijdstip - Bepaling - Vrijwillige tussenkomst - Agressieve vrijwillige 
tussenkomst

- Artt. 15, 812 en 813 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 442, vijfde lid, en 473 Wetboek van Koophandel

2 maart 1995C.93.0094.F AC nr. ...

De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het 
opgebrachte geld te verdelen.~

Rechtspleging - Algemene opdracht - Faillissement - Curator

De curator van een faillissement die namens de massa in recht optreedt, oefent de gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten 
zouden zijn samengevoegd.~
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Rechtspleging - Draagwijdte - Vordering van de curator - Faillissement - Vordering in rechte

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten, die voortvloeien uit de schade ten gevolge 
van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan 
verminderd wordt.~

Rechtspleging - Vordering van de curator - Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers - Faillissement - Voorwerp - 
Vordering in rechte

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...

Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde, krachtens artikel  444 W.Kh. het 
beheer over al zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber 
de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van de 
gefailleerde.~

Rechtspleging - Curator van het faillissement - Machten

- Art. 444 Wetboek van Koophandel

De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete boedel staat gelijk met een aan de 
schuldenaar gerichte aanmaning tot betaling; zij doet de moratoire interesten lopen ten aanzien van de 
schuldenaar.~

Rechtspleging - Gevolg - Aangifte van schuldvordering - Interesten - Gefailleerde - Moratoire interesten - Ingebrekestelling

- Artt. 466, 496, 500 en 503 Wetboek van Koophandel

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

9 februari 1995C.93.0084.N AC nr. ...

Het recht van verdediging vereist bij een ambtshalve faillietverklaring ofwel dat de schuldenaar voor de 
behandeling van de zaak wordt opgeroepen ofwel dat de rechter de redenen van uitzonderlijke spoed geeft 
waarom hij de schuldenaar niet oproept; die omstandigheden van uitzonderlijke spoed kunnen enkel worden 
aangewezen en beoordeeld door de rechter die het faillissement uitspreekt.~

Rechtspleging - Recht van verdediging - Vereisten - Ambtshalve faillietverklaring - Uitzonderlijke spoed - Beoordeling

- Art. 442 Wet 18 april 1851

Het verzet tegen het vonnis van faillietverklaring heeft niet tot gevolg dat dit vonnis vervalt, zodat, in zoverre 
het verzet ongegrond wordt verklaard, de oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd met inbegrip van de 
nietigheden waardoor zij is aangetast.~

Rechtspleging - Ambtshalve faillietverklaring - Verzet

- Art. 473 Wet 18 april 1851

15 september 1994C.93.0331.F AC nr. ...

De curator over een faillissement is niet bevoegd om afstand te doen van de rechtsvordering of af te zien van 
een geding, zonder de vormvereisten na te leven die hem zijn opgelegd bij artikel  492 van boek III Kh.; 
dezelfde vormvereisten moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te 
kunnen berusten.~

Rechtspleging - Curator - Afstand van recht - Bevoegdheden - Afstand - Berusting

- Art. 492 Wet 18 april 1851

- Artt. 820, 821, 824, 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek

9 september 1994C.92.8404.N AC nr. ...

De rechtsvordering van een curator in een faillissement om dit faillissement met een ander samen te voegen, 
kan niet worden ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift.~

Rechtspleging - Vereffening van de failliete boedel - Vordering tot samenvoeging met een ander faillissement - Instellen van 
de vordering - Eenzijdig verzoekschrift

- Art. 700 Gerechtelijk Wetboek

GEESTESZIEKE
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5 september 2003C.02.0587.F AC nr. 418

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel 1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij, met toepassing van artikel  31 voormelde W. 26 juni 
1990, cassatieberoep wordt ingesteld, ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie (1). 
(1) Cass., 26 maart 1999, AR C.99.0067.N, nr 185.

 - Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - 
Cassatieberoep - Vorm - Verzoekschrift - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

25 maart 2003P.02.0658.N AC nr. 198

Het feit dat een persoon zich bevindt in een toestand zoals bepaald in artikel  2, eerste lid, Wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke, betekent niet noodzakelijk dat hij zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt (1). (1) Zie F. Swennen, Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht, nrs 73 e.v. en "Kan 
alcoholisme een geestesziekte zijn die tot dwangopname leidt?", noot onder Cass., 22 oktober 1998, R.W., 
1998-99, 1386.

 - Staat van krankzinnigheid - Psychische stoornis

- Art. 2, eerste lid Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

7 maart 2002C.99.0220.N AC nr. 164

Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het leven van de 
geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van de testateur in een rust- en 
verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis 
waarvan de residenten worden ingedeeld in meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd 
in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2001 
A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Opname in een R.V.T. - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring - Overlegging van het attest

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen, zodat het niet tot 
gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de 
geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (1). (1) Cass., 19 jan. 
2001, A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Testateur - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

19 januari 2001C.97.0293.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, AR C.97.0293.N, AC, 2001, nr....

 - Testateur - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut (1); het heeft tot doel de patiënt te beschermen (2), zodat het 
niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan 
de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (3). (1) Zie concl. 
O.M. Cass., 29 okt. 1991, A.R. 3185, nr. 117. (2) Cass., 16 dec. 1992, A.R. 86, nr. 801. (3) Zie Cass.Fr., 26 mei 
1964, Dall., 1965, Jur., 109, met noot Le Bris, R.F., J.C.P., 1964, II, 13.751, met concl. A.G. Lindon.

 - Testateur - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

22 september 2000C.98.0090.N AC nr. ...
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De verzekeraar die op grond van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in 
de omstandigheden bedoeld in artikel  1386bis B.W., kan zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat 
artikel; het recht op mildering van de verplichting komt alleen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan 
zijn verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer (1). (1) Vgl. Cass., 18 okt. 1990, A.R. nr 8744, nr 
90; Glansdorff, F., La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un 
trouble physique ou mental, noot bij cass. 29 juni 1984, R.C.J.B. 1987, (222) nr. 11 en 12; Kruithof, R., De 
buitencontractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, 10179.

 - Huurder - Schade veroorzaakt in de omstandigheden bedoeld in artikel 1386bis B.W. - Verzekeraar van de huurder - 
Contractuele verplichting de aansprakelijkheid te dekken - Rechtstreekse vordering van het slachtoffer - Billijkheid

- thans art. 68 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 38 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Artt. 1386bis en 1732 Burgerlijk Wetboek

30 mei 2000P.00.0545.N AC nr. ...

Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N, nr ...

 - Internering - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot 
invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Toepassing

De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de geïnterneerde en van de procureur des 
Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep aan de geïnterneerde op wiens verzoek geen 
einde aan de tenuitvoerlegging van de internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op 
proef wordt aan de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld (1). (1) Zie referten in de 
andersluidende conclusie van het O.M.

 - Internering - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot 
invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Toepassing

1 februari 2000P.98.0545.N AC nr. ...

Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewezen zijn, maar dat deze op het 
ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde en hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt bij 
toepassing van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond, is hij niet ontslagen van zijn 
verplichting om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelmatig gestelde burgerlijke 
partij op grond van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek.

 - Vrijspraak - Artikel 71 Sw. - Burgerlijke rechtsvordering

- Art. 71 Strafwetboek

- Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek

26 maart 1999C.99.0067.N AC nr. ...

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie 
wordt ingesteld met toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990 ondertekend moet zijn 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

 - Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - 
Cassatieberoep - Vorm - Verzoekschrift - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

22 oktober 1998C.98.0233.F AC nr. ...

De burgerlijke rechter kan de opneming ter observatie enkel bevelen als hij vaststelt dat de betrokkene 
geestesziek is.

 - Opneming ter observatie

- Artt. 1, 2 en 4 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

8 december 1997C.97.0180.N AC nr. ...
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De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke houdt geen afwijkende bepaling van 
artikel  1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld met 
toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990, moet ondertekend zijn door een advocaat bij 
het Hof van cassatie.~

 - Cassatieberoep - Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990 - Bescherming van de persoon van de 
geesteszieke - Vormen - Verzoekschrift - Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

GEESTRIJKE DRANKEN

17 september 2002P.01.0890.N AC nr. 453

Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en verbeurdverklaring van de sterke dranken, die 
het voorwerp zijn van de overtreding bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze 
geen eigendom zijn van de overtreder.

 - Drankgelegenheid - Verstrekken van sterke dranken - Vergunning - Inbeslagneming en verbeurdverklaring

- Artt. 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

26 september 2001P.01.0814.F AC nr. ...

Art. 41, K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
gewijzigd bij artikel  28, W. 6 juli 1967, artikel  20, § 2, Probatiewet, en artikel  30, W. 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend opgeheven door artikel  106, W. 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 
1990, A.R. 7570, nr. 260 en A.R. 7571, nr. 261, Arb., 6 april 2000, nr. 40/2000, B.S., 2000, blz. 14981, 6 april 
2000, nr. 41/2000, B.S. 2000, blz. 23839, en 1 maart 2001, B.S., 2001, blz. 8865.

 - Artikel 30, Wet 28 dec. 1983 - Opheffing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986

- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van toepassing op de straffen die 
bepaald zijn in artikel  25, W. 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht aangezien die straffen van fiscale aard zijn (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7570, en 27 juni 
1990, A.R. 6996, nrs. 260 en 632.

 - Straffen - Uitstel - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Toepassing

- Art. 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Artt. 25 en 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

3 oktober 2000P.00.0416.N AC nr. ...

De opheffing door artikel  105 van de wet  4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen, van het vroegere artikel  
100, tweede lid, Sw., en de verwijzing door de artikel  42 en 43 K.B. 3 april 1953 naar de Algemene Wet inzake 
Douane en Accijnzen, hierin begrepen de artikelen 263 en 264 die de administratie toelaten een overtreding af 
te doen met een transactie zo er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, hebben niet tot gevolg dat 
artikel  85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op voornoemd K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.

 - Slijterijen van gegiste dranken - K.B. 3 april 1953 - Toepassing van artikel 85 Sw.

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen indien het aangeklaagde verschil in toepasselijkheid 
van artikel  85 Sw. tussen het K.B. 3 april 1953 en de Wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht enkel het gevolg is van het toepasselijke artikel  100 Sw. dat niet 
wordt bekritiseerd (1). (1) Zie arrest Grondwettelijk Hof nr. 60/95 van 12 juli 1995, B.S. 12-8-1995, 23420.

 - Slijterijen van gegiste dranken - K.B. 3 april 1953 - Verzachtende omstandigheden - Toepassing van artikel 85 Sw. - Wet 28 
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dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht - Verschil - Artikel 100 Sw. - 
Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof tot het stellen van de vraag

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

Uit de bewoordingen van artikel  266, § 1, Douane en Accijnzenwet dat bepaalt dat "behoudens tegenstrijdige 
beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten bate van de 
Schatkist, de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair (zijn) 
gehouden tot betalen van de rechten en taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden onttrokken, 
zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsintresten" blijkt niet dat het vermelde artikel slechts 
toepasselijk is in geval van bewezen verklaren van een misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is.

 - Slijterijen - Openingsbelasting - Betaling van rechten en taksen door fraude aan Schatkist onttrokken - Bijzonder opzet

- Art. 35 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 266, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 mei 1999P.99.0012.F AC nr. ...

De rechtsvorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven m.b.t. geestrijke dranken en het 
vergunningsrecht, worden ingesteld of vervolgd door het bestuur van Financiën of, in naam van dat bestuur, 
door het O.M., dat ze niet op eigen initiatief instelt, maar niettemin het recht heeft om de overtreder te 
vervolgen wegens gemeenrechtelijke misdrijven die met de fiscale misdrijven samenhang vertonen.~

 - Strafvordering - Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken - Vervolgende partij

- Art. 22 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

5 mei 1999P.98.1604.F AC nr. ...

De rechter die de beklaagde vrijspreekt van de telastlegging dat hij op de openbare weg een reizende 
drankgelegenheid geëxploiteerd heeft voor ter plaatse te gebruiken sterke dranken, zonder vooraf de daartoe 
vereiste aangifte te hebben ingediend en zonder het vergunningsrecht te hebben betaald, verantwoordt die 
vrijspraak niet naar recht als hij vaststelt dat de beklaagde een drankgelegenheid van sterke drank heeft 
geëxploiteerd door jenever op de openbare weg te verstrekken, zonder vooraf de vereiste aangifte voor het 
verkrijgen van de vergunning te hebben ingediend bij het accijnskantoor, aangezien die feiten, welke krachtens 
de in de akte van aanhangigmaking aangewezen wettelijke bepalingen strafbaar waren, als grondslag voor de 
vervolgingen hebben gediend of daarin vervat zijn.

 - Wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht - Drankgelegenheid 
van sterke drank

- Art. 1 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

21 februari 1995P.94.1242.N AC nr. ...

De rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat verjaring van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van de strafvordering is de strafrechter bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde evenwel dat de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.

 - Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht - Overtreding - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter - 
Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering

GEMEENSCHAP EN GEWEST

25 maart 2004C.01.0510.N AC nr. 166

Niet enkel verplichtingen die rechtstreeks de overgedragen waterwegen en hun aanhorigheden betreffen, 
maar ook contractuele verplichtingen die betrekking hebben op onderhoudswerken van de waterwegen, zijn 
verplichtingen betreffende de krachtens artikel  57 Financieringswet 16 jan. 1989 aan de gewesten 
overgedragen goederen.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Rechten en verplichtingen betreffende overgedragen 
goederen - Waterwegen - Onderhoudswerken - Contractuele verplichtingen
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- Art. 57, § 5 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

Uit artikel  57, § 5, Financieringswet 16 jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerechtelijke procedure hangende 
was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens § 2 van hetzelfde artikel aan de gewesten 
overgedragen roerende en onroerende goederen, waaronder de waterwegen en hun aanhorigheden, de 
Belgische Staat enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 
31 dec. 1988 kracht van gewijsde heeft (1). (1)Cass., 9 dec. 1994, AR C.93.0103.N, nr 545.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Rechten en verplichtingen betreffende overgedragen 
goederen - Waterwegen - Hangende gerechtelijke procedures

1 maart 2004C.02.0594.N AC nr. 110

De overdracht van schulden wegens begane buitencontractuele fouten, is niet uitputtend geregeld in de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 en in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 juli 1983.

 - Overdracht van schulden - Buitencontractuele fouten - Bijzondere Wet van 8 aug. 1980 - K.B. 29 juli 1983

De persoonsgebonden aangelegenheid in artikel 5, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen betreft met name het gezondheidsbeleid; het beleid betreffende de 
zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen is niet een bevoegdheid die aan de 
gemeenschappen en de gewesten is toegekend bij de wet van 8 augustus 1988.

 - Bijzondere Wet van 8 aug. 1980 - Gezondheidsbeleid - Rechtsopvolging

- Art. 5, § 1, 1° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

1 december 2003C.02.0584.N AC nr. 608

Uit de wetsgeschiedenis van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen blijkt dat 
artikel 13, § 2 van die wet, de wetten van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit en van 28 juni 1963, 
houdende wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, in hun geheel en met latere 
wijziging ervan toepasselijk maakt op de begroting van elke raad (1). (1) Cass., 7 juni 1996, AR C.95.0155.F, nr 
223.

 - Hervorming van instellingen - Wetten op de rijkscomptabiliteit - Schulden - Verjaring - Toepassing op begroting van 
gewesten en gemeenschappen

- Art. 13, § 2 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

31 mei 2001C.99.0534.F AC nr. ...

Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 is alleen het Waalse Gewest gehouden tot de 
lasten van de Belgische Staat die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 
augustus 1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comité voor Waalse 
gewestelijke aangelegenheden; dat is het geval wanneer de last  bestaat in de aansprakelijkheid wegens een 
oneigenlijk misdrijf die voortvloeit uit de tekortkoming aan de verplichting om te zorgen voor de coördinatie 
van werken ter uitvoering van een overheidsopdracht die is toegewezen ingevolge een beraadslaging van het 
ministerieel comité voor Waalse gewestelijke aangelegenheden (1). (1) Zie cass., 22 nov. 1990, AR. 8572-8584, 
nr. 156; M. PAQUES, "les droits et les charges du passé dans la Belgique fédérale", in Actualités du droit, 
1991-2, p 327, en van dezelfde auteur, "Quel débiteur pour les charges relatives aux matières régionalisées et 
communautaires en août 1980?", noot onder burg. Rb., Brussel, 12 okt. 1987, J.L.M.B., 1988, 211.

 - Overgang van de lasten van de Staat op de Gewesten - Lasten overgenomen door het Gewest - Lasten die voortvloeien uit 
een beslissing genomen ingevolge een beraadslaging van een ministerieel comité

- Art. 1, eerste lid Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de 
Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale economische sectoren

16 maart 2001C.99.0156.N AC nr. ...

Wanneer de verbintenissen, waarvan de uitvoering wordt gevorderd, contractuele verplichtingen uit 
investeringen zijn, die door de rechtsvoorganger van het Wegenfonds werden aangegaan voor de 
inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, en niet wordt betwist dat deze verplichtingen geen betrekking hebben op 
de voor de inwerkingtreding van deze wet aangegane vastleggingen zoals deze blijken uit de boekhouding van 
het Wegenfonds, is naar recht verantwoord het arrest dat de vordering van de aannemer om een openbaar 
werk te vergoeden enkel tegen het Vlaams Gewest gegrond verklaart en de vordering in vrijwaring van het 
Vlaams Gewest tegen de Belgische Staat ongegrond verklaartikel
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 - Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen - Schulden - Rechtsvoorganger van het Wegenfonds - Contractuele 
verplichtingen uit investeringen - Investeringen aangegaan voor de inwerkingtreding van de wet van 16 jan. 1989 - 
Vordering tot vergoeding van de aannemer - Vordering tot vrijwaring tegen de Belgische Staat - Gegrondheid

- Art. 61, § 1, derde, vierde, vijfde en zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en Gewesten

13 juni 2000P.98.0490.N AC nr. ...

Artikel 5, § 2 van het ministerieel besluit van 25 maart 1986 dat de vervoerondernemer verplicht de 
keurmerken inzake kwaliteit, waaraan de voor ongeregeld vervoer van personen ingezette voertuigen 
overeenkomstig artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 moeten voldoen, aan te brengen op 
bepaalde plaatsen van het voertuig, is van toepassing op elk ongeregeld vervoer van personen, ongeacht het 
karakter ervan. Deze regeling behoort niet tot het toeristisch beleid in de zin van de door artikel 4 bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gedefinieerde culturele aangelegenheden en is 
derhalve niet strijdig met deze wet (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 3 nov. 1992, A.R. 5623, nr 713.

 - Personenvervoer - Ongeregeld bezoldigd vervoer van personen - Autocar - Kwaliteitskeurmerken - Toeristisch beleid

8 juni 2000C.98.0345.N AC nr. ...

Wanneer de onteigening van een onroerend goed geschiedt overeenkomstig de Onteigeningswet behoort het, 
in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de Gemeenschappen of de Gewesten, aan hun respectieve 
regeringen om vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van dat goed ten algemenen nutte 
onontbeerlijk is; zij kunnen andere personen die bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte 
te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oordelen dat de verkrijging ervan 
noodzakelijk is voor het beleid inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening (1). (1) Contra: cass., 20 febr. 
1986, A.R. nr. 7230, nr. 402, met de conclusie van advocaat-generaal Velu in bull. en Pas. Nadien is echter het 
Decr. Vl 13 april 1988 uitgevaardigd (en gelijkaardige decreten wat het Waalse Gewest en de Duistalige 
Gemeenschap betreft, en een ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad). Zie Coppens, A., De 
onteigeningsmachtiging door de gemeenschappen en de gewesten, T.B.P. 1990, 708.

 - Aangelegenheden die zijn overgedragen - Onteigening ten algemenen nutte - Vaststelling dat onmiddellijke inbezitneming 
onontbeerlijk is - Machtiging om over te gaan tot onteigening - Bevoegdheid

- Art. 3 Decr. Vl. 13 april 1988

- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 16 Grondwet 1994

9 maart 2000C.97.0349.N AC nr. ...

Wanneer het Vlaams Gewest gedagvaard wordt, verplicht geen wettelijke bepaling tot het vermelden in de 
dagvaarding van de bevoegde procesvertegenwoordiger of van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te 
treden.

 - Vlaams Gewest - Betekening van een dagvaarding aan het Vlaams Gewest - Niet-vermelding van de bevoegde 
procesvertegenwoordiger

- Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 702 en 703 Gerechtelijk Wetboek

6 januari 2000C.98.0027.N AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat het door de aannemer gevorderde bedrag geen andere uitgave is in de zin 
van artikel  61, § 1, zesde lid, bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, blijft de Staat alleen gebonden door de contractuele verplichtingen die 
door het Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding van voornoemde wet, ten laste van de 
vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling, met inbegrip van de eventuele 
verwijlinteresten beperkt tot het bedrag der openstaande vastlegging, zoals blijkt uit de boekhouding van het 
Wegenfonds.

 - Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen - Schulden - Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven - 
Wegenfonds - Contractuele verplichtingen met betrekking tot investeringen - Verwijlinteresten - Vereisten

- Art. 61, § 1, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en Gewesten

18 november 1999C.96.0413.N AC nr. ...
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De opvolging door het Vlaams Gewest, wat de contractuele verbintenissen van het Wegenfonds betreft, wordt 
in beginsel geregeld door artikel  61, § 1, 3e en 4e lid, Financieringswet 1989.

 - Gewesten - Openbare instellingen - Instellingen van openbaar nut - Wegenfonds - Ontbinding - Opvolging - Contractuele 
verbintenis

- Art. 2, §§ 1 en 2 KB 28 nov. 1991

- Art. 20, §§ 1 en 2 KB 13 maart 1991

De Staat blijft gebonden door de op 31 december 1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer de betaling 
verschuldigd is als het gaat over vaste uitgaven of over uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet 
worden voorgelegd, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige 
wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen; als 
een dergelijke aanvraag kan niet beschouwd worden een overeenkomst gesloten op grond van het M.B. van 
14 oktober 1964 die aan de aannemer enkel een principieel recht toekent een herziening van de prijs te 
vragen, noch de dagvaarding die op dergelijke aanvullende overeenkomst is gebaseerd en strekt tot 
vaststelling van de contractuele aansprakelijkheid.

 - Overdracht van verplichtingen van de Staat naar de Gewesten - Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven

- Art. 16 MB 14 okt. 1964

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

20 mei 1999C.98.0312.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het, na 1 januari 1989 gewezen, arrest wanneer het vaststelt dat het geschil 
ontstaan is naar aanleiding van twee verkeersongevallen op een weg waarvan de eigendom, van rechtswege, 
sinds 1 januari 1989, is overgedragen van de Staat naar een Gewest, en de Staat veroordeelt om bij te dragen 
in de herstelschuld, hoewel hij enkel de verantwoordelijkheid draagt voor de verplichtingen waarover een 
rechterlijke beslissing is gewezen die voor die datum in kracht van gewijsde is gegaan.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Overgedragen goederen - Wegen - Verplichtingen - 
Tijdstip

- Art. 6, § 1, X Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 57, §§ 2, 4 en 5, en 82 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

18 februari 1999C.97.0315.F AC nr. ...

De gewesten en gemeenschappen hebben de rechten en verplichtingen van de Staat overgenomen die 
betrekking hebben op de bevoegdheden die hen zijn toegekend, met uitsluiting van de contractuele 
verplichtingen die de Staat regelmatig heeft aangegaan voor 31 december 1988, zoals zij blijken uit de 
boekhouding van de controleurs der vastleggingen; tot laatstgenoemde verplichtingen behoren niet die welke, 
aangezien ze ontstaan uit niet te voorziene latere gebeurtenissen, voor 1 januari 1989 niet voorkwamen in de 
rijksbegroting.

 - Contractuele verplichtingen van de Staat - Artikel 61, § 1, Financieringswet 1989 - Vorige verbintenissen

- Art. 61, § 1, derde en vijfde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

Ondanks de bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenschappen en de gewesten, blijven de schulden die op 31 
december 1988 vaststonden en waarvan de betaling op die datum op regelmatige wijze is aangevraagd, ten 
laste van de Staat;  wanneer de schulden betwist zijn, dient de feitenrechter de ernst van die betwisting te 
beoordelen.

 - Contractuele verplichtingen van de Staat - Artikel 61, § 1, Financieringswet 1989 - Vaststaande schuld

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

28 januari 1999C.97.0332.F AC nr. ...

Wanneer een rechtsvordering hangende is inzake verplichtingen die rechtstreeks wegen of hun aanhorigheden 
betreffen waarvan de eigendom van rechtswege aan de Gewesten is overgedragen, is de Staat alleen 
gehouden tot de litigieuze verplichtingen waarover voor 1 januari 1989 een beslissing met kracht van gewijsde 
is gewezen.~

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Overgedragen goederen - Rechten en verplichtingen - 
Wegen en aanhorigheden - Hangende gerechtelijke procedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Tijdstip

- Artt. 57, §§ 2, 4 en 5, en 85 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 6, § 1, X, 1° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988
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8 januari 1999C.95.0056.N AC nr. ...

Het enkel betwisten van een schuld volstaat niet om haar het karakter van een vaststaande schuld die ten laste 
blijft van de Staat, te ontnemen; niet vaststaand is de schuld waarvan de betwisting niet verzonnen of dilatoir 
is en waarvan de omvang slechts jaren na 31 december 1988 kon worden bepaald.~

 - Opvolging van de Staat - Schulden - Ten laste van de Staat - Vaststaande schulden

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

8 januari 1999C.95.0230.N AC nr. ...

De schuld die de Staat heeft erkend en aangeboden te betalen staat vast zodra de schuldeiser dit aanbod heeft 
aanvaard en ook al heeft de schuldenaar nog geen kennisgenomen van die aanvaarding voor 31 december 
1988.~

 - Opvolging van de Staat - Schulden - Ten laste van de Staat - Vaststaande schulden

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

22 oktober 1998C.97.0283.F AC nr. ...

Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat een schuld betreffende de bevoegdheden van de openbare 
overheid in onderwijszaken en waarover op 1 januari 1989 een procedure wordt gevoerd, ten laste van de 
Staat zou moeten blijven, wanneer zij vóór die datum niet aangerekend is op de Staatsbegroting en er op 31 
december 1988 geen overdracht van beschikbaar saldo is gebeurd.

 - Overdracht van verplichtingen van de Staat naar de Gemeenschappen - Verplichtingen van vóór 1 januari 1989 - 
Inschrijving in de Staatsbegroting

- Artt. 61, § 1, derde lid, en 73, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en 
Gewesten

De verplichtingen die de Staat als enige moet blijven uitvoeren wanneer de uitvoering ervan kon worden geëist 
voor de eigendomsoverdracht, zijn die welke betrekking hebben op de roerende en onroerende goederen van 
de Staat, en niet op de verplichting om inschrijvingsrechten terug te betalen die onverschuldigd aan de 
openbare overheid zijn betaald.

 - Overdracht van verplichtingen van de Staat naar de Gemeenschappen - Terugbetaling van inschrijvingsrechten

- Art. 57, § 5 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

De Staat blijft gebonden door de op 31 december 1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer de betaling 
ervan verschuldigd is als het gaat over vaste uitgaven of over uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet 
worden voorgelegd, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige 
wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen;  
dat is niet het geval wanneer de aanvraag is ingesteld bij wege van een dagvaarding in rechte die gegrond is op 
de regels van de teruggave van het onverschuldigd betaalde.

 - Overdracht van verplichtingen van de Staat naar de Gemeenschappen - Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

Wanuitvoering door de Staat van zijn verplichting om aan de Gemeenschappen en Gewesten alle akten en 
bescheiden te bezorgen die de rechten en verplichtingen vermelden die door hen worden overgenomen, heeft 
niet tot gevolg dat die rechten en verplichtingen ten laste van de Staat blijven.

 - Overdracht van verplichtingen van de Staat naar de Gemeenschappen - Akten en bescheiden die de Staat niet aan de 
Gemeenschappen heeft bezorgd

- Art. 61, § 1, zevende lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

29 mei 1997C.95.0469.F AC nr. ...

Hoewel de opvolging van de Staat door de Gewesten van rechtswege plaats heeft, kan een gerechtelijke 
beslissing geen verplichtingen opleggen aan een Gewest in een zaak waar het geen partij in het geding is;  zij 
kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken niet ten laste leggen van een Gewest.

 - Gewest - Vordering in rechte - Vordering tegen de Staat - Opvolging van de Staat door het Gewest - Opvolging van 
rechtswege - Veroordeling van de Staat - Gevolg voor het Gewest

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

P. 922/30476-9-2016



De Belgische Staat, die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden, door de 
rechtbank van eerste aanleg wordt veroordeeld tot uitvoering van de verplichtingen die door het Waalse 
Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid om tegen die veroordeling beroep in te 
stellen en heeft tevens belang bij het betwisten van de wettigheid ervan voor het appèlgerecht.

 - Opvolging van de Staat door het Gewest - Veroordeling van de Staat - Hoger beroep van de Staat - Ontvankelijkheid

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

14 februari 1997C.94.0265.N AC nr. ...

Uit artikel 57, §5, Financieringswet 16 januari 1989 volgt dat wanneer een gerechtelijke procedure hangende 
was inzake verplichtingen betreffende de krachtens §1 van hetzelfde artikel aan de Gemeenschappen 
overgedragen goederen, waaronder een onroerend goed van de Staat dat uitsluitend voor Nederlandstalig 
onderwijs wordt aangewend, de Belgische Staat enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een 
eindbeslissing is gewezen die op 31 december 1988 kracht van gewijsde had.~

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen - 
Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven - Onroerend goed - Onderwijs - Hangende gerechtelijke procedure

7 november 1996C.95.0353.F AC nr. ...

Krachtens artikel  61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten blijft de Staat, wat andere uitgaven betreft dan die welke beoogd worden 
in de leden 2, 3 en 4, eveneens gebonden door de op 31 dec. 1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer 
de betaling ervan verschuldigd is op die datum als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de 
betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende 
wetten en reglementen.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verplichtingen die ten laste van de Staat 
blijven

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

De interesten die, enerzijds, ofwel resulteren uit een uitvoerbare rechterlijke uitspraak, ofwel een vaststaande 
schuld uitmaken, wat het bestaan ervan betreft, en die, anderzijds, in beide gevallen betrekking hebben op 
een vordering in hoofdsom die ontstaan is uit de verplichting voor de Staat om de aannemer van een 
overheidsopdracht van werken te vergoeden, kunnen vallen onder het bepaalde in artikel  61, § 1, zesde lid 
van de bijzondere wet 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verplichtingen die ten laste van de Staat 
blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag dient voorgelegd - Andere schulden - Begrip - 
Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten) - Werken - Aannemer - Schadeloosstelling - Schuldvordering in 
hoofdsom - Interesten

- Art. 61, § 1, zesde lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

Noot J.F.L, onder Cass., 7 nov. 1996, A.R. C.95.0353.F, AC, 1996, nr...~

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verplichtingen die ten laste van de Staat 
blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag dient voorgelegd - Andere schulden - Begrip - 
Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten) - Werken - Aannemer - Schadeloosstelling - Schuldvordering in 
hoofdsom - Interesten

12 september 1996C.95.0308.F AC nr. ...

Om de termijn van hoger beroep tegen een vonnis te doen ingaan t.a.v. het Waalse Gewest, moet dat vonnis 
worden betekend aan het Gewest zelf, dat door zijn executieve wordt vertegenwoordigd, en niet aan haar 
minister-voorzitter.~

 - Waals Gewest - Betekening van een vonnis aan de minister-voorzitter - Gevolgen

- Artt. 3 en 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...
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De bevoegdheid om de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen te berechten, die door de 
respectieve Gemeenschaps- of Gewestraad in beschuldiging worden gesteld, wordt niet aan het Hof van 
cassatie toegekend door artikel 95 (oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht van het Hof omschrijft, maar wel 
door artikel 59sexies (oud), dat bij de@@                                             CCCCCC                   wijziging van 5 mei 1993 
in de Grondwet is ingevoegd.~

 - Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven - Vonnis - Bevoegdheid - Wettelijke grondslag

- Art. III KB 17 feb. 1994

- Artt. 125 en 147, tweede lid Grondwet 1994

- Artt. 59sexies en 95, tweede lid Grondwet 1831

7 juni 1996C.95.0155.F AC nr. ...

Artikel 71, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten maakt het geheel van de bepalingen inzake de Rijkscomptabiliteit van 
toepassing op de Gemeenschappen en de Gewesten, met inbegrip van die van de wet van 15 mei 1846 
gewijzigd bij de wet van 6 februari 1970, zodat de rechtsvorderingen tot betaling van bepaalde 
schuldvorderingen ten laste van gemeenschappen en gewesten verjaren door verloop van vijf jaar.~

 - Schulden - Verjaring - Duur

- Art. 100 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

2 november 1995C.94.0186.N AC nr. ...

Krachtens artikel 61, § 1, lid 6, Bijzondere Financieringswet 1989, blijft de Staat gebonden door de op 31 
december 1988 bestaande verplichtingen wanneer de betaling ervan op die datum verschuldigd is en het gaat 
om vaste uitgaven of om uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet worden overgelegd;  als evenwel 
een vordering tot teruggave van gelden die op grond van een nietig verklaarde reglementering werden 
betaald, aan een rechtbank is onderworpen, het gerecht daarover nog geen uitspraak heeft gedaan en het 
bestuur de gegrondheid van de vordering betwist, is er geen betaling verschuldigd in de zin van voormeld 
artikel van de Financieringswet.~

 - Overneming van de verplichtingen van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verschuldigde betaling

20 oktober 1995C.95.0015.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het cassatieberoep waarbij de Belgische Staat, die na 1 januari 1989 door de rechtbank van 
eerste aanleg is veroordeeld tot uitvoering van verplichtingen welke door het Waalse Gewest van rechtswege 
waren overgenomen, het arrest bestrijdt dat zijn hoger beroep tegen dat veroordelend vonnis niet 
ontvankelijk verklaartikel ~

 - Cassatieberoep - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Opvolging van de Staat - Veroordeling van de Staat - Beslissing van de 
appelrechter - Cassatieberoep van de Staat - Niet-ontvankelijkheid - Onwettigheid

- Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en 
Gewesten

- Artt. 17, 18 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

De Belgische Staat, die na 1 januari 1989 door de rechtbank van eerste aanleg is veroordeeld tot uitvoering van 
verplichtingen welke door het Waalse Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid 
om tegen die veroordeling beroep in te stellen en heeft tevens belang bij het betwisten van de wettelijkheid 
ervan voor het appelgerecht.~

 - Ontvankelijkheid - Opvolging van de Staat - Veroordeling van de Staat - Hoger beroep van de Staat - Onwettigheid

- Artt. 17, 18 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en 
Gewesten

31 mei 1995P.94.1458.F AC nr. ...

De Executieve vertegenwoordigt de Gemeenschap of het Gewest in rechte; de rechtstreekse dagvaarding van 
de verdachte voor het strafgerecht door de Gemeenschap of het Gewest wordt namens de Executieve 
uitgebracht ten verzoeke van het door deze aangewezen lid.~

 - Vertegenwoordiging in rechte - Rechtstreekse dagvaarding voor het strafgerecht - Delegatie van bevoegdheid

16 maart 1995C.94.0235.F AC nr. ...
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Art. 705 Ger. W. regelt de verhoudingen tussen de ministeriële departementen van de Staat en heeft geen 
betrekking op de rechtsopvolging van de Gemeenschappen en Gewesten in de rechten en verplichtingen van 
de Staat.~

 - Rechtsopvolging in de rechten en verplichtingen van de Staat - Artikel 705 Ger.W. - Dagvaarding

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de jeugdbescherming en nemen de rechten en verplichtingen van de 
Staat over, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures.~

 - Rechtsopvolging in de rechten en verplichtingen van de Staat - Hangende en toekomstige gerechtelijke procedures - 
Jeugdbescherming

- Art. 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 5, § 1, II, 6° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

9 maart 1995C.93.0275.N AC nr. ...

De Gemeenschappen en Gewesten hebben sedert 1 jan. 1989 de rechten en verplichtingen overgenomen 
betreffende de hen overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan 
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures;  het Vlaamse Gewest kan derhalve rechtsgeldig hoger 
beroep instellen niettegenstaande dat alleen de Belgische Staat na 1 jan.  1989 voor de eerste rechter is 
verschenen.~

 - Hoger beroep - Rechtsopvolging - Hangende gerechtelijke procedures - Ontvankelijkheid - Overname van rechten en 
verplichtingen - Overgedragen goederen

- Artt. 57, § 5, eerste lid en 82 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

24 februari 1995C.93.0098.N AC nr. ...

Het Vlaamse Gewest is krachtens artikel  1 van de wet van 5 maart 1984 alleen gehouden tot de lasten die 
voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die vanaf 1 januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in 
artikel  6, §1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980 zijn genomen of 
aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comité voor Vlaamse aangelegenheden en van het 
ministerieel comité voor het Vlaamse Gewest, ingesteld door de wet van 1 aug. 1974; die wetsbepaling vereist 
dat er tussen de leden van het comité overleg werd gepleegd maar niet dat het comité eenparig heeft beslist.

 - Lasten van de Belgische Staat - Lasten overgenomen door het Gewest - Ministerieel comité voor Vlaamse 
aangelegenheden - Ministerieel comité voor het Vlaamse Gewest - Beraadslaging - Overleg - Voorwaarden

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

26 januari 1995C.94.0195.F AC nr. ...

Krachtens artikel  61, § 1, zesde lid, Bijzondere wet 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en Gewesten, blijft de Staat, wat andere uitgaven betreft dan die welke beoogd worden in 
de leden 2, 3 en 4, eveneens gebonden door de op 31 dec.  1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer de 
betaling ervan op die datum verschuldigd is als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij door de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de 
betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende 
wetten en reglementen.~ ~

 - Overneming van de verplichtingen van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verplichtingen die ten 
laste van de Staat blijven

De betaling van een schuld wordt slechts op regelmatige wijze aangevraagd in de zin van artikel   61, § 1, zesde 
lid, bijzondere wet 16 jan.  1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, als dat 
gebeurt overeenkomstig de regels betreffende de boekhouding van de Staat, de overeenkomsten met de 
overheid, de subsidies, de toekenning van toelagen en regels van dezelfde aard, maar niet als de aanvraag 
geschiedt bij dagvaarding voor de rechter, in het bijzonder wanneer de vordering gegrond is, ofwel op de 
regels betreffende de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, ofwel op de regels betreffende de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~

 - Overneming van de verplichtingen van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Schulden - Verplichtingen die ten 
laste van de Staat blijven - Betaling van de schuld - Regelmatige aanvraag

9 december 1994C.93.0028.N AC nr. ...

P. 925/30476-9-2016



De bepalingen van artikel  61, §1, eerste lid, Financieringswet 16 jan. 1989, krachtens welke, tenzij in die wet 
anders wordt bepaald, de gemeenschappen en gewesten de rechten en verplichtingen van de Staat 
overnemen met betrekking tot de bevoegdheden die hen zijn toegekend bij de wet van 8 aug. 1988 tot 
wijziging van de bijzondere wet van 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen, regelt de rechtsopvolging 
tussen de genoemde overheden in het algemeen en is mede toepasselijk op de bevoegdheden inzake 
onderwijs, die aan de gemeenschappen werden overgedragen bij artikel  59bis, §2, 2°, (oud) Gw. als gewijzigd 
bij grondwetswijziging van 15 juli 1988.

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen - Onderwijs - 
Gemeentelijk onderwijs

9 december 1994C.93.0103.N AC nr. ...

Uit artikel  57, §5, Financieringswet 16 jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerechtelijke procedure hangende 
was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens §2 van hetzelfde artikel aan de Gewesten overgedragen 
roerende en onroerende goederen, waaronder de onbevaarbare waterlopen, de Belgische Staat enkel 
schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988 kracht van 
gewijsde had.~

 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten - Rechten en verplichtingen betreffende overgedragen 
goederen - Onbevaarbare waterlopen - Hangende gerechtelijke procedures

25 november 1994C.92.8258.N AC nr. ...

Nadat een op artikel  1 Wet van 5 maart 1984 gebaseerde vordering afgewezen werd omdat zij tegen de 
Belgische Staat was gericht terwijl het Gewest de Staat heeft opgevolgd, kan geen hoger beroep worden 
ingesteld tegen het Gewest, als dit laatste geen partij was voor de eerste rechter.~

 - Hoger beroep - Lasten van de Belgische Staat - Rechtsopvolging - Vlaamse Gewest geen partij in het geding - 
Ontvankelijkheid

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTING

11 september 2003C.01.0115.N AC nr. 427

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die 
vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 
1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde 
van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.

 - Vlaams Gewest - Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Heffing - Vuilvracht - Berekening - 
Omzettingscoëfficient - Waarde - Vervanging - Heffingsjaar - Werking in de tijd

- Art. 45, §§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992

- Artt. 35quinquies en 35septies Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

- Art. 108 Wet 4 aug. 1986

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

17 oktober 2002C.01.0328.F AC nr. 550

Ondergrondse oppervlakten vallen niet buiten de begripsomschrijving van "vloeroppervlakte" op grond 
waarvan de grondslag van de gewestbelasting wordt berekend die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaststelt 
ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige 
onroerende goederen.

 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-residentiële bebouwde eigendommen - Bezetters en houders van zakelijke rechten - 
Belasting - Grondslag - Vloeroppervlakte

GEMEENTE
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16 december 2004C.03.0579.N AC nr. 617

De beslissing van de gemeenteraad houdende de bekrachtiging van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen kan worden overgelegd tot aan de sluiting van het 
debat (1). (1) Zie Cass., 28 nov. 1996, AR S.96.0036.F, nr 463, 4 mei 2001, AR C.98.0199.N, nr 255, met concl. 
O.M. en 5 sept. 2003, AR C.02.0539.F, nr

 - Cassatieberoep - College van burgemeester en schepenen - Beslissing - Gemeenteraad - Bekrachtiging - Overlegging

- Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 2004C.02.0279.N AC nr. 352

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 24 juni 2004, AR C.02.0279.N, AC 2004, nr ...

 - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht

De verplichting van de gemeentelijke overheden om te zorgen voor de verkeersveiligheid op de op hun 
grondgebied gelegen openbare wegen blijft bestaan, ondanks de onttrekking van de politie van het 
wegverkeer met betrekking tot blijvende of periodieke toestanden aan de autonome gemeentelijke 
reglementeringsbevoegdheid (Impliciet) (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

 - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht

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

8 januari 2004C.01.0461.N AC nr. 7

Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie inzake elektriciteit strekt zich niet uit tot leveringen van elektrische 
energie langs geleidingen die geen gebruik van de openbare wegen maken (1). (1) L. DERIDDERNieuwe 
regelgeving voor de elektriciteitsdistributie: de gemeenten onder stroom", T. Gem. 2001, (37), 56; L. DERIDDER 
en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, in Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, 
Brugge, Die Keure, 54-55; M. LOUVEAUXEnergie éléctrique et gaz", in R.P.D.B., Compl. IV, Brussel, Bruylant, 
1972, 139-140.

 - Elektriciteitsvoorziening - Gemeentelijk voorzieningsmonopolie

- Artt. 2 en 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie voor de distributie van de leveringen van elektrische energie van de 
reeks A geldt niet automatisch maar biedt alleen een mogelijkheid aan de gemeenten (1). (1) M. 
LOUVEAUXEnergie éléctrique et gaz", in R.P.D.B., Compl. IV, Brussel, Bruylant, 1972, 140, nr 6.

 - Elektriciteitsvoorziening - Gemeentelijk voorzieningsmonopolie - Aard

- Art. 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

5 september 2003C.02.0539.F AC nr. 417

De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te 
treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (1). (1) Zie Cass., 4 mei 2001, AR C.98.0199.N, nr 255 
en concl. adv.-gen. DUBRULLE.

 - Vordering in rechte - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Neerlegging van de 
machtiging

- Art. 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

25 februari 2003P.02.0625.N AC nr. 131

Uit de artikelen 112, eerste lid, 114, eerste lid en 119, vierde lid, Nieuwe Gemeentewet volgt dat het 
verbindend karakter van de in artikel 112 bedoelde akten, m.n., de akten van de gemeenteraad, van het 
college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester, enkel het gevolg is van de in artikel 112 
bepaalde bekendmaking. De aantekening en de inschrijving van de akten in het register bepaald in artikel 1, 
K.B. 14 oktober 1991 tot invoering van artikel 114, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet zijn geen voorwaarde 
voor het verbindend karakter van de bedoelde akten; zij betreffen enkel het bewijs van de bekendmaking.

 - Akten van de gemeenteraad, van het college en van de burgemeester - Verbindend karakter

- Artt. 112, 114 en 119 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

14 oktober 2002C.00.0363.N AC nr. 536
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De wet van 22 december 1986 betreffende de Intercommunales heeft een algemene draagwijdte zodat, 
behoudens indien een andere specifieke wettelijke bepaling geldt, de bepalingen ervan moeten worden 
toegepast wanneer gemeenten zich verenigen, met inbegrip van artikel 5 dat toelaat de rechtsvorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk te kiezen.

 - Vereniging van gemeenten - Gemeentelijk belang - Wet 22 dec. 1986

- Artt. 1 en 5 Wet 22 dec. 1986 betreffende de intercommunales

7 juni 2002C.01.0039.F AC nr. 347

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de verordeningen betreffende het parkeergeld voor 
motorrijtuigen aan het goedkeuringstoezicht; die verordeningen zijn enkel aan het algemeen vernietigings- of 
schorsingstoezicht onderworpen, of aan de regels inzake het toezicht na beroep.

 - Parkeergeld - Bijkomende verordeningen - Goedkeuringstoezicht

- Artt. 13 tot 27 Decr. Waals Gewestraad 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de 
provincies en op de intercommunales

- Artt. 264 en 265 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Behoudens vernietiging of schorsing zijn de verordeningen betreffende het parkeergeld voor motorrijtuigen in 
hun geheel en terstond uitvoerbaar zodra ze goedgekeurd zijn overeenkomstig artikel  112 Gemeentewet; 
bijgevolg dient in de bekendmaking ervan de beslissing van de toezichthoudende overheid niet te vermeld te 
worden.

 - Parkeergeld - Bijkomende verordeningen - Bekendmaking

- Art. 112 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

14 februari 2002C.99.0032.N AC nr. 104

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 14 feb. 2002, A.R. nr C.99.0032.N, A.C., 2002, nr ....

 - Belangen - Leefmilieu - Inwoner - Vordering in rechte

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 14 feb. 2002, A.R. nr C.99.0032.N, A.C., 2002, nr ....

 - Vordering in rechte - Belangen - Inwoner - Hoedanigheid

Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter bescherming van haar belangen handelen 
ze ut universi en kunnen ze dat niet ut singuli, in eigen naam voor een belang en voor de bescherming van een 
persoonlijk recht (1) (2). (1) Zie de conclusie O.M. (2) Zie cass., 31 mei 1990, A.R. 8640, nr 575.

 - Vordering in rechte - Belangen - Inwoner - Hoedanigheid

- Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of meer inwoners 
dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat kunnen ze ook ter bescherming van het 
leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt, hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een 
ernstige dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover 
die bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in dergelijk geval geacht 
wordt een belang te hebben (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Belangen - Leefmilieu - Inwoner - Vordering in rechte

- Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

20 april 2001C.99.0413.N AC nr. ...

Conc. adv.-gen. D. THIJS, Cass., 20 april 2001, AR C.99.0413.N, A.C. 2001, nr. ...

 - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen

De door artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde verplichting te zorgen 
voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op 
openbare wegen, straten, kaden en pleinen, strekt zich ook uit tot de gelijkgrondse bermen (1). (1) Zie Cass., 
26 mei 1994, A.C., 1994, nr. 265; Cass., 21 oktober 1993, A.C., 1993, nr. 421, 867; Cass. 10 oktober 1991, A.C., 
1991-92, nr. 79; Cass., 18 mei 1989; A.C., 1988-89, nr. 535; Cass. 21 mei 1987, A.C., 1986-87, nr. 564.

 - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen

- Art. 135, § 2, tweede lid, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
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26 maart 1999C.96.0447.N AC nr. ...

De verplichting de passende maatregelen te nemen om brand te voorkomen, de nodige hulp te verstrekken 
om de brand te doen ophouden en de kosten daarvan te dragen is een eigen niet subsidiaire verplichting van 
de gemeenten.

 - Brandbestrijdingsmaatregelen - Kosten - Verplichting - Aard

- Artt. 135, § 2, tweede lid, 5° en 255, 11° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

25 maart 1999C.96.0404.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel   1384, eerste 
lid, B.W., mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent;  uit de enkele verplichting die op de 
gemeentelijke overheid rust de veiligheid van de wegen op haar grondgebied te handhaven, kan de rechter 
niet naar recht afleiden dat die overheid bewaarder van de zaak is.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaken - Gemeentelijke overheid - Veiligheidsverplichting - Wegen - 
Bewaarder van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

12 maart 1999C.98.0147.N AC nr. ...

Gelet de plicht van de overheid wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig 
zijn, moet de gemeente door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezonderd 
wanneer een oorzaak, die aan de gemeente niet kan worden aangerekend, haar belet die beveiligingsplicht na 
te komen, komt haar aansprakelijkheid in het gedrang, ongeacht of het gevaar verborgen dan wel zichtbaar 
was, en ook al was de getroffene van de plaatselijke toestand op de hoogte.~

 - Openbare weg - Beveiligingsplicht - Overheid - Gemeente

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F, A.C., 1999, nr ... .

 - College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid - Leden - Misdrijf - Toerekenbaarheid

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, te beslissen dat het college van burgemeester en schepenen een 
beraadslagend orgaan is, waarvan de leden, in de regel, elk afzonderlijk geen enkele beslissingsbevoegdheid 
hebben, en, anderzijds, vast te stellen dat de beslissing van dat college eenstemmig is genomen door al zijn 
leden, zodat, in voorkomend geval, ieder persoonlijk kan worden aangesproken.~

 - College van burgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid - Fout - Persoonlijke daad - Redenen 
van de vonnissen en arresten - Tegenstrijdige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

De burgemeester is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de 
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten, en is de verantwoordelijke overheid 
inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.~

 - Burgemeester - Bestuurlijke politie - Bevoegdheid

- Art. 133 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Een foutieve beslissing kan worden toegerekend aan elk lid van het schepencollege, als zij over die beslissing 
eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; de rechter die de leden van dat college niet veroordeelt op 
grond alleen dat zij in dat orgaan zitting hebben gehad, maar zich ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid ervan 
persoonlijk verantwoordelijk is, in weerwil van het collegiale karakter van de beslissing, voert geen collectieve 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid in.~

 - College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid - Leden - Misdrijf - Toerekenbaarheid

- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

10 december 1998C.95.0373.N AC nr. ...

De enkele grond dat het pensioen, dat een gemeenteraadslid als oud-schepen ontvangt, op dezelfde wijze 
berekend wordt als het pensioen van de burgemeester, eiser in een geding tegen de gemeente betreffende 
het bedrag van zijn pensioen, wettigt de beslissing van de appelrechter niet dat dat gemeenteraadslid een 
rechtstreeks belang had bij de beslissing van de gemeenteraad al dan niet hoger beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de eerste rechter over dat bedrag.~

 - Beraadslaging - Gemeenteraad - Gemeenteraadslid - Rechtstreeks belang - Berekening van pensioen
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- Art. 92, eerste lid, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

2 april 1998C.94.0399.N AC nr. ...

De rechterlijke bevoegdheid tot sluiting van drankgelegenheden, bepaald in artikel  4, § 3, Drugwet, sluit de 
bevoegdheid van de burgemeester tot het uitvaardigen van politiemaatregelen niet uit.~

 - Burgemeester - Bevoegdheid - Politiemaatregel - Verdovende middelen - Sluiting van drankgelegenheid

- Art. 90 Gemeentewet 30 maart 1836

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

De rechterlijke macht mag de opportuniteit van een bepaling van een gemeentelijke politieverordening niet 
beoordelen.~

 - Gemeenteverordening - Rechterlijke macht - Controle

- Art. 159 Grondwet 1994

Een gemeentelijke politieverordening kan een sluitingsuur bepalen voor de exploitatie van 
drankgelegenheden, wanneer ze beantwoordt aan de noodzaak om de rust van de inwoners te beschermen.~

 - Drankgelegenheden - Sluitingsuur - Rust van de inwoners - Gemeenteverordening

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

13 oktober 1997S.96.0157.F AC nr. ...

De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een door een statutaire beambte 
van een gemeente tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout van een 
lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen.~

 - Gemeentebestuur - Lid - Fout - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Statutair beambte - Schade - 
Vordering in rechte - Rechtbanken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - Arbeidshoven en -
rechtbanken

- Artt. 9, 556, 578 tot 583, 607 en 643 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1997C.95.0420.F AC nr. ...

Het K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de 
gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten, geeft de gemeenten niet het recht om aan 
hun personeel vakantiegeld te betalen onder andere voorwaarden dan die welke gelden voor het personeel 
van de ministeries.~

 - Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling - Vakantiegeld - Wijzigbaar gedeelte - Bedrag - Toekenningsvoorwaarden - 
K.B. nr 110 van 13 dec. 1982 - Verwijzing - Personeel van de ministeries

- Art. 2, 1° KB nr 110 van 13 dec. 1982

- Art. 1, 5° Wet 2 feb. 1982

- Art. 72 Wet 14 feb. 1961

De gemeentelijke agenten genieten jaarlijks, onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de ministeries, 
van vakantiegeld dat bestaat uit een forfaitair gedeelte en een wijzigbaar gedeelte, dat 1 pct. bedraagt van de 
jaarlijkse wedde zoals die gekoppeld is aan de index van de consumptieprijzen.~

 - Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling - Vakantiegeld - Wijzigbaar gedeelte - Bedrag - Toekenningsvoorwaarden - 
Verwijzing - Personeel van de ministeries

- Artt. 1, 3 en 4 KB 30 jan. 1979

- Art. 72 Wet 14 feb. 1961

9 januari 1996P.95.0893.N AC nr. ...

De gemeenteraden kunnen, ter aanvulling van de wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële 
reglementering van de prostitutie, verordeningen vaststellen indien deze tot doel hebben de openbare 
zedelijkheid en de openbare rust te verzekeren.~

 - Aanvullende gemeenteverordening - Ontucht en prostitutie

- Art. 121 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

De vrijheid van uitoefening van een handel of beroep kan worden beperkt door de bevoegdheid van de 
gemeenteraad om, in de bij de wet bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter 
verzekering van o.m. de openbare zedelijkheid en de openbare rust.~
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 - Uitoefening van handel of beroep - Vrijheid van uitoefening - Openbare zedelijkheid en openbare rust - 
Gemeenteverordening

- Art. 7 Decr. 2-17 maart 1791

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die zich niet beperkt tot het toezicht op de 
overeenstemming met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de 
prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt.~

 - Draagwijdte - Toezicht op gemeenteverordening - Rechterlijke macht

- Art. 159 Grondwet 1994

28 februari 1995P.94.0488.N AC nr. ...

Door de gemeenteraden kunnen verordeningen tot aanvulling van de wet van 21 aug. 1948 tot afschaffing van 
de officiële reglementering van de prostitutie worden vastgesteld, indien zij tot doel hebben de openbare 
zedelijkheid en de openbare rust te verzekeren.~

 - Verordeningen - Prostitutie - Aanvullende maatregelen

- Art. 121 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

6 februari 1995C.94.0135.F AC nr. ...

Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is impliciet opgeheven.~

 - Personeel - Pensioen - Burgerlijk pensioen - Rustpensioen - Vereffening - Berekening

- Art. 156 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 19 KB 26 dec. 1938

- Art. 67, 1° Wet 21 mei 1991

- Art. 8, § 1 Wet 21 juli 1844

6 december 1994P.93.1561.N AC nr. ...

De gemeenteraad van de Gemeente Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door 
in zijn politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van 
honden en katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (artikel  13) en door voor het aldaar 
te koop aanbieden van honden voorwaarden op te leggen (artikel  32).~

 - Gemeente Mol - Politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 - Artikelen 13 en 32 - Geldigheid

- Artt. 119 en 135, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN

ALGEMEEN

1 maart 2002C.99.0531.F AC nr. 152

Art. 3, § 1, Ord.Br.H.G. 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde 
eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige goederen, dat niet ertoe strekt en evenmin ten 
gevolge heeft dat de litigieuze belasting door de Europese Gemeenschap moet worden betaald, is niet strijdig 
met de belastingvrijstelling die de E.G. geniet onder de voorwaarden die artikel  3 Protocol 8 april 1965 
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen bepaalt (1). (1) Zie Cass., 11 
feb. 1999, A.R. C.97.0320.F, nr. 80.

Algemeen - Gewestbelasting - Belasting ten laste van eigenaars van niet voor bewoning bestemde panden - Aan de 
Europese Gemeenschap verhuurd pand - Belastingvrijstelling - Belasting - Geldigheid

- Art. 3, § 1 Ordonnanties Brussels hoofdstedelijk gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste 
van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige goederen

11 februari 1999C.97.0320.F AC nr. ...

Ook al geniet een internationale organisatie belastingvrijstelling, zij kan aan de eigenaar van een pand dat ze 
huurt, de terugbetaling niet weigeren van een gewestbelasting die opgelegd is aan eigenaars van niet voor 
bewoning bestemde panden, wanneer de huurovereenkomst bepaalt dat de huurder alle belastingen, 
heffingen of aanslagen van welke aard ook betaalt die op de gehuurde ruimten rusten of zullen rusten.~

Algemeen - Gewestbelasting ten laste van eigenaars van niet voor bewoning bestemde panden - Aan internationale 
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organisatie verhuurd pand - Belastingvrijstelling

- Art. 3, § 1 Ordonnanties Brussels hoofdstedelijk gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste 
van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige goederen

ANDERE PLAATSELIJKE BELASTINGEN

10 mei 2002C.01.0034.F AC nr. 285

De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen vordert als 
tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een 
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan moet in een redelijke 
verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd 
(1). (1) Cass., 10 dec. 1998, AR C.97.0290.F, nr 397.

Andere plaatselijke belastingen - Retributie

- Art. 173 Grondwet 1994

GEMEENTEBELASTINGEN

16 december 2004C.03.0579.N AC nr. 617

De bepaling van een gemeentelijk belasting- en retributiereglement waarbij een directe gemeentebelasting 
gevestigd wordt "op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en -bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen 
die voor commerciële of industriële doeleinden worden aangewend, op basis van de totale maximumcapaciteit 
per exploitatie" beoogt niet het accessoir opslaan van vloeibare of vaste stoffen als onderdeel van de 
behandeling ervan aan de gemeentebelasting te onderwerpen.

Gemeentebelastingen - Belasting- en retributiereglement - Tanks - Oogmerk

2 december 2004C.03.0125.F AC nr. 582

Art. 444 W.I.B. 1992, dat bepaalt dat de belastingen die verschuldigd zijn op de niet-aangegeven inkomsten 
vermeerderd worden met een progressieve belastingverhoging, is niet van toepassing op de verhogingen van 
provincie- en gemeentebelastingen die op grond van artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende 
de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen ambtshalve zijn ingekohierd (1). (1) 
De aangifte bedoeld in de gemeentelijke belastingverordening tot instelling van een belasting op de "huis-aan-
huis"-bedeling van reclamedrukwerk, die uitgevaardigd is op grond van artikel 6, vijfde lid, Wet van 24 
december 1996, is een aangifte van het belastbaar feit zonder verwijzing naar enig belastbaar inkomen aan de 
zijde van de belastingplichtige die de aangifte moet doen.

Gemeentebelastingen - Belastingverordening - Geen aangifte - Ambtshalve inkohiering - Verhoging - W.I.B. 1992 - 
Toepasselijk recht

- Art. 6 Wet 24 dec. 1996

- Art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 maart 2004F.03.0013.F AC nr. 141

De exploitatie voor commerciële of industriële doeleinden van tanks en vergaarbakken krachtens artikel  1 van 
het reglement van de stad Brussel van 10 april 1989 omvat alle verrichtingen tussen de installatie en de 
ontmanteling van voornoemde vaststaande tanks en vergaarbakken.

Gemeentebelastingen - Vaststaande tanks en vergaarbakken - Exploitatie voor commerciële of industriële doeleinden

- Art. 1 Reglement van de stad Brussel van 10 april 1989

15 januari 2004F.02.0006.N AC nr. 24

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, A.C., 2004, nr ...

Gemeentebelastingen - Progressiviteit - Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen - Vereisten
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De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan 
er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of 
niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover 
het onderscheid aan voormelde voorwaarden voldoet (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

Gemeentebelastingen - Progressiviteit - Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen - Vereisten

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

12 september 2003F.02.0037.F AC nr. 432

De gemeentebelasting op de huis-aan-huis-bedeling van niet geadresseerd drukwerk, die voor de 
bestemmeling gratis is, is een indirecte belasting (1). (1) Dezelfde dag heeft het Hof in dezelfde zin drie 
arresten gewezen waarin dezelfde eiseres betrokken was (AR F.02.0038.F tot F.02.0040.F).

Gemeentebelastingen - Niet geadresseerd drukwerk - Gratis verdeling - Belastingheffing - Indirecte belasting

19 juni 2003F.01.0078.F AC nr. 368

Het aanslagbiljet waarbij geen beknopte samenvatting is gevoegd van het reglement op grond waarvan de 
belasting wordt geïnd is regelmatig, aangezien het doel van dat niet op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvereiste erin bestaat de belastingplichtige in staat te stellen in te schatten of het nuttig is eventueel een 
beroepsprocedure in te stellen en dat voornoemd doel op andere wijzen kan worden bereikt, meer bepaald 
door de kennis die de belastingplichtige heeft van de inhoud van de verordening (1). (1) Gedr. St., Kamer, gew. 
zitt. 1995-1996, nr 461/3, p. 1 en 461/4, p 22.

Gemeentebelastingen - Aanslagbiljet - Bijlage - Doel - Verplichting van belastingheffende overheid - Vormvereiste dat niet 
op straffe van nietigheid is voorgeschreven - Niet-naleving

- Art. 5, tweede lid Wet 24 dec. 1996

26 september 2002F.00.0116.N AC nr. 483

Wanneer een gemeentebelasting wordt geheven op grond van een voortdurende toestand die nog in het 
aanslagjaar wordt vastgesteld, wordt het beginsel van de niet-retroactiviteit niet geschonden doordat die 
belasting wordt geheven op wie zich zowel in het voorgaande jaar als in het nieuwe aanslagjaar in die toestand 
bevindt (1). (1) Zie cass., 29 jan. 1979, A.C., 1978-79, 605; Cass., 25 juni 1979, A.C., 1978-79, 1281; Cass., 9 jan. 
1986, AR F.729.F, A.C., 1985-86, nr. 303; Voor een overzicht van rechtspraak inzake de gelding in de tijd van 
gemeente- en provinciebelastingen, zie L. VERLINDEN, Fiscale Rechtspraakoverzichten - Lokale belastingen 
1975-2000, Larcier Gent, 2001, VZW Fiskofoon (Ed.), nrs. 15 en 16.

Gemeentebelastingen - Beginsel van de niet-retroactiviteit

- Art. 238 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

14 maart 2002F.00.0033.N AC nr. 181

Voor wat de aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 betreft, kunnen inzake directe 
gemeentebelastingen de beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraad, behalve inzake de 
gemeentebelastingen analoog met het patent en gevestigd op naamloze vennootschappen en op 
commanditaire vennootschappen, alleen worden bestreden door een cassatieberoep.

Gemeentebelastingen - Directe gemeentebelastingen - Aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 - Beslissing van de 
bestendige deputatie der provincieraad - Voorziening voor het hof van beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 7 en 12 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

- Art. 4, zoals gew. Wet 22 jan. 1849

Gemeentebelastingen - Directe gemeentebelastingen - Aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 - Beslissing van de 
bestendige deputatie der provincieraad - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 7 en 12 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

- Art. 4, zoals gew. Wet 22 jan. 1849

28 juni 2001F.00.0024.F AC nr. ...
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De in art .10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. (1994) 
neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden 
alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994)  inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen 
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
met betrekking tot het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het 
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in 
vereenvoudigende categorieën en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar 
gelang van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de gratis thuisbedeling 
van reclamedrukwerk die bepaalt dat op het bedelen van reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan 
worden opgenomen belasting is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder 
publicitair karakter (1). (1) Zie cass., 6 mei 1999, AR. F.98.0088.F, nr. 265.

Gemeentebelastingen - Belasting op de gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk - Verschillende categorieën van 
belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 mei 2001F.00.0018.N AC nr. ...

De wet van 12 november 1997 vindt geen toepassing in geschillen inzake gemeentebelastingen waarin de 
bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan uitspraak doet.

Gemeentebelastingen - Rechtspleging - Uitspraak bestendige deputatie - Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in 
de provincies en gemeenten - Toepasselijkheid

29 maart 2001F.99.0077.F AC nr. ...

De gemeentelijke belastingverordening waarbij één enkele forfaitaire aanslagvoet in de jaarlijkse belasting 
wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen is in een niet vervallen verkaveling, zonder 
derhalve rekening te houden met objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat 
perceel, is in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke de Belgen het genot van de hun toegekende 
rechten en vrijheden zonder onderscheid verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte 
regel van de gelijkheid inzake belastingen (1). (1) Zie cass., 30 juni 1988, AR. F.973.F, nr. 680; 6 mei 1999, AR. 
F.98.0088.F, nr. 265.

Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen 
verkaveling - Aanslagvoet - Berekening - Criteria - Grondwet - Gelijkheid inzake belastingen - Overeenstemming

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

17 november 2000F.99.0156.N AC nr. ...

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de 
belastingen, staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien 
van bepaalde categorieën van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de 
redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.  Maakt geen dergelijke 
verantwoording uit, de loutere omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden 
door een categorie belastingplichtigen te creëren van wie verwacht wordt dat zij de belasting zullen 
doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen.

Gemeentebelastingen - Gelijkheidsbeginsel - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 april 2000F.98.0114.F AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat de bestanddelen van de gemeentebelasting verenigd zijn, beslist niet naar recht 
dat die belasting, wegens overmacht, niet verschuldigd is.

Gemeentebelastingen - Industriële ruïnes - Belasting - Bestanddelen - Overmacht

- Artt. 1, 2 en 5 Belastingverordening van 21 feb. 1990 van de stad Andenne tot invoering van een directe belasting 
op industriële ruïnes
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31 januari 2000F.99.0018.F AC nr. ...

De gemeenten zijn gerechtigd een jaarlijkse belasting te heffen van de niet bebouwde percelen die deel 
uitmaken van een niet vervallen verkaveling; die belasting wordt geheven van de bovengenoemde percelen 
waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet mag worden gebouwd of waarop niet kan worden 
gebouwd.

Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen 
verkaveling - Toepassingsgebied

- Art. 160, § 1, 1°, en § 3, eerste lid (nieuw) Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Art. 72, § 1, eerste lid, 1°, en § 3, eerste lid (oud) Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium

6 mei 1999F.98.0088.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren niet 
dat de gemeentebelasting op de afvalophaling, die door de campingexploitanten verschuldigd is, vastgesteld 
wordt volgens de effectieve bezetting van de standplaatsen op de camping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de camping, ongeacht of ze bezet zijn, en ongeacht het aantal 
geproduceerd afval, terwijl voor de hotels, de belasting berekend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afvalcontainers, hanteert de gemeentelijke belastingverordening een redelijk criterium van het op te halen 
afval en de daartoe vereiste inspanning.~

Gemeentebelastingen - Huisvuilophaling - Belasting - Tarief - Berekening - Campings - Hotels - Gelijkheid inzake 
belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

26 maart 1998F.95.0030.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan slechts worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de Bestendige Deputatie inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, voor zover de waarde van de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt.

Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

16 oktober 1997F.95.0035.N AC nr. ...

Het beginsel van behoorlijk bestuur en van het recht op rechtszekerheid sluit niet uit dat een gemeente een 
belasting heft voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld 
werden voordat de belastingverordening tijdens datzelfde dienstjaar werd goedgekeurd.

Gemeentebelastingen - Handelingen gesteld tijdens het dienstjaar - Goedkeuring der belastingverordening - Handelingen 
gesteld voor de goedkeuring - Behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid

Het is in de regel niet verboden dat eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende 
overheden wordt belast.

Gemeentebelastingen - Gewestbelasting - Zelfde belastbaar feit - Zelfde belastingplichtige - Afzonderlijke aanslagen

10 april 1997F.96.0112.F AC nr. ...

De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe gemeentebelasting 
aanhangig is gemaakt, oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft, in die hoedanigheid, het recht en de plicht na 
te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet overeenstemmen.

Gemeentebelastingen - Bezwaar - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid

- Art. 159 Grondwet 1994

De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege 
uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is 
bevoegd om kennis te nemen van de grieven tegen het principe van een belastingsverordening inzake de 
huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting.

Gemeentebelastingen - Huisvuilophaling - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - 
Bevoegdheid - Belasting - Principe - Bedrag - Bezwaar
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- Art. 159 Grondwet 1994

13 december 1996F.94.0037.N AC nr. ...

Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, moet op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van 
de provincie, van een tot het Hof van Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het 
exploot van de betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij een ter post 
aangetekende brief verrichte kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie.

Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Cassatieberoep - Vorm

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

6 december 1996F.94.0091.N AC nr. ...

Art. 5 van het K.B. 17 sep. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin 
deze een rechtsprekende functie vervult, verplicht de griffier van de provincieraad niet om in de oproeping zelf 
voor de rechtszitting dag en uur van inzage van het dossier te vermelden.~

Gemeentebelastingen - Rechtspleging voor de Bestendige Deputatie - Vormen voorgeschreven bij K.B. 17 sept. 1987

3 oktober 1996F.95.0086.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan Belgen toegekende rechten en 
vrijheden, alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt 
ook geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een gemeentebelasting die de door de gemeente gedane kosten voor wegenis- en 
netbouwwerken enkel ten laste legt van de personen aan wie ze speciaal ten goede komen, is bijgevolg niet 
ongelijk, als ze die voorwaarden vervult.

Gemeentebelastingen - Belastingen vastgesteld naar aanleiding van werken - Wegenis- of netbouwwerken - Belasting van 
bepaalde categorieën van personen - Gelijkheid inzake belastingen - Verenigbaarheid - Gestelde voorwaarden

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

12 september 1996F.95.0094.F AC nr. ...

Vòòr de inwerkingtreding van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter 
zake van provinciale en plaatselijke heffingen, was een gemeentebelasting op de gebouwde onroerende 
goederen, die op grond van het kadastraal inkomen was vastgesteld ter vervanging van opcentiemen op de 
rijksbelasting, niet meer opeisbaar, als zij niet binnen de bij artikel   139, derde lid, a, van de Gemeentewet van 
30 maart 1836 uitvoerbaar was verklaard.

Gemeentebelastingen - Belasting op de gebouwde onroerende goederen - Belasting die de opcentiemen op de rijksbelasting 
vervangt

9 mei 1996F.93.0066.N AC nr. ...

Wanneer een gemeentelijk belastingreglement bepaalt dat een belasting verschuldigd is door de leden van 
ieder gezin, die op 1 januari van het belastingjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, is niet de 
effectieve woonplaats maar de inschrijving in het bevolkingregister determinerend voor de vraag of de 
belasting verschuldigd is.~

Gemeentebelastingen - Belastingschuldige - Inschrijving in het bevolkingsregister

PROVINCIEBELASTINGEN

10 mei 2002F.01.0021.N AC nr. 284
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Niet ontvankelijk inzake provinciale belastingen is het cassatieberoep, ingesteld tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 nog geen 
uitspraak had gedaan over een voordien aangetekend bezwaar, wanneer het verzoekschrift niet ter griffie van 
de provincie werd neergelegd (1). (1) Zie cass., 13 dec. 1996, AR F.94.0037.N, A.C. nr 509 en cass., 10 mei 
2001, AR F.00.0018.N, A.C. nr ...

Provinciebelastingen - Bezwaar - Beslissing bestendige deputatie na inwerkingtreding Wet 15 maart 1999 - Cassatieberoep - 
Vorm

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 4 Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen

1 oktober 1999F.98.0111.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat de verantwoording van het gemaakte onderscheid tussen 
verschillende categorieën van belastingplichtigen verwerpt omdat de belastingheffer de vaststellingen en 
feiten, die aan de belasting ten gronde liggen niet voldoende bewijst;  het volstaat om te kunnen beslissen of 
het maken van categorieën objectief en redelijk is, dat in redelijkheid blijkt dat er een objectieve 
verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieën.

Provinciebelastingen - Belasting op gezinnen en bedrijven - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheidscriterium - 
Verantwoordende vaststellingen en feiten - Bewijs

30 april 1999F.96.0014.N AC nr. ...

De belasting die gevorderd wordt onder meer van elke beoefenaar van een vrij beroep, die op 1 januari van 
het belastingjaar op het grondgebied van de Provincie Antwerpen, een individuele of collectieve bedrijfsruimte 
ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit, is in beginsel door die 
beoefenaar van een vrij beroep zelf verschuldigd, tenzij hij zijn volledige activiteit uitoefent in het kader van 
een vennootschap die de inkomsten van die activiteit verkrijgt en de kosten van die activiteit draagt:  zij kan 
derhalve niet gevorderd worden van een persoon die louter "voor rekening" van een vennootschap handelt.

Provinciebelastingen - Algemene provinciebelasting Provincie Antwerpen - Belastingplichtige - Beoefenaar van een vrij 
beroep

- Art. 1, eerste en derde lid Algemene Provinciebelasting van de Provincie Antwerpen van 8 okt. 1992

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel. Een provinciebelasting die geheven wordt op de waterwinning, en niet op de toevallige 
aanvoer van bemalingswater, welke aanvoer een verschillende feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; die 
belasting behandelt allen die opzettelijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op gelijke wijze.~

Provinciebelastingen - Water - Waterwinning - Bemaling - Belasting van bepaalde categorieën van personen - Gelijkheid 
inzake belastingen - Verenigbaarheid - Gestelde voorwaarden - Verschillende feitelijke toestand

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 november 1994F.94.0024.F AC nr. ...

De verordening inzake provinciebelasting op bosexploitatie die door de provincieraad van de provincie 
Luxemburg op 2 okt. 1986 is aangenomen en op 22 dec. 1986 is goedgekeurd, voert een octrooirecht in dat bij 
de wet van 18 juli 1860 tot afschaffing der gemeenteoctrooien verboden is.~

Provinciebelastingen - Belasting op bosexploitatie - Octrooirecht - Afschaffing

RECHTSPLEGING
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2 september 2004F.03.0018.F AC nr. 377

Art. 10, W. 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen heeft enkel betrekking op de invordering van de belasting en houdt geen verband met de 
vaststelling van de aanslag (1). (1) Het bestreden arrest beslist dat de belasting die voor een aanslagjaar 
verschuldigd is, krachtens artikel  10, W. 23 dec. 1986 in combinatie met artikel  264, tweede lid, W.I.B. 1964, 
rechtsgeldig vastgesteld kan worden tot 30 juni van het daaropvolgend jaar, zodat een heffing die pas op 28 
december 1989 voor het jaar 1988 is ingekohierd, vervallen is. Het Hof vernietigt die beslissing. De wet van 23 
dec. 1986 bevat geen enkele bijzondere termijn voor de uitvoerbaarverklaring van het kohier (zie J.P. 
Magremanne en F. Van De Gucht, La procédure en matière de taxes locales: établissement et contentieux du 
règlement-taxe et de la taxe, Brussel. Larcier, 2004, nr 145, p. 139). Art. 13, eerste lid, W. 5 juli 1871 "qui 
apporte des modifications aux lois d'impôts", blijft van toepassing op de provinciebelastingen die met 
betrekking tot het aanslagjaar 1988 zijn ingekohierd. Die bepaling verwijst naar de aanslagtermijnen waarin 
het W.I.B. voorziet (R.v.St., 5 mei 1992, nr 39.319). Ingevolge artikel  259, eerste lid, W.I.B. 1964 in combinatie 
met artikel  6 van de betwiste belastingverordering, beschikte de administratie over een aanslagtermijn van 
drie jaar, die in het geval dat aan het Hof is voorgelegd, niet was verstreken.

Rechtspleging - Invordering van de belasting - Toepasselijke wetsbepaling

- Art. 10 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

13 januari 2003F.99.0131.F AC nr. 26

De artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, daar de rechtzoekende op grond van die artikelen voor 
het hof van beroep enkel een nieuw bezwaar in de zin van die artikelen kan aanvoeren onder de aldaar 
bepaalde beperkende voorwaarden (1). (1) Grondwettelijk Hof 10 juli 2002, nr 127/2002, B.S. 13 nov. 2002, p. 
51008; W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij de Wet van 15 maart 1999.

Rechtspleging - Voorziening voor het hof van beroep - Federale inkomstenbelastingen - Inkomstenbelastingen - Nieuwe 
bezwaren - Termijn - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 W.I.B. (1992), die 
op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de nieuwe, aan het hof van beroep onderworpen bezwaren 
uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet (1994), moet het Hof van Cassatie in beginsel daarover een 
prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 16 dec. 1997, AR. P.97.0510.N, nr. 559; 
W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

Rechtspleging - Voorziening voor het hof van beroep - Federale inkomstenbelastingen - Inkomstenbelastingen - Nieuwe 
bezwaren - Termijn - Grondwet - Overeenstemming - Hof van Cassatie - Verplichting - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk 
Hof

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak in twee instanties (1). (1) Grondwettelijk 
Hof, 28 maart 2002, nr 61/2002, B.S. 18 juni 2002, p. 27789; artt. 377 tot 385 W.I.B. (1992) vóór de wijziging 
ervan bij de W. van 15 maart 1999.

Rechtspleging - Voorziening voor het hof van beroep - Inkomstenbelastingen - Niet-bestaan van een rechtspraak in twee 
instanties - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten 
en vrijheden - Grondwettigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 278 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 april 2002F.00.0100.N AC nr. 222
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Is nietig de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad, die uitspraak doet op het bezwaar 
tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis 
is gegeven van de dagen en uren waarop hij inzage kan nemen van het dossier, noch kennis is gegeven van de 
datum van de openbare rechtszitting (1). (1) Cass., 14 sept. 1998, AR F.98.0007.F, A.C. nr 93; cass., 20 jan. 
2000, AR F.97.0004.N, A.C. nr 52.

Rechtspleging - Bestendige deputatie - Mededelingen aan de partijen door de provinciegriffier - Gebrek

- Art. 5 KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid Provinciewet

10 mei 2001F.00.0018.N AC nr. ...

De wet van 12 november 1997 vindt geen toepassing in geschillen inzake gemeentebelastingen waarin de 
bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan uitspraak doet.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Uitspraak bestendige deputatie - Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in 
de provincies en gemeenten - Toepasselijkheid

22 mei 2000F.99.0082.F AC nr. ...

De bepalingen van het W.I.B. 1992, voor de wijziging ervan bij Wet 15 maart 1999, die betrekking hebben op 
de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad op een 
vordering waarvan de waarde minder dan 10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de voor 6 april 1999 
ingediende bezwaren tegen de gemeentebelastingen.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in 
de tijd

- Art. 97, derde en tiende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

10 april 2000F.98.0114.F AC nr. ...

Inzake gemeentebelasting mag de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 
schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofwel om het cassatiegeding voort te 
zetten dat wordt gevoerd op een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot 
bewaring van rechten, worden overgelegd tot de sluiting van het debat, ten bewijze dat het cassatieberoep 
toelaatbaar is, dus zelfs nadat het openbaar ministerie heeft geconcludeerd (1). (1) Vgl. in burgerlijke zaken 
Cass. 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463; contra: Cass. 1 feb. 1999, A.R. F.98.0018.F, nr. 54, met concl. 
O.M.; J.D.F. 1999, p. 45 en de noot met opmerkingen van J. KIRKPATRICK.

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - 
Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - 
Gemeenteraad - Machtiging - Overlegging - Sluiting van het debat

10 april 2000F.99.0052.F AC nr. ...

Buiten het toepassingsgeval van artikel  40, vierde lid, taalwet Gerechtszaken en het geval van regelmatige 
afstand, kan een partij zich in belastingzaken, geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, 
ook niet als het tweede cassatieberoep voor de verwerping van het eerste is ingesteld (1). (1) Cass., 20 nov. 
1997, A.R. F.95.0025.N-F.95.0037.N, nr. 493; zie Cass. 18 juni 1975 (A.C. 1975, 1113); vgl. Cass. 12 maart 1997, 
A.R. P.97.0169.F, nr. 139; 7 april 1997, A.R. S.96.0183.F, nr. 173; 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260; 16 juni 
1999, A.R. P.99.0310.F, nr 366.

Rechtspleging - Cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Cassatieberoep na 
cassatieberoep is uitgesloten - Regel - Uitzonderingen

- Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel  97, derde lid, 
Wet 15 maart 1999 worden ook begrepen de bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de 
cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen 
inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde 
wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de Wet 23 maart 1999 van toepassing op dergelijke 
cassatieberoepen (1). (1) Cass., 20 dec. 1999, A.R. F.99.0076.F., nr. .... Over de uitlegging door het Hof van 
artikel  97, negende lid, Wet 15 maart 1999 en van artikel  11, eerste lid, Wet 23 maart 1999, zie Cass. 21 juni 
1999, voltallige zitting, A.R. F.99.0049.N, nr. 381, met concl. O.M.; 22 nov. 1999, A.R. F.99.0048.F, nr. 618.
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Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Cassatieberoep - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Werking in de tijd

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

20 januari 2000F.97.0004.N AC nr. ...

Is nietig de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad, die uitspraak doet op het bezwaar 
tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis 
is gegeven van de datum van de rechtszitting noch kennis is gegeven van de memorie die door de provincie 
was neergelegd.

Rechtspleging - Bestendige deputatie - Mededelingen aan de partijen door de provinciegriffier - Gebrek

- Art. 5 KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid Provinciewet

20 december 1999F.99.0076.F AC nr. ...

Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel  97, derde lid, 
van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, worden ook begrepen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn 
op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de W. 
23 maart 1999 van toepassing op dergelijke cassatieberoepen. (Impliciet).

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Cassatieberoep - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Werking in de tijd

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

22 november 1999F.99.0059.F AC nr. ...

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat ingevolge artikel  7, tweede lid, Wet 23 dec. 1986 betreffende de 
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen toepasselijk is op de directe 
gemeentebelastingen, bepaalt dat het verzoekschrift waarbij tegen het arrest van het hof van beroep 
voorziening in cassatie wordt ingesteld, ter griffie van het hof van beroep wordt afgegeven; die wetsbepaling 
wordt niet nageleefd door de eiser tot cassatie die het verzoekschrift niet ter griffie afgeeft, maar het per brief 
naar die griffie verstuurt.

Rechtspleging - Directe gemeentebelastingen - Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Brief

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

17 september 1999F.98.0113.F AC nr. ...

Het hof van beroep mag geen uitspraak doen inzake inkomstenbelastingen en gemeentebelastingen, indien, 
bij het oproepen van de zaak, alle partijen verstek laten gaan.~

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Verstek - Gevolg - Arrest

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 385, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 286, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 april 1999F.98.0080.F AC nr. ...

Wanneer het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitspraak doet over een bezwaarschrift van 
een belastingplichtige tegen een aanslag inzake directe gemeentebelastingen, moet het zijn beslissing met 
redenen omkleden.

Rechtspleging - Motiveringsverplichting - Gemeentebelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bezwaarschrift - 
Rechtscollege - Beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994
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Wanneer, inzake gemeentebelastingen, een beslissing van een rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt vernietigd met verwijzing, wordt de zaak naar een anders samengesteld rechtscollege verwezen.

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Verwijzing na cassatie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Rechtscollege

- Art. 83quinquies, § 2 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

1 februari 1999F.98.0018.F AC nr. ...

De akten van afstand of van hervatting van geding, de toestemmingen om te pleiten, alsook de stukken die 
worden overgelegd tot staving van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, kunnen, hoewel de wet dat in 
belastingzaken niet uitdrukkelijk bepaalt, worden neergelegd na het verstrijken van de termijnen die 
vastgelegd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B.  (1992) die, ingevolge artikel   7, tweede lid, W.  23 dec. 1986, 
toepasselijk zijn inzake directe gemeentebelastingen, en, in voorkomend geval, na het verstrijken van de 
termijn voor de afgifte van een memorie van wederantwoord;  die neerlegging moet evenwel gebeuren 
voordat het openbaar ministerie conclusie neemt.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - 
Afstand - Hervatting van geding - Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - 
Verantwoording - Overlegging

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 388 en 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 1 feb. 1999, AR F.98.0018.F, A.C., 1999, nr. ...

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - 
Afstand - Hervatting van geding - Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - 
Verantwoording - Overlegging

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Eiser - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - 
Gemeenteraad - Machtiging - Verantwoording

Rechtspleging - Cassatieberoep - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving

Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, dat ambtshalve een grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
tegen een voorziening inzake directe gemeentebelastingen, dient daarvan niet vooraf aan de advocaten van de 
partijen kennis te geven bij gerechtsbrief, daar artikel  1097 Ger.W.  terzake niet van toepassing is.  (Impliciet).

Rechtspleging - Cassatieberoep - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

Het college van burgemeester en schepenen kan weliswaar namens de gemeenteraad een voorziening tot 
bewaring van recht instellen, maar de aldus ingediende voorziening moet niet-ontvankelijk worden verklaard 
wanneer niet regelmatig, voor het Hof, een machtiging van de gemeenteraad is overgelegd.

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Eiser - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - 
Gemeenteraad - Machtiging - Verantwoording

- Artt. 104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

14 september 1998F.98.0007.F AC nr. ...

Nietig is de door een bestendige deputatie gewezen beslissing inzake verhaal tegen een aanslag in de directe 
gemeentebelastingen, wanneer uit de rechtsplegingstukken niet blijkt dat de provinciegriffier de datum van de 
rechtszitting waarop de zaken zouden berecht worden ter kennis van de partijen of van een onder hen heeft 
gebracht.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Bestendige deputatie - Eigenlijke rechtspraak - Provinciegriffier - Partijen - 
Inlichtingen - Openbare rechtszitting - Datum - Kennisgeving - Verzuim

- Art. 5, derde lid KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin 
deze een rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, en derde lid Provinciewet

26 maart 1998F.95.0030.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan slechts worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de Bestendige Deputatie inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, voor zover de waarde van de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt.
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Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

23 februari 1998F.97.0110.F AC nr. ...

Inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet de memorie van wederantwoord van de eiser in 
cassatie op de griffie van het Hof van cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door 
de eiser in cassatie die zijn memorie van wederantwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij ter post 
aangetekende brief naar die griffie verstuurt.~

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie - Memorie van wederantwoord - 
Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet de memorie van antwoord van de verweerder in 
cassatie op de griffie van het Hof van cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door 
de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij ter post 
aangetekende brief naar die griffie verstuurt.~

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief - Ter 
post aangetekende brief

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat 
gewezen is inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, wanneer het meer dan drie maanden na de 
betekening van dat arrest is ingesteld.~

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Bestreden arrest - 
Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

De kennisgeving van een arrest van het hof van beroep waardoor, inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen, de termijn om cassatieberoep in te stellen begint te lopen, geschiedt op de datum 
waarop de griffie van dat hof een afschrift van het arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats 
van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden.~

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - 
Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

13 februari 1998F.97.0060.F AC nr. ...

Inzake provincie- of gemeentebelastingen moet het bezwaar bij de bestendige deputatie van de provincieraad 
overhandigd of ter post verzonden worden binnen drie maanden na afgifte van het aanslagbiljet; om te 
controleren of de belastingplichtige zijn bezwaarschrift heeft ingediend binnen de wettelijke termijn vanaf 
voornoemde afgifte moet de bestendige deputatie nagaan op welke datum het aanslagbiljet aan de 
belastingplichtige is afgegeven of aan diens woonplaats is aangeboden.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Bezwaar - Termijn - Aanslagbiljet - Afgifte - Begrip - 
Bestendige deputatie - Plicht

- Art. 5, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...
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De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of provinciebelastingen kan niet 
voortvloeien uit het feit alleen dat het door eiser of diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie 
ter griffie van het hof van beroep is neergelegd door een persoon wiens hoedanigheid niet wordt 
gepreciseerd. (Impliciet)~

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Vormen - Vorm en termijn van betekening 
en-of neerlegging - Neerlegging - Ontvankelijkheid - Volmacht - Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

19 december 1997F.97.0010.F AC nr. ...

De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of provinciebelastingen kan niet 
voortvloeien uit het enkele feit dat het door eiser of diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie 
ter griffie van het hof van beroep is neergelegd door een persoon wiens hoedanigheid niet wordt 
gepreciseerd. (Impliciet)~

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Vormen - Vorm en termijn van betekening 
en-of neerlegging - Neerlegging - Ontvankelijkheid - Volmacht - Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7 Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen

18 december 1997F.94.0082.N AC nr. ...

De belastingplichtige die hoger beroep instelt tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake 
gemeente- belastingen waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank bedraagt, moet zijn verzoekschrift 
betekenen aan de gemeente wier belasting wordt bestreden en die voor het hof van beroep haar recht moet 
verdedigen; wanneer hij de door artikel  280 W.I.B.1964 op straffe van verval bepaalde termijn niet in acht 
neemt is het hoger beroep niet ontvankelijk.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Hoger beroep van de belastingplichtige - 
Verzoekschrift - Betekening - Wederpartij die de aanslag heeft gevestigd - Termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- thans artt. 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 279 en 280 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 november 1997F.95.0025.N AC nr. ...

De bestendige deputatie die uitspraak doet over een bezwaar tegen een heffing door een gemeente, is geen 
bestuur waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
toepassing vindt.

Rechtspleging - Heffing door de gemeente - Bezwaar - Bestendige deputatie - Motiveringsverplichting

- Artt. 1 en 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

10 april 1997F.96.0112.F AC nr. ...

De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe gemeentebelasting 
aanhangig is gemaakt, oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft, in die hoedanigheid, het recht en de plicht na 
te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet overeenstemmen.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Bezwaar - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - 
Bevoegdheid

- Art. 159 Grondwet 1994

De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege 
uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is 
bevoegd om kennis te nemen van de grieven tegen het principe van een belastingsverordening inzake de 
huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting.

Rechtspleging - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid - Gemeentebelasting - 
Huisvuilophaling - Principe - Bedrag - Bezwaar

- Art. 159 Grondwet 1994
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17 januari 1997F.94.0033.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep ingesteld door de belastingplichtige tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie betreffende een gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank 
bedraagt, wanneer het verzoekschrift niet aan de gemeente werd betekend:  de betekening aan de bestendige 
deputatie van de provincie wordt door de wet niet opgelegd.

Rechtspleging - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Gemeentebelastingen - Belastingplichtige - Hoger beroep - 
Betekening

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 december 1996F.94.0037.N AC nr. ...

Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet, moet op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van 
de provincie, van een tot het Hof van Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het 
exploot van de betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij een ter post 
aangetekende brief verrichte kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Cassatieberoep - Vorm

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

6 december 1996F.94.0091.N AC nr. ...

Art. 5 van het K.B. 17 sep. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin 
deze een rechtsprekende functie vervult, verplicht de griffier van de provincieraad niet om in de oproeping zelf 
voor de rechtszitting dag en uur van inzage van het dossier te vermelden.~

Rechtspleging - Rechtspleging voor de Bestendige Deputatie - Vormen voorgeschreven bij K.B. 17 sept. 1987

8 juni 1995F.95.0016.F AC nr. ...

Cassatieberoep tegen een beslissing, waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake 
gemeentebelastingen uitspraak doet op een vordering waarvan de waarde geen 10.000 frank bedraagt, moet 
op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van de provincie van een tot het Hof van Cassatie 
gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van betekening, binnen drie maanden te 
rekenen van de door de provinciegriffier bij een ter post aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de 
beslissing van de bestendige deputatie.~

Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Vorm en termijn van 
betekening en-of neerlegging

- Art. 388, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

6 april 1995F.94.0083.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het beroep van de gemeente tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake 
gemeentebelastingen, wanneer het appelverzoekschrift niet aan de belastingschuldige is betekend.~

Rechtspleging - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - 
Appèlverzoekschrift - Geen betekening aan de belastingschuldige - Vorm

- Art. 279 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

GENEESKUNDE

ALGEMEEN

5 oktober 2004P.04.0747.N AC nr. 453
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De geneesheren-inspecteurs van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben de 
bevoegdheid om controle te verrichten op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
van de uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij processen-verbaal kunnen opstellen betreffende de 
overtredingen op de daartoe toepasselijke bepalingen die zij vaststellen (1) (1) Cass., 28 juni 1971, A.C. 1971, 
1105; Cass., 2 feb. 1982, A.C. 1981-1982, nr. 330; Cass., 9 juni 1987, A.C. 1986-1987, nr 610.

Algemeen - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle van het 
R.I.Z.I.V - Bevoegdheid om misdrijven op te sporen of vast te stellen

- Artt. 146, § 1, eerste lid (oud) en 169 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen

- Artt. 139, 1° (oud), 141, § 1, eerste lid, 1° (oud) Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

3 mei 2004C.02.0593.N AC nr. 232

Uit de bepaling dat de financiële en administratieve betrekkingen tussen de rechthebbenden en de 
verzekeringsinstellingen eensdeels, en de apothekers, de verplegingsinrichtingen, de kinesitherapeuten, de 
logopedisten, de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten en de in artikel 34, 11°, 12° en 18° van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bedoelde 
diensten en inrichtingen anderdeels, normaal bij overeenkomst worden geregeld, blijkt niet dat in een 
overeenkomst tussen verplegingsinrichtingen en verzekeringsinstellingen geen onderscheid zou mogen 
worden gemaakt naargelang de belanghebbenden al dan niet effectief in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Algemeen - Ziekenhuis - Overeenkomst tussen verplegingsinrichtingen en verzekeringsinstellingen - Ambulante verzorging

- Art. 42 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

15 september 2003C.02.0127.F AC nr. 434

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 sept. 2003, AR C.02.0127.F, A.C., 2003, nr ...

Algemeen - Ziekenhuis - Beheerder - Medische Raad - Advies - Ziekenhuisgeneesheer - Afzetting - Begrip - Overeenkomst 
voor een bepaalde duur

De regel volgens welke de Medische Raad aan de beheerder een advies verstrekt over de afzetting van 
ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden, vereist niet dat de afzetting wordt opgelegd 
als sanctie; zij is van toepassing in het geval dat de voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een 
ziekenhuisgeneesheer, die door stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet wordt 
vernieuwd ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken van die termijn, de contractueel 
bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Ziekenhuis - Beheerder - Medische Raad - Advies - Ziekenhuisgeneesheer - Afzetting - Begrip - Overeenkomst 
voor een bepaalde duur

- Art. 125, eerste lid, 7° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

8 april 2002C.00.0118.N AC nr. 213

Aan de ziekenhuizen wordt de verplichting opgelegd enerzijds een algemene regeling betreffende de 
rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren uit te werken, anderzijds in een individuele 
overeenkomst de respectieve rechten en plichten van de individuele geneesheer en de beheerder schriftelijk 
vast te stellen; in de algemene regeling en de schriftelijke individuele regeling, die naar de algemene regeling 
moet verwijzen, dienen ten minste de soort gevallen waarin, de redenen waarom en de procedures volgens 
welke een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhouding behandeld te worden. De ziekenhuizen dienen 
aan deze bepalingen te voldoen tegen 6 mei 1988. Aan de overschrijding van de tijdslimiet wordt geen sanctie 
verbonden.

Algemeen - Ziekenhuizen - Rechtsverhouding tussen ziekenhuis en geneesheren - Algemene regeling - Individuele 
overeenkomst

- Art. 1, 2° KB nr 87 van 10 aug. 1987

- Artt. 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

De opzegging als wijze van beëindiging van de rechtsverhouding tussen de beheerder en de 
ziekenhuisgeneesheer wordt noch door de Ziekenhuiswet noch door enige andere wettelijke bepaling 
uitgesloten, noch worden de modaliteiten ervan geregeld.
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Algemeen - Ziekenhuisgeneesheren - Beheerder van het ziekenhuis - Rechtsverhouding - Beëindiging - Wijzen van 
beëindiging - Opzegging

- Artt. 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

Nadat een algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren 
door de beheerder van het ziekenhuis is vastgesteld, dienen de bestaande individuele overeenkomsten tussen 
de ziekenhuisartsen en de beheerder van het ziekenhuis vervangen te worden door nieuwe overeenkomsten, 
waarin de respectieve rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de beheerder 
schriftelijk worden vastgesteld, onder verwijzing naar de algemene regeling.

Algemeen - Ziekenhuisgeneesheren - Beheerder van het ziekenhuis - Rechtsverhouding - Algemene regeling - Individuele 
overeenkomst - Vervanging oude overeenkomsten

- Artt. 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

Zolang tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheer geen nieuwe individuele overeenkomst is gesloten, 
waarin verwezen wordt naar de algemene regeling, blijft de oude regeling van kracht, met inbegrip van de 
daarin vastgestelde wijzen van beëindiging voor zover deze op zich niet in strijd zijn met dwingende 
wetsbepalingen.

Algemeen - Ziekenhuisgeneesheren - Beheerder van het ziekenhuis - Rechtsverhouding - Algemene regeling - Individuele 
overeenkomst - Beëindiging - Wijzen van beëindiging

- Artt. 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

8 april 2002C.00.0145.N AC nr. 214

De algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren, waarvoor 
de beheerder het advies van de Medische Raad moet inwinnen, dient enkel de algemene principes te bevatten 
met betrekking tot de erin behandelde aangelegenheden, waaronder de financiële schikkingen met betrekking 
tot de medische activiteit; de verdere uitwerking van deze algemene principes ten aanzien van de individuele 
geneesheren, zoals de bepaling van het aandeel van iedere geneesheer in de kosten en tekorten van het 
ziekenhuis, moet niet het voorwerp uitmaken van de algemene regeling, zodat de Medische Raad daarover 
geen advies moet verlenen.

Algemeen - Ziekenhuisgeneesheren - Beheerder van het ziekenhuis - Rechtsverhouding - Algemene regeling - Financiële 
schikkingen - Medische Raad - Advies

- Artt. 125, eerste lid, 1°, 126, 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

Het loutere feit dat een ziekenhuisgeneesheer de financiële verantwoordelijkheid voor zijn dienst dient te 
dragen, doet geen afbreuk aan de algemene en uiteindelijke verantwoordelijkheid van de beheerder voor de 
ziekenhuisactiviteit.

Algemeen - Ziekenhuisgeneesheren - Beheerder van het ziekenhuis - Financiële verantwoordelijkheid

- Art. 11 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

14 december 2001C.98.0469.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, A.C. 2001, nr ....

Algemeen - Medische handeling - Geoorloofd karakter - Toestemming van de patiënt

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, A.C. 2001, nr ....

Algemeen - Medische handeling - Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie - Geoorloofd karakter - Toestemming van de 
patiënt alleen

Algemeen - Geneesheer - Verplichting om te toestemming van de patiënt te verkrijgen - Informatieplicht

In de regel moet de toestemming die vereist is opdat een medische handeling die de fysieke integriteit van een 
persoon aantast, geoorloofd zou zijn, enkel van de betrokken persoon worden verkregen; geen enkele 
wetsbepaling vereist de toestemming van de echtgenoot voor een ingreep die, zelfs zonder therapeutische 
noodzaak, de sterilisatie van zijn echtgenote beoogt, ook al is die sterilisatie onomkeerbaar (1). (1) Zie concl. 
O.M. en de daar vermelde verwijzingen, met name betreffende het controlerecht dat een echtgenoot indirect, 
via het huwelijksrecht, kan uitoefenen, met name op het vlak van echtscheidingsgronden. Raadpl. Cass., 6 okt. 
1988, nr. 77.

Algemeen - Medische handeling - Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie - Geoorloofd karakter - Toestemming van de 
patiënt alleen
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Het geoorloofd karakter van een medische handeling die de fysieke integriteit van een persoon aantast, 
veronderstelt de toestemming van die persoon; de toestemming is van aard elke strafbaarheid te ontnemen 
aan een handeling die tot de geneeskunde behoort en een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft 
(1). (1) Zie concl. O.M. en raadpl. cass., 6 jan. 1998, nr 3 m.b.t.de toestemming van de getroffene als 
rechtvaardigingsgrond in strafzaken in 't algemeen.

Algemeen - Medische handeling - Geoorloofd karakter - Toestemming van de patiënt

De verplichting voor de geneesheer om de patiënt te informeren over de ingreep die hij wil uitvoeren, is 
ingegeven door de op hem rustende noodzaak om de vrije en geïnformeerde toestemming van die patiënt te 
verkrijgen alvorens die ingreep wordt verricht.

Algemeen - Geneesheer - Verplichting om te toestemming van de patiënt te verkrijgen - Informatieplicht

ALLERLEI

22 april 1999C.98.0176.F AC nr. ...

Het arrest dat op de beëindiging van de contractuele verhouding tussen de ziekenhuisbeheerder en een 
geneesheer benoemd in een van zijn diensten, de bepalingen toepast van de Ziekenhuiswet die verband 
houden met de algemene reglementering van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de 
ziekenhuisgeneesheren en niet het huishoudelijk reglement van de betrokken dienst, is naar recht 
verantwoord.~

Allerlei - Ziekenhuis - Arts - Contractuele verhouding - Beëindiging - Wet op de ziekenhuizen - Huishoudelijk reglement van 
een dienst - Toepassing

- Artt. 125 en 130 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

7 november 1997C.96.0276.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van de vordering van zorgenverstrekkers m.b.t. de door hen geleverde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten en goederen, als bepaald bij artikel   2277bis B.W., ingevoegd in dat wetboek bij 
artikel   64, W.  6 aug.  1993, begint ten vroegste te lopen met de inwerkingtreding van die wet, dus op 19 aug.  
1993.

Allerlei - Geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen - Vordering van zorgenverstrekkers - Verjaring - Aanvang

- Art. 64 Wet 6 aug. 1993

- Artt. 2 en 2277bis Burgerlijk Wetboek

19 juni 1997C.96.0235.F AC nr. ...

In een dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten zijn de keukenramen 
niet voor patiënten bestemd en hoeven ze niet te zijn voorzien van veiligheidsinrichtingen die ervoor zorgen 
dat de opening van de ramen kan beperkt worden.

Allerlei - Ziekenhuizen - Dienst neuro-psychiatrie - Architectonische normen - Ramen - Veiligheidsvoorzieningen

- Bijlage 1, Kenletter A, I, B, 2 KB 15 feb. 1974

17 februari 1997S.96.0083.F AC nr. ...

Onder dringende medische hulp in de zin van artikel  57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.-wet, wordt verstaan de hulp 
die wordt verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge van een ongeval of 
ziekte, alsook het transport van die persoon en zijn opname in een verzorgingsinstelling.~

Allerlei - Dringende medische hulp - Begrip - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen

- Art. 1 Wet 8 juli 1964

- Artt. 57, § 2, en 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Wettig is de beslissing dat de magnetische resonantie tomograaf een zwaar medisch apparaat is, wanneer de 
rechter die beslissing grondt hetzij op de aankoopprijs van die tomograaf hetzij op het feit dat de bediening 
ervan hooggespecialiseerd personeel vergt.~

Allerlei - Ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Begrip - Magnetische resonantie tomograaf - Wet op de 
ziekenhuizen - Uitvoering - K.B. 27 okt. 1989 - Wettigheid

- Art. 37 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987
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De wettelijke bepaling op grond waarvan de honoraria kunnen worden beperkt in geval van gebruik van zware 
medische apparatuur of zware medisch-technische diensten zonder toestemming impliceert niet dat de inning 
van de honoraria in beginsel rechtmatig is noch dat de bij een vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; 
zij legt enkel een bijkomende straf op die bestaat in de beperking van de honoraria.~

Allerlei - Ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Zware medisch-technische diensten - Gebruik - Geen toestemming - 
Honoraria - Beperking - Draagwijdte

- Art. 64, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 120, § 1 Wet 22 dec. 1989

- Art. 116, 8° en 10° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

Wanneer toepassing wordt gevraagd van de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987, wordt die wet in de regel 
uitgelegd door de rechter en niet door het Grondwettelijk Hof (Impliciet).~

Allerlei - Wet op de ziekenhuizen - Uitlegging - Bevoegdheid

- Art. 6 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

BEROEPSORDEN

12 november 2004D.03.0016.N AC nr. 546

Een beroepsorde, zoals de Orde der Geneesheren, kan het recht op vrije meningsuiting beperken wanneer het 
algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels van het beroep dat vereisen; het staat aan 
de rechter in concreto na te gaan of de beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is ter bescherming 
van de openbare orde en de gezondheid, en het belang van de expressievrijheid en de maatschappelijke 
belangen af te wegen (1)(2). (1) Zie J. Velu en R. ErgecConvention Européenne des Droits de l'Homme" in 
R.P.D.B., Compl. VII, 365 e.v. inz. nr 761. (2) Cass., 2 mei 2002, AR D.01.0011.N, nr 267.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Plichtenleer - Vrijheid van meningsuiting - Beperking - Voorwaarden - Toepassing

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

23 september 2004D.03.0023.F AC nr. 432

Het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de verkiezingen van de leden van de provinciale raden, 
de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren wordt bij een ter post aangetekende 
brief gestuurd aan de voorzitter van de raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale 
raad waarvan de reclamant afhangt; de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, is slechts geldig als 
hij ondertekend is (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 2000, AR F.97.0038.N, nr 526.

Beroepsorden - Arts - Nationale raad van de Orde - Verkiezingen - Bezwaarschrift - Geen handtekening - Geldigheid

- Art. 26 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen

13 april 2004C.04.0147.F AC nr. 194

Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter toekent, noch zijn specifiek statuut 
maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in 
soortgelijke gevallen, het recht toe te kennen een vordering tot onttrekking in te stellen.

Beroepsorden - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Tuchtzaken - Vordering tot onttrekking - Gewettigde 
verdenking - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Assessor - Ontvankelijkheid

- Art. 21 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 138, tweede lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 2003D.03.0001.N AC nr. 544

De bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren om zich uit te spreken over handelingen 
gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de provincie waarin hij is ingeschreven wordt niet 
aangetast en blijft onverminderd gelden in het geval de arts zijn woonplaats buiten de provincie waar hij is 
ingeschreven verplaatst zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben aangevraagd en 
verkregen.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Bevoegdheid - Inschrijving op de lijst - Woonplaats buiten de 
provincie - Geen regularisatie
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- Artt. 2, 5, eerste lid en 6,2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

2 mei 2002D.01.0011.N AC nr. 267

De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in concreto na te gaan of 
zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de eisen van de volksgezondheid, is niet naar 
recht verantwoord (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 
270 met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Plichtenleer - Reclame - Algemeen verbod - Tuchtstraf

- Art. 15 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 1, 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

De Orde der geneesheren is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten 
aansluiten (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270 met 
de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

Beroepsorden - Beroepsorden - Orde der geneesheren

De Orde der geneesheren is een ondernemingsvereniging in de zin van de Mededingingswet en haar besluiten, 
in zoverre zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging erdoor wordt aangetast, moeten door 
de tuchtorganen van de Orde worden getoetst aan de eisen van die wet (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. 
D.98.0041.F, nr 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270 met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Mededingingswet - Toepassing

- Art. 2, eerste lid Wet 5 aug. 1991

Een besluit van een orgaan van de Orde der geneesheren dat aan een of meer van zijn leden beperkingen 
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven, maar 
dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van artsen te begunstigen of een economisch 
stelsel te installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de 
nietigheid door de raad van beroep kan worden vastgesteld (1). (1)Zie Cass., 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr 
144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr 270 met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Organen - Besluit - Aard - Raad van beroep - Mededingingswet

15 maart 2002C.02.0028.F AC nr. 185

Uit de omstandigheid dat de leden van de raad van de Orde een brief sturen aan de voorzitter van de vaste 
medische commissie waarin diens aandacht wordt gevestigd op de gezondheidstoestand van een geneesheer 
die zijn geschiktheid om de geneeskunde te beoefenen in het gedrang lijkt te brengen, blijkt niet dat bij hen 
een vooroordeel bestaat waardoor hun geschiktheid om de aan die geneesheer ten laste gelegde tuchtfouten 
onpartijdig te beoordelen,wordt aangetast.

Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - Brief van de raad van de Orde 
aan de vaste medische commissie betreffende de gezondheidstoestand van een geneesheer

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat bepaalde leden van de raad van de Orde, die een geneesheer een door de raad van 
beroep tenietgedane tuchtstraf hebben opgelegd, moeten kennisnemen van nieuwe vervolgingen tegen die 
geneesheer, kan geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de geschiktheid van dat rechtscollege om die 
geneesheer een eerlijk proces te verzekeren (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, nr 531.

Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - Vroegere beslissing van de raad 
van de Orde van geneesheren inzake dezelfde geneesheer

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheden dat een lid van de raad van de Orde tegen een geneesheer klacht heeft ingediend, dat een 
ander lid van die raad deelgenomen heeft aan het onderzoek van de zaak en dat een derde lid is 
tussengekomen in een lopend gerechtelijk onderzoek dat bepaalde bindingen met de zaak vertoont, kunnen 
weliswaar beletten dat die leden deelnemen aan de berechting van die zaak, maar kunnen bij die geneesheer 
of bij derden geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de onpartijdigheid van de raad van de Orde (1). 
(1) Zie Cass., 22 nov. 1990, A.R. 8699, nr 160.

Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - Klacht van een raadslid tegen 
de geneesheer - Deelname van een raadslid aan het onderzoek van de zaak - Tussenkomst van een raadslid in een hangend 
gerechtelijk onderzoek dat bepaalde bindingen met de zaak vertoont

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek
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20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Evocatierecht - Gerechtelijk Wetboek - 
Toepasselijkheid

- Art. 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

De behandeling van de zaak in hoger beroep sluit niet uit dat ze terug naar de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren moet worden verwezen.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Terugverwijzen - Provinciale raad - 
Mogelijkheid

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het 
recht heeft hoger beroep in te stellen.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal 
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.1

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De bepaling dat de provinciale raad van de Orde der Geneesheren optreedt onder meer op klacht van een 
derde, beperkt het begrip derde niet.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Optreden - Klacht - Derde

- Art. 20, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts voor de raad moet verschijnen 
op grond dat de beraadslaging over het rapport van de verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een 
tegensprekelijk debat over de zaak aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Beslissing te verschijnen - Motivering

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

Noch de artt. 20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot 
tuchtrechtelijke vervolging van een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete 
inhoudelijke precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. 
8059, nr 549 en (wat een architect betreft) 25 nov. 1994, A.R. D.93.0019.N, nr. 516. Zie ook de rede 
uitgesproken door de procureur-generaal J. du Jardin op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept. 
2000: Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van 
Cassatie, rubriek "Recht van verdediging", A.C., 2000.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Tucht - Beslissing tot vervolging - Beslissing tot oproeping - 
Telastlegging - Omschrijving

- Artt. 20, 21 en 25 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle, onverminderd de 
bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt 
niet dat tuchtrechtelijke sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die 
controlecommissie werden vastgesteld.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtorganen - Tekortkomingen - Vaststelling - Controlecommissie bij de dienst 
voor de geneeskundige controle - Sancties

- Artt. 73, tweede, derde en vierde lid en 142, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

8 november 2001D.99.0019.N AC nr. ...
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Het verlenen van kortingen door een apotheker aan zijn klanten betreft op zich uitsluitend materiële belangen 
en is als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig, tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij 
worden toegekend van die aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de 
farmaceutische plichtenleer (1). (1) Zie cass., 24 oktober 1997, A.R. D.97.0006.F, nr 428.

Beroepsorden - Apotheker - Plichtenleer - Kortingen - Aard

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

21 juni 2001D.00.0003.N AC nr. ...

Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging 
valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde der geneesheren beslist geen 
acht te slaan op een schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is 
toegekomen (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr 9326, nr 141 (strafzaak).

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Tuchtzaken - Tuchtvordering - Sluiting van het debat - Navolgend 
stuk - Raadsman

25 mei 2001D.00.0021.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde der Geneesheren die niet 
nader omschrijft op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot 
enige overtreding van de plichtenleer (1). (1) Cass., 18 jan. 1996, A.R. D.95.0013.N, nr 40.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Uitoefening van de geneeskunde - Spreiding van medische activiteiten - Individuele 
maatregel

- Artt. 6, 2° en 13, eerste lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

19 juni 2000C.00.0216.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheden die aangevoerd worden in een vordering tot 
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking, nl. de ongunstige meningen die door leden van een 
raad van de provinciale orde zijn geuit over de meningen en de handelingen van een ander lid van dezelfde 
orde en die de grondslag vormen voor de tuchtrechtelijke vervolgingen, bij eiser en bij derden gewettigde 
verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de 
orde die uitspraak dient te doen, neemt het Hof de vordering tot onttrekking van de zaak aan en verwijst het 
de zaak naar een andere provinciale raad.

Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolgingen - Gewettigde verdenking - Leden van de Raad - 
Ongunstige meningen over een ander lid van die raad

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 mei 2000D.99.0006.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de geneesheer, lid van de raad van 
beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de 
raad van beroep en ze ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de raad 
van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de geneesheer, vast lid, vervangen is door 
een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1997, A.R. nr. D.96.0004.N, nr. 234; doordat de samenstelling van de 
provinciale raden en van de raden van beroep van de Orde van geneesheren niet wordt bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad en dat het administratief jaarboek waarnaar eiser verwees een privé-publicatie is die uit 
zichzelf geen enkel officieel karakter heeft en geen stuk is waarop het Hof vermag acht te slaan, kan het Hof, 
bij gebreke van een officiële publicatie, zijn toetsing niet uitoefenen.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling - Plaatsvervanger - Wettigheid - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 18, eerste, derde en zevende lid KB 16 feb. 1970

- Art. 12, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

7 mei 1999D.98.0011.N AC nr. ...
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Het algemeen rechtsbeginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter is op alle rechtscolleges 
toepasselijk en met name op de Raad van beroep van de Orde der geneesheren; dit beginsel wordt miskend 
wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij 
niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft; zulks is het geval wanneer 
een lid van die Raad van beroep mede een tuchtsanctie uispreekt terwijl dat lid tevens deel uitmaakt van het 
controleorgaan, het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, dat het onderzoek heeft gevoerd op grond waarvan die tuchtsanctie is genomen.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel - Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechter - Toepasselijkheid - Begrip - Lid van de raad van beroep - Lid van het controleorgaan - RIZIV

7 mei 1999D.98.0044.N AC nr. ...

Het recht van verdediging van de vervolgde arts wordt niet geschonden doordat de raad van beroep vaststelt 
dat de door die arts gevraagde gegevens ook niet ter beschikking zijn van de raad, dat ze van vertrouwelijke 
aard zijn en dat de beslissing genomen wordt enkel op grond van de voorliggende gegevens die de arts heeft 
kunnen onderzoeken en bespreken.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Vertrouwelijke gegevens - Onbeschikbaar - Gevolg - Recht van 
verdediging

22 april 1999D.98.0012.F AC nr. ...

Het naleven van de regel volgens welke het beroep tegen een beslissing van de provinciale raad van de Orde 
van geneesheren bij aangetekende brief wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale orde die de 
beslissing heeft gewezen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het beroep; het beroep dat bij 
aangetekende brief aan de raad van beroep wordt gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk.~

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Vorm

- Art. 29 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

4 maart 1999D.97.0033.F AC nr. ...

Ook al zijn de feiten op grond waarvan in hoger beroep een tuchtstraf wordt opgelegd dezelfde als die 
waarvoor een geneesheer wordt vervolgd, toch wordt zijn recht van verdediging miskend wanneer hij niet de 
gelegenheid heeft gehad verweer te voeren en voor de raad van beroep geen verweer heeft gevoerd op grond 
van de nieuwe hem ten laste gelegde omschrijving.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtzaken - Nieuwe omschrijving

25 februari 1999D.96.0010.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die kennis heeft genomen van de zaak als lid van de provinciale raad 
na beraadslaging mede beslist heeft over de verwijzing naar een onderzoekscommissie, zelf deelnam aan de 
behandeling, de beraadslaging en de uitspraak over de zaak door de raad van beroep, valt af te leiden dat de 
beslissing van de raad van beroep gewezen is met schending van het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie

3 september 1998D.97.0028.N AC nr. ...

De poging tot verzoening van de partijen, in geval van klacht, door het bureau van de provinciale raad van de 
Orde der geneesheren is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven;  het ontbreken van dergelijke poging 
heeft niet tot gevolg dat de rechtspleging en de eruit volgende veroordeling nietig is.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Bureau - Onderzoek - Klacht - Poging tot verzoening - Ontstentenis

- Art. 20, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

De raad van beroep van de Orde der geneesheren vermag, bij de bepaling van een op te leggen sanctie, 
rekening te houden met "het belangrijk tijdsverloop sedert de feiten".

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Beslissing - Sanctie - Tijdsverloop - Beoordelingselement

3 september 1998D.97.0034.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een geneesheer door de raad van beroep van de Orde der geneesheren een tuchtsanctie 
wordt opgelegd moet in het openbaar worden uitgesproken, tenzij de geneesheer, in zijn belang, vrijwillig en 
ondubbelzinning van de openbaarheid afstand doet.
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Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Beslissing - Uitspraak - Openbaarheid - Afstand - Artikel 6.1 
E.V.R.M. - Toepasselijkheid

12 december 1997D.97.0017.F AC nr. ...

De wettige uitspraak van een schorsing van meer dan één jaar door een provinciale raad of door een raad van 
beroep van de Orde der geneesheren vereist een tweederde meerderheid.~

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Sancties - Schorsing - Duur - Meer dan één jaar - Provinciale raad - Raad van 
beroep - Vereiste meerderheid

- Art. 32, tweede lid KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der 
geneesheren

- Art. 28, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

24 oktober 1997D.97.0006.F AC nr. ...

Het verzoek om de beslissing van de provinciale raad van de Orde van apothekers met gesloten deuren of in 
openbare rechtszitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is geen 
substantiële rechtsvorm; nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad 
verweten wordt in openbare rechtszitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt dat de apotheker dat 
bezwaar voor de raad van beroep heeft aangevoerd

Beroepsorden - Orde der apothekers - Provinciale raad - Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid van de 
apotheker

- Art. 24 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

Twijfel aangaande de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van 
apothekers kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de vervolgde 
apotheker neergelegde klacht zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke de provinciale raad beslist heeft om 
klachten samen te voegen en die apotheker voor een aanvullend onderzoek op te roepen.

Beroepsorden - Orde der apothekers - Provinciale raad - Onpartijdigheid - Klacht van een lid van de raad - Deelname van de 
klagende partij aan het onderzoek van de zaak

De kortingen die een apotheker aan zijn klanten verleent, tasten weliswaar uitsluitend materiële belangen aan 
en zijn in se niet strijdig met de plichtenleer, maar dat is alleen het geval wanneer zij niet gepaard gaan met 
handelingen die de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding 
die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep, aantasten.

Beroepsorden - Apotheker - Plichtenleer - Kortingen

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

23 oktober 1997D.97.0014.N AC nr. ...

Het middel, dat geheel berust op de omstandigheid dat een lid van de Nationale Raad heeft deelgenomen aan 
de beraadslaging van de Raad van Beroep, mist feitelijke grondslag wanneer uit de beslissing blijkt dat de Raad 
van Beroep geoordeeld heeft bij meerderheid van stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden en 
dat de beslissing als aanwezige leden enkel de gewone leden en plaatsvervangende leden van de Raad van 
Beroep vermeldt maar niet de afgevaardigde van de Nationale Raad.~

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtzaken - Cassatiemiddel - Schending artikel 6.1 E.V.R.M. - Algemene 
rechtsbeginselen - Schending van het recht van verdediging - Onpartijdigheid van de rechter - Afgevaardigd lid van de 
Nationale Raad - Deelname aan zitting en beraadslaging - Middel - Geen steun in bestreden beslissing - Geen steun in 
stukken waarop Hof vermag acht te slaan

23 mei 1997D.95.0024.N AC nr. ...

De aanstelling door de Raad van beroep in een bepaalde zaak van een plaatsvervangend lid van de Raad van 
beroep, die raadsheer is in het hof van beroep maar niet benoemd is als verslaggever, heeft niet de nietigheid 
van de procedure tot gevolg.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling - Onderzoek van de zaak - Verslaggever - 
Magistraat, plaatsvervangend lid - Niet benoemd als verslaggever - Geldigheid der procedure

- Art. 20, § 2 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren
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De bepalingen van artikel  24, § 1, K.B. nr 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 
krachtens welke de verdachte geneesheer zich mag laten bijstaan door één of meer raadslieden, heeft 
dezelfde draagwijdte als de regel van artikel   440 Ger.W.  betreffende het monopolie van pleidooi van 
advocaten;  de geneesheer mag zich alleen laten bijstaan door advocaten.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep - rechtszitting - Rechtspleging - Geneesheer - Bijstand 
door één of meer raadslieden - Raadsman - Draagwijdte in K.B. nr. 79

- Art. 440 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

Noch het recht van verdediging noch artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de 
verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel vóór de rechtszitting van de Raad van beroep als 
op de rechtszitting te laten bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep - Verdachte geneesheer - Recht van verdediging - 
Artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M.

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Uit geen enkele wettelijke bepaling kan worden afgeleid dat de rechter verplicht is de behandeling van de zaak 
op te schorten tot een niet nader bepaalde instantie uitspraak zal hebben gedaan over de wettigheid van het 
K.B. nr 79.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep - Geen schorsing van tuchtprocedure - Strafrechter bij 
wie de strafvordering aanhangig is - Wettigheid K.B. nr 79 - Schriftvervalsing

- Art. 417 Gerechtelijk Wetboek

8 november 1996D.95.0026.N AC nr. ...

Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende 
wetsbepalingen, ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt 
betwist.~

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering - Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste 
geldigheid - Eerlijk proces

17 oktober 1996D.95.0022.F AC nr. ...

Noch een schending van artikel 6.1, E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, noch een 
miskenning van het recht van verdediging kunnen worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad 
van beroep van de Orde van geneesheren niet is ingegaan op het verzoek tot opschorting, dat was ingediend 
door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem ingestelde tuchtvordering is gegrond, 
van valsheid had beticht en zich op grond van die betichting van valsheid burgerlijke partij had gesteld bij een 
onderzoeksrechter.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om opschorting - Weigering - Rechten van de Mens - 
Recht van verdediging

21 juni 1996D.95.0020.F AC nr. ...

De provinciale raad van de Orde van geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op 
zijn lijst is ingeschreven, is bevoegd om de klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de 
geneesheer vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van een andere provinciale raad.~

Beroepsorden - Tuchtvervolging - Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 5 en 6 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

7 juni 1996D.95.0028.F AC nr. ...

Het bureau van de Raad van de Orde der dierenartsen kan het onderzoek van de klachten niet delegeren aan 
één van zijn leden.~

Beroepsorden - Dierenartsen - Raad van de Orde - Bureau - Onderzoek van de klachten - Delegatie

- Art. 13 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen

31 mei 1996D.95.0032.F AC nr. ...
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De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde autoriteiten van de Orde 
van apothekers en die voor alle apothekers dwingend zijn kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de 
zin van artikel  30 E.E.G-Verdrag.~

Beroepsorden - Apotheker - Dwingende deontologische regels - Europese Unie - Vrij verkeer van goederen - Kwantitatieve 
invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke werking

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

10 mei 1996D.95.0023.F AC nr. ...

Er bestaat geen regel volgens welke de strafvordering de tuchtvordering opschort en die het tuchtgerecht, 
zoals de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, ertoe verplicht zijn beslissing uit te stellen tot na de 
uitspraak over de strafvervolging.~

Beroepsorden - Tuchtprocedure - Strafvervolgingen - Invloed op de tuchtvordering - Orde der geneesheren

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

9 mei 1996D.94.0001.N AC nr. ...

Nietig is de beslissing van de raad van beroep, die niet alleen steunt op eigen redenen maar ook op redenen 
van een nietige beroepen beslissing.~

Beroepsorden - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Nietige beslissing - Raad van beroep - Redenen van de 
nietige beslissing - Overneming

Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die het Bureau voorzat dat de zaak in onderzoek heeft gesteld, zelf 
een aantal onderzoeksdaden heeft verricht en vervolgens de vergadering heeft voorgezeten waarbij beslist 
werd de betrokken geneesheer voor de raad te vervolgen en zelf deelnam aan de behandeling van de zaak, 
valt af te leiden dat de beslissing van de provinciale raad gewezen is met schending van artikel 6.1 van het 
E.V.R.M.

Beroepsorden - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie

9 mei 1996D.95.0025.N AC nr. ...

De aanstelling door de raad van beroep in een bepaalde zaak van een plaatsvervangend lid van de raad van 
beroep, die raadsheer is in het hof van beroep maar niet benoemd is als verslaggever, heeft niet de nietigheid 
van de procedure tot gevolg.~

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling - Onderzoek van de zaak - Magistraat, 
plaatsvervangend lid - Niet benoemd als verslaggever - Geldigheid der procedure

- Art. 12, § 2 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

25 januari 1996D.94.0015.N AC nr. ...

De apotheker die behoort tot een groepering van apothekers die een eigen wachtdienst inrichten en niet heeft 
ingestemd met de door een andere beroepsgroepering goedgekeurde overeenkomst over een wachtdienst, de 
sluitingsuren van de officina en de vakantieperioden, kan toch de regels van de plichtenleer overtreden 
wanneer hij, zonder wettige reden en met misbruik van zijn recht om zijn beroep vrij uit te oefenen, de 
toepassing van zodanige overeenkomst bemoeilijkt door zich stelselmatig te onthouden van de noodzakelijke 
confraternele medewerking.~

Beroepsorden - Orde der apothekers - Beroepsgroepering - Officina - Sluitingsuren en vakantieperioden - Andere 
beroepsgroepering - Abnormale openingsuren en dagen - Plichtenleer

- Art. 9, § 1 KB nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de 
raad moet verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing is.~

Beroepsorden - Orde der apothekers - Tuchtzaak - Provinciale raad - Beslissing dat de apotheker moet verschijnen - 
Bestuurshandeling

- Art. 20, derde lid KB 29 mei 1970

- Art. 20, § 1, laatste lid KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

De bij artikel  20, § 1, derde lid, Apothekerswet bepaalde poging tot verzoening is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.~

Beroepsorden - Orde der apothekers - Klacht - Tuchtzaak - Provinciale raad - Bureau - Ontbreken van de poging tot 
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verzoening

Wanneer de raad van beroep van de Orde der apothekers wegens twee tekortkomingen aan de 
beroepsplichten één enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de cassatiemiddelen die enkel betrekking hebben op één 
van die tekortkomingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht verantwoord blijft door de 
schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging.~

Beroepsorden - Orde der apothekers - Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen - Eén straf - Cassatiemiddel met betrekking 
tot één telastlegging - Ontvankelijkheid

21 september 1995D.94.0020.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat alleen de voorzitter en de secretaris een beslissing van de provinciale raad van de 
orde der geneesheren hebben ondertekend, volgt niet dat die beslissing nietig is.~

Beroepsorden - Beslissing ondertekend door voorzitter en secretaris - Orde der geneesheren - Provinciale raad

- Artt. 8 en 10 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak door de raad van beroep van de 
orde der geneesheren kan worden afgeweken indien dit de wil is van de arts en wanneer deze vrijwillig en 
ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht.~

Beroepsorden - Raad van beroep - Openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak - Afwijking - Orde der geneesheren

- gewijzigd Wet 13 maart 1985

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

26 mei 1995D.94.0034.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N (AC 1995, nr... )~

Beroepsorden - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek - Bepalingen van het Ger.W. 
betreffende het deskundigenonderzoek - Tuchtzaken - Orde der geneesheren

De artt. 978 en 979 Ger.W., in zoverre zij bepalen dat na afloop van de verrichtingen de deskundigen kennis 
geven van hun bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij aantekenen, en dat het verslag de 
tegenwoordigheid van de partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen 
vermeldt, zijn niet toepasselijk op de deskundigenonderzoeken die in een tuchtzaak worden bevolen.~

Beroepsorden - Artikelen 978 en 979 Ger.W. - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek - 
Tuchtzaken - Orde der geneesheren

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 2, 978 en 979 Gerechtelijk Wetboek

Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt noch artikel  6.1 E.V.R.M. 
noch het recht van verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter rechtszitting van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken.~

Beroepsorden - Recht van verdediging - Niet contradictoir deskundigenonderzoek - Tuchtzaken - Orde der geneesheren

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

16 februari 1995D.94.0024.F AC nr. ...

De beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren wordt met gesloten deuren uitgesproken, 
wanneer de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de openbaarheid verzaakt heeft.~

Beroepsorden - Openbaarheid - Raad van beroep - Geneesheer - Behandeling met gesloten deuren - Begrip - Orde der 
geneesheren - Beslissing

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

Het voorschrift uit artikel  149 Gw. 1994, volgens hetwelk de vonnissen in openbare rechtszitting worden 
uitgesproken, is alleen rechtens toepasselijk op de rechtbanken, in de zin die aan dat woord is gegeven in de 
artt. 144 en 145, d.i.op de rechtbanken van de rechterlijke macht; het is op een tuchtgerecht enkel toepasselijk 
als een bijzondere bepaling zulks voorschrijft, wat niet het geval is met de raden van beroep van de Orde der 
geneesheren.

Beroepsorden - Openbaarheid - Raad van beroep - Grondwet (1994) - Toepasselijkheid - Orde der geneesheren - Beslissing

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 149 Grondwet 1994

P. 956/30476-9-2016



Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak zoals die is vastgesteld bij artikel  
6.1 E.V.R.M. kan worden afgeweken, als zulks de wil is van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig en 
ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht; dat geval doet 
zich voor wanneer de verdachte geneesheer verschijnt voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren.

Beroepsorden - Openbaarheid - Raad van beroep - Behandeling - Toepasselijkheid - Rechten van de Mens - Orde der 
geneesheren - Beslissing

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

De verdachte geneesheer, die gevraagd en verkregen heeft dat de behandeling van de zaak voor de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren met gesloten deuren zou geschieden kan in zijn middel voor het Hof niet 
aanvoeren dat noch het proces-verbaal van één van de rechtszittingen noch enig ander stuk van de 
rechtspleging uitdrukkelijk vaststelt dat de rechtszitting met gesloten deuren is gehouden, als hij zulks niet 
heeft aangevoerd voor de raad van beroep.

Beroepsorden - Openbaarheid - Cassatiemiddel - Raad van beroep - Behandeling - Geneesheer - Behandeling met gesloten 
deuren - Ontbreken van vaststelling - Nieuw middel - Vaststelling - Orde der geneesheren

9 december 1994D.93.0030.N AC nr. ...

Het beginsel van de onpartijdigheid van de tuchtrechter is niet geschonden wanneer de magistraat-assessor bij 
de provinciale raad van de Orde der geneesheren zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling en de 
beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet heeft deelgenomen aan de stemming.~

Beroepsorden - Onpartijdigheid - Magistraat-assessor - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad

- Art. 7, § 1, 2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

25 november 1994D.93.0018.N AC nr. ...

Krachtens de artikel 6, 2°, en 13, eerste lid, Artsenwet, zijn de provinciale raden en de raden van beroep van de 
Orde der geneesheren bevoegd om te waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en 
over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de 
Orde; benevens hun bevoegdheid om t.a.v. door bedoelde leden begane fouten tuchtmaatregelen te treffen 
mogen zij ook individuele maatregelen bevelen ten einde een overtreding van de regels van de medische 
plichtenleer te voorkomen.~ Artikel 38, §3, Geneeskundewet, dat aan de raden van de Orde Orde der 
geneesheren bevoegdheid verleent om, in afwachting van de inwerkingtreding van een code van medische 
plichtenleer, in geval van het niet-naleven van de in die bepaling vermelde voorschriften, op hun leden 
tuchtmaatregelen toe te passen doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde algemene bevoegdheid van die 
raden tot het treffen van tuchtmaatregelen, telkens als andere regels van de medische plicht en leer worden 
overtreden, en tot het nemen van bepaalde individuele maatregelen telkens als de naleving van die regels in 
gevaar wordt gebracht.

Beroepsorden - Raad van beroep - Tuchtmaatregel - Andere maatregel - Bevoegdheid - Provinciale raad

25 november 1994D.93.0025.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verschaft aan de tuchtrechtscolleges van de orde der geneesheren de mogelijkheid om een 
tuchtstraf met uitstel of een voorwaardelijke tuchtstraf op te leggen.~

Beroepsorden - Tuchtstraf - Modaliteit

- Art. 16 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

24 november 1994D.94.0023.F AC nr. ...

Een beslissing tot verwijzing van een geneesheer naar de provinciale raad die uitspraak moet doen over de 
tuchtvervolgingen, is een beslissing alvorens recht te doen, in de zin van artikel  828, 8°, Ger. W.; die 
wetsbepaling kan derhalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te 
wraken op grond dat hij voordien heeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.~

Beroepsorden - Aard - Tuchtvervolging - Beslissing tot verwijzing naar die raad - Wraking - Orde der geneesheren - 
Provinciale raad - Gevolg

- Artt. 40 en 41 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der 
geneesheren

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994D.94.0030.N AC nr. ...
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Als de eiser voor de procedure in cassatie, bepaald in artikel  26, Artsenwet, geen andere bemoeiing doet dan 
een initiële aangetekende brief aan het Hof te sturen, kan de verweerder, met name de Orde van de 
geneesheren, na regelmatig zijn antwoord op de voorziening te hebben betekend, de zaak aanbrengen bij het 
Hof en, in voorkomend geval, het door eiser niet voldane rolrecht betalen.~

Beroepsorden - Cassatieberoep - Tuchtzaak - Artsenwet - Procedure in cassatie - Onregelmatig cassatieberoep - Verweer - 
Aanbrengen van de zaak door verweerder - Vormen

- Artt. 1092 en 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

27 oktober 1994D.94.0003.F AC nr. ...

De provinciale raad van de Orde van geneesheren op wiens lijst een geneesheer is ingeschreven, is, in de regel, 
bevoegd om tegen hem tuchtvervolgingen in te stellen en de vervolgde geneesheer kan zich, gedurende de 
procedure, niet aan dat rechtscollege onttrekken, tenzij om taalkundige redenen en binnen de grenzen van de 
artt. 36 en 38 K.B. van 6 feb. 1970.~

Beroepsorden - Tuchtvervolging - Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 5 en 6 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 3 Wet 25 juli 1938

9 september 1994D.94.0008.N AC nr. ...

De bepaling dat het bureau van de provinciale raad van de Orde der geneesheren de tuchtzaak ten laste van 
een arts in onderzoek stelt (Art. 20, § 1, Artsenwet), en niet de provinciale raad, is niet van dwingend recht en 
raakt evenmin de openbare orde.~

Beroepsorden - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek - 
Openbare orde en dwingend recht

- Art. 20, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)

16 december 2003P.03.0467.N AC nr. 648

Artikel 1 Geneesmiddelenwet is strijdig noch met artikel 1 van de Geneesmiddelenrichtlijn, noch met de 
Voedingssupplementenrichtlijn (1). (1) Zie S. Callens, De definitie van het geneesmiddel in het Europees en 
Belgisch recht, Vl. T. Gen., 1998-99, 13-14.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Geneesmiddelenwet - Geneesmiddelen richtlijn - 
Voedingssupplementenrichtlijn - Verenigbaarheid

- Art. 1.2 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002

- Art. 1.2 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 nov. 2001

- Art. 1 Wet 25 maart 1964

De omstandigheid dat de koninklijke besluiten van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering 
van voedingsmiddelen en van 3 maart 1992 betreffende het in handel brengen van nutriënten en van 
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, voor de verkoop van voedselsupplementen de 
verplichting opleggen deze slechts in voorgedoseerde vorm in handel te brengen met een etikettering die aan 
welbepaalde voorschriften voldoet, houdt niet in dat die wijze van aandiening niet in aanmerking kan worden 
genomen om te bepalen of een product al dan niet een geneesmiddel is als bedoeld door de 
Geneesmiddelenrichtlijn en de Geneesmiddelenwet (1). (1) Zie S. Callens, De definitie van het geneesmiddel in 
het Europees en Belgisch recht, Vl. T. Gen., 1998-99, 13-14.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Wijze van aandiening

29 januari 2003P.03.0091.F AC nr. 67

De feiten die omschreven worden als "overtredingen van de drugswetgeving", kunnen m.n. bestaan in het 
vervoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen en het aanschaffen onder bezwarende titel of om niet van 
de drugs zonder voorafgaande toestemming (1). (1) Zie Cass., 28 nov. 2001, AR. P.01.1526.F, nr. 651, redenen.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Misdrijf

- Art. 2, 2° Wet 24 feb. 1921

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40
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Nu de Drugwet van de begrippen "gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen 
en antiseptica" geen definitie geeft, vermag de rechter, bij ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte 
van de wettelijke bepalingen preciseert, de wettigheid van de uitvoering ervan vast te stellen op grond van het 
feitelijk oordeel dat de in het uitvoeringsbesluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in 
verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-
inflammatoire werking bedoelde stoffen van aard zijn de openbare gezondheid in het gedrang te brengen en 
zodoende gifstoffen zijn (1). (1) Cass., 6 febr. 2001, AR P.99.0777.N, nr. 71.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare 
gezondheid - Drugwet - K.B. 12 april 1974 - Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren - Gifstoffen - Toepassing

26 november 2002P.01.1668.N AC nr. ...

De vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 31 december 1992 dat de bepalingen van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen had 
vervangen, heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 
betreffende de registratie van geneesmiddelen opnieuw van toepassing zijn en doet niet af aan de door de 
geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 en door haar uitvoeringsbesluiten bepaalde verplichting tot registratie, 
evenmin aan de strafbaarheid van het aan eiser tenlastegelegde feit, zoals bepaald door artikel 16, § 3, 1°, van 
de wet van 25 maart 1964.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verplichting tot registratie - K.B. 31 dec. 1992 tot vervanging van K.B. 
3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen - Vernietiging door de Raad van State

20 september 2002C.00.0197.N AC nr. 467

Onverminderd het recht van de minister om maatregelen te nemen met inbegrip het verzoek monsters neer te 
leggen indien hij meent dat de volksgezondheid dit vereist, moeten de artikelen 6 bis en 6quater K.B. 3 juli 
1969 in die zin worden begrepen dat, wanneer een registratie van een geneesmiddel in de referentiestaat 
werd verkregen, die aan de vereisten van dat land en aan de implementatie door dat land gegeven aan de 
richtlijn beantwoordt, de minister niet verplicht is een aanvraag gebaseerd op een gelijk dossier te weigeren 
ook al ontbreken er monsters bij de navolgende aanvraag in België.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Registratie - Registratieprocedure - Reeds door andere Lid-Staat 
verleende vergunning

- Artt. 2, 13°, 6bis, § 2, a, en 6 quater , § 1 KB 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

21 mei 2002P.01.0332.N AC nr. 308

Voor het bestaan van het misdrijf, door de artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 van de Drugwet strafbaar 
gesteld, is geen bijzonder opzet vereist, het volstaat dat de dader op eender welke wijze het gebruik van de 
bedoelde stoffen met kennis van zaken vergemakkelijkt; dit is het geval wanneer de dader toegang tot een 
lokaal verschaft of toelaat, wetende dat verdovende middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of 
zich niet ernstig ertegen verzet.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Misdrijf - Het vergemakkelijken van het gebruik van door de Drugwet 
genoemde stoffen - Moreel bestanddeel

- Artt. 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 Wet 24 feb. 1921

26 februari 2002P.01.1473.N AC nr. 132

In de context van artikel  1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en artikel  73 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering uitgeoefende toezicht niet uit dat 
bewarende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden 
weggehaald of om een betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een 
container met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze 
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig (1). (1) Zie P. TRAEST en J. MEESE, 
Belgisch rapport in P.J.P.TAK (ed.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie. De normering van bijzondere 
opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 63.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Gecontroleerde 
aflevering - Artikelen 71 en 73, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985 - Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 
1988

19 februari 2002P.00.1397.N AC nr. 119
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Onder "geneesmiddel" wordt verstaan elke enkelvoudige of samengestelde substantie aangediend als 
hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier of die 
aan mens of dier toegediend kan worden.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Gecontroleerde 
aflevering - Artikelen 71 en 73, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985 - Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 
1988

- Art. 1 Wet 25 maart 1964

12 februari 2002P.01.1534.N AC nr. 99

De in artikel 7, § 3, van de Wet van 24 februari 1921 genoemde officieren en anderen mogen ten allen tijde 
huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het 
vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen 
deel uitmaken van een woning (1). (1) Cass., 1 okt. 1996, AR P.96.0409.N, nr 342.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 - Vaststelling 
van misdrijven - Huiszoeking - Lokalen - Privéwoning - Toegang

- Art. 7, § 3 Wet 24 feb. 1921

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

De omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd zijn, staat niet eraan in de weg 
dat België met toepassing van artikel 30 E.G.-Verdrag, voor het verhandelen ervan beperkingen oplegt (1). (1) 
Artikel 6, §§ 1 en 2, Geneesmiddelenwet bepaalt dat een geneesmiddel in het belang van de volksgezondheid 
onderworpen is aan registratie bij het Ministerie van Volksgezondheid alvorens het in de handel wordt 
gebracht. Het K.B. van 3 juli 1969 betreffende registratie van geneesmiddelen bevestigt dit beginsel en bepaalt 
de procedure tot registratie. Het voorziet in vereenvoudigde aanvragen voor bepaalde categorieën van 
geneesmiddelen. Het bepaalt bovendien dat de Minister met ingang van 1 januari 1998 als regel de registratie 
in een andere Lid-staat erkent. Ook in deze gevallen van vereenvoudigde procedure of wederzijdse erkenning 
is dus een Belgische registratie vereist. Dit vereiste blijkt niet in strijd te zijn met het E.G.-Verdrag. Artikel 30, 
E.G.-Verdrag bepaalt dat het verbod van uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking geen beletsel 
vormt voor, onder meer, invoerbeperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de 
gezondheid en het leven van dieren, voor zover ze geen willekeurige discriminatie of verkapte 
handelsbeperking uitmaken. De Commissie heeft het vrij verkeer van geneesmiddelen, inzonderheid de 
noodzakelijke wederzijdse erkenningen van registraties in andere Lid-staten gereguleerd in de Richtlijnen 
65/65/EEG, 75/318/EEG, 75/319/EEG en 93/39/EEG. Daarbij is opmerkenswaard dat de erkenning van de 
registratie in een andere Lid-staat middels een registratie door de bevoegde instanties gebeurt: de eerste 
registratie geeft dus niet ipso facto recht op vrij verkeer. De Lid-staat van bestemming kan de registratie om 
gegronde redenen namelijk nog weigeren. Het Hof van Justitie heeft overigens bij arrest van 16 december 
1999 geoordeeld dat het vereiste van een voorafgaande registratie niet strijdig is met het beginsel van vrij 
verkeer van goederen. (H.V.J.E.G., 16 december 1999, C-94/98, Jur., 1999, I, 8789, § 4 en 23 e.v.).

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Registratie in land van herkomst - Verhandelen in België - Beperkingen

- Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964

3 januari 2002C.00.0012.N AC nr. 5

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de rechten van de 
octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de beslagrechter niet verboden bij die 
beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering te betrekken.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Uitvindingsoctrooi - Beslag inzake namaak - Beslagrechter - 
Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek

28 november 2001P.01.1526.F AC nr. ...
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Het bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging is een misdrijf dat blijft voortduren 
zolang geen ander feit of omstandigheid bewijst dat het niet langer gepleegd wordt ; het stopzetten van de 
verkoop of het te koop aanbieden van verdovende middelen maakt niet noodzakelijkerwijs een einde aan het 
bezit van die producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging, waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Bezit van verdovende middelen - Misdrijf - 
Soorten - Voortdurend misdrijf

- Art. 11 KB 31 dec. 1930

- Art. 2bis Wet 24 feb. 1921

27 november 2001P.01.1220.N AC nr. ...

De omstandigheid dat, krachtens het Schengen-verdrag, de verdragsstaten in beginsel als één juridische 
ruimte worden beschouwd, doet geen afbreuk aan het feit dat, ingevolge artikel 71 van dit verdrag, het artikel 
36, 2, a-i van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961 van 
toepassing blijft; krachtens deze laatste bepaling worden de in de eerste paragraaf ervan vermelde 
drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwd (1). 
(1) Cass., 29 juni 1999, AR P.99.0754.N, A.C. 1999, nr 408.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Internationale sluikhandel in verdovende middelen - Drugsdelicten 
begaan in verschillende landen - Schengen-verdrag - Unieke juridische ruimte

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

De Overeenkomst van 25 mei 1987 tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de 
toepassing van het beginsel "non bis in idem" doet geen afbreuk aan het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961; krachtens artikel 36, 2, a-i van dit verdrag worden de 
in de eerste paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als 
afzonderlijke strafbare feiten beschouwd, zodat de Overeenkomst van 25 mei 1987 geen toepassing vindt op 
deze drugsdelicten (1). (1) Cass., 29 juni 1999, AR P.99.0754.N, A.C. 1999, nr 408.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Internationale sluikhandel in verdovende middelen - Drugsdelicten 
begaan in verschillende landen - Afzonderlijk strafbare feiten - Beginsel "non bis in idem"

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

24 april 2001P.01.0024.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, AR P.01.0024.N, A.C. 2001, nr...

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Poging tot misdaad - Correctionalisering met 
aanneming van verzachtende omstandigheden

De poging tot uitvoer van verdovende middelen met de omstandigheid van deelneming aan de hoofd- of 
bijkomende bedrijvigheid van een vereniging is strafbaar, ook al is ze correctionaliseerd (1). (1) Zie concl. van 
O.M.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Poging tot misdaad - Correctionalisering met 
aanneming van verzachtende omstandigheden

- Artt. 2bis, § 1 en 2bis, § 3, b Wet 24 feb. 1921

- Art. 52 Strafwetboek

6 februari 2001P.99.0777.N AC nr. ...

Nu de in artikel  1 Drugwet gedane opsomming geen beperking inhoudt wat de stoffen en middelen betreft die 
voor de openbare gezondheid belang vertonen en het K.B. van 12 april 1974 betreffende sommige 
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-
parasitaire en anti-inflammatoire werking verwijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24 februari 
1921, gebeurt in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren regelt, eveneens 
in het belang van de openbare gezondheid.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare 
gezondheid - Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren - Toepassing

24 januari 2001P.00.1402.F AC nr. ...
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Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffing van het bezit van verdovende middelen niet, ook al dienen die 
verdovende middelen enkel voor het persoonlijk gebruik van de bezitter; het misdrijf "bezit van verdovende 
middelen" wordt immers door de wet gestraft in het belang van de hygiëne en de volksgezondheid (1). (1) 
Cass., 7 feb. 1996, A.R. 8042, nr. 351.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Handel - Bezit - Persoonlijk gebruik - Misdrijf - Straf - Wettigheid - 
Rechten van de Mens - Privé-leven - Eerbiediging

- inz. art. 1 Wet 24 feb. 1921

29 februari 2000P.00.0101.N AC nr. ...

Art. 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New-York inzake verdovende middelen dat bepaalt dat elk van de 
in dit verdrag opgesomde strafbare feiten als afzonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd indien zij in 
verschillende landen zijn begaan, is niet onverenigbaar met het in artikel  8 Europees Uitleveringsverdrag 
vervatte beginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een persoon wiens uitlevering is 
verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten 
waarvoor uitlevering is verzocht.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Strafbare feiten - In verschillende landen begaan - Enkelvoudig 
Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 1961 - Uitlevering - Europees Uitleveringsverdrag

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 8 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

Ongeacht het in artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 
van 14 juni 1985 vervatte "non bis in idem"-beginsel, volgt uit de bepalingen (van artikel 71 van deze 
Overeenkomst) van artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 
1961 en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 februari 1971 dat de op het 
grondgebied van verschillende Overeenkomstsluitende Partijen gepleegde strafbare feiten, wat de sluikhandel 
in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Internationale sluikhandel in verdovende middelen - Invoer - Feiten 
gepleegd in België en in het buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

24 augustus 1998P.98.1006.N AC nr. ...

De precisering van wat een geneesmiddel is in artikel  1 Wet 25 maart 1964 is voor al degenen op wie de wet 
toepasselijk kan zijn voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en veroordelingen te vermijden.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Artikel 7, § 2 Drugswet - Vaststelling van 
misdrijven - Officieren van gerechtelijke politie - Vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van verdovende middelen - 
Lokalen - Privé-woning - Toegang

- Artt. 1 en 16 Wet 25 maart 1964

27 mei 1998P.98.0211.F AC nr. ...

De rechter die de verbeurdverklaring beveelt van het voertuig dat toebehoort aan de moeder van de 
beklaagde, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij erop wijst dat voormeld voertuig gediend heeft 
om de drugwetgeving te overtreden.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Verbeurdverklaring

- Artt. 2bis, § 1, 3, tweede lid, en 4, § 6 Wet 24 feb. 1921

2 april 1998C.94.0399.N AC nr. ...

De rechterlijke bevoegdheid tot sluiting van drankgelegenheden, bepaald in artikel  4, § 3, Drugwet, sluit de 
bevoegdheid van de burgemeester tot het uitvaardigen van politiemaatregelen niet uit.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Sluiting van drankgelegenheid - Rechterlijke bevoegdheid - 
Bevoegdheid van de burgemeester - Politiemaatregel
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- Art. 90 Gemeentewet 30 maart 1836

14 januari 1997P.96.1469.N AC nr. ...

De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan invoer, uitvoer, vervaardiging, 
bezit, verkoop, tekoopstelling, aflevering of aanschaf van verdovende middelen, met de omstandigheid dat het 
misdrijf een daad van deelneming aan een hoofd- of bijkomende bedrijvigheid is, naar recht op grond van zijn 
vaststelling, in de motivering, dat deze beklaagde als controlerend en vergezellend drugkoerier optrad, zijnde 
een naar het oordeel van de rechter in de onderzochte modus operandi van drugtrafieken noodzakelijk 
optreden.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Drugwet - Deelneming - Vereniging - 
Bestanddelen - Motivering

- Art. 66 Strafwetboek

- Art. 2bis, §§ 1 en 3b Wet 24 feb. 1921

9 januari 1997C.96.0070.F AC nr. ...

De wetsbepaling volgens welke het aan fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen 
verboden is, rechtstreeks of zijdelings premies of voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die 
geneesmiddelen mogen voorschrijven, maakt geen enkel onderscheid naargelang de aan een voorschrijvende 
geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet de tegenprestatie is voor een aanvullende prestatie 
van laatstgenoemde; de miskenning van dat verbod is een daad die strijdig is met de eerlijke 
handelsgebruiken.

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Geneesmiddelen - Fabrikanten - Invoerders - Groothandelaars - 
Aanbod aan de voorschrijvende geneesheren - Premies - Voordelen - Verbod - Handelspraktijken - Eerlijke handelsgebruiken

- Art. 10, tweede lid Wet 25 maart 1964

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

1 oktober 1996P.96.0409.N AC nr. ...

De in artikel  7, § 3 van de Wet van 24 feb. 1921 genoemde officieren en anderen mogen ten alle tijde 
huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het 
vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen 
deel uitmaken van een woning.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 - Vaststelling 
van misdrijven - Officieren van gerechtelijke politie en aangewezen ambtenaren of beambten - Vervaardigen, bereiden, 
bewaren of opslaan van verdovende middelen - Lokalen - Privéwoning - Toegang

- Art. 7, § 3 Wet 24 feb. 1921

14 mei 1996P.96.0390.N AC nr. ...

Nadat de rechter de keuze heeft gedaan "maatregelen overeenkomstig artikel  4, §3, van de wet van 24 feb. 
1921" afzonderlijk te motiveren, moet hij dit ook doen m.b.t. de door hem gelaste aanplakking en de 
openbaarmaking van zijn beslissing (Impliciet).~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Drugwet - Aanplakking en openbaarmaking van de rechterlijke 
beslissing - Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 4, § 3 Wet 24 feb. 1921

28 juni 1994P.94.0503.N AC nr. ...

De opzettelijke deelneming aan elk van de in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen 
opgesomde strafbare feiten wordt beschouwd als een strafbaar feit, afzonderlijk van het in een ander land 
gepleegde strafbaar feit. De in België gepleegde daad van strafbare deelneming aan de vervaardiging van 
verdovende middelen in het buitenland wordt als een in België gepleegd misdrijf beschouwd.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Deelneming - Vervaardiging van verdovende middelen in het 
buitenland

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

25 mei 1994P.94.0068.F AC nr. ...
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Ook al rangschikt de wet van 28 aug. 1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde "het voorschrijven van 
geneesmiddelen voor dieren" uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, toch 
machtigt geen enkele bepaling van die wet de dierenarts ertoe om zelf geneesmiddelen te vervaardigen.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Dierenarts - Uitoefening van de diergeneeskunde - Geneesmiddelen - 
Vervaardiging - Verjaring

- Art. 3, § 1, 5° Wet 28 aug. 1991

26 april 1994P.94.0348.N AC nr. ...

Er is geen onthulling in de zin van artikel  6 Drugwet wanneer de verstrekte inlichtingen eerder aan de 
overheid bekend waren.~

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen - Artikel 6, wet 24 feb. 1921 - Vrijstelling of 
vermindering van straffen - Onthulling aan de overheid

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige contrôle is geen 
strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Uitoefening van de geneeskunde - Dienst voor geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie - Aard - Rechten van de 
Mens - EVRM - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 141, § 2 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

18 januari 1996D.95.0013.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde van Geneesheren die niet 
nader omschrijft op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot 
enige overtreding van de plichtenleer.~

Uitoefening van de geneeskunde - Spreiding van medische activiteiten - Individuele maatregel - Orde der geneesheren

- Artt. 6, 2° en 13, eerste lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

10 oktober 1995P.94.0395.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de Koning de als onwettige uitoefening van de geneeskunde of de artsenijbereidkunde 
beschouwde handelingen nader kan bepalen verbiedt de rechter niet een veroordeling te gronden op 
schending van de artt. 2, §1, of 4, §1, Geneeskundewet, ook werden voormelde handelingen niet nader 
bepaald.~

Uitoefening van de geneeskunde - Onwettige handeling niet nader bepaald bij koninklijk besluit

GERECHTSDEURWAARDER

25 maart 2004C.02.0029.N AC nr. 168

De verjaringstermijn van een jaar, die krachtens artikel  2272, eerste lid, B.W. geldt voor de rechtsvordering 
van de gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen en voor de opdrachten 
die zij uitvoeren, is niet toepasselijk wanneer de gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een 
advocaat die hem namens zijn cliënt verzoekt ambtstaken te verrichten (1). (1) A. Van OevelenAlgemeen 
overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgische privaatrecht", T.P.R., 1987 (1755) 
1800, nr 41 en de aldaar vermelde rechtsleer; G. Baudry-Lacantinerie, A. Tissier, Traité théorique et pratique 
de droit civil, XXVIII, De la prescription, Parijs 1905, nr 721; G. Beltjens, Encyclopédie du droit civil belge, 
première partie, Code civil, VI, Bruylant 1907, 832, nr 17; M.D. Dalloz, Jurisprudence générale. Supplément au 
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, XIII, Parijs 1893, v° 
Prescription civile, 190, nr 579. Meer algemeen: I. ClaeysOver vertegenwoordiging in de relatie cliënt-
advocaat-gerechtsdeurwaarder", noot onder Antwerpen, 16 febr. 1998, R.W. 1998-1999, 93-97.

 - Loon - Rechtsvordering tot betaling - Verjaring
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6 maart 2003C.02.0114.F AC nr. 155

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0114.F, A.C., 2003, nr. ... .

 - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Dagvaarding - Woonplaatskeuze - Ontkentenis

De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een procedure tot 
ontkentenis (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Dagvaarding - Woonplaatskeuze - Ontkentenis

- Artt. 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek

6 september 2000P.00.0887.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de syndicus om in de briefwisseling die hij, in naam van de raad van 
de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders, aan de gerechtelijke overheid toezendt in antwoord 
op de door die overheid bij hem aanhangig gemaakte vordering, te vermelden dat de bij artikel  547 Ger. W. 
voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld; het niet-vermelden in die briefwisseling dat de voormelde 
vormvereisten zijn vervuld, volstaat niet om daaruit af te leiden dat de syndicus niet in de uitoefening van zijn 
functies zou hebben gehandeld toen hij kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat 
de mededeling ervan het beroepsgeheim schendt.

 - Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders - Raad - Syndicus - Briefwisseling, in naam van de raad, met de 
voorzitters van de rechtbanken en met de procureur des Konings - Vormvereisten - Vermelding - Verzuim

- Artt. 542, 543 en 547 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

5 november 1999C.99.0299.N AC nr. ...

Uitspraak over een vordering tot wraking van leden van een raad van de arrondissementskamer van 
gerechtsdeurwaarders in een tuchtrechtspleging wordt gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders.

 - Tuchtzaken - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking - Beoordeling door Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders

- Artt. 531bis en 838 Gerechtelijk Wetboek

12 september 1996F.95.0094.F AC nr. ...

De gerechtsdeurwaarder die, in belastingzaken, op verzoek van de advocaat van een partij een verzoekschrift 
in cassatie neerlegt ter griffie van het Hof van cassatie hoeft geen volmacht te hebben.~

 - Neerlegging van een cassatieverzoekschrift zonder volmacht

- Art. 516, derde lid Gerechtelijk Wetboek

7 december 1995C.93.0203.N AC nr. ...

De in artikel  1994, eerste lid, B.W. bedoelde indeplaatsstelling waarbij de lasthebber in bepaalde gevallen 
aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt in dat de 
indeplaatsgestelde de opdracht van de oorspronkelijke lasthebber geheel of gedeeltelijk uitvoert; een 
gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat een handeling van zijn ambt uitoefent in de zin van 
artikel  516 Ger.W., voert een opdracht uit die niet aan de advocaat was toevertrouwd.~

 - Indeplaatsstelling - Advocaat - Lastgeving - Aansprakelijkheid

27 januari 1995C.94.0137.N AC nr. ...

Rechtsgeldig is de betekening die de gerechtsdeurwaarder aan de maatschappelijke of administratieve zetel 
van een rechtspersoon doet door het ter hand stellen van een afschrift aan diens aangestelde, nu de 
overgelegde stukken betreffende de hoedanigheid van deze laatste die vaststelling van de 
gerechtsdeurwaarder niet tegenspreken.~

 - Betekening - Rechtspersoon - Maatschappelijke of administratieve zetel - Aangestelde

- Art. 35 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSKOSTEN
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BURGERLIJKE ZAKEN

16 december 2004C.02.0212.N AC nr. 614

De rechter die de kosten vereffent kan een partij niet veroordelen tot betaling van kosten aan een partij die 
deze kosten niet heeft gemaakt of de materiële akten niet heeft verricht waarvoor door de Koning een tarief 
werd vastgesteld.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Veroordeling - Beperkingen

- Artt. 1017, eerste en derde lid, 1018, 1019 en 1022 Gerechtelijk Wetboek

De rechter die de kosten vereffent, doet geen uitspraak over een rechtsvordering.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak - Aard

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2004C.03.0405.F AC nr. 481

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0405.F, A.C., 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Rechtsplegingsvergoeding - Verscheidene eisers - Bijstand van dezelfde 
advocaat - Conclusies die dezelfde middelen aanvoeren - Conclusies die de terugbetaling van verschillende bedragen 
vorderen

Het arrest dat oordeelt dat "de (eisende) partijen, die allen de terugbetaling van inschrijvingsgeld hebben 
gevorderd en daartoe dezelfde middelen hebben aangevoerd, beschouwd moeten worden als partijen die een 
gemeenschappelijk belang hebben en die in dezelfde zin geconcludeerd hebben, ook al zijn de door elk van 
hen gevorderde bedragen niet identiek en werd de slotsom van de voor hen neergelegde conclusies telkens zo 
opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren" verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat de eisers maar één enkele rechtsplegingsvergoeding zal worden toegekend die zij 
onder elkaar moeten verdelen (1). (1) Zie andersluidende concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Rechtsplegingsvergoeding - Verscheidene eisers - Bijstand van dezelfde 
advocaat - Conclusies die dezelfde middelen aanvoeren - Conclusies die de terugbetaling van verschillende bedragen 
vorderen

- Art. 1, tweede lid KB 30 nov. 1970

- Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek

13 september 2004S.04.0019.F AC nr. 406

Het rechtsmiddel dat de rechthebbende van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanwendt tegen de 
beslissing van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die de arbeidsongeschiktheid weigert 
vast te stellen, is, voor de vaststelling van het bedrag van de rechtplegingsvergoeding, geen vordering tot het 
betalen van een geldsom die kan leiden tot toepassing van artikel  3, tweede lid, K.B. 30 nov. 1970 (1). (1) Zie 
Cass., 18 feb. 1991, AR 7285, nr 327. Onderhavig arrest van het Hof is gewezen op een grotendeels 
eensluidende conclusie van het O.M. Enerzijds oordeelde het O.M. dat het bestreden arrest niet alleen de 
wettelijke bepalingen schond, maar ook de in het middel opgegeven reglementsbepalingen. Anderzijds 
meende het O.M. dat er grond bestond tot vernietiging van het bestreden arrest, in zoverre het het bestreden 
vonnis wijzigde en daarbij eiser in solidum met de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
veroordeelde tot het betalen van een verdubbelde rechtsplegingsvergoeding aan verweerder en in zoverre het 
uitspraak deed over de appèlkosten.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rechtsplegingsvergoeding - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - 
Betwisting - Vordering die niet strekt tot het betalen van een geldsom

- Artt. 2 en 3, tweede lid KB 30 nov. 1970

- Artt. 1018, eerste lid, 6° en 1022 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof een beslissing vernietigt die gewezen is in een betwisting over het recht op uitkering van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, op het cassatieberoep dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering instelt tegen de rechthebbende en waarbij het de verzekeringsinstelling tot 
bindendverklaring van het arrest oproept, wordt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1992, AR 9413, nr 692, dictum; zie 
evenwel Cass., 29 maart 1993, AR 8308, nr 163, en de noot.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - 
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Cassatieberoep - RIZIV eiser - Rechthebbende verweerder - Verzekeringsinstelling opgeroepen tot bindendverklaring van het 
arrest - Cassatie

- Artt. 1017, tweede lid en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

6 september 2004S.04.0080.N AC nr. 383

Wanneer het Hof, na aanneming van het cassatieberoep van de getroffene van een arbeidsongeval, een 
beslissing vernietigt waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering op grond van de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, veroordeelt het in de regel de openbare instelling in de 
procedurekosten.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongevallen - Overheidssector - Cassatieberoep van de 
getroffene - Aanneming van cassatieberoep - Beslissing van het Hof

- Artt. 1 en 16 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

2 september 2004C.01.0186.F AC nr. 375

Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 2 sept. 2004, AR C.01.0186.F, A.C., 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechten en verplichtingen van de partijen - Algemeen - Contractuele verbintenis - 
Wanuitvoering - Schadevergoeding - Honorarium en kosten van een advocaat of technisch raadsman - Bestanddeel van de 
schade - Noodzakelijk gevolg - Terugvorderbaarheid

Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde van een 
contractuele fout heeft betaald, kunnen worden beschouwd als een te vergoeden bestanddeel van zijn schade, 
in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van de wanuitvoering van de overeenkomst.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechten en verplichtingen van de partijen - Algemeen - Contractuele verbintenis - 
Wanuitvoering - Schadevergoeding - Honorarium en kosten van een advocaat of technisch raadsman - Bestanddeel van de 
schade - Noodzakelijk gevolg - Terugvorderbaarheid

24 mei 2004S.04.0004.F AC nr. 279

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 mei 2004, AR S.04.0004.F, Pas. 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Basisloon - Vaststelling - Geschil - Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Arbeidsongevallenverzekeraar

Artikel 68, Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten 
laste van de verzekeringsonderneming vallen behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van 
toepassing op het tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en een arbeidsongevallenverzekeraar bestaand 
geschil over de vaststelling van het basisloon (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Basisloon - Vaststelling - Geschil - Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

2 april 2004C.03.0025.F AC nr. 179

In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten van het cassatiegeding, 
wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie  gedane afstand van 
cassatieberoep; zulks is niet het geval wanneer het vaststelt dat, volgens de akte van afstand, elk van de 
partijen haar eigen kosten zal dragen (1). (1) Dat arrest wijkt blijkbaar af van de voorgaande rechtspraak van 
het Hof; zie daaromtrent Cass. 15 jan. 2001, AR S.99.0107.F, nr. 25, met concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Verlenen van akte 
van afstand - Gevolg

- Artt. 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid, en 1112 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2004C.01.0180.N AC nr. 5

De veroordeling in de kosten is een rechtsgevolg van de veroordeling ten gronde en moet niet bijzonder 
gemotiveerd worden tenzij de partijen of een van hen dienaangaande een conclusie hebben genomen (1). (1) 
Cass., 11 mei 1989, AR 8442, nr 518.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Veroordeling in de kosten - Motivering - Onderscheid

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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27 oktober 2003D.02.0023.F AC nr. 529

Wanneer het Hof het cassatieberoep van eiser tegen een door een kamer van beroep van het Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars gewezen beslissing verwerpt, veroordeelt het eiser in de kosten van het cassatiegeding 
(1). (1) Cass., 30 nov. 2000, AR D.99.0013.F, nr 658, dictum; 30 nov. 2001, AR D.00.0008.F, nr 659, dictum; zie 
cass., 20 okt. 1997, AR D.96.0003.N, nr 417; 3 sept. 1998, AR D.96.0017.N, nr 379.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Vastgoedmakelaar - Eiser - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, 
verweerder - Kamer van beroep - Beslissing - Cassatieberoep - Verwerping

- Art. 1111, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, § 6, vierde lid Wet 1 maart 1976

16 juni 2003S.02.0037.F AC nr. 354

Wanneer het Hof een beslissing over de rechten op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
vernietigt op het cassatieberoep van het RIZIV dat gericht is tegen de gerechtigde en zijn 
verzekeringsinstelling, worden de kosten van het cassatieberoep aangehouden (1). (1) Cass., 29 maart 1993, 
AR 8308, nr 163 en noot 1, p. 335; 21 juni 1993, AR 8291, nr 299; zie Cass., 18 mei 1998, AR S.97.0159.N, nr 
262.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Cassatieberoep - RIZIV eiser - 
Gerechtigde en verzekeringsinstelling verweerders - Cassatie

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Cassatieberoep - RIZIV eiser - Gerechtigde en 
verzekeringsinstelling verweerders - Vernietiging - Gevolg

- Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2001S.00.0074.F AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de kosten van alle op deze wet gesteunde vorderingen ten 
laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van 
toepassing op het cassatieberoep dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de 
arbeidsongevallenverzekeraar instelt in een geschil dat betrekking heeft op de storting van de in kapitaal 
omgezette rente (1). (1) Zie cass., 8 nov. 1999, AR. S.98.0054.F, nr. 592.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Arbeidsongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen - Cassatieberoep - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Geschil - In kapitaal omgezette rente - Storting

- Artt. 59quinquies, eerste lid, en 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

15 juni 2001C.99.0127.N AC nr. ...

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
ten last van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te 
wijten is (1). (1) Zie de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrekking - Kosten

- Art. 442 Wet 18 april 1851

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste van de Staat, in zoverre de 
faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is (1). (1) Zie de conclusie 
van het Openbaar Ministerie.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de 
curator

14 mei 2001S.00.0079.F AC nr. ...

Hoewel een partij in beginsel alleen in de kosten kan worden veroordeeld als zij in het ongelijk gesteld is, 
kunnen de kosten haar ten laste worden gelegd als zij ze door haar schuld heeft veroorzaakt.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - In het ongelijk gestelde partij - Partij die de kosten heeft veroorzaakt - 
Schuld

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 maart 2001C.97.0330.N AC nr. ...
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Als gerechtskosten aangemerkte kosten van deskundigenonderzoek zijn slechts vanaf de veroordeling 
verschuldigd en kunnen als dusdanig vóór die datum geen interest opbrengen (1). (1) Cass., 24 sept. 1953, A.C. 
1954, 28, met de conclusie van advocaat-generaal Mahaux in Bull. en Pas. 1954, I, 37.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Kosten van deskundigenonderzoek - Datum vanaf wanneer zij interest 
kunnen opbrengen

- Artt. 1017 en 1018, 4° Gerechtelijk Wetboek

15 januari 2001S.99.0107.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F.LECLERCQ, cass. 15 jan. 2001, AR. S.99.0107.F, A.C. 2001, nr ...

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening

In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten van het cassatiegeding, 
wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof  gedane afstand van cassatieberoep (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening

- Artt. 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid, en 1112 Gerechtelijk Wetboek

20 november 2000S.00.0096.F AC nr. ...

Wanneer het Hof de voorziening verwerpt, zelfs wegens niet-ontvankelijkheid ervan, die door een 
rechthebbende is ingesteld tegen een beslissing op een vordering die gegrond is op de wettelijke regeling 
inzake werkloosheid en gericht is tegen de R.V.A., veroordeelt het verweerder in de kosten van het 
cassatiegeding (2). (2) Zie Cass., 1 dec. 1976 (A.C. 1977, 378); vgl. cass. 29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 
188. Laatstgenoemd arrest van 1999 lijkt thans een geïsoleerd geval te zijn.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Werkloosheid - Rechthebbende - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - 
Verwerping - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)

- Artt. 580, 2°, 1017, tweede lid, en 1111, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 maart 2000S.99.0056.N AC nr. ...

De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de wetten en verordeningen 
inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en dient verwezen in de kosten van de onderscheiden 
procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht 
van de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit pensioen slechts kan 
bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van minstens 66%, die moet vastgesteld worden door 
de Geneeskundige Raad van invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
die met dit onderzoek is belast krachtens artikel  46, § 1 van het K.B. van 21 dec. 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Overheid - Instelling - Rijksdienst voor Pensioenen - Toekenning 
van overlevingspensioen - Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - Voorwaarden - Vaststelling van ongeschiktheid - 
Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Beslissing - Pensioenbeslissing - Gerechtigde - Onderscheiden betwistingen

- Artt. 81 en 82 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 46, § 1 en 47, § 2 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 16, § 1, tweede lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 580, 581, 582, 1° en 2°, en 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 februari 2000C.97.0305.N AC nr. ...

De toekenning van een rechtsplegingsvergoeding door de vrederechter wordt niet uitgesloten door de 
bepalingen van de Onteigeningswet van 26 juli 1962 betreffende de procedure voor de vrederechter, die ertoe 
strekt de inbezitstelling van het onteigende goed te benaarstigen en een provisionele vergoeding en nadien 
een voorlopige vergoeding te bepalen.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Onteigeningswet - Procedure voor de vrederechter - 
Rechtsplegingsvergoeding

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

29 november 1999S.98.0124.N AC nr. ...
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Degene die tussenkomt in een geding om het vonnis bindend te horen verklaren dient zelf de kosten te dragen 
van zijn tussenkomst; op dergelijke vrijwillige tussenkomst vindt artikel 28 van het K.B. van 24 jan. 1969 geen 
toepassing

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Procedure voor arbeidsrechtbank - Arbeidsongeval in 
overheidssector - Gemeenschappen - Onderwijzend personeel - Vrijwillig tussengekomen partij - Veroordeling tot de kosten

- Art. 28 KB 24 jan. 1969

- Artt. 813, 882 en 1017 Gerechtelijk Wetboek

In een geschil over een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een lid van het onderwijzendpersoneel in 
inrichtingen van onderwijs, die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen moet de Executieve 
van de betrokken gemeenschap in de kosten worden veroordeeld.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Gemeenschappen - 
Onderwijzend personeel - Schadevergoeding - Periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Personeelslid - 
Rechtsvordering - Hoedanigheid van wettelijke schuldenaar - Veroordeling

- Artt. 1, 2° en 3, eerste lid, 2°, e KB 24 jan. 1969

- Art. 16, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

22 november 1999S.99.0052.F AC nr. ...

De regel dat de instelling terzake van vorderingen ingesteld door of tegen gerechtigden in de kosten wordt 
verwezen, geldt niet voor de geschillen over loopbaanonderbrekingsuitkeringen.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Onderbreking beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkering - 
Geschil - Instelling - Gerechtigde

- Artt. 582, 5°, en 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

8 november 1999S.98.0054.F AC nr. ...

De regel dat de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de vordering roekeloos of tergend is, wordt 
verwezen in de kosten van alle vorderingen gesteund op de Arbeidsongevallenwet, vindt geen toepassing op 
het geschil tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen over de op het 
rentekapitaal verschuldigde interest.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenverzekeraar - Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Geschil - Rentekapitaal - Interest

- Artt. 1017 en 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 oktober 1999S.98.0046.F AC nr. ...

De regel dat de overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en verordeningen inzake het 
sociaal statuut van de zelfstandigen terzake van vorderingen ingesteld door of tegen gerechtigden, in de 
kosten wordt verwezen, is niet toepasselijk op het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 
wanneer de vordering is ingesteld door of tegen een zelfstandige als bijdrageplichtige en niet in diens 
hoedanigheid van gerechtigde.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Rechthebbende - Begrip - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Sociaal statuut - 
Bijdrageplichtige

- Artt. 1017, tweede lid en 1111, tweede, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 581, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rechthebbende - Begrip - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - 
Sociaal statuut - Bijdrageplichtige

- Artt. 1017, tweede lid en 1111, tweede, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 581, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

13 september 1999S.99.0058.N AC nr. ...

Het beroep van een werkloze tegen de beslissing van de R.V.A. waarbij hij werd uitgesloten van het recht op 
werkloosheidsuitkering en waarbij de onrechtmatige ontvangen uitkering werd teruggevorderd, komt voor de 
vaststelling van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding neer op een vordering tot betaling van een 
geldsom, die kan leiden tot de toepassing van artikel  3, eerste lid, KB 30 november 1970.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Arbeidsgerechten - Geschil - Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluiting - 
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Terugvordering - Rechtsplegingsvergoeding - Vordering tot betaling van een bedrag

- Artt. 557 en 1022 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3, eerste lid KB 30 nov. 1970

9 september 1999C.98.0101.N AC nr. ...

Wanneer, in burgerlijke zaken, het openbaar ministerie in het ongelijk wordt gesteld op een van ambtswege 
ingestelde rechtsvordering, wordt de Belgische Staat in de kosten verwezen.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Rechtsvordering ingesteld door het openbaar ministerie - Openbaar ministerie in 
het ongelijk gesteld

- Artt. 138, tweede lid, en 1017 Gerechtelijk Wetboek

14 juni 1999S.98.0131.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk de kosten van alle op die wet gegronde vorderingen ten laste 
van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding 
tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen de verzekeraar een vordering heeft ingesteld tot 
terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde uitkeringen, op grond van artikel  76quater, § 2, ziekte- en 
invaliditeitswet.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Geding tussen een verzekeraar en een 
ziekenfonds

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

29 maart 1999S.98.0080.F AC nr. ...

Wanneer het Hof beslist dat het cassatieberoep van een werknemer die een aanvraag voor een 
werknemerspensioen indient, roekeloos is, veroordeelt het hem in de kosten van het cassatiegeding.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - 
Roekeloze of tergende vordering

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Procedure in cassatie - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - 
Roekeloze of tergende vordering

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

14 september 1998S.97.0133.F AC nr. ...

In de regel wordt de overheid of de instelling belast met de toepassing van de wetten en verordeningen inzake 
werkloosheid veroordeeld in de kosten van vorderingen die ingesteld zijn door of tegen gerechtigden;  een 
uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen is geen gerechtigde in de zin van die bepaling.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Rechthebbende - Begrip - Werkloosheid - Uitbetalingsinstelling

- Art. 1111, tweede, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rechthebbende - Begrip - Werkloosheid - Uitbetalingsinstelling

- Art. 1111, tweede, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 september 1998D.96.0017.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van, o.m., het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 
een beslissing van de kamer van beroep van dit Instituut, die de verweerder machtigt om inschrijving te nemen 
op de lijst van de stagiairs, vernietigt, veroordeelt het dit Instituut in de kosten.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Beslissing van de kamer van beroep - 
Opname op de lijst van stagiairs - Machtiging - Cassatieberoep - Vernietiging

- Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

25 mei 1998S.97.0083.F AC nr. ...

De veroordeling in de kosten wordt in de regel altijd ten laste van de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
uitgesproken bij een betwisting over het subjectieve recht van de werknemer om onderworpen te zijn aan de 
wetgeving inzake sociale zekerheid voor loontrekkenden.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Sociale zekerheid - Loontrekkenden - Recht op sociale zekerheid - 
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Subjectief recht - Betwisting - R.S.Z. - Werknemer

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Sociale zekerheid - Loontrekkenden - Recht op sociale zekerheid - Subjectief 
recht - Betwisting - R.S.Z. - Werknemer

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.97.0159.N AC nr. ...

Wanneer het Hof een beslissing nopens de rechten op de uitkeringsverzekering op voorziening van het 
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering tegen de gerechtigde en diens verzekeringsinstelling 
vernietigt, om reden dat het RIZIV  op onregelmatige wijze ambtshalve in het geding als partij werd betrokken, 
worden de kosten aangehouden.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Cassatieberoep - RIZIV eiser - 
Gerechtigde en verzekeringsinstelling verweerders - Vernietiging

- Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

12 januari 1998S.97.0096.F AC nr. ...

In de regel wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bij een betwisting over het subjectieve recht van de 
werknemer om onderworpen te zijn aan de wetgeving inzake sociale zekerheid voor loontrekkenden steeds in 
de kosten verwezen.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Sociale zekerheid - Werknemers - Sociaal zekerheidsrecht - 
Subjectief recht - Betwisting - R.S.Z. - Werknemer

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Sociale zekerheid - Werknemers - Sociaal zekerheidsrecht - Subjectief recht - 
Betwisting - R.S.Z. - Werknemer

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

De werkgever die verplicht is sociale-zekerheidsbijdragen te betalen is geen gerechtigde in de zin van artikel 
1017, tweede lid, Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Gerechtigde - Begrip - Werkgever - Sociale zekerheid - Bijdragen

- Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Wanneer een partij, die een vordering tot wraking van een rechter of magistraat van het O.M. heeft ingesteld, 
zich in cassatie voorziet tegen de beslissing waarbij die vordering is verworpen, houdt het Hof, wanneer zij de 
voorziening aanneemt, in de regel, de kosten van het cassatiegeding aan. (Tweede zaak)~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Vernietiging - Wraking

- Artt. 835 en 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

11 december 1997C.96.0386.N AC nr. ...

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, dat preciseert hoe het gerecht waarbij het bodemgeschil 
aanhangig is, over de kosten uitspraak moet doen, houdt geen verband met de vraag of een partij die het 
deskundigenonderzoek heeft gevraagd, al dan niet kan veroordeeld worden op verzoek van de 
gerechtsdeskundige om ereloon en kosten te betalen.~

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Uitspraak over kosten - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat - 
Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring - Veroordeling - Onderscheiden procedure

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1997S.95.0096.F AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten 
laste van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op de 
geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de verzekeringsmakelaar van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het 
Fonds ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de vergoedingen.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Werkgever - Verzekeraar van de professionele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar van de werkgever - Fonds voor Arbeidsongevallen - 
Geschil - Vergoedingen - Rechtsvordering tot terugbetaling
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- Artt. 1017 en 1111 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Werkgever - Verzekeraar van de professionele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar van de werkgever - Fonds voor Arbeidsongevallen - 
Geschil - Vergoedingen - Rechtsvordering tot terugbetaling

- Artt. 1017 en 1111 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

17 maart 1997S.96.0166.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevallen, akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie 
gedane afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevallenverzekeraar in de 
kosten van het cassatiegeding.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Arbeidsongeval - Getroffene - Cassatieberoep - Afstand

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Procedure in cassatie - Getroffene - 
Cassatieberoep - Afstand

- Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 824 en 1112 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1996S.95.0132.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van de verzekeringsinstelling tegen het RIZIV, een beslissing over het 
recht op de prestaties van de ziekte-en invaliditeitsverzekering vernietigt, worden de kosten van het 
cassatieberoep aangehouden.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling eiseres - RIZIV 
verweerder - Vernietiging

- Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Procedure in cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Verzekeringsinstelling eiseres - RIZIV verweerder - Vernietiging

- Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

24 mei 1996C.95.0081.F AC nr. ...

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
ten laste van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde 
handelaar te wijten is.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Faillissement - Intrekking - Kosten

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, komen de kosten 
van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste van de Staat, in zoverre de 
faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Faillissement - Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

13 november 1995S.95.0023.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van de Belgische Staat, minister van Sociale Integratie, 
Volksgezondheid en Leefmilieu, een beslissing vernietigt op een vordering inzake het recht op dienstverlening, 
ingesteld door een vreemdeling die zich als vluchteling heeft opgegeven en aan wie een definitief bevel om het 
land te verlaten is betekend, veroordeelt het Hof het O.C.M.W. in de kosten van het cassatiegeding.

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Cassatie - Belgische Staat - Maatschappelijke dienstverlening - 
Vreemdeling

- Artt. 580, 8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Cassatieberoep - Cassatie - Belgische Staat - Gerechtskosten in 
cassatie - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdeling

- Artt. 580, 8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek
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20 oktober 1995C.95.0015.F AC nr. ...

Bij niet aanneming van de grond van niet-ontvankelijkheid die een verweerder tegen een cassatieberoep in 
burgerlijke zaken heeft opgeworpen, moeten de kosten van de memorie van wederantwoord in beginsel door 
die verweerder worden gedragen en worden zij hem door het Hof aangerekend.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Verwerping - Grond van niet-ontvankelijkheid - Memorie van 
wederantwoord - Kosten

- Artt. 1094 en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

18 september 1995S.95.0017.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een beslissing inzake de rechten op de verstrekking van de ziektekostenverzekering, op het 
cassatieberoep van de verzekeringsinstelling tegen de zorgverstrekker, vernietigt, houdt het de kosten van het 
cassatiegeding aan.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Betwisting - Verstrekkingen - Ziektekostenverzekering - 
Rechten - Zorgverstrekker - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling

- Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 september 1995S.94.0133.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van de Belgische Staat, minister van Sociale Integratie, 
Volksgezondheid en Leefmilieu, een beslissing vernietigt op een vordering inzake het recht op dienstverlening, 
ingesteld door een vreemdeling die zich als vluchteling heeft opgegeven en aan wie een definitief bevel om het 
land te verlaten is betekend, veroordeelt het Hof het O.C.M.W. in de kosten van het cassatiegeding.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Cassatieberoep - Cassatie - Maatschappelijk welzijn - Belgische 
Staat - Gerechtskosten in cassatie - Vreemdeling

- Artt. 580, 8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Cassatie - Maatschappelijk welzijn - Belgische Staat - 
Vreemdeling

- Artt. 580, 8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

6 maart 1995S.94.0111.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, nadat het een cassatieberoep van de R.V.A. ontvankelijk heeft verklaard, een beslissing 
vernietigt op een betwisting inzake de duur van de verjaringstermijn van de rechtsvordering van die instelling 
tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering, houdt het de 
kosten aan totdat hierover door de feitenrechter is beslist.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Bijzondere bijdrage - Rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Betwisting - Duur - 
Sociale zekerheid - Betaling - Werkloosheid

- Artt. 580, 12°, 1017, tweede lid, en 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek

30 januari 1995S.94.0010.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Interesten - Vergoeding - Geding tussen Fonds voor 
Arbeidsongevallen en verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Bijslagen - Aard vordering - Arbeidsongeval - Kosten

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 januari 1995S.94.0116.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Interesten - Vergoeding - Geding tussen Fonds voor 
Arbeidsongevallen en verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Bijslagen - Aard vordering - Arbeidsongeval - Kosten

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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15 september 1994C.93.0331.F AC nr. ...

Wanneer de grond van niet-ontvankelijkheid tegen een cassatieberoep in burgerlijke zaken wordt afgewezen, 
maar de verwerping gegrond is op redenen die de eiser niet had aangevoerd, moeten de kosten van de 
memorie van wederantwoord niet door die verweerder worden gedragen en worden zij door het Hof niet te 
zijnen laste gelegd.~

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Afwijzing - Grond van niet-ontvankelijkheid - Memorie van 
wederantwoord - Kosten

- Art. 1111 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

28 september 2004P.04.0483.N AC nr. 438

De gerechtskosten in strafzaken worden autonoom geregeld door de artikelen 50 Strafwetboek en 162, 194 en 
365 Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten; de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 
november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek doen hieraan niet af (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 1983, AR 8131, nr 172.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Gerechtskosten in strafzaken - Regeling - Toepasselijke wetsbepalingen

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4

Wanneer de rechter een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen m.b.t. bepaalde feiten vaststelt 
en wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze de mate waarin de kosten van de 
vervolging zijn veroorzaakt door de in aanmerking genomen feiten (1). (1) Zie Cass., 21 feb. 1989, AR 2703, nr 
345.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Beklaagde - Gedeeltelijke vrijspraak - Onaantastbare beoordeling

- Art. 162 Wetboek van Strafvordering

25 maart 2003P.02.1699.N AC nr. 202

Artikel 125 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
onderwerpt enkel de aflevering van een uitgifte of afschrift van de akten van onderzoek en rechtspleging aan 
derden aan de uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep; deze bepaling 
heeft geen betrekking op de aflevering aan een procureur des Konings (1). (1) Zie L. Huybrechts, Het gebruik in 
het strafproces van een ander strafdossier, in: Om deze redenen, Liber Amicorum Armand Vandeplas, 283, nrs 
7-8.

Strafzaken - Allerlei - Aflevering van uitgifte of afschrift van akten van onderzoek en rechtspleging aan derden - Aflevering 
aan procureur des Konings - Machtiging van de procureur-generaal

12 november 2002P.02.0135.N AC nr. 600

De kosten van een deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter met het oog op de 
waarheidsvinding, zijn gerechtskosten die veroorzaakt zijn door het misdrijf, voorwerp van de strafvordering, 
ongeacht of een dergelijk onderzoek tot een nuttig resultaat leidt of uitsluitsel geeft (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 
1998, A.R. P.97.1325.F, nr 82 en 25 mei 1983, A.R. nr 2822, nr 530.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Kosten van deskundigenonderzoek

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572
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De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en van de 
gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet (1). (1) Zie 
cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; CONSTANT, J., Traité 
élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs 698 ev; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, Leuven, Acco, nr 659 en 1587. Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat 
bepaalt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een 
andere persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt van 
de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de bevoegdheid van de 
decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11 Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten diende te gebeuren "overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11, tweede lid, Bijzondere Wet Hervorming Instelling, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het 
eensluidend advies van de Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschap- of 
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen 
waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 1992, 
B.S., 7okt. 1992; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in DEKETELAERE, 
M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23.

Strafzaken - Allerlei - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Gehoudenheid tot betaling - Aard

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

18 september 2002P.02.0485.F AC nr. 458

Wanneer de rechter geen veroordeling mag uitspreken omdat de strafvordering verjaard is, mogen de kosten 
i.v.m. die strafvordering niet ten laste van de beklaagde komen (1). (1) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0395.F, nr. 
405.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Strafvordering - Verjaring - Veroordeling van de beklaagde in de kosten - 
Wettigheid

- Artt. 162, 187, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.00.0546.N AC nr. ...

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt in strafzaken en het veroordelend vonnis slechts het 
beroepen vonnis bevestigt, mag de beklaagde niet tot de kosten van dit hoger beroep worden veroordeeld (1). 
(1) Zie cass., 10 jan. 1990, AR nr 7743, nr 286.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Bevestiging van het beroepen 
vonnis - Kosten van hoger beroep - Veroordeling van beklaagde

- Artt. 162, 176, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1043.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, moet veroordeeld worden in de kosten van de 
strafvordering, wanneer die is ingesteld t.g.v. de burgerlijke-partijstelling (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1970 (A.C., 
1970, 963).

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Kosten van de strafvordering - Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt 
gesteld - Veroordeling

- Art. 162, tweede lid Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.99.1827.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde, de burgerlijke 
partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen voorlopige of voorbereidende 
beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel 149 Grondwet van toepassing is, zodat op de 
desbetreffende conclusie van de burgerlijke partij dient geantwoord te worden (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1964, 
Pas. 1964, I, 961; 26 november 1980, A.C., 1980-81, nr. 190; VERSTRAETE, R.De burgerlijke partij en het 
gerechtelijk onderzoek", ed. 1990, p. 235, nr. 327, en "Handboek Strafvordering, ed. 1994, p. 247, nr. 717.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de 
inverdenkinggestelde - Burgerlijke partij - Veroordeling in de kosten - Aard van de beslissing

- Artt. 162 en 211 Wetboek van Strafvordering
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- Art. 149 Grondwet 1994

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de 
inverdenkinggestelde - Burgerlijke partij - Veroordeling in de kosten - Conclusie - Verplichting tot antwoord

- Artt. 162 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

5 juni 2001P.99.1474.N AC nr. ...

De regel dat de beklaagde niet wordt veroordeeld tot de kosten van de telastlegging waarvoor hij wordt 
vrijgesproken sluit niet uit dat hij tot alle kosten wordt veroordeeld, mits de rechter vaststelt dat zij allen door 
het bewezen verklaarde misdrijf werden veroorzaakt (1). (1) Zie cass., 21 feb. 1989, AR 2742, nr 346; 21 maart 
1989, AR 2778, nr 413.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Strafvordering - Veroordeling bij verstek voor meerdere misdrijven - 
Veroordeling op verzet voor slechts één enkel bewezen verklaard misdrijf - Veroordeling tot alle kosten van de strafvordering

- Artt. 162 en 176 Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0072.F AC nr. ...

De kosten van het exploot, waarbij een door een misdrijf benadeelde persoon de vermeende 
schadeveroorzaker rechtstreeks voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank dagvaardt, zijn geen 
kosten van de strafvordering maar wel kosten van de burgerlijke rechtsvordering (1). (1) Cass., 22 maart 1976 
(A.C., 1976, 854).

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Benadeelde die de schadeveroorzaker rechtstreeks voor een strafgerecht 
dagvaardt - Kosten van het exploot - Kosten van de burgerlijke rechtsvordering

4 oktober 2000P.00.1320.F AC nr. ...

De jeugdrechter die, op het hoger beroep van een ouder van een minderjarige tegen de beslissing van de 
jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel 
bijkomend onderzoek beveelt en t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, 
onder bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hoger beroep uitspraak doen, als hij de 
uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt (1). (1) Zie Cass., 17 maart 1998, A.R. P.98.0034.N, nr. 151.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Jeugdbescherming - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - 
Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische maatregelen - Hoger beroep

- Artt. 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 162, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 april 1990

27 september 2000P.00.1242.F AC nr. ...

Het Hof dat het cassatieberoep verwerpt dat de minderjarige heeft ingesteld tegen het arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep, die jegens hem een maatregel heeft uitgesproken met toepassing van 
artikel  36, 2°, Jeugdbeschermingswet, laat de kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat (1). (1) Zie 
A. LORENT, "Les frais de justice répressive", Rev. dr. pén., 1983, blz. 662, en J. SMETS, 
Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., 1996, blz. 613; contra: Novelles, Protection de la jeunesse, 1978, blz. 402, nr. 
1196, en blz. 408, nr. 1220.

Strafzaken - Procedure in cassatie - Jeugdbescherming - Minderjarige in gevaar - Maatregel - Cassatieberoep van de 
minderjarige

- Artt. 61 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 49 en 50 Strafwetboek

26 september 2000P.98.1041.N AC nr. ...

Wanneer de voorziening in strafzaken ten gevolge van het overlijden van de veroordeelde, eiser in cassatie, 
geen bestaansreden meer heeft en het Hof voor recht zegt dat de bestreden beslissing zonder uitwerking blijft 
wat de veroordeling van de eiser op de strafvordering betreft, laat het de kosten van de voorziening van eiser 
ten laste van de Staat (1). (1) Zie Cass., 18 sept. 1990, AR 4541, nr 31.

Strafzaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser - Overlijden van de 
beklaagde, eiser in cassatie

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

P. 977/30476-9-2016



- Art. 436 Wetboek van Strafvordering

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

In strafzaken kan de rechter de door het verzet veroorzaakte kosten, met inbegrip van de kosten van uitgifte 
en van betekening van het vonnis, niet ten laste laten van de eiser in verzet, tenzij hij vaststelt dat het verstek 
aan de eiser in verzet te wijten is (1). (1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2262, nr. 95.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Verzet - Kosten veroorzaakt door het verzet, ten laste gelaten van de eiser in 
verzet

- Art. 187, zesde lid Wetboek van Strafvordering

De strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde brengt zijn veroordeling mee in de kosten van de 
strafvordering, die het gevolg zijn van het door hem gepleegde misdrijf (1). (1) Zie Cass., 8 april 1981, A.R. 1400 
(A.C., 1980-81, nr. 457); 27 maart 1984, A.R. 8399, nr. 431; 29 nov. 1995, A.R. P.95.0832.F, nr. 517.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Strafvordering - Veroordeling van beklaagde - Veroordeling in de kosten - 
Wettigheid

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

12 januari 2000P.99.1189.F AC nr. ...

Tolkkosten mogen niet ten laste van de beklaagde worden gelegd.

Strafzaken - Allerlei - Recht op gratis bijstand van een tolk

- Art. 6.3.e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

Bij gebrek aan een desbetreffende conclusie van de beklaagde hoeven de appèlrechters zijn veroordeling in de 
appèlkosten, die een rechtsgevolg is van hun beslissing, niet speciaal met redenen te omkleden.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Veroordeling in de appelkosten - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

Wanneer de appèlrechters, op de hogere beroepen van de beklaagde en van het O.M., de door de eerste 
rechter aan de beklaagde opgelegde veroordelingen bevestigen, kunnen zij de beklaagde wettig in de 
appèlkosten verwijzen.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hogere beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie - 
Bevestiging van de beslissing van de eerste rechter - Veroordeling van beklaagde - Appelkosten

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.98.1017.F AC nr. ...

Wanneer het Hof het cassatieberoep verwerpt dat, in strafzaken, namens een overledene is ingesteld, 
veroordeelt het laatstgenoemde in de kosten.~

Strafzaken - Procedure in cassatie - Voorziening namens een overledene - Verwerping - Veroordeling in de kosten

- Art. 436 Wetboek van Strafvordering

11 juni 1998C.98.0235.N AC nr. ...

In strafzaken is, voor een procedure betreffende de wraking van een lid van een hof van beroep, geen rolrecht 
verschuldigd.~

Strafzaken - Procedure in cassatie - Wraking - Lid van een hof van beroep - Rolrecht

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

Op het hoger beroep van de minderjarige, verdacht van een als misdrijf omschreven feit, tegen de door de 
jeugdrechter getroffen beslissing van onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de te zijnen aanzien voorlopig 
genomen maatregelen van bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, in deze stand van de rechtspleging, 
de minderjarige niet in de kosten van de rechtspleging in graad van hoger beroep te veroordelen en dient hij 
deze kosten aan te houden totdat over het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige - 
Voorbereidende rechtspleging - Hoger beroep van de minderjarige

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering
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- Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter,eerste lid,a)en c) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

11 februari 1998P.97.1325.F AC nr. ...

Wanneer twee beklaagden wegens verschillende feiten zijn vervolgd, een deskundigenonderzoek is bevolen en 
de tegen één van de beklaagden ingestelde strafvordering ten minste gedeeltelijk vervallen is verklaard, kan de 
andere beklaagde alleen worden veroordeeld in het geheel van de kosten van het deskundigenonderzoek, 
indien het vonnis vaststelt dat die kosten uitsluitend zijn veroorzaakt door de te zijnen laste bewezen 
verklaarde misdrijven.~

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Beklaagden vervolgd wegens verschillende feiten - Deskundigenonderzoek - 
Veroordeling van één enkele beklaagde in de kosten - Wettigheid

- Art. 162 Wetboek van Strafvordering

16 december 1997P.96.0410.N AC nr. ...

De kosten van het door het Hof verworpen cassatieberoep tegen een op herziening gewezen veroordeling zijn 
ten laste van de Staat indien de herziening werd aangevraagd door de minister van Justitie.~

Strafzaken - Procedure in cassatie - Veroordeling na herziening - Verwerping der voorziening

- Art. 444 Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1997P.97.0395.F AC nr. ...

Wanneer de rechter geen veroordeling mag uitspreken omdat de strafvordering verjaard is, mogen de kosten 
in verband met die strafvordering niet ten laste van de beklaagde komen.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Strafvordering - Verjaring - Veroordeling van de beklaagde in de kosten - 
Wettigheid

- Artt. 162, 187, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1997P.97.0666.F AC nr. ...

Wanneer, buiten het geval van artikel  205 Sv., het hof van beroep, op het hoger beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij de correctionele rechtbank de beklaagde veroordeelt, de 
beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen in hoger beroep, bij verstek heeft 
veroordeeld, beslist het niet wettig, op het ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde, dat het verstek aan 
de beklaagde te wijten is en dat de door het verzet veroorzaakte kosten te zijnen laste blijven.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie - 
rechtszitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen - Niet verschenen beklaagde - Hof van beroep dat de beklaagde 
bij verstek veroordeelt - Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde - Kosten veroorzaakt door het verzet

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

26 november 1996P.95.0474.N AC nr. ...

Niet wettig is de veroordeling van de beklaagde in de kosten van meer dan één origineel van de dagvaardingen 
hem op dezelfde datum betekend door dezelfde gerechtsdeurwaarder om in meer dan één zaak te verschijnen 
op dezelfde rechtszitting.~

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Dagvaarding - Onderscheiden dagvaardingen - Zelfde rechtszitting - Tarief in 
strafzaken - Beperking

- Art. 11 KB 28 dec. 1950

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

Wanneer twee personen zijn gedagvaard om voor de eerste rechter te verschijnen, die rechter één van hen 
heeft veroordeeld en de andere vrijgesproken, de veroordeelde beklaagde regelmatig in hoger beroep is 
gekomen, terwijl het hoger beroep van het O.M.  niet ontvankelijk is verklaard, waardoor de vrijspraak van de 
tweede beklaagde definitief is geworden, veroordelen de appelrechters, na te hebben beslist dat de eerste 
beklaagde alle hem ten laste gelegde misdrijven heeft begaan en na een straf te hebben opgelegd, voormelde 
beklaagde wettig in de kosten van beide instanties en in de kosten van zijn hoger beroep, met dien verstande 
dat de kosten van het hoger beroep van het O.M.  ten laste van de Staat worden gelaten.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Hoger beroep - 
Ontvankelijkheid - Wettigheid - Beslissing van de appelrechter - Veroordeling van een beklaagde - Vrijspraak van een 
medebeklaagde - Hoger beroep van de veroordeelde beklaagde - Bevestiging van de veroordeling - Veroordeling tot een 
straf - Veroordeling in de kosten - Niet-ontvankelijkheid - Strafvordering
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- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

14 november 1995P.94.0918.N AC nr. ...

Onwettig is de beslissing van de appelrechters die, met bevestiging van het beroepen vonnis, de strafvordering 
tegen twee beklaagden door verjaring vervallen verklaren en één beklaagde veroordelen tot de kosten van het 
door het O.M. tegen de medebeklaagde ingestelde hoger beroep.~

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep - Medebeklaagde - Veroordeling in kosten van hoger beroep 
van O.M. tegen medebeklaagde - Verjaring van de strafvordering

- Artt. 162 en 176 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 1 juni 1849

15 maart 1995P.94.1403.F AC nr. ...

Wanneer een eiser tot cassatie, burgerlijke partij in een strafproces, zijn cassatieberoep heeft doen betekenen 
aan partijen tegen wie hij geen cassatieberoep heeft ingesteld, en hij aldus die partijen opgeroepen heeft tot 
bindendverklaring van het arrest, en wanneer het Hof, enerzijds, het bestreden arrest vernietigt, anderzijds, de 
vorderingen tot bindendverklaring van het arrest afwijst, veroordeelt het genoemde eiser in de kosten van de 
betekening van zijn cassatieberoep aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen en 
veroordeelt het de verweerders in de overige kosten.

Strafzaken - Procedure in cassatie - Burgerlijke partij - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke 
rechtsvordering - Niet-ontvankelijkheid

18 mei 1994P.94.0075.F AC nr. ...

Wanneer de rechter de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast, moet hij de beklaagde 
veroordelen tot betaling van de vergoeding bedoeld in artikel  91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.~

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Veroordeling tot betaling 
van de vergoeding bedoeld in artikel  91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950

- Art. 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

TUCHTZAKEN

26 februari 2004D.02.0021.N AC nr. 108

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep van de balies vernietigt, laat het de kosten ten laste 
komen van de Staat (1). (1) Cass., 20 dec. 1984, AR 7202, nr 258; 1 dec. 1977, A.C., 1978, 380, en de conclusie 
van proc.-gen. Delange in Bull. en Pas., 1978, 364.

Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde van Advocaten - Tucht - Sanctie - Cassatie - Kosten van de cassatieprocedure

- Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

12 december 1997D.97.0017.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op de voorziening van een geneesheer, de beslissing van de raad van beroep van de Orde 
der geneesheren vernietigt, doet het zelf uitspraak over de kosten van het cassatiegeding en veroordeelt het 
de Orde der geneesheren, de in het ongelijk gestelde verweerder, in die kosten.~

Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde der geneesheren - Tucht - Sanctie - Raad van beroep - Cassatie - Kosten van het 
cassatiegeding

- Art. 1111, tweede en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

7 november 1997D.97.0019.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op voorziening van een architect, de beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
architecten vernietigt, doet het zelf uitspraak over de kosten van het cassatiegeding en veroordeelt het de 
Orde van architecten, de in het ongelijk gestelde verweerder, in die kosten.

Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde van architecten - Tucht - Straf - Raad van beroep - Cassatie - Kosten van het 
cassatiegeding

- Art. 1111, tweede en vierde lid Gerechtelijk Wetboek
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27 juni 1996D.94.0026.N AC nr. ...

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat of van hij die het beroep van advocaat wil 
uitoefenen, tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep 
van de balies vernietigt, laat het de kosten ten laste komen van de Staat.~

Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde van Advocaten - Cassatieberoep van advocaat - Tuchtraad van beroep - 
Vernietiging der beslissing - Kosten van het cassatiegeding - Ten laste van de Staat

- Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

GEZINSBIJSLAG

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

5 januari 1998S.97.0091.N AC nr. ...

Het wettelijk vermoeden, dat een op gewaarborgde kinderbijslag aanspraak makende ouder geacht wordt 
voor meer dan de helft bij te dragen in het onderhoud van het rechtgevend kind, indien uit de inschrijving in 
het bevolkingsregister blijkt dat het kind deel uitmaakt van het gezin, geldt tot het bewijs van het tegendeel 
dat geleverd wordt aan de hand van een vergelijking tussen de kosten van het onderhoud van het kind en de 
bijdrage van de betrokkene in die kosten, mede gelet op de eigen inkomsten van het kind; de aard van die 
inkomsten maakt daarbij geen verschil.

Gewaarborgde gezinsbijslag - Toekenningsvoorwaarde - Ten laste nemen van kind - Bijdrage in onderhoud - Omvang - 
Wettelijk vermoeden - Bewijs van tegendeel - Beoordeling van het recht - Eigen inkomen kind - Inkomen - Aard

- Art. 2, eerste lid KB 25 okt. 1971

- Art. 1, eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

13 mei 1996S.95.0118.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

Gewaarborgde gezinsbijslag - Gerechtigde - Vreemdeling - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - 
Voorwaarden - Vluchteling - Hoedanigheid - Categorieën - Onderscheid

- Art. 48 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 1 en 3 Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

WERKNEMERS

18 november 2002S.02.0041.N AC nr. 614

Wettig is het arrest dat vaststelt dat de moeder het familiaal gebeuren gedurende het betrokken schooljaar 
volledig heeft overgebracht buiten het Rijk, dat zij aldaar voor de opvoeding van de kinderen heeft gezorgd, 
dat de vader alleen inkomsten verstrekte zonder voor de effectieve opvoeding in te staan en dat het 
gezinsleven zich buiten het Rijk afspeelde en hieruit afleidt dat de kinderen buiten het Rijk werden opgevoed 
(1) (2). (1) Zie Cass., 4 mei 1998 - A.R. S.97.0100.N, n° 220. (2) Art. 52, 1ste lid Kinderbijslagwet, vóór de 
wijziging bij wet van 25 januari 1999.

Werknemers - Toekenningsvoorwaarden - Beperking - Opvoeding buiten het Rijk

- Art. 203, § 1 Burgerlijk Wetboek

- Art. 52, eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

10 december 2001S.01.0018.N AC nr. ...

De afwezigverklaring doet het recht op wezenbijslag ontstaan; de wezenbijslag wordt toegekend vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op de afwezigverklaring, tenzij wanneer die afwezigverklaring zich voordoet 
op de eerste dag van de maand, dan vangt de toekenning aan vanaf deze eerste dag.
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Werknemers - Wezenbijslag - Toekenning - Aanvangspunt - Afwezigverklaring

- Artt. 56bis en 58 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

12 november 2001S.01.0007.N AC nr. ...

Met de regel dat een mindervalide gerechtigd is op kinderbijslag op voorwaarde dat het rechtgevend kind deel 
uitmaakt van hetzelfde gezin en hij dit recht behoudt ten behoeve van het kind dat geplaatst is door de 
bevoegde overheid, heeft de wetgever aangeduid dat het rechtgevend kind principieel moet "deel uitmaken 
van hetzelfde gezin", maar dat het recht ook bestaat als het kind geplaatst is, ongeacht of de plaatsing dateert 
van voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde voorwaarden voor de toekenning van 
inkomensvergangende of integratie, tegemoetkoming voldoet (1). (1) Zie: K.B. nr 122 tot wijziging van de 
sameneordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S. 12 januari 1983, 370 e.v. meer 
bepaald het verslag aan de Koning, punt 2; Wet 29 dec. 1990, houdende sociale bepalingen, Memorie van 
toelichting bij ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Senaat, 1990-1991, nr 1115, 1, p. 41).

Werknemers - Mindervalide rechthebbende - Rechtgevend kind - Plaatsing in instelling - Opening van het recht

- Art. 56 quinquies, § 1, eerste en tweede lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders

Werknemers - Mindervalide rechthebbende - Vergoeding - Voorwaarden - Rechtgevend kind - Deel uitmaken van gezin - 
Begrip

- Art. 56 quinquies, § 1, eerste en tweede lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders

23 april 2001S.00.0149.N AC nr. ...

De woorden "en/of" vermeld in artikel  2, § 1, 2° K.B. 3 mei 1991 betekenen niet dat de rechthebbende op 
verhoogde kinderbijslag de keuze heeft de lichamelijke of geestelijke arbeidsongeschiktheid te laten 
vaststellen ofwel aan de hand van de officiële Belgische Invaliditeit ofwel aan de hand van de lijst kinderziekten 
en -aandoeningen.

Werknemers - Verhoogde bijslag - Gehandicapt kind - Ongeschiktheid - Evaluatiemethode - Uitvoeringsbesluit - Woorden 
"en/of"

- Art. 2, § 1, 2° KB 3 mei 1991

Een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar heeft recht op verhoogde kinderbijslag wanneer zijn 
ongeschiktheidsgraad van ten minste 66% wordt vastgesteld door gezamenlijke toepassing van de officiële 
Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit en de lijst van aandoeningen, ofwel de schaal of de 
lijst afzonderlijk, naargelang de bepalingen omtrent de gebruiksvoorwaarden ervan.

Werknemers - Verhoogde bijslag - Gehandicapt kind - Ongeschiktheid - Evaluatiemethode - Criteria

- Art. 2, § 1 KB 3 mei 1991

- Artt. 47 en 63 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

5 oktober 1998S.97.0170.N AC nr. ...

Een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar heeft recht op verhoogde kinderbijslag wanneer zijn 
ongeschiktheidsgraad van ten minste 66% wordt vastgesteld door de Officiële Belgische Schaal ter bepaling 
van de graad van invaliditeit;  de invaliditeitspercentages wegens gehoordalingen vastgesteld aan de hand van 
deze Schaal worden bepaald zonder dat bij de meting van de gehoordaling gebruik wordt gemaakt van 
correctie door middel van een hoorapparaat.

Werknemers - Rechtgevend kind - Gehandicapt kind - Verhoogde bijslag - Vereiste ongeschiktheid - Vaststelling - Graad van 
invaliditeit - Officiële Belgische Schaal

- Artt. 712 en 713 Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit

- Art. 2 KB 3 mei 1991

- Artt. 47 en 63 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

4 mei 1998S.97.0100.N AC nr. ...

De kinderbijslag is niet verschuldigd ten behoeve van kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed.~

Werknemers - Gewone kinderbijslag - Rechthebbende - Rechtgevend kind - Toekenning - Beperking - Opvoeding buiten het 
Rijk - Principe

- Art. 52, eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

P. 982/30476-9-2016



Is wettig het arrest dat na te hebben vastgesteld dat rechtgevende kinderen in het buitenland onderwijs 
volgen maar dat niet blijkt dat de opvoedingsopdracht van de in België verblijvende ouders aldaar door iemand 
anders is overgenomen vervolgens oordeelt dat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers niet 
gerechtigd was de gewone kinderbijslag te ontzeggen aan de rechthebbenden voor hun rechtgevende 
kinderen.~

Werknemers - Gewone kinderbijslag - Rechtgevend kind - Rechthebbende - Toekenning - Beperking - Opvoeding buiten het 
Rijk

- Art. 52, eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

19 januari 1998S.97.0082.N AC nr. ...

Het recht op verhoogde kinderbijslag wordt hersteld ten behoeve van een wees, wanneer de feitelijke 
scheiding van de opnieuw gehuwde overlevende ouder en zijn echtgenoot, bekrachtigd wordt door een 
gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats aanduidt.

Werknemers - Verhoogde wezenbijslag - Huwelijk overlevende ouder - Uitsluiting van recht - Feitelijke scheiding - Herstel 
van recht

- Art. 56bis, § 2 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat gehuwden feitelijk gescheiden leefden vanaf een 
bepaalde datum en dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd werd door het vonnis waarbij de echtscheiding 
door onderlinge toestemming werd uitgesproken, vervolgens beslist dat het recht op verhoogde wezenbijslag 
wordt hersteld vanaf de eerste van de maand volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde de datum van de 
feitelijke scheiding, zonder te hebben vastgesteld dat op de datum van de wijzigende gebeurtenis een 
rechtelijke beschikking was tussengekomen die de feitelijke scheiding van de gehuwde bekrachtigt.

Werknemers - Verhoogde wezenbijslag - Huwelijk overlevende ouder - Uitsluiting van recht - Feitelijke scheiding - Herstel 
van recht - Afzonderlijke verblijfplaats - Echtscheiding door onderlinge toestemming

- Art. 56bis, § 2, tweede lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders

5 mei 1997S.96.0071.F AC nr. ...

Kinderbijslag voor een wees wordt tot het bedrag van de gewone bijslag verminderd, wanneer de overlevende 
vader of moeder een huishouden vormt;  hoewel er in de regel een vermoeden is dat een huishouden wordt 
gevormd wanneer er samenwoning is van personen van verschillend geslacht, geldt dat wettelijk vermoeden 
maar als de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers het materiële feit van die samenwoning bewijst.

Werknemers - Kinderbijslag - Rechthebbende - Wees - Bedrag - Bedrag van de gewone bijslag - Vader - Moeder - 
Overlevende ouder - Huishouden - Vermoeden - Samenwonende - Bewijs - Bewijslast

- Art. 56bis, § 2 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

9 september 1996S.96.0008.N AC nr. ...

De in artikel  70 Kinderbijslagwet werknemers bepaalde verdeelsleutel en toewijzingsregel is een op zichzelf 
staande regel die de toestand van de geplaatste kinderen beheerst.~

Werknemers - Vergoedingen - Uitbetaling - Toewijzing - Plaatsing in instelling - Wettelijke verdeelsleutel - Toewijzingsregel - 
Toepasselijke wetsbepaling - Aard

Een kind wordt geacht geplaatst te zijn door de bevoegde overheid, zolang de maatregel niet is ingetrokken.~

Werknemers - Vergoedingen - Uitbetaling - Toewijzing - Plaatsing in instelling - Einde - Feitelijke beëindiging door moeder - 
Plaatsingsmaatregel - Begrip - Draagwijdte

- Art. 70 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

12 juni 1995S.93.0145.N AC nr. ...

Wanneer het op kinderbijslag rechtgevende kind tijdens zijn militaire dienst ten minste 66 percent 
arbeidsongeschikt wordt, blijft het recht geven op kinderbijslag tot aan zijn leeftijd van 25 jaar.~

Werknemers - Kinderbijslag - Op kinderbijslag rechtgevende kind - Militaire dienst - Arbeidsongeschiktheid van ten minste 
66 percent tijdens die dienst - Arbeidsongeschiktheid

- Artt. 1 en 4, § 1, eerste en tweede lid KB 12 aug. 1985 tot uitvoering van art. 62, § 6, van de gecoördineerde 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

- Artt. 62, § 6, en 63, eerste en derde lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders

P. 983/30476-9-2016



ZELFSTANDIGEN

12 juni 1995S.95.0007.N AC nr. ...

Overeenkomstig artt. 1, eerste lid, 2°, K.B. 12 april 1984 en 19, § 1, K.B. 8 april 1976, kan de rechthebbende 
slechts verhoogde kinderbijslag ontvangen voor een kind dat bij hem inwoont.~

Zelfstandigen - Verhoogde gezinsbijslag - Rechthebbende met personen ten laste - Kind - Samenwonende

GOEDEREN

25 oktober 2004S.01.0099.F AC nr. 506

Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van artikel  1, eerste lid, 
Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1997, 
AR C.96.0216.F, nr 412; D. PLAS, "La convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence belge 
en matière sociale", Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélange en hommage à Pierre 
Lambert, Brussel, 2000, p. 650, nr 28, en de noot 72.

 - Vermogensrecht - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 1952 - Goed - 
Begrip - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen

- Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd 
bij Wet 13 mei 1955

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het recht op ouderdoms- en weduwenrenten van de 
bedienden van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi een "eigendom" is, in de zin van artikel  1 van het aanvullend 
Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M., terwijl het recht op de verhogingen van die renten geen 
"eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1, als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot 
de renten, geen enkel verband bestaat tussen het bedrag van de betaalde bijdragen en dat van het ontvangen 
pensioen.

 - E.V.R.M. - Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 - Artikel 1 - Eigendom

- Artt. 18, 21, 32, 33 en 60 KB 25 jan. 1952

- Art. 3, § 1, a en d Wet 16 juni 1960

GRAFSCHENNIS

5 oktober 1999P.99.1034.N AC nr. ...

Grafschennis is de opzettelijk gepleegde materiële daad, niet alleen tegen het graf maar ook tegen de 
rustplaats van een overledene, waarbij zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst.

 - E.V.R.M. - Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 - Artikel 1 - Eigendom

- Art. 453 Strafwetboek

GRIFFIE - GRIFFIER

11 januari 1999S.98.0038.N AC nr. ...

Rechterlijke akten zonder bijstand van de griffier zijn nietig.~

 - Burgerlijke zaken - Zetel - Samenstelling - Griffier - Bijstand rechter - Rechterlijke akten - Geen melding van 
tegenwoordigheid

- Artt. 170 en 780, 1° Gerechtelijk Wetboek

24 augustus 1998P.98.1170.F AC nr. ...
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De door de griffier van de onderzoeksrechter gedane vaststelling dat hij het bevel tot aanhouding aan de 
verdachte heeft betekend en dat hij hem een afschrift ervan, alsmede van de andere, in artikel   16, § 7, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bedoelde stukken heeft overhandigd, is een authentieke akte waartegen alleen in een 
valsheidsprocedure kan worden opgekomen.

 - Voorlopige hechtenis - Betekening van het aanhoudingsbevel aan de verdachte - Vaststelling dat het vormvereiste 
inachtgenomen is - Bewijswaarde

- Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 februari 1996M.80.0003.F AC nr. ...

De voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.~

 - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier - 
Niet-inachtneming van die rechtsvorm

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

De correctionele rechter is niet verplicht het verzoek om de processen-verbaal of verslagen te doen voorlezen 
door de griffier in te willigen. Hij staat de voorlezing enkel toe als hij dat nuttig acht voor de verdediging en de 
ontdekking van de waarheid en hij moet een dergelijk verzoek afwijzen telkens als hij van oordeel is dat die 
maatregel geen invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten van de zaak.~

 - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

GRONDWET

ALGEMEEN

22 december 2000C.99.0164.N AC nr. ...

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op 
een preciese juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft (1). (1) Cass., 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, nr 137 met 
conclusie adv.-gen. Dubrulle.

Algemeen (oud) - Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) - Artikel 145 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

Algemeen (oud) - Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) - Artikel 144 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

29 juni 2000C.98.0512.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die niet antwoordt op een nauwkeurig en omstandig 
verweer waarin verfieerbare objectieve gegevens worden aangevoerd (1). (1) Cass. 24 jan. 1994, A.R. 
S.93.0101.N, nr 45.

Algemeen (oud) - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Redengeving

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.~

Algemeen (oud) - Grondwet (1831) - Artikel 92 - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Draagwijdte

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire 
bevoegdheid begane onrechtmatigheid vast te stellen.~

Algemeen (oud) - Grondwet (1831) - Artikel 92 - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Draagwijdte

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

14 december 1995C.93.0122.N AC nr. ...
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Uit de enkele omstandigheid dat de rechter voor bepaalde elementen van de schade rekening houdt met 
geldende barema's of met fiscale aangiften van de onteigende, volgt niet noodzakelijk dat de aldus berekende 
onteigeningsvergoeding niet overeenstemt met de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bedoeld in 
artikel  11 (oud) Gw.~

Algemeen (oud) - Onteigening ten algemenen nutte - Grondwet (1831) - Artikel 11 - Billijke en voorafgaande 
schadeloosstelling - Barema's en fiscale aangiften

GRONDWET 1831 (ART. 1 TOT 99)

28 december 2004P.04.1647.F AC nr. 628

Artikel 97 G.W. 1831 is niet van toepassing op de motivering van de beslissingen van de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis.

Algemeen (oud) - Art.  97 (oud) - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 97 Grondwet 1831

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

Gelet op het belang en op de complexiteit van het strafproces, op de noodzakelijke spoed waarmee de 
waarheid moet worden achterhaald en op de noodwendigheden van de beveiliging van de samenleving tegen 
de misdaad, worden de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van niet-
discriminatie, niet geschonden door de strafrechter die over een strafvordering uitspraak moet doen en op 
niet tegensprekelijke wijze een maatregel van medisch deskundigenonderzoek beveelt.~

Algemeen (oud) - Art.  10 (oud) - Artikel 11 - Strafzaken - Strafvordering - Geneeskundig deskundigenonderzoek - 
Tegensprekelijk karakter - Verschillende behandeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1831

21 april 1998P.96.1470.N AC nr. ...

Nu geen wetsbepaling militairen of anderen het recht verleent om in een kazerne of een ander militair 
kwartier, ook niet in de slaapkamers, hun woning in de zin van artikel 15 Grondwet te vestigen, levert het 
toezicht op deze kamers door de ter zake bevoegde verantwoordelijken dan ook geen schending op van de 
door artikel 15 Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van de woning.~

Algemeen (oud) - Art.  15 (oud) - Woning - Onschendbaarheid - Militair - Kazerne - Slaapkamer - Toepassingsgebied

- Art. 15 Grondwet 1831

Onder het woord 'woning', in de zin van artikel 15 Grondwet, moet worden verstaan de plaats, met inbegrip 
van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke 
verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven.~

Algemeen (oud) - Art.  15 (oud) - Woning

- Art. 15 Grondwet 1831

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

Algemeen (oud) - Art.  17 (oud) - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend 
personeel - Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...
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De bevoegdheid om de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen te berechten, die door de 
respectieve Gemeenschaps- of Gewestraad in beschuldiging worden gesteld, wordt niet aan het Hof van 
cassatie toegekend door artikel 95 (oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht van het Hof omschrijft, maar wel 
door artikel 59sexies (oud), dat bij de@@                                             CCCCCC                   wijziging van 5 mei 1993 
in de Grondwet is ingevoegd.~

Algemeen (oud) - Art.  95 (oud) - Draagwijdte

- Art. III KB 17 feb. 1994

- Artt. 125 en 147, tweede lid Grondwet 1994

- Artt. 59sexies en 95, tweede lid Grondwet 1831

Algemeen (oud) - Art.  59 (oud) - Artikel 59sexies - Draagwijdte

- Art. III KB 17 feb. 1994

- Artt. 125 en 147, tweede lid Grondwet 1994

- Artt. 59sexies en 95, tweede lid Grondwet 1831

30 mei 1996C.94.0024.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat aanvoert dat de bestreden beslissing onvoldoende antwoordt op 
eisers verweer zonder aan te geven hoe daaruit een schending van artikel  97 Gw. (1831) voortvloeit.~

Algemeen (oud) - Art.  97 (oud) - Onvoldoende antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, A.C., 1996, nr ...~

Algemeen (oud) - Art.  92 (oud) - Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Draagwijdte

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

Algemeen (oud) - Art.  17 (oud) - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend 
personeel - Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

Algemeen (oud) - Art.  90 (oud) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering - Minister 
beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid met artikel 7 E.V.R.M. en 
artikel 15 I.V.B.P.R.
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Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon een lid van de regering krachtens de oude artt. 90 en 134 Gw. voor 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van gemeen recht, 
anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriële functie die, op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet 
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof een discretionaire macht 
toekenden om hen te berechten, met karakterisering van het misdrijf en bepaling van de straf; de ministeriële 
verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een in de uitoefening van de functie gepleegd feit, dat, op het 
ogenblik waarop het werd gepleegd, geen bij de strafwet omschreven misdrijf was of op een bij de strafwet 
omschreven misdrijf.

Algemeen (oud) - Art.  90 (oud) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering - Minister 
beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een uitvoeringswet

7 december 1995C.93.0148.N AC nr. ...

Wanneer de pacht beëindigd wordt door een onteigening ten algemenen nutte komt aan de pachter de 
vergoeding toe, bepaald in artikel  11 (oud) Gw. en niet die bepaald in artikel  46 Pachtwet.~

Algemeen (oud) - Art.  11 (oud) - Onteigening ten algemenen nutte - Pacht - Afgaande pachter - Vergoeding

24 april 1995S.94.0101.F AC nr. ...

Art. 37, §1, K.B. 19 dec. 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in zijn versie na het K.B. van 20 juli 
1981, schendt de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat gehuwde vrouwen en weduwen, die onder 
toepassing vallen van het K.B. nr. 38 gelijkstelling kunnen vragen met de personen die, buiten de activiteit 
waardoor zij onder toepassing vallen van het K.B. nr. 38, gewoonlijk en in hoofdzaak een andere 
beroepsactiviteit uitoefenen, terwijl het niet dezelfde mogelijkheid verleent aan gehuwde mannen en 
weduwnaars, die overigens voor de jaren 1981 tot 1984 dezelfde voorwaarden vervullen.

Algemeen (oud) - Art.   6 (oud) - Art. 6bis (oud) - Zelfstandigen - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden - Gehuwde vrouwen - Weduwen - Begrip - Sociale zekerheid - Bijdragen

- Art. 37, § 1 KB 19 dec. 1967

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

- Art. 12, § 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Algemeen (oud) - Art.   6 (oud) - Art. 6bis (oud) - Zelfstandigen - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Gehuwde vrouwen - 
Weduwen - Begrip - Sociale zekerheid - Bijdragen

- Art. 37, § 1 KB 19 dec. 1967

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

- Art. 12, § 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, die vervat is in artikel  6 Gw. 7 feb. 1831 en in artikel  10 Gw. 17 
feb. 1994, en die van niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, 
die vervat is in artikel  6bis Gw. 7 feb. 1831 en artikel  11 Gw. 17 feb. 1994, impliceren dat een ieder die zich in 
dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat 
onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een dergelijke 
verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de genomen 
maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.

Algemeen (oud) - Art.   6 (oud) - Art. 6bis (oud) - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten 
en vrijheden

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

Algemeen (oud) - Art.   6 (oud) - Art. 6bis (oud) - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

23 september 1994C.92.8241.N AC nr. ...
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Een onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de rechter levert geen schending 
op van het vormvereiste van artikel  97 (oud), Gw.~

Algemeen (oud) - Art.  97 (oud) - Begrip en aard van een motief - Onjuiste feitelijke vaststelling of verkeerde beoordeling

26 april 1994P.94.0323.N AC nr. ...

Wanneer een commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over een geschil betreffende de 
individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat het beantwoorden van 
conclusies impliceert.~

Algemeen (oud) - Art.  97 (oud) - Uitspraak over geschil betreffende individuele vrijheid - Verplichting beslissing met redenen 
te omkleden - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij

26 april 1994P.94.0529.N AC nr. ...

Een met redenen omkleed bevel van de recht dat voldoet aan artikel  3 Wet Voorlopige Hechtenis, is het bevel 
tot medebrenging dat de identiteit vermeldt van de betrokkene, de plaats en datum en de omschrijving met de 
termen van de wet van het ten laste gelegde misdrijf, de opsomming van de wetsartikelen die het feit als 
misdrijf omschrijven en de strafmaat bepalen, alsmede de vaststelling dat de persoon niet reeds ter 
beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld en dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan 
voortspruitende uit de elementen die thans voorhanden zijn terloops het tot op heden gevoerde onderzoek.~

Algemeen (oud) - Art.   7 (oud) - Met redenen omkleed bevel van de rechter - Aanhouding - Bevel tot medebrenging

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE)

14 oktober 2002C.00.0363.N AC nr. 536

Met "wet" in de zin van artikel 108, vierde lid, van de Grondwet 1831 wordt bedoeld een wet, die specifiek de 
wijze regelt waarop het de gemeenten toegelaten wordt zich te verenigen; de gemeenten mogen zich niet 
verenigen tenzij op de wijze die door of krachtens een wet met die strekking wordt bepaald (1). (1) Zie R.v.St., 
DRIESSENS, nr 40.314, 15 september 1992, Arr. R.v.St., 1992, z.p.9 e.v.; thans artikel 162, vierde lid gecoörd. 
Gw.

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 (oud) - Gemeente - Vereniging van gemeenten - Gemeentelijk belang - 
Regeling door "wet"

- Art. 108, vierde lid Grondwet 1831

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 134 (oud) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - 
Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet tot uitvoering van artikel 90 Gw. - 
Verenigbaarheid met artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 I.V.B.P.R.

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon een lid van de regering krachtens de oude artt. 90 en 134 Gw. voor 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van gemeen recht, 
anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriële functie die, op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet 
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof een discretionaire macht 
toekenden om hen te berechten, met karakterisering van het misdrijf en bepaling van de straf; de ministeriële 
verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een in de uitoefening van de functie gepleegd feit, dat, op het 
ogenblik waarop het werd gepleegd, geen bij de strafwet omschreven misdrijf was of op een bij de strafwet 
omschreven misdrijf.

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 134 (oud) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - 
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Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet tot uitvoering van artikel 90 Gw.

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

8 september 2004P.04.0466.F AC nr. 391

Onder de term woning, in de zin van artikel 15 van de Grondwet, moet worden verstaan de plaats, met 
inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn 
werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven (1). (1) Cass., 23 juni 1993, AR 
P.93.0374.F, nr 303; 21 april 1998, AR P.96.1470.N, nr 204 en zie Cass., 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713.

Art.  15 - Woning

- Art. 15 Grondwet 1994

7 september 2004P.02.1685.N AC nr. 384

De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling 
van de raadkamer (1). (1) Grondwettelijk Hof, 12 mei 2004, nr 84/2004. B.S., 27 sept. 2004, 69407.

Art.  11 - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Grondwettigheid

Art.  10 - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Grondwettigheid

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385

De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling 
van de raadkamer (1). (1) Grondwettelijk Hof, 12 mei 2004, nr 84/2004, B.S., 27 sept. 2004, 69407.

Art.  11 - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Grondwettigheid

Art.  10 - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Grondwettigheid

28 juni 2004C.02.0412.F AC nr. 362

Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is slechts de voorstelling 
van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een gedachte of mening in de betekenis die de 
artikelen 19 en, derhalve, 25 van de gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (1). (1) Zie Cass., 2 
maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 697); 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, nr 202, met concl. O.M., in Bull. 1996; 
R.C.J.B. 1998, pp. 357 en vlg. en de noot "La responsabilité en cascade en matière civile" van de h. HANOTIAU, 
inz. pp. 378 tot 380; 29 juni 2000, AR C.98.0530.F, nr 420.

Art.  25 - Drukpers - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - 
Toepassingsgebied - Foto

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

De artt. 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artt. 10 en 11 Gw. vereisen noch de motivering van de 
schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties, noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend 
zijn samengesteld uit permanente magistraten.

Art.  11 - Genot van de rechten en vrijheden zonder discriminatie - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Toepassing

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Toepassing
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11 juni 2004F.02.0010.F AC nr. 318

Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. (1964), thans artikel  419, eerste lid, 3°, W.I.B. (1992), vóór de wijziging ervan bij 
artikel  44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, schendt de artt. 10 
en 11 Gw. in zoverre het van toepassing is op een ambtshalve ontheffing verleend door de gewestelijk 
directeur der belastingen (1). (1) Grondwettelijk Hof, 4 feb. 2004, nr. 23/2004, B.S. 30 april 2004 (2de uitg.).

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Overeenstemming - Inkomstenbelastingen - Ontheffing - Teruggave van 
belastingen na een bezwaar of een ambtshalve ontheffing - Moratoire interest

- thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

Het middel dat de schending van artikel  12, Gw. aanvoert zonder te verduidelijken in hoeverre die bepaling 
zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 2000, AR P.00.1210.F, nr 432.

Art.  12 - Cassatiemiddel - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Grondwet 1994

15 januari 2004F.02.0006.N AC nr. 24

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, A.C., 2004, nr ...

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, A.C., 2004, nr ...

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan 
er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of 
niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover 
het onderscheid aan voormelde voorwaarden voldoet (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

3 december 2003P.02.0828.F AC nr. 613

Art. 211bis Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw., wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het de appèlrechters, 
op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen, verplicht eenstemmig uitspraak te doen wanneer ze de 
beslissing van de eerste rechter wijzigen die zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van die burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering 
daarbij geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren (1) (2) (3). (1) Zie Cass., 7 sept. 1999, AR P.98.1282.F, nr 439. 
(2) Cass., 9 okt. 2002, AR P.02.0828.F, nr ... (3) A.A., 24 sept. 2003, nr 124/2003, B.S., 26 nov. 2003, blz. 56813.

Art.  11 - Hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak van de beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - 
Veroordeling - Eenstemmigheid - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Art.  10 - Hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak van de beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - 
Veroordeling - Eenstemmigheid - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

19 juni 2003F.01.0078.F AC nr. 368
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Het middel dat niet preciseert welke doelstellingen de gelaakte belastingverordening nastreeft noch hoe het 
verschil in behandeling tussen de door de overheid gesubsidieerde of erkende personen en zij die dat niet zijn 
niet redelijkerwijs in verhouding zou staan met die doelstellingen, is onduidelijk.

Art.  10 - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting - Verschillende behandeling - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

27 mei 2003P.03.0139.N AC nr. 322

Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop van abonnementen op 
tijdschriften van deur tot deur, op de openbare weg of een openbare markt, die voor het overige vrij te koop 
kunnen worden aangeboden en gekocht, maakt geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit.

Art.  25 - Ambulante activiteit - Verkoop van abonnementen op tijdschriften - Voorafgaandelijke machtiging - Schending

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

- Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten

Art.  19 - Ambulante activiteit - Verkoop van abonnementen op tijdschriften - Voorafgaandelijke machtiging - Schending

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

- Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten

22 mei 2003C.02.0555.N AC nr. 315

Een op grond van een door de wetgever, na arrest van het Grondwettelijk Hof, wegens schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden 
rechterlijke beslissing, kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na de 
bestreden beslissing in werking getreden (1). (1) Cass., 29 sept. 2000, AR C.97.0154.N, nr 502.

Art.  11 - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  10 - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

26 maart 2003P.03.0412.F AC nr. 208

De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren, kennisnemen of opnemen 
van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats, zonder ze te betreden of door middel van een 
technisch middel van buiten uit (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1995, AR P.94.1030.N, ,nr 18.

Art.  15 - Onschendbaarheid van de woonplaats - Afluisteren van gesprekken in een woonplaats - Waarneming van buiten 
uit - Wettelijkheid

- Art. 15 Grondwet 1994

24 maart 2003S.02.0029.F AC nr. 193

De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid heeft pas uitwerking 
twaalf maanden na het einde van de door de werkloze gevolgde cursus sociale promotie, wanneer met name 
gelijktijdig is voldaan aan de voorwaarde dat de werkloze de lessen gedurende ten minste negen maanden 
regelmatig heeft bijgewoond en aan de voorwaarde dat de cursus met succes werd beëindigd of stopgezet om 
een reden onafhankelijk van de wil van de werkloze  of ten gevolge van een tewerkstelling; die regel is niet in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Overeenstemming - Werkloosheid - Recht op uitkering - Langdurige 
werkloosheid - Schorsing - Beslissing - Uitwerking - Cursus sociale promotie - Twaalf maanden na het einde van de cursus - 
Voorwaarden - Cumulatie

- Art. 83, § 6, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 10 Grondwet 1994

18 maart 2003P.02.1357.N AC nr. 174

Houdt geen verband met het gelijkheidsbeginsel het middel dat alleen een ongelijke behandeling van niet-
gelijke toestanden aanvoert.

Art.  11 - Gelijkheidsbeginsel - Ongelijke behandeling van niet-gelijke toestanden

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheidsbeginsel - Ongelijke behandeling van niet-gelijke toestanden
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- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

21 februari 2003F.01.0014.N AC nr. 126

De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof of de artikelen die het 
procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van nieuwe grieven voor het hof 
van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schenden, valt niet onder toepassing van artikel  26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, nu zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde 
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle partijen, en 
noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd (1). (1) Cass., 5 april 1996, AR nr A.94.0002.F, 
nr 111; Cass., 18 mei 2001, AR nr F.00.0009.N, nr 294.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe grieven - Hangende gedingen - 
Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het 
Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Art.  11 - Aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Non-discriminatie - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe 
grieven - Hangende gedingen - Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 - Grondwettelijk Hof - 
Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40

Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig 
met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van 
verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (1). (1) Zie 
Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201.

Art.  12 - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

23 december 2002S.01.0130.F AC nr. 690

Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart een dag tijdens de 
periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die kaart dient te zijn om voor die periode 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak 
maken op uitkeringen (1); die regel is niet in strijd met de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
evenmin met de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden (2). (1) Cass., 11 maart 2002, AR S.01.0140.F, nr .... (2) Zie Cass., 12 jan. 1998, AR F.96.0097.F, nr 19; 
6 mei 1999, AR F.98.0088.F, nr 265.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming - 
Werkloosheid - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Onrechtmatige daad

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Overeenstemming - Werkloosheid - Controle - Controlekaart - Voorlegging - 
Bewaring - Onrechtmatige daad

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak in twee instanties (1). (1) Grondwettelijk 
Hof, 28 maart 2002, nr 61/2002, B.S. 18 juni 2002, p. 27789; artt. 377 tot 385 W.I.B. (1992) vóór de wijziging 
ervan bij de W. van 15 maart 1999.
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Art.  11 - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Niet-bestaan van een rechtspraak in twee 
instanties - Grondwettigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 278 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Art.  10 - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Niet-bestaan van een rechtspraak in twee 
instanties - Grondwettigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 278 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 mei 2002P.02.0507.F AC nr. 296

Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer mag duren dan 
vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of 
wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarige (1). (1) Zie 
J. VELU, Notes de droit public, tweede dl., Le statut des gouvernés, tweede uitg., Brussel, 1977-78, blz. 819 en 
820, nr. 1330, M. VERDUSSEN, Contours du droit constitutionnel pénal, Brussel, 1995, blz. 386, Novelles, 
Protection de la jeunesse, Brussel, 1978, blz. 395, nr. 1168, R. LOOP, opm. sub Brussel (jeugdkamer), 4 mei 
1992, Rev. dr. pén., 1992, blz. 887, C. DE VALKENEER en A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", 
in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 361, nr. 55.

Art.  12 - Artikel 12, tweede lid - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Wettigheid - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad 
ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - Draagwijdte - Minderjarige

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

19 februari 2002P.00.1100.N AC nr. 117

De bescherming van de artikelen 8, lid 1 EVRM en 15 Gw. omvat de bedrijfsruimte in de mate dat al daar 
ontwikkelde activiteiten een privé karakter vertonen of er vertrouwelijke briefwisseling wordt bewaard.

Art.  15 - Omvang van de bescherming

11 februari 2002F.98.0053.F AC nr. 93

Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artt. 10 en 11 Gw. indien het in die zin wordt geïnterpreteerd 
dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende 
voorheffing niet op de belasting kon worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke 
aanslagtermijn (1). (1) Grondwettelijk Hof 20 sept. 2001, nr. 113/2001, B.S. 20 nov. 2001, p. 39334; W.I.B. 
[1992] voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 
maart 1999, p. 9882.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming - 
Inkomstenbelastingen - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende 
voorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling - Moratoire interest

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Overeenstemming - Inkomstenbelastingen - Voorheffingen en 
belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - 
Terugbetaling - Moratoire interest

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Art. 12 Gw. regelt de titel op grond waarvan een persoon kan worden aangehouden buiten het geval van 
ontdekking op heterdaad, doch niet de rechterlijke beslissingen krachtens welke de wettelijk verrichte 
aanhouding achteraf wordt gehandhaafd (1). (1) Cass., 4 maart 1992, A.R. 9770, nr. 352.

Art.  12 - Toepassingsgebied - Aanhouding - Titel - Handhaving - Rechterlijke beslissingen

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994
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De termijnen die bepaald worden in artikel  12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende de erkenning van 
en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda - bepaling krachtens hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier 
dagen te rekenen van zijn hoger beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet - houden geen verband 
met de in artikel  12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de 
niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van 
verdediging schendt (1). (1) Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 betreffende 
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda blijkt dat de termijnen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene 
moet horen (vier dagen) en uitspraak moet doen (acht dagen) niet kunnen worden gecumuleerd (Verslag, 
Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 247/3, blz. 75), wordt de niet-naleving ervan niet bestraft. De opzet van de 
twee paragrafen van artikel  12 van die wet verschilt. Een sanctie wordt uitsluitend voorzien in het geval van § 
2 (vordering tot voorlopige aanhouding), in geval van overschrijding van de termijn van drie maanden 
waarbinnen het door het Internationaal Tribunaal uitgevaardigde aanhoudingsbevel moet worden betekend. 
Zie Verslag, Gedr. St., Kamer, 1995-1996, nr. 359/7, blz. 10.

Art.  12 - Toepassingsgebied - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het 
Internationaal Tribunaal - Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Termijnen - Sanctie - 
Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

4 januari 2002F.00.0081.F AC nr. 10

De in art .10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. (1994) 
neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden 
alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen 
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
met betrekking tot het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het 
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; het criterium van onderscheid tussen belastingplichtigen dat berust op 
de omstandigheid of deze al dan niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven vormt een 
criterium dat op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord in verhouding tot het aanzienlijk verlies 
van verschuldigde inkomsten m.b.t. de personenbelasting, tot het verlies van opcentiemen op de 
personenbelasting en op de giften van het Gemeentefonds (1). (1) Zie Cass., 28 juni 2001, A.R. F.00.0024.F, 
nr...

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 december 2001S.99.0118.N AC nr. ...

De artikelen 32, 2° en 46, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang gelezen met de artikelen 792, 
tweede lid en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet waar 
zij een onderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van het hoger beroep, tussen 
de geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het 
hoger beroep doet lopen en de geschillen waarvoor de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij 
gerechtsdeurwaarderexploot toepasselijk is (1). (1) Zie cass., 21 februari 2000, A.R. S.99.0118.N, nr 139 en A.H. 
nr 96/2001 van 12 juli 2001.

Art.  10 - Sociaal geschil - Gerechtelijke beslissing - Kennisgeving bij gerechtsbrief - Rechtsmiddel - Hoger beroep - Termijn - 
Modaliteiten - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - Verschillende behandelingen van rechtszoekenden - Geen 
discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid en 1051 Gerechtelijk Wetboek

Art.  11 - Sociaal geschil - Gerechtelijke beslissing - Kennisgeving bij gerechtsbrief - Rechtsmiddel - Hoger beroep - Termijn - 
Modaliteiten - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - Verschillende behandelingen van rechtszoekenden - Geen 
discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid en 1051 Gerechtelijk Wetboek

P. 995/30476-9-2016



22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

De artikelen. 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak 
doen op beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn ingesteld, 
zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, brengen de rechtszekerheid niet in het gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet 1994 niet (1). (1) Zie concl. O.M.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Overeenstemming - Inkomstenbelastingen - Cassatieberoep - Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming - 
Inkomstenbelastingen - Cassatieberoep - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - Algemeen 
beginsel van het recht op rechtszekerheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

28 juni 2001F.00.0024.F AC nr. ...

De in art .10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. (1994) 
neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden 
alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994)  inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen 
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
met betrekking tot het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het 
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in 
vereenvoudigende categorieën en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar 
gelang van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de gratis thuisbedeling 
van reclamedrukwerk die bepaalt dat op het bedelen van reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan 
worden opgenomen belasting is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder 
publicitair karakter (1). (1) Zie cass., 6 mei 1999, AR. F.98.0088.F, nr. 265.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

29 mei 2001P.99.1215.N AC nr. ...

Artikel 109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van de rechter in de 
jeugdrechtbank aan een kamer met één raadsheer wordt toegewezen schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet 
(1). (1) Grondwettelijk Hof 8 november 2000, nr 112/2000, B.S. 2 februari 2001, 2864.

Art.  10 - Rechterlijke organisatie - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Hof van beroep - Kamer 
met één raadsheer - Gelijkheidsbeginsel

- Art. 109bis, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

Art.  11 - Rechterlijke organisatie - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Hof van beroep - Kamer 
met één raadsheer - Gelijkheidsbeginsel

- Art. 109bis, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2001F.00.0009.N AC nr. ...
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De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof of de artikelen die het 
procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van nieuwe grieven voor het hof 
van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 GW. schenden, 
valt niet onder toepassing van artikel  26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof, nu 
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar 
betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing 
van de wet in de tijd (Artt. 10 en 11 GW. en artikel  26 Bijzondere wet Grondwettelijk Hof) (1). (1) Cass. 5 april 
1996, AR.94.0002.F, nr 111.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe grieven - Hangende gedingen - 
Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het 
Hof van Cassatie

Art.  11 - Aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Non-discriminatie - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe 
grieven - Hangende gedingen - Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 - Grondwettelijk Hof - 
Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

Art. 8, eerste lid, Besl. W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair gerechtshof bij meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het 
oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een 
vrijspraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 11 
oktober 2000 (101/2000, B.S. 29 december 2000, blz. 43347); cass., 10 januari 2001, A.R. P.98.1505.F, A.C., 
nr...

Art.  10 - Rechtspleging voor de militaire gerechten - Militair gerechtshof - Wijziging van de beslissing tot vrijspraak - 
Strafverzwaring - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

Art.  11 - Rechtspleging voor de militaire gerechten - Militair gerechtshof - Wijziging van de beslissing tot vrijspraak - 
Strafverzwaring - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

29 maart 2001F.99.0077.F AC nr. ...

De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en non-discriminatie verbieden dat 
categorieën van personen die in situaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, 
wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond 
voorhanden is.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Begrip - Categorieën van 
personen - Situaties die wezenlijk van elkaar verschillen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Begrip - Categorieën van personen - Situaties die wezenlijk van elkaar 
verschillen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

De gemeentelijke belastingverordening waarbij één enkele forfaitaire aanslagvoet in de jaarlijkse belasting 
wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen is in een niet vervallen verkaveling, zonder 
derhalve rekening te houden met objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat 
perceel, is in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke de Belgen het genot van de hun toegekende 
rechten en vrijheden zonder onderscheid verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte 
regel van de gelijkheid inzake belastingen (1). (1) Zie cass., 30 juni 1988, AR. F.973.F, nr. 680; 6 mei 1999, AR. 
F.98.0088.F, nr. 265.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen 
die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Aanslagvoet - Berekening - Criteria - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Gemeentebelastingen - 
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Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Aanslagvoet - 
Berekening - Criteria - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

14 februari 2001P.00.1606.F AC nr. ...

De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en die van de niet-discriminatie in het genot van aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden impliceert dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld (1). (1) Cass., 4 okt. 1999, A.R. S.97.0112.F, nr. 500.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

10 januari 2001P.98.1505.F AC nr. ...

Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het 
oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een 
vrijspraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 11 
okt. 2000 (101/2000, B.S., 29 dec. 2000, blz. 43343) ; Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.98.0094.F, nr. 43.

Art.  11 - Hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 58, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

Art.  10 - Hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 58, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

De artt. 10 en 11 Gw. worden niet geschonden door artikel  10bis V.T.Sv., in zoverre het bepaalt dat de 
personen die, in welke hoedanigheid ook, aan een legerfractie in het buitenland verbonden zijn of zij die de 
machtiging verkregen een troepenkorps te volgen dat er deel van uitmaakt, en die enig misdrijf hebben 
gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in België zullen kunnen worden vervolgd, noch door 
artikel  19, tweede lid, Mil.Sv., in zoverre het bepaalt dat dezelfde personen die, buiten oorlogstijd, beoordeeld 
worden door militaire rechtscolleges voor alle in buitenlands gebied gepleegde misdrijven (1). (1) Zie 
Grondwettelijk Hof, 11 okt. 2000 (101/2000, B.S., 29 dec. 2000, blz. 43343) ; Cass., 19 jan. 2000, A.R. 
P.98.0094.F, nr. 43.

Art.  11 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - Personen gemachtigd 
om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges - Bevoegdheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art.  10 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - Personen gemachtigd 
om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges - Bevoegdheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 december 2000P.00.1384.F AC nr. ...

Onder het begrip "woning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats worden verstaan die een 
persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven 
(1). (1) Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0374.F, nr. 303; 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204.

Art.  15 - Woning

- Art. 87 Wetboek van Strafvordering
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- Art. 15 Grondwet 1994

17 november 2000F.99.0156.N AC nr. ...

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de 
belastingen, staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien 
van bepaalde categorieën van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de 
redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.  Maakt geen dergelijke 
verantwoording uit, de loutere omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden 
door een categorie belastingplichtigen te creëren van wie verwacht wordt dat zij de belasting zullen 
doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen.

Art.  11 - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

9 november 2000C.97.0151.F AC nr. ...

Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout, ware het een misdrijf, en 
gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer en ook al is er sprake van aantasting van de lichamelijke 
integriteit, dan nog is de in artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die 
bepaling een bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert (1). (1) Vgl. cass., 9 jan. 1998, AR. 
C.96.0372.F, nr. 15.

Art.  11 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van geneesheren - 
Aantasting van de lichamelijke integriteit - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art.  10 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van geneesheren - 
Aantasting van de lichamelijke integriteit - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...

De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere straffen dan die van het verval van het recht 
tot sturen, ingesteld ten behoeve van de politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hoger beroep, 
schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet.

Art.  10 - Straf - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank 
behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van het recht tot sturen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 195, derde lid Wetboek van Strafvordering

Art.  11 - Straf - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank 
behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van het recht tot sturen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 195, derde lid Wetboek van Strafvordering

29 september 2000C.97.0154.N AC nr. ...

Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de 
rechtsorde gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking 
getreden (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1994, A.R. 9459, nr 250.

Art.  10 - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na cassatieberoep

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  11 - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na cassatieberoep

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994
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29 juni 2000C.98.0530.F AC nr. ...

Art. 25 Gw. dat slechts het uitvloeisel is van artikel  19, waarborgt de vrijheid van meningsuiting, met name 
door te bepalen dat, wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, de uitgever, de drukker 
of de verspreider niet kan worden vervolgd (1).(1) Zie cass., 31 mei 1996, AR. C.95.0377.F, nr. 202 en concl. 
adv.-gen. J.F. Leclercq, alsook de noot van M. Hanotiau onder dat arrest in R.C.J.B., 1998, p. 378 en de noot 80.

Art.  25 - Drukpers - Censuur

- Art. 25 Grondwet 1994

De rechter die in kort geding beveelt dat een reeds gedrukt en te koop aangeboden tijdschrift uit de handel 
moet worden genomen, voert geen censuur in.

Art.  25 - Drukpers - Censuur

- Art. 25 Grondwet 1994

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

Noch artikel 8 E.V.R.M. noch artikel 29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om brieven die men op 
regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebruiken in een echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot 
voorlopige maatregelen tijdens dat geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige 
maatregelen een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het 
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.

Art.  29 - Briefgeheim - Brieven - Bewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meerderheid van stemmen genomen worden, zonder dat het 
eenstemmigheid van de leden van dat hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de 
krijgsraad opgelegde straffen verzwaren.

Art.  11 - Hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 58, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

Art.  10 - Hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 58, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de personen die in welke 
hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het leger dat zich op buitenlands grondgebied 
bevindt, of die gemachtigd zijn om een troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig 
misdrijf hebben gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in België kunnen worden vervolgd; ook 
artikel  19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de artikel  10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de voormelde 
personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in 
het buitenlands gebied gepleegde misdrijven.

Art.  10 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - Personen gemachtigd 
om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges - Bevoegdheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art.  11 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - Personen gemachtigd 
om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges - Bevoegdheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...
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Het enige artikel, § XV, W. 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan 
een kamer met één rechter, inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of 
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.

Art.  11 - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot internering - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

Art.  10 - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot internering - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

De beslissing tot verwerping van een vordering, ingesteld door onderdanen van vreemde landen waarmee 
geen wederkerigheidsakkoord is gesloten tot indexering van ouderdomsrenten, verzekerd door de bijdragen 
aan de Pensioens- en Gezinstoelagenkas voor de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, gestort 
voor dienstperioden die aan 1 juli 1960 voorafgaan, schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet.

Art.  11 - Koloniale ouderdomsrenten - Indexering - Vreemdelingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 3, a en 11, § 3 Wet 16 juni 1960

Art.  10 - Koloniale ouderdomsrenten - Indexering - Vreemdelingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 3, a en 11, § 3 Wet 16 juni 1960

4 oktober 1999S.97.0112.F AC nr. ...

De regel volgens welke de studieperioden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart in aanmerking 
worden genomen voor de arbeidsprestaties waarin hun bijzondere pensioenregeling voorziet, in zoverre zij uit 
hoofde van de beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats na hun studies hebben verricht, aan die regeling zijn 
onderworpen, is in overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] en moet derhalve toegepast worden.

Art.  11 - Overeenstemming - Pensioen - Werknemers - Luchtvaart - Burgerluchtvaart - Vliegend personeel - Rustpensioen - 
Bijzondere regeling - Studieperioden - Inaanmerkingneming

- Art. 16, § 1, 1° KB 3 nov. 1969

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

Art.  10 - Overeenstemming - Pensioen - Werknemers - Luchtvaart - Burgerluchtvaart - Vliegend personeel - Rustpensioen - 
Bijzondere regeling - Studieperioden - Inaanmerkingneming

- Art. 16, § 1, 1° KB 3 nov. 1969

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden, impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar 
beletten niet dat onderscheid tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het 
criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel; de omstandigheid dat de gegevens waarop de rechter acht slaat, bestonden vóór de 
wijziging van het reglement waarover een partij zich beklaagt, sluit niet uit dat zij in aanmerking kunnen 
worden genomen om te beoordelen of een onderscheid dat voordien niet bestond, in overeenstemming is met 
de voornoemde grondwettelijke regels.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Begrip - Beoordeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Begrip - Beoordeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994
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27 juli 1999P.99.1082.N AC nr. ...

De bescherming van het briefgeheim strekt zich niet uit tot een postpakket enkel doordat het ter verzending 
onder gesloten omslag of verpakking aan een private firma wordt aangeboden met vermelding van afzender 
en bestemmeling.~

Art.  29 - Briefgeheim - Bescherming - Draagwijdte - Postpakket - Verzending - Private firma

- Art. 29 Grondwet 1994

3 juni 1999C.98.0081.F AC nr. ...

Uit het in artikel  21 Gw. neergelegde beginsel dat elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht, valt af te 
leiden, enerzijds, dat de benoeming en de afzetting van bedienaren van een eredienst alleen maar door de 
bevoegde geestelijke overheid kunnen geschieden, overeenkomstig de regels van de eredienst, en anderzijds, 
dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaars van de eredienst alleen door dezelfde 
overheid en overeenkomstig dezelfde regels kunnen worden uitgeoefend.~

Art.  21 - Eredienst - Interne organisatie - Autonomie

- Art. 21 Grondwet 1994

6 mei 1999F.98.0088.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren niet 
dat de gemeentebelasting op de afvalophaling, die door de campingexploitanten verschuldigd is, vastgesteld 
wordt volgens de effectieve bezetting van de standplaatsen op de camping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de camping, ongeacht of ze bezet zijn, en ongeacht het aantal 
geproduceerd afval, terwijl voor de hotels, de belasting berekend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afvalcontainers, hanteert de gemeentelijke belastingverordening een redelijk criterium van het op te halen 
afval en de daartoe vereiste inspanning.~

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Gemeentebelastingen - 
Huisvuilophaling - Belasting - Tarief - Berekening - Campings - Hotels - Onderscheid volgens verschillende categorieën van 
belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Gemeentebelastingen - Huisvuilophaling - Belasting - Tarief - Berekening - 
Campings - Hotels - Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - 
Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Art.  84 - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling - Beperking

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Art.  84 - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Art.  84 - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek
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1 oktober 1998C.98.0369.F AC nr. ...

De onttrekking is een uitzonderlijke maatregel waarvan de toepassing niet kan worden uitgebreid, aangezien 
zij afwijkt van het beginsel volgens hetwelk niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die 
de wet hem toekent.

Art.  13 - Algemene regel - Exceptie - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Burgerlijke zaken - Onttrekking

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Grondwet 1994

24 augustus 1998P.98.1006.N AC nr. ...

Aan de vereiste dat een strafbepaling de strafbaar gestelde gedraging op voldoende precieze wijze omschrijft 
is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten 
en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving ervan wordt overgelaten aan de rechter.

Art.  14 - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

18 juni 1998C.96.0015.N AC nr. ...

De schadeloosstelling die toekomt aan iemand die ten algemenen nutte uit zijn eigendom wordt ontzet moet 
de volledige schade vergoeden; het verlies van een onwettig voordeel is geen vergoedbare schade; daaruit 
volgt dat geen onteigeningsvergoeding kan worden toegestaan voor een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste vergunning zijn uitgevoerd.~

Art.  16 - Onteigening ten algemenen nutte - Schadeloosstelling - Begrip - Omvang - Onwettig voordeel - Werken uitgevoerd 
zonder vergunning

- Art. 16 Grondwet 1994

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

Noch artikel  7 van het decreet van 2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid, noch artikel  26 
Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.~

Art.  26 - Recht om vreedzaam te vergaderen - Beperking

- Art. 7 Decr. 2-17 maart 1791

- Art. 26 Grondwet 1994

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

Wanneer uit het verzoek van de verweerder een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in 
verband met een mogelijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door een 
in een middel als geschonden aangewezen wetsbepaling, blijkt dat beide conflicten met elkaar verbonden zijn 
en dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, in de stelling van de verweerder, slechts aanwezig is in 
zoverre het E.V.R.M. door die wetsbepaling geschonden is, gaat het Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in.

Art.  10 - Artikel 11 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verzoek van de verweerder - Hof van Cassatie - In het middel 
als geschonden aangewezen wetsbepaling - Conflict met het E.V.R.M. - Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 11) - 
Verband - Verplichting voor het Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...
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De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel. Een provinciebelasting die geheven wordt op de waterwinning, en niet op de toevallige 
aanvoer van bemalingswater, welke aanvoer een verschillende feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; die 
belasting behandelt allen die opzettelijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op gelijke wijze.~

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

De vordering tot herstel van schade die is veroorzaakt door een fout, ook al maakt zij een misdrijf uit, is niet 
onderworpen aan de bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien die bepaling een bij de artt. 
10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert.~

Art.  11 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 
V.T.Sv. - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art.  10 - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Verjaring - Termijn bepaald bij artikel 26 
V.T.Sv. - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

17 december 1997P.97.1581.F AC nr. ...

Het bevel tot medebrenging, waarin het misdrijf wordt vermeld waarvoor het is uitgevaardigd, en dat binnen 
de vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming is betekend, is een met redenen omklede beschikking van de 
rechter in de zin van artikel  12, derde lid, Gw.~

Art.  12 - Artikel 12, derde lid - Met redenen omklede beschikking van de rechter

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

Art.  10 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

Art.  11 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994
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- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

Art.  24 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

20 juni 1997D.96.0005.N AC nr. ...

De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, die vervat is in artikel  10 gec.  Gw.  17 feb.  1994, en diegene 
van de niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, die vervat is in 
artikel   11 gec.  Gw.  17 feb.  1994, impliceren dat een ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde 
wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 
personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid en objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat;  het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met 
betrekking tot het doel en de gevolgen van de genomen maatregel;  het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden 
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijke verband van 
evenredigheid bestaat.

Art.  11 - Genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Niet-discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  10 - Genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Niet-discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Schendt artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet de beslissing van de raad van beroep waarbij voor de 
geneesheer een kortere termijn voor het hoger beroep wordt toegepast dan die welke geldt voor andere 
personen die hoger beroep kunnen instellen.~

Art.  10 - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Geneesheer - Bijzitter van 
de provinciale raad - Voorzitter van de nationale raad samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

Art.  11 - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Geneesheer - Bijzitter van 
de provinciale raad - Voorzitter van de nationale raad samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

7 januari 1997P.96.0678.N AC nr. ...

Het door artikel  13 Gw. (1994) gewaarborgde recht dat niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de 
rechter die de wet hem toekent, betekent alleen dat een ieder moet worden gevonnist volgens objectief 
vastgestelde bevoegdheids- en procedureregelen en niet mag worden gedaagd voor een ander dan het door 
de wet aangewezen rechtscollege; deze grondwetsbepaling houdt niet in dat de samenstelling van het door de 
wet als bevoegd aangewezen rechtscollege niet mag worden gewijzigd.

Art.  13 - Bevoegd rechtscollege - Samenstelling - Wijziging - Recht van de rechtsonderhorige

- Art. 13 Grondwet 1994

16 oktober 1996P.96.1278.F AC nr. ...

Tussen het O.M. en de verdachte bestaat een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een 
objectief criterium berust, nl. dat eerstgenoemde in het belang van de maatschappij een openbare dienst 
vervult die verband houdt met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt, 
terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk belang verdedigt.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Begrip - Openbaar ministerie en verdachte

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  11 - Aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Non-discriminatie - Begrip - Openbaar ministerie en verdachte

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

8 oktober 1996P.95.0603.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze, binnen de perken van de wet, of aan bepaalde beklaagden uitstel 
moet worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden 
moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden.~
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Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Veroordeling met uitstel - Toekenning - Weigering

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 10 Grondwet 1994

3 oktober 1996F.95.0086.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan Belgen toegekende rechten en 
vrijheden, alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt 
ook geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een gemeentebelasting die de door de gemeente gedane kosten voor wegenis- en 
netbouwwerken enkel ten laste legt van de personen aan wie ze speciaal ten goede komen, is bijgevolg niet 
ongelijk, als ze die voorwaarden vervult.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Ofschoon het beginsel van de scheiding der machten in geen enkele bepaling van de Gw.  vermeld wordt, volgt 
de toepassing ervan uit de Gw.  in haar geheel beschouwd.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

Art.  33 - Machten - Scheiding der machten

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

Art.  33 - Machten - Scheiding der machten

4 juni 1996P.95.0497.N AC nr. ...

Het recht van vereniging wordt niet miskend door een gemeentelijk politiereglement dat een sluitingsuur 
bepaalt met betrekking tot de exploitatie van drankslijterijen.~

Art.  27 - Vrijheid van vereniging - Wettelijke beperking

Noch artikel  7 van het decreet van 2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid, noch artikel  23, 
1e lid, Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.~

Art.  23 - Leiden van een menswaardig leven - Beperking

4 juni 1996P.95.1017.N AC nr. ...

Het enkele feit dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.  neergelegde gelijkheidsbeginsel 
zou hebben miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij 
zich in dezelfde toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door de beklaagde gepleegde misdrijf 
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg.~

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Openbaar ministerie - Strafvordering - Vervolgingen - Wenselijkheid - 
Beoordeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Art.  11 - Discriminatie - Openbaar ministerie - Strafvordering - Wenselijkheid - Beoordeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

31 mei 1996C.95.0377.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 mei 1996, AR C.95.0377.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Art.  25 - Drukpers - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - 
Toepassingsgebied

P. 1006/30476-9-2016



Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent aan de uitgevers, drukkers en verspreiders het voorrecht zich aan elke, 
zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de schrijver bekend 
is en zijn woonplaats in België heeft;  in die mate beperkt het de mogelijke toepassing van de artt. 1382 en 
1383 B.W.~

Art.  25 - Drukpers - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - 
Toepassingsgebied

- Art. 25, tweede lid Grondwet 1994

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

Art.  10 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

Art.  11 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

Art.  24 - Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof over een 
conflict dat zou bestaan tussen de artt. 10 en 11 Gw. en artikel  25 van de programmawet van 24 dec. 1993 
waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder toepassing van artikel  
26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof en moet bijgevolg worden afgewezen, nu 
de aangevoerde ongelijke behandeling niet volgt uit het bepaalde van artikel  25 van de genoemde wet van 24 
dec. 1993, maar uitsluitend uit de datum waarop de daden van onderzoek of van vervolging werden verricht 
en uit de weerslag van dergelijke daden op de loop van de verjaring, en nu aldus het bekritiseerde onderscheid 
niet door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing van de strafproceswet in 
de tijd.

Art.  10 - Artikel 11 - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn - Verenigbaarheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel 
geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

De openbaarheid en de berichtgeving over een zaak in de media is verbonden met de vrijheid van 
meningsuiting en communicatie.~

Art.  25 - Vrijheid van meningsuiting en van communicatie - Media - Publiciteit rond een zaak

- Art. 25 Grondwet 1994

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...
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De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van cassatie, dat een minister en andere justitiabelen 
moet berechten, aan het Grondwettelijk Hof een prejudicële vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen zeggen 
of de artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre 
laatstvermelde artt. tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van minister heeft,voor 
het Hof van cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf, wordt gebracht, valt niet onder toepassing van artikel  
26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het 
ontnemen van de mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van 
een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een ongelijkheid en een discriminatie doen ontstaan 
in strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die artt. geschonden zouden zijn, niet door een wet, een decreet of een 
regel als bedoeld in artikel  134 Gw., maar door artikel  103 Gw.

Art.  10 - Artikel 11 - Wettelijke regels i.v.m. de samenhang - Verenigbaarheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - 
Verplichting van het Hof van Cassatie

De macht die het Hof heeft om de ministers te berechten sluit, gelet op de samenhang, ook de macht in om 
andere justitiabelen te berechten voor wie het Hof in dat geval en met uitsluiting van alle andere de rechter is 
die de wet hen toekent.~

Art.  13 - Recht op de rechter die de wet toekent

- Artt. 13 en 103 Grondwet 1994

30 januari 1996P.95.0133.N AC nr. ...

De op het verkeersbord E9a (artikel  70.2.1, 3°, a), Wegverkeersreglement) ingestelde beperking ten behoeve 
van "dienstwagens departement Justitie" en de aanwijzing van die voertuigen met speciale kaart, is een 
algemene en onpersoonlijke maatregel waarbij het belang van de dienst, inzonderheid het verzekeren van de 
normale uitoefening van de justitie, en niet de persoon de beperking wettigt; deze doet aldus geen afbreuk 
aan de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet.

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Artikel 3, § 1, 1°, Wegverkeerswet - Aanvullend reglement - Artikel 70.2.1, 
3°, a) Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Toelating te parkeren - Beperking - Categorie van voertuigen

19 oktober 1995C.95.0069.N AC nr. ...

De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W., 8.1 E.R.V.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen 
verhinderen niet dat een proces-verbaal van vaststelling van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor 
een echtscheiding op grond van grove beledigingen.~

Art.  15 - Draagwijdte - Onschendbaarheid van de woning - Vaststelling van overspel door gerechtsdeurwaarder - Artikel 
1016bis, Ger.W.

- Artt. 229 en 231 Burgerlijk Wetboek

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Geen schending van de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet of van het recht op 
eerlijke behandeling van de zaak kan worden afgeleid uit het feit dat het hof van assisen op grond van 
omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de beschuldigden, afzonderlijk beschouwd, beslist dat de redelijke 
termijn bedoeld in artikel   6.1 E.V.R.M.  voor de ene wel en voor de andere niet is overschreden.~

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...

Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 
8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.  en 29 Gw.  (1994), als wordt vastgesteld dat de telefoontap gebeurde op basis van 
een wettelijke voorziening die, o.m.  door bepaling van een voldoende referentiekader waarin de 
toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de 
minimumstandaard van het E.V.R.M.~

Art.  29 - Telefoongesprekken - Telefoontap in Nederland - Briefgeheim

24 april 1995S.94.0101.F AC nr. ...
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De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, die vervat is in artikel  6 Gw. 7 feb. 1831 en in artikel  10 Gw. 17 
feb. 1994, en die van niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, 
die vervat is in artikel  6bis Gw. 7 feb. 1831 en artikel  11 Gw. 17 feb. 1994, impliceren dat een ieder die zich in 
dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat 
onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een dergelijke 
verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de genomen 
maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.

Art.  11 - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

Art.  10 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

10 januari 1995P.94.1030.N AC nr. ...

Wanneer de verdachte in zijn woning is en op het aanbellen van een verbalisant de deur ervan heeft geopend, 
schendt deze artikel  15 Gw. (1994) niet door vaststelling te doen zonder de woning te betreden.~

Art.  15 - Onschendbaarheid van de woning - Waarneming door de geopende voordeur

20 oktober 1994C.93.0238.F AC nr. ...

Krachtens het in artikel  21, Gw. gehuldigde beginsel van niet-inmenging van de Staat in de interne organisatie 
van de erediensten, hebben de hoven en rechtbanken niet het recht te oordelen over de billijkheid van de 
procedure die geleid heeft tot de beslissing van de bisschop om aan een bedienaar van een eredienst, lid van 
de clerus van de katholieke eredienst, zijn jurisdictie en pastorale taak te ontnemen.~

Art.  21 - Interne organisatie - Autonomie - Eredienst

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

28 december 2004P.04.1665.F AC nr. 629

Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 26 mei 2004, AR P.04.0779.F, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Europees aanhoudingsbevel - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

11 oktober 2004S.03.0023.F AC nr. 471

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 11 okt. 2004, AR S.03.0023.F, Pas., 2004, nr  ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Verzuim - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - 
Ontvankelijkheid - Beroepsziekte

Het middel ten betoge dat het vermoeden van blootstelling aan een risico op beroepsziekten in de 
overheidssector, als bepaald in artikel  4, tweede lid, K.B. 5 jan. 1971, geen wettelijke grondslag vindt in artikel  
1, W. 3 juli 1967, en dat het bestreden arrest bijgevolg onwettig beslist dat dit vermoeden niet is weerlegd en 
het slachtoffer dus lijdt aan een beroepsziekte, is niet ontvankelijk wanneer het de schending van artikel  159 
Gw. [1994] niet aanvoert (1). (1) Zie concl. O.M. vóór Cass., 11 okt. 2004, in Bull. en Pas., 2004, I, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Verzuim - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - 
Ontvankelijkheid - Beroepsziekte

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 2004P.04.0665.F AC nr. 458

De verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden is een vormvoorschrift; de 
omstandigheid dat die redengeving een verkeerde toepassing van de wet aan het licht zou brengen, maakt 
geen schending uit van artikel 149 van de Grondwet (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.1021.F, nr 551.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Motiveringsplicht
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- Art. 149 Grondwet 1994

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

De tegenstrijdigheid die krachtens artikel  149 Gw. aanleiding geeft tot cassatie, is die welke bestaat hetzij 
tussen de redenen, hetzij tussen de redenen en het dictum van een zelfde beslissing, en niet de 
tegenstrijdigheid die zou kunnen bestaan tussen twee tussenarresten die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn 
gewezen (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1986, AR 5114, nr 117.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten - Strafzaken - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

De artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook artikel  149 Gw., zelfs als ze samen gelezen worden 
met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury geenszins om haar antwoorden met redenen te 
omkleden (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, nr 62; 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, nr 268; 15 juli 
1997, AR P.97.0780.N, nr 314.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Hof van assisen - Verklaring van de jury - Antwoord op de vragen - Geen 
redengeving

26 mei 2004P.04.0779.F AC nr. 287

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel (1). (1) Zie Cass., 14 april 1999, AR P.99.0318.F, nr 206.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Europees aanhoudingsbevel - Uitvoering - 
Toepassing

31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 10 april 2002, AR 
P.02.0365.F, nr 220.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

4 maart 2004C.03.0346.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, A.C., 2004, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Burgerlijke rechten - Subjectief recht - Aantasting - Bestuurshandeling - 
Rechterlijke macht - Bevoegdheid

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, 
maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van 
het bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Burgerlijke rechten - Subjectief recht - Aantasting - Bestuurshandeling - 
Rechterlijke macht - Bevoegdheid

- Art. 144 Grondwet 1994

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

Art. 149, Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten over de handhaving van de 
met toepassing van artikel  72, Vreemdelingenwet, genomen maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Zie Cass., 
14 april 1999, AR P.99.0318.F, nr 206; 10 april 2002, AR P.02.0365.F, nr 220.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerecht - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - 
Handhaving - Toepassing

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 149 Grondwet 1994

15 januari 2004F.02.0006.N AC nr. 24

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, A.C., 2004, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen
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De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan 
er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of 
niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover 
het onderscheid aan voormelde voorwaarden voldoet (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

14 januari 2004P.03.1310.F AC nr. 19

Art. 149 Gw. is alleen van toepassing op de onderzoeksgerechten, wanneer ze uitspraak doen als 
vonnisgerecht (1). (1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Cass., 14 mei 2003, AR P.03.0672.F, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

16 oktober 2003F.01.0029.N AC nr. 506

De machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten vast te stellen van 
de in artikel 5, § 1, 8°, W.I.G.B. voorziene vrijstelling van verkeersbelasting voor de autovoertuigen die 
uitsluitend aangewend worden tot verhuring met bestuurder, houdt voor de Koning niet de macht in om de 
toepassing van deze vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer van personen ter 
gelegenheid van plechtigheden (1). (1) Zie Cass., 5 sept. 1996, AR nr F.96.0003.F, A.C., 1996, nr 294.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - 
Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Voertuigen aangewend tot verhuring met bestuurder - Verhuring 
met het oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 15, § 2, 2° KB 8 juli 1970

- Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

14 mei 2003P.03.0672.F AC nr. 295

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Cass., 18 feb. 1998, AR P.98.0201.F, nr 100.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

8 april 2003P.02.1165.N AC nr. 233

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een 
beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzondere 
toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, 
zoals het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, schendt (1). (1) Zie Cass., 4 september 1995, AR 
C.94.0417.F, nr 360 en noot F.D. bij Cass., 26 maart 1980, A.C. 1980, nr 473: krachtens dit algemeen beginsel, 
waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzonder toepassing is, kunnen de hoven en rechtbanken geen toepassing 
maken van, onder andere, een administratieve beslissing waarbij een algemeen rechtsbeginsel wordt 
geschonden. Zie ook F. DUMON, La cour de Justice Benelux, Brussel, Bruylant, 1980, p. 273.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Stedenbouw - Regularisatievergunning en vergelijk - Algemene 
rechtsbeginselen - Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur - Overeenstemming - Toetsing door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

26 maart 2003P.03.0136.F AC nr. 206
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Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de 
rechtspleging (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

17 maart 2003S.02.0022.N AC nr. 171

De niet-toepassing van een bestuurshandeling op grond van artikel 159 van de Grondwet brengt slechts mee 
dat zij voor de betrokkenen rechten noch verplichtingen oplevert (1). (1) Cass., 29 juni 1999, RG P.98.0109.N, 
n° 407.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rechterlijke macht - Toepassing van besluit - Toetsing van de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

De omstandigheid dat de Koning het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheid vrijstellingen toe te kennen van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen, heeft niet 
tot gevolg dat de rechter, bij toepassing van de exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet, 
zelf bevoegd wordt het voordeel van de vrijstelling te verlenen aan een categorie van personen aan wie de 
Koning geen vrijstelling heeft toegekend (1). (1) Cass., 27 juni 2002, RG C.99.553.N, n°... .

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Toetsing - Rechter - Verplichting - Sociale zekerheid 
werknemers - Werkgevers - Vrijstelling van verplichting loonmatigingsbijdrage - Uitsluitingen

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 38, § 3bis, derde lid, tweede zin Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers

2 december 2002C.98.0460.N AC nr. ...

Artikel 159 van de Grondwet, luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen voor zover zij met de wetten overeenstemmen, is in 
algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid naargelang van de administratieve handelingen 
die daarin worden bedoeld; dit artikel is van toepassing op de zelfs niet-reglementaire beslissingen van het 
bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van individuele aard. De regel geldt ook wanneer 
de onwettigheid van de beslissing te wijten is aan de overheid (1). (1) Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, A.C., 
1993, nr 154 met concl. adv.-gen. Leclercq in Pas. 1993; Cass., 10 nov. 1992, A.R. 4655, nr 725.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Hoven en rechtbanken - 
Toetsing

- Art. 159 Grondwet 1994

23 oktober 2002P.02.1088.F AC nr. 562

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die inzake regeling van de rechtspleging 
uitspraak doen (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ..., en de concl. O.M., nr. 3.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

9 september 2002S.00.0125.F AC nr. 426

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, te 
oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van 
de ontwerpen van reglementaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door 
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft 
afgewend door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, 
A.R. S.99.2198.N, nr..

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rechterlijke macht - Reglementaire besluiten - Raad van State - Afdeling 
wetgeving - Advies - Dringende noodzakelijkheid - Toetsing van de wettigheid
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- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

27 juni 2002C.99.0553.N AC nr. 390

Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten kennis neemt van 
een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan en past ze de besluiten 
en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen (1). (1) Cass. 12 sept. 1997, A.R. 
C.96.0340.F, nr. 349 (wat de grondwettelijke regel betreft); zie Cass., 20 juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290 
(toegepast op een tuchtcollege).

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - 
Verplichting - Accountant - Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten - Kamer van beroep - Verzoek tot eerherstel - 
Hoedanigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

24 april 2002P.02.0118.F AC nr. 251

Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bevestigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet 10 juni 1997 verrichte 
omvorming geen aanleiding geeft tot het bij artikel  159 Gw. bedoelde toezicht en sluit het de toepassing van 
de artt. 105 en 108 Gw. uit (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1986, A.R. F.1235.N, nr 416.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - 
Bevestiging

- Artt. 105, 108 en 159 Grondwet 1994

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 105 - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - 
Bevestiging

- Artt. 105, 108 en 159 Grondwet 1994

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - 
Bevestiging

- Artt. 105, 108 en 159 Grondwet 1994

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

25 maart 2002S.01.0091.F AC nr. 199

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, A.C., 2002, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Artikel 191 - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, A.C., 2002, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Artikel 191 - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet - Gevolg - Sociale 
zekerheid - Werknemers - Werkloosheid

Artikel 7, § 1,  van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling van Belgen en vreemdelingen en 
machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (1). (1) Zie de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Artikel 191 - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet - Gevolg - Sociale 
zekerheid - Werknemers - Werkloosheid

- Artt. 36 en 43, § 1, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 1 Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 191 Grondwet 1994
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Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan 
personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen; in de zin van die 
grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de akte die uitgaat van de wetgevende macht (1). (1) Zie 
de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Artikel 191 - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet

- Art. 191 Grondwet 1994

27 februari 2002P.02.0164.F AC nr. 144

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de door de jeugdrechter genomen beslissingen tot voorlopige bewaring.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Jeugdbescherming - Gerechtelijke jeugdbescherming - Jeugdrechter in 
hoger beroep - Beslissingen van voorlopige bewaring - Motivering - Toepassing

- Art. 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 149 Grondwet 1994

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Het middel dat de schending aanvoert van artikel  151 Gw. kan niet worden aangenomen, wanneer uit de 
stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat de rechter zijn rechtsprekende 
bevoegdheid niet onafhankelijk heeft uitgeoefend.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 151 - Rechter - Onafhankelijkheid

- Art. 151 Grondwet 1994

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Stedenbouw - Herstelmaatregel - Bestuurlijke overheid - Keuze van de 
wijze van herstel - Beslissing - Aard - Toetsing door de rechter

De beslissing van de bestuurlijke overheid die, met het oog op de toepassing van artikel  155, § 2, 
W.W.R.O.S.P., de keuze van de wijze van herstel bepaalt, is geen besluit of verordening in de zin van artikel  
159 Gw. (1). (1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Stedenbouw - Herstelmaatregel - Bestuurlijke overheid - Keuze van de 
wijze van herstel - Beslissing - Aard - Toetsing door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een verdragrechtelijke norm niet heeft 
geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Wet - Verdrag - Toetsing - Motiveringsplicht - Verband

- Art. 149 Grondwet 1994

13 december 2001C.99.0383.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en 
bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft (1). (1) Cass., 31 mei 1999, S.98.0100.N, nr 319.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Bevoegdheid van de rechterlijke macht

- Art. 144 Grondwet 1994

17 oktober 2001P.01.0807.F AC nr. ...

Hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke 
termijn te bestraffen, verplicht geen enkele wetsbepaling hem om, wanneer hij de straf op die grond 
vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou 
hebben opgelegd (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64 ; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.N, nr. 
197 ; 14 feb. 2001, P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Strafzaken - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling 
tot een straf - Motivering
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- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. legt de rechter een formele motiveringsplicht op; zelfs een niet passende motivering vervult de in 
dat artikel van de Gw. vermelde vormvereiste (1). (1) Zie Cass., 2 feb. 1999, A.R. P.98.1366.N, nr. 581 ; 2 mei 
2001, A.R. P.01.0175.F, nr....

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

18 september 2001P.99.1860.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, Cass., 18 sept. 2001, AR P.99.1860.N, A.C., 2001, nr...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 - Verordenende bevoegdheid van de Koning

Wanneer een wet voorziet dat de Koning voor haar uitvoering de bijzondere modaliteiten van het overleg 
tussen de bevoegde gerechtelijk politionele en administratieve overheden bepaalt, blijkt dat de Koning 
beschikt, niet over een volstrekte verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Grondwet, maar enkel 
over een loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 108 Grondwet (1). (1) Zie de 
verwijzing in de conclusie van de procureur-generaal.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 - Verordenende bevoegdheid van de Koning

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de ministers de hoogdringendheid 
te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies 
behoeven te vragen over de tekst, onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwel hebben 
de hoven en rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten die zij toepassen (1). 
(1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rechterlijke macht - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling 
wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - Toetsing van de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende bijzondere machtiging tot 
reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning krachtens de macht hem verleend door artikel 108 
van de Grondwet bij wijze van reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op 
voorwaarde dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of wijzigt (1). (1) Zie 
Cass., 16 september 1966, A.C., 1967, 70.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 - Reglementeringsbevoegdheid van de Koning - Besluiten tot uitvoering 
van de besluitwet van 22 jan. 1945 - Wettigheid

- Art. 3 Besl. W. 22 jan. 1945

- Art. 108 Grondwet 1994

24 juli 2001P.01.0963.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN vóór Cass., 24 juli 2001, A.R. P.01.0963.F, A.C., 2001, nr ....

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Voorlopige hechtenis - Militaire rechtspleging - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - Gegrondheid

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten die inzake voorlopige 
hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceert dat de verdachte, 
voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te 
doen, het recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg uitspraak 
moet doen (1). (1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Voorlopige hechtenis - Militaire rechtspleging - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - Gegrondheid

- Art. 149 Grondwet 1994

P. 1015/30476-9-2016



28 juni 2001F.00.0024.F AC nr. ...

De in art .10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. (1994) 
neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden 
alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994)  inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen 
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
met betrekking tot het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het 
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in 
vereenvoudigende categorieën en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar 
gelang van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de gratis thuisbedeling 
van reclamedrukwerk die bepaalt dat op het bedelen van reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan 
worden opgenomen belasting is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder 
publicitair karakter (1). (1) Zie cass., 6 mei 1999, AR. F.98.0088.F, nr. 265.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

Wanneer een bepaling van een gemeentelijke verordening niet conform de wetten is, mag de rechter niet 
weigeren de andere bepalingen van die verordening toe te passen (1). (1) Zie cass., 4 juni 1996, AR. 
P.95.0497.N, nr. 207.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Gemeenteverordening - Onwettigheid van één bepaling - Gevolg t.a.v. 
van de andere bepalingen van de verordening

- Art. 159 Grondwet 1994

29 maart 2001F.99.0077.F AC nr. ...

De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en non-discriminatie verbieden dat 
categorieën van personen die in situaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, 
wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond 
voorhanden is.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen - Begrip - Categorieën van personen - 
Situaties die wezenlijk van elkaar verschillen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

De gemeentelijke belastingverordening waarbij één enkele forfaitaire aanslagvoet in de jaarlijkse belasting 
wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen is in een niet vervallen verkaveling, zonder 
derhalve rekening te houden met objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat 
perceel, is in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke de Belgen het genot van de hun toegekende 
rechten en vrijheden zonder onderscheid verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte 
regel van de gelijkheid inzake belastingen (1). (1) Zie cass., 30 juni 1988, AR. F.973.F, nr. 680; 6 mei 1999, AR. 
F.98.0088.F, nr. 265.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen - Gemeentebelastingen - Jaarlijkse 
belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Aanslagvoet - Berekening - 
Criteria - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

12 maart 2001S.99.0103.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass. 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, A.C., 2001, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 167 - Verdragen - Gevolg - Interne rechtsorde - Instemming

Ook al is een verdrag ten aanzien van België van kracht in de internationale rechtsorde, toch heeft het bij 
ontstentenis van instemming van de Kamers en/of, in voorkomend geval, van de bevoegde Gewest- of 
Gemeenschapsraden,  geen verbindende kracht in de interne rechtsorde; de rechtbanken mogen het niet 
toepassen (1). (1) Zie concl. O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 167 - Verdragen - Gevolg - Interne rechtsorde - Instemming
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- Art. 167 Grondwet 1994

9 januari 2001P.99.1050.N AC nr. ...

Artikel 103, laatste lid, Grondwet, en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 laten de benadeelde toe zich voor 
het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar ministerie van de strafvordering jegens een minister 
aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, na daartoe het verlof te hebben gekregen van de kamer 
van volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig te maken (1). (1) Zie: R. Delange. Overwegingen over de strafrechterlijke verantwoordelijkheid en 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen, rede uitgesproken door de procureur-
generaal op de plechtige zitting van het Hof van cassatie op 1 september 1976, A.C., 1976, nr. 46; B. Van Den 
Broeck, De ontwikkeling van het stelsel der strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in België, 
C.D.P.K., 1999, 236 [252]; K. Audenaert, Een overzicht van 170 jaar strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
ministers, T.B.P., 2000, 357.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - 
Burgerlijke partijstelling - Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - Mogelijkheden

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

9 januari 2001P.00.0992.N AC nr. ...

De uitstelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een benadeelde wegens een door 
artikel  103 Grondwet bedoeld misdrijf kan niet bij wege van een burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter (1). (1) Zie cass., 9 jan. 2001, A.R. nr. P.99.1050.N, nr.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - 
Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Geldigheid

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

17 november 2000F.99.0156.N AC nr. ...

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de 
belastingen, staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien 
van bepaalde categorieën van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de 
redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.  Maakt geen dergelijke 
verantwoording uit, de loutere omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden 
door een categorie belastingplichtigen te creëren van wie verwacht wordt dat zij de belasting zullen 
doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting - Verschillende fiscale 
behandeling - Verantwoording

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

3 november 2000F.98.0072.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, cass., 3 nov. 2000, R.G. F.98.0072.N, A.C. 2000, nr ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 170 - Wettelijkheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige 
en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen onbeperkt recht en moet onder 
omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate 
van alle belastingplichtigen; dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een 
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde 
voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen 
hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 170 - Wettelijkheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige 
en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

- Art. 170 Grondwet 1994

2 november 2000C.00.0014.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de schending van bepaalde artikelen van de Gemeentewet 
wanneer die schending niet voldoende is om te leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, 
aangezien het arrest het recht op betaling van premies voor nachtarbeid  en arbeid op zondag steunt op een 
beslissing van een niet bevoegd orgaan, in casu het schepencollege, en het middel de schending van artikel  
159 Gw. niet aanvoert (1). (1) Zie Cass., 30 nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nr. 496; zie ook Cass., 21 april 1988, AR 
7535, nr. 504, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas. I, 1988, nr. 504; Cass. 29 april 1926, 
Bull., p. 357.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Grond van 
niet-ontvankelijkheid - Geschonden wettelijke bepalingen - Onvoldoende om tot vernietiging te leiden

20 september 2000P.00.1185.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de regeling 
van de rechtspleging (1). (1) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - 
Motiveringsverplichting

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het Militair Gerechtshof schendt artikel 159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een wegens insubordinatie en 
desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de militaire overheid, een officier in werkelijke dienst 
is, als die beslissingen, op het tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de 
beklaagde zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen handen te 
nemen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Militair - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Beslissingen van de 
militaire overheid - Militair gerechtshof - Schending

- Art. 159 Grondwet 1994

16 maart 2000C.99.0258.N AC nr. ...

Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen recht om het grondgebied niet 
te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de 
Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht (Impliciet).

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 145 - Politieke rechten - Vreemdeling - Uitwijzing - Beroep tot 
nietigverklaring - Recht het grondgebied niet te moeten verlaten - Geschil - Aard

- Art. 145 Grondwet 1994

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - 
Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 125 - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - 
Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

Het Hof van Cassatie kan het Grondwettelijk Hof geen vraag stellen die -zelfs onrechtstreeks- een onderzoek 
van artikel  103 Gw. impliceert. (Tweede arrest)

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De Grondwetgever heeft, vóór de herziening van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de 
rechterlijke macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en heeft het Hof, te dien einde, 
alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de 
arresten die het Hof in die hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de beslissingen van andere 
rechtscolleges heeft gedaan.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - 
Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

- Artt. 103 en 125 Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 125 - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - 
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Minister beschuldigd - Rechterlijke macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

- Artt. 103 en 125 Grondwet 1994

2 november 1999P.98.1366.N AC nr. ...

Artikel 149 Grondwet legt aan de rechter een formele motiveringsplicht op, zelfs een onjuist of ongepast 
motief kan aan de vormvereiste van dit grondwetsartikel voldoen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Motiveringsverplichting

29 juni 1999P.98.0109.N AC nr. ...

Het niet-bindend verklaren van een overheidsbeslissing bij toepassing van artikel 159 Grondwet brengt slechts 
mee dat zij voor de betrokkenen rechten noch verplichtingen oplevert. De onwettige beslissing blijft 
voorbestaan zolang zij niet ingevolge een annulatieberoep wordt vernietigd.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rechterlijke macht - Toepassing van besluit - Toetsing van de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

31 mei 1999S.98.0100.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Bevoegdheid van de rechterlijke macht

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - 
Motiveringsplicht

6 mei 1999F.98.0088.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren niet 
dat de gemeentebelasting op de afvalophaling, die door de campingexploitanten verschuldigd is, vastgesteld 
wordt volgens de effectieve bezetting van de standplaatsen op de camping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de camping, ongeacht of ze bezet zijn, en ongeacht het aantal 
geproduceerd afval, terwijl voor de hotels, de belasting berekend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afvalcontainers, hanteert de gemeentelijke belastingverordening een redelijk criterium van het op te halen 
afval en de daartoe vereiste inspanning.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen - Gemeentebelastingen - 
Huisvuilophaling - Belasting - Tarief - Berekening - Campings - Hotels - Onderscheid volgens verschillende categorieën van 
belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

14 april 1999P.99.0318.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op beslissingen van onderzoeksgerechten.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

4 februari 1999C.97.0185.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass. 4 feb. 1999, A.R. C.97.0185.F, A.C. 1999, n°...~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Koninklijk besluit - Toetsing van de wettigheid - Aftredende ministers - 
Lopende zaken
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Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat een reglementair besluit tot regeling van een nieuwe 
dekking van de risico's, dat op 1 februari 1988 door een minister van een aftredende regering genomen is ter 
uitvoering van een wet van 9 juli 1975, wettig is omdat de uitgevaardigde bepalingen de voortzetting en het 
eindpunt zijn van reeds voordien begonnen werkzaamheden en procedures.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Koninklijk besluit - Toetsing van de wettigheid - Aftredende ministers - 
Lopende zaken

10 september 1998C.97.0290.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 10 sept. 1998, AR C.97.0290.F, in Bull. en Pas. 1998, I, nr. ... .

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 173 - Retributie - Retributie

De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen vordert als 
tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een 
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan moet in een redelijke 
verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 173 - Retributie - Retributie

- Art. 173 Grondwet 1994

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

De rechterlijke macht mag de opportuniteit van een bepaling van een gemeentelijke politieverordening niet 
beoordelen.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rechterlijke macht - Gemeenteverordening - Controle

- Art. 159 Grondwet 1994

18 februari 1998P.98.0201.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

12 januari 1998F.96.0097.F AC nr. ...

De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld 
m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
tot het beoogde doel. Een provinciebelasting die geheven wordt op de waterwinning, en niet op de toevallige 
aanvoer van bemalingswater, welke aanvoer een verschillende feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; die 
belasting behandelt allen die opzettelijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op gelijke wijze.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

8 december 1997S.97.0032.F AC nr. ...

De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 21 dec. 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen, worden 
afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de 
schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die bepaling geen volstrekte 
verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 105 - Verordenende bevoegdheid - Volstrekte verordenende bevoegdheid - 
Pensioen - Werknemers - Solidariteitsbijdrage

- Art. 68, vierde en zevende lid Wet 30 maart 1994

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 108 - Verordenende bevoegdheid - Uitvoerende verordenende bevoegdheid - 
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Pensioen - Werknemers - Solidariteitsbijdrage

- Art. 68, vierde en zevende lid Wet 30 maart 1994

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

5 november 1997P.97.0085.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. heeft betrekking op de motivering van de beslissingen van de vonnisgerechten van de 
gerechtelijke orde en is niet toepasselijk op de dagvaardingen, noch op de vorderingen van het O.M.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Motiveringsverplichting - Dagvaarding - Vordering van het openbaar 
ministerie - Toepassingsgebied

- Art. 149 Grondwet 1994

12 september 1997C.96.0340.F AC nr. ...

Art. 159 Gw. luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de besluiten en verordeningen alleen toepassen in 
zover zij met de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid 
tussen de handelingen die het beoogt; het is toepasselijk zelfs op de niet verordenende beslissingen van het 
bestuur en op de bestuurshandelingen, ook al zijn deze van individuele aard.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Hoven en rechtbanken - Bestuur - Zelfs niet-verordenende 
beslissingen - Zelfs individuele bestuurshandelingen

- Art. 159 Grondwet 1994

Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop 
een vordering, verweer of exceptie gegrond zijn, met de wet overeenstemmen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - 
Recht en verplichting

- Art. 159 Grondwet 1994

20 juni 1997D.96.0005.N AC nr. ...

Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop 
een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet overeenstemmen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - 
Recht en verplichtingen

- Art. 159 Grondwet 1994

15 mei 1997C.96.0392.F AC nr. ...

Nietig is het door de vrederechter in laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat op de rechtszitting waarop de zaak werd behandeld en daarna in beraad 
genomen, de debatten openbaar zijn geweest of dat het geadieerde gerecht, conform artikel   148, eerste lid, 
G.W., bevolen heeft de zaak met gesloten deuren te behandelen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 148 - Openbaarheid van de rechtszittingen - Geen vaststelling - Nietige 
beslissing

10 april 1997F.96.0112.F AC nr. ...

De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe gemeentebelasting 
aanhangig is gemaakt, oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft, in die hoedanigheid, het recht en de plicht na 
te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet overeenstemmen.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheidstoetsing - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak 
belast rechtscollege - Bevoegdheid - Plicht - Gemeentebelastingen - Bezwaar

- Art. 159 Grondwet 1994

De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege 
uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is 
bevoegd om kennis te nemen van de grieven tegen het principe van een belastingsverordening inzake de 
huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - 
Bevoegdheid - Gemeentebelasting - Huisvuilophaling - Principe - Bedrag - Bezwaar

- Art. 159 Grondwet 1994
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17 maart 1997S.96.0119.F AC nr. ...

De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de 
administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften, voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding van de bepalingen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld;  beide verordenende bepalingen zijn conform de artt.  37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve 
door de hoven en rechtbanken worden toegepast.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Wettigheid - Toetsing - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Wet - 
Overeenstemming

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 10, 1° Wet 15 dec. 1986

- Artt. 1, 3°, 3, § 4, 4, § 2, en 6 Wet 27 maart 1986

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

Al staat het aan de bodemrechter de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing inzake wraking grondt, 
toch behoort het tot de wettigheidscontrole van het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde 
feitelijke gegevens wettelijk de door hem in rechte gemaakte gevolgtrekking kon afleiden.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 147 - Cassatie - Bevoegdheid van het Hof - Redenen tot wraking - 
Vaststellingen van de bodemrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toetsing door het Hof

- Art. 147 Grondwet 1994

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

De grondwettelijke regel luidens welke de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen, maakt geen 
onderscheid tussen de handelingen die hij beoogt en is dus van toepassing op de zelfs niet-verordenende 
beslissingen van de administratieve overheid en op de bestuurshandelingen, zelfs al zij van individuele aard; 
een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State doet geen afbreuk aan die regel.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Toetsing van de wettigheid van besluiten en verordeningen door de 
hoven en rechtbanken

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 107 Grondwet 1831

15 oktober 1996P.94.1284.N AC nr. ...

Schendt noch artikel  149 Gw. noch enige bepaling van het Sv., de beslissing van de rechter die ten laste van de 
beklaagde een overtreding vaststelt van zowel het 1° als het 3° van artikel  10.1 van het 
wegverkeersregelement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst wordt aangehaald, en 
de tenlastelegging waar deze overtredingen zijn samengebracht bewezen verklaartikel ~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Artikel 10.1, 1° en 3° - Een 
veroordeling - Wettelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 10.1, 1° en 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

3 oktober 1996F.95.0086.F AC nr. ...
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De in artikel  10 Gw. (1994) vervatte regel van gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel  11 Gw. 
(1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan Belgen toegekende rechten en 
vrijheden, alsmede de regel van artikel  172 Gw. (1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat 
allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid 
tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt 
ook geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een gemeentebelasting die de door de gemeente gedane kosten voor wegenis- en 
netbouwwerken enkel ten laste legt van de personen aan wie ze speciaal ten goede komen, is bijgevolg niet 
ongelijk, als ze die voorwaarden vervult.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Gelijkheid inzake belastingen

- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994

5 september 1996F.96.0003.F AC nr. ...

De Koning heeft, bij het K.B. van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid artikel   15, § 1, 2°, b, de vrijstelling van de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen niet kunnen beperken tot de personenauto's, in de strikte betekenis 
van het woord, die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen;  hij heeft derhalve de 
voor hetzelfde doel gebruikte minibussen niet van die vrijstelling kunnen uitsluiten en aldus de draagwijdte 
beperken van artikel   5, § 1, eerste lid, 3°, van het W.I.G.B., welke bepaling kracht van wet heeft.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - 
Verkeersbelasting op motorvoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig - Autovoertuig - Minibus

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 15, § 1, 2°, b KB 8 juli 1970

- Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

4 juni 1996P.95.0497.N AC nr. ...

Wanneer één bepaling van een gemeentelijke politieverordening niet met de wetten in overeenstemming is, 
mag de rechter niet weigeren de andere bepalingen van die verordening toe te passen.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Gemeentelijke politieverordening - Onwettigheid van één bepaling - 
Gevolg t.a.v. de andere bepalingen van die verordening

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt 
vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en 
niet voor het Hof van cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk 
proces verloren heeft.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde feit - 
Eerlijk proces

- Art. 103 Grondwet 1994

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De discretionaire beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een minister of een 
staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van cassatie te brengen, betreft alleen de 
betrokken minister of staatssecretaris; zij kan niet beletten dat het Hof van cassatie oordeelt over andere 
justitiabelen jegens welke die vergadering niet bevoegd is.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 104 - Kamer van volksvertegenwoordigers - Beslissing om een 
staatssecretaris niet te beschuldigen

- Artt. 103 en 104 Grondwet 1994

De discretionaire beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een minister of een 
staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van cassatie te brengen, betreft alleen de 
betrokken minister of staatssecretaris; zij kan niet beletten dat het Hof van cassatie oordeelt over andere 
justitiabelen jegens welke die vergadering niet bevoegd is.
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GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Kamer van volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister niet te 
beschuldigen

- Artt. 103 en 104 Grondwet 1994

De afwezigheid van de mogelijkheid om verweer te voeren voor de onderzoeksgerechten en het wegvallen van 
de rechtspraak in twee instanties zijn het gevolg van artikel  103 Gw. dat het Hof van cassatie de bevoegdheid 
verleent om ministers te berechten in de bij die bepaling bepaalde voorwaarden.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Afwezigheid van de mogelijkheid om verweer te voeren voor de 
onderzoeksrechten - Wegvallen van de rechtspraak in twee instanties - Gevolg van artikel 103 Gw.

Bij samenhang tussen strafbare feiten ten laste van een minister en feiten ten laste van andere justitiabelen, 
kan het Hof van cassatie, in verenigde kamers, zich bevoegd verklaren om kennis te nemen van de tegen 
laatstgenoemden ingestelde strafvordering.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Samenhang met 
feiten ten laste gelegd aan een andere justitiabele - Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

In de mate dat het Hof van cassatie, verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, 
andere justitiabelen te berechten,kunnen deze laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van de procureur-
generaal bij het Hof van cassatie, voor elke misdaad of voor elk wanbedrijf voor het Hof van cassatie worden 
gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste 
gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Rechtstreekse dagvaarding door 
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie

- Art. 141 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van cassatie, dat een minister en andere justitiabelen 
moet berechten, aan het Grondwettelijk Hof een prejudicële vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen zeggen 
of de artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre 
laatstvermelde artt. tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van minister heeft,voor 
het Hof van cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf, wordt gebracht, valt niet onder toepassing van artikel  
26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het 
ontnemen van de mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van 
een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een ongelijkheid en een discriminatie doen ontstaan 
in strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die artt. geschonden zouden zijn, niet door een wet, een decreet of een 
regel als bedoeld in artikel  134 Gw., maar door artikel  103 Gw.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste 
gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Regels i.v.m. samenhang - Verenigbaarheid met de artikelen 10 en 11 Gw. 
1994 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

De overgangsbepaling van artikel  103 Gw. is van toepassing zowel op de feiten, die voorafgaan aan de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 als op de feiten die daarop volgen.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van 
het Hof - Overgangsbepaling van artikel 103 - Werking in de tijd

De grondwetswijziging van 5 mei 1993 heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend door het oude 
artikel  134 Gw. om zelf het misdrijf te omschrijven en de straf te bepalen, maar ze heeft voor het overige het 
stelsel van die verantwoordelijkheid onveranderd gelaten.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van 
het Hof - Ontbreken van een uitvoeringswet - Grondwetswijziging van 5 mei 1993

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994
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Het ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude artikel  90 en het nieuwe artikel  103 Gw. belet niet dat 
het Hof, in verenigde kamers, de discretionaire macht heeft om, overeenkomstig de overgangsbepaling van 
voornoemd artikel  103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht, te berechten in de gevallen en met toepassing van de 
straffen die in de strafwetten zijn bepaald.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van 
het Hof - Ontbreken van een uitvoeringswet

Art. 147 Gw. dat o.m. bepaalt dat het Hof niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, behalve bij het 
berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, bakent de macht van het Hof 
af wanneer het uitspraak doet over de voorzieningen in cassatie.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 147 - Bevoegdheid van het Hof

De macht die het Hof heeft om de ministers te berechten sluit, gelet op de samenhang, ook de macht in om 
andere justitiabelen te berechten voor wie het Hof in dat geval en met uitsluiting van alle andere de rechter is 
die de wet hen toekent.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste 
gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Bevoegdheid van het Hof - Recht op de rechter die de wet toekent

- Artt. 13 en 103 Grondwet 1994

Wanneer het Hof van cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld 
en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, staat het 
beginsel van de scheiding der machten eraan in de weg dat het over de regelmatigheid van de wijze van 
optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de onderstelling dat de 
grieven van de minister nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door die vergadering 
of haar bijzondere commissie die miskenning de procedure niet dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt 
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking 
van de zaak bij het Hof - Wijze van optreden van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toetsing van 
het Hof - Omvang

- Art. 103 Grondwet 1994

Wanneer het Hof een minister moet berechten, gedraagt het Hof van cassatie, verenigde kamers, zich, wat de 
rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe werking in de nationale rechtsorde, die vervat zijn in het 
E.V.R.M. en in het I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van 
toepassing zijn op alle strafrechtsplegingen, alsook naar de algemene rechtsbeginselen, en past het de vormen 
bepaald in boek II, eerste titel, hoofdstuk II, Sv. met als opschrift "correctionele rechtbanken" toe voor zover zij 
verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende met verenigde 
kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen de volledige uitoefening van het 
recht van verdediging en waarborgen een eerlijk proces.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een 
uitvoeringswet - Overgangsbepaling van artikel 103 - Wijze van optreden van het Hof - Toepasselijke normen

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Wanneer het Hof van cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever 
op door toepassing te maken van de bestaande regels betreffende de wijze van optreden.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Overgangsbepaling 
van artikel 103 - Wijze van optreden van het Hof - Toepassing van bestaande regels - Geen uitoefening van de wetgevende 
macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Wanneer er samenhang bestaat tussen strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die 
ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het Hof van 
cassatie, verenigde kamers, tot gevolg dat alle vervolgingen worden gebracht voor dit hoogste rechterlijk 
orgaan.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste 
gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994
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Wanneer een minister die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, kritiek heeft op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de 
verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof na of het gebruik van die term de 
beschuldigde belet kennis te nemen van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig 
gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof dat het gebruik 
van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking 
van de zaak bij het Hof - Dagvaarding - Verwoording van de telastleggingen - Gebruik van de term "inzonderheid" - Recht 
van verdediging

- Art. 103 Grondwet 1994

Noot J.V., Cass., Verenigde kamers, 12 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, A.C., 1996, nr ...~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van 
het Hof - Ontbreken van een uitvoeringswet

Ook al heeft het Hof van cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en verzuimen van de ministers die in 
de de strafwetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artt. 
bepaalde straffen, een discretionaire macht om ze te berechten, is die macht slechts discretionair in de mate 
dat zij het Hof ertoe verplicht de normen te erkennen volgens welke de rechtspleging moet worden gevoerd.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een 
uitvoeringswet - Overgangsbepaling van artikel 103 - Wijze van optreden van het Hof - Discretionaire macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak te verdagen onder aanvoering van het feit dat hij, 
gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt 
behandeld en op de complexiciteit van de zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te 
bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens die het aanwijst en rekening houdend met het feit 
dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn 
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet dient te worden verdaagd.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging voor het Hof - Minister 
beschuldigd - Andere justitiabele beklaagd - Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere justitiabele 
beklaagd - Rechtspleging voor het Hof - Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de uitspraak

- Art. 103 Grondwet 1994

Voorafgaande noot voor Cass., Verenigde kamers, 6 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, A.C., 1996, nr....~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Zaak VZW Interuniversitair Instituut voor 
Opiniepeilingen, afgekort UNIOP, en BVBA BEC Depaue t/Coëme e.a. - Verloop van de rechtspleging voorafgaande aan de 
debatten voor het Hof - Telastleggingen

9 januari 1996P.95.0893.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die zich niet beperkt tot het toezicht op de 
overeenstemming met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de 
prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Draagwijdte - Toezicht op gemeenteverordening - Rechterlijke macht

- Art. 159 Grondwet 1994

21 september 1995D.94.0020.N AC nr. ...
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Art. 149 Gw. legt de openbaarheid van de uitspraak enkel op voor de rechtszittingen van de rechtbanken van 
de rechterlijke macht.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Openbaarheid van de uitspraak

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 107 - Draagwijdte - Algemeen bestuur - Ministeriële circulaire

In beginsel bevat een ministeriële circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan 
boven een K.B., o.m. inzake het geldelijk statuut in het onderwijs.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 107 - Draagwijdte - Algemeen bestuur - Ministeriële circulaire

- Artt. 5, c, en 44bis KB 15 april 1958

- Artt. 37 en 107, tweede lid Grondwet 1994

21 december 1994P.94.1377.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen bevolen heeft dat de zaak met gesloten deuren zou worden behandeld tot de 
sluiting der debatten, moet, nadat de voorzitter overeenkomstig artikel   335 Sv.  de debatten gesloten heeft 
verklaard, de rechtszitting in het openbaar worden voortgezet.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 148 - Openbaarheid - Sluiten der deuren - Sluiting van de debatten - 
Openbare rechtszitting - Hervatting - Debatten - Hof van assisen - Behandeling ter zitting

- Artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en 335 Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

13 september 1994P.92.6877.N AC nr. ...

Het artikel  149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging.~

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Regeling van de rechtspleging - Onderzoeksgerechten

GRONDWETTELIJK HOF

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die op onjuiste veronderstellingen berust

Er is geen aanleiding voor het Hof van Cassatie om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
die gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 2003, AR P.02.0394.N, nr 93.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die op onjuiste veronderstellingen berust

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 december 2004P.04.1196.N AC nr. 598

Het Hof stelt geen opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer die vraag niet preciseert 
welke bij artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde wet, decreet of in artikel 134 van de 
Grondwet bedoelde regel aan de Grondwet getoetst dient te worden (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, AR 
P.99.0847.F en AR P.99.0966.F, nrs 645 en 647.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting - Bestaanbaarheid met de Grondwet van een regel - Gemis aan precisering - Hof van 
Cassatie

- Art. 134 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

2 december 2004C.03.0125.F AC nr. 582

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag te stellen die tot 
staving van een middel wordt aangevoerd, wanneer de aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de 
bekritiseerde wetsbepaling die zelf geen enkel onderscheid invoert (1). (1) Cass., 10 okt. 2003, AR C.01.0399.F, 
www.cass.be.
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 - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit 
uit de aangegeven wetsbepaling

- Art. 6 Wet 24 dec. 1996

- Art. 26, § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 november 2004P.04.1075.F AC nr. 552

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer dit 
reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een zelfde onderwerp (1). (1) Cass., 3 dec. 2003, AR 
P.03.1191.F, nr .......

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde voorwerp

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer een cassatiemiddel geen verband houdt met het bestreden arrest en, bijgevolg, niet ontvankelijk is 
omdat het is gegrond op de kritiek van wettelijke bepalingen waarop het bestreden arrest niet steunt, is er 
geen reden om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die daarop betrekking heeft (1). (1) 
Zie Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Middel dat geen verband houdt met het bestreden arrest

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 november 2004P.04.1096.F AC nr. 553

Het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oordeel is dat de bepaling die moet worden toegepast de 
Grondwet niet kennelijk schendt of dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te 
wijzen (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.1546.F, nr 293.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer de appèlrechters weigeren aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de 
discriminatie die artikel 442bis van het Strafwetboek dat de ongewenste intimiteiten straft zou inhouden, 
omdat dat artikel het principe van de wettigheid van de aantijgingen zou miskennen, en wanneer zij enerzijds, 
uiteenzetten dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en zij zich 
uitspreken over de wettigheid van de bedoelde aantijging, terwijl zij echter uitgebreid de bestanddelen van die 
telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever in het licht van de 
parlementaire voorbereiding, zodat daaruit blijkt dat zij het antwoord op die vraag noodzakelijk achten om 
hun beslissing te wijzen, en wanneer anderzijds, het arrest niet vaststelt dat de wettelijke bepaling die 
ongewenste intimiteiten strafbaar stelt de Grondwet niet kennelijk schendt, schenden de appèlrechters de 
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet en artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Principe van de wettigheid van de aantijgingen - Verplichting

- Artt. 10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

16 november 2004P.04.0644.N AC nr. 549

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, AC, 2004, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met 
rechtstreekse werking - Verplichting

Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de Grondwet, waaruit volgt dat, 
wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een 
toetsing van de wet aan het verdrag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet 
dienstig is, zodat het Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt (1)(2)(3). 
(1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie ook P.04.1127.N van dezelfde datum. (3) Cass., 9 nov. 2004, AR 
P.04.0849.N, nr ....

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met 
rechtstreekse werking - Verplichting

16 november 2004P.04.1127.N AC nr. 550

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.1127.N, AC, 2004, nr ...
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 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met 
rechtstreekse werking - Verplichting

Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de Grondwet, waaruit volgt dat, 
wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een 
toetsing van de wet aan het verdrag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet 
dienstig is, zodat het Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt (1)(2)(3). 
(1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie ook P.04.0644.N van dezelfde datum. (3) Cass., 9 nov. 2004, AR 
P.04.0849.N, nr ....

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met 
rechtstreekse werking - Verplichting

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die uitgaat van de onderstelling dat de daden van 
discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, voor objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits-
en proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat artikel, zodat het 
Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (1). (1) Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr 331; zie Cass., 24 sept. 
1997, AR P.97.0610.F, nr 366.

 - Prejudiciële vraag - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Verplichting van het Hof van 
Cassatie - Middel dat berust op een onjuiste uitlegging

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging waarborgt, ook 
beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het E.V.R.M. primeert, geen verdergaande 
eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie 
een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de 
Grondwet, niet stellen.

 - Prejudiciële vraag - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - EVRM - Vrijheid van 
meningsuiting - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen - Primauteit - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet dienstig is voor de beoordeling 
van een aangevoerde grief, moet het Hof van cassatie die vraag niet stellen.

 - Prejudiciële vraag - Aangevoerde grief - Beoordeling - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 oktober 2004P.04.0695.F AC nr. 511

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer de 
vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat de verplichting die de rechter, die de 
vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de 
Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid, om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, "de bestuurders van een 
motorvoertuig" betreft, terwijl die bepaling alle weggebruikers betreft waarop de bepalingen betreffende de 
politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die straf oplegt (1). (1) Zie Cass., 26 juni 
1996, AR P.96.0218.F, nr 259.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die steunt op een verkeerde hypothese

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

18 oktober 2004S.04.0097.N AC nr. 488
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Het Grondwettelijk Hof dat bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak doet bij wege van arrest omtrent de 
schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bepaalde regel van de artikelen 
10, 11 en 24 van de Grondwet is aldus niet bevoegd voor een onderzoek van de schendingen van de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet door collectieve arbeidsovereenkomsten en door koninklijke besluiten.

 - Prejudiciële vraag - Arbeidshof - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 oktober 2004S.01.0137.F AC nr. 469

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 
29 april 2003, AR P.02.1459.N - P.02.1578.N, nr ...

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 september 2004P.04.0478.F AC nr. 412

Het Hof van cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen die gegrond is op een 
cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist (1). (1) Cass., 28 nov. 2001, AR P.00.1345.F, nr 650.

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel mist feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 september 2004P.02.1685.N AC nr. 384

Er is grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande de 
eventuele schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 159, 191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen 
bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de 
burgerlijke partij (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof 6 juni 1995, nr 43/95 en 9 november 1995, nr 76/95, B.S., 10 
augustus 1995 en 18 januari 1996 (m.b.t. artikel  136 oud Sv.).

 - Prejudiciële vraag - Gelijkheidsbeginsel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - 
Vordering tot schadevergoeding - Verdachte en burgerlijke partij

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385

Er is geen grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande 
de eventuele schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 159, 191 en 212 Sv. in de mate dat deze 
artikelen bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering 
van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de 
burgerlijke partij, wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een identiek 
onderwerp (1). (1) Cass., 3 dec. 2003, AR P.03.1191.F, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Gelijkheidsbeginsel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - 
Vordering tot schadevergoeding - Verdachte en burgerlijke partij - Vrijstelling van vraagstelling

- Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 juni 2004P.04.0374.F AC nr. 311
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Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat het bestreden arrest misdrijven bewezen verklaart die geen 
verband houden met artikel  411 Sw., beslist het dat aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vragen 
betreffende de verenigbaarheid van dat artikel met de artt. 10 en 11 Gw. hoeven te worden gesteld, aangezien 
het aangeklaagde onderscheid niet voortvloeit uit artikel  411, maar, enerzijds, uit artikel  78 Sw., luidens 
hetwelk geen misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald, en, anderzijds, uit 
het feit dat de wetgever voor de t.a.v. eiser in aanmerking genomen misdrijven geen soortgelijke 
verschoningsmogelijkheden heeft voorzien als voor het doden en voor het toebrengen van slagen en 
verwondingen (1). (1) Zie Cass., 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, nr 328; 17 okt. 2001, AR P.01.1056.F, nr 554; 19 
maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189; 17 dec. 2003, AR P.03.1517.F, nr ...

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 mei 2004P.04.0548.F AC nr. 268

Wanneer een cassatiemiddel de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door artikel  416 Sv. aanvoert, als die 
bepaling zo wordt uitgelegd dat zij zich verzet tegen de onmiddellijke ontvankelijkheid van een cassatieberoep 
tegen een arrest van het hof van beroep dat uitspraak doet over het verzoek tot wraking van een rechter van 
de rechtbank van eerste aanleg, die optreedt in een strafrechtspleging, en het cassatieberoep pas ontvankelijk 
is na de uitspraak van de eindbeslissing over de strafvordering, terwijl  tegen het arrest van het hof van beroep 
dat in burgerlijke zaken uitspraak doet over het verzoek tot wraking van een rechter van de rechtbank van 
eerste aanleg onmiddellijk cassatieberoep moet worden ingesteld, moet het Hof van Cassatie geen vraag aan 
het Grondwettelijk Hof stellen, aangezien die vraag twee verschillende rechtsplegingen vergelijkt, m.n. die 
welke van toepassing is op het cassatieberoep inzake wraking in de zaken die geregeld worden door het Sv., 
enerzijds, en die welke van toepassing is op het cassatieberoep inzake wraking in de zaken die uitsluitend 
geregeld worden door het Ger. W., anderzijds; de vraag heeft dus geen betrekking op een onderscheid tussen 
personen of partijen, zoals inverdenkinggestelden, burgerlijke partijen en het O.M., die zich in een zelfde 
rechtstoestand bevinden, maar op een onderscheid tussen personen die zich in verschillende 
rechtstoestanden bevinden, die voor alle partijen gelden.

 - Prejudicieel geschil - Strafzaken - Wraking - Cassatieberoep - Onmiddellijke ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - 
Discriminatie - Cassatiemiddel - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 mei 2004S.02.0078.F AC nr. 247

De in kracht van gewijsde gegane beslissing van een burgerlijk gerecht, in zoverre zij gegrond is op een 
bepaling van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de gecoördineerde Grondwet bedoelde regel die 
vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd, of op de bepaling van een verordening ter uitvoering van 
zodanige norm, kan geheel of ten dele worden ingetrokken op verzoek van degenen die daarbij partij zijn 
geweest of behoorlijk werden opgeroepen; de intrekking is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de 
voorzieningen niet met vertragingsoogmerken zijn ingesteld voor de Raad van State (1). (1) Zie cass., 26 feb. 
2001, AR S.99.0205.F, nr 114; Procureur-generaal E. KRINGS, "Beschouwingen over de gevolgen van de door 
het Grondwettelijk Hof gewezen arresten", rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 2 
september 1985, AC, 1985-86, nrs 27 en 36.

 - Arrest - Ongrondwettige wet - Afgeleide regel - Vernietiging - Gevolgen - Rechtbanken - Intrekking

- Art. 16, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 april 2004P.03.1537.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, AC, 2004, nr ... .

 - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikel 10 - Strafzaken - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof volgt dat, in strafzaken, het beroep tot 
intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit beroep gericht is, terzelfdertijd: 1) een 
eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem 
opschorting van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de 
bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op 
het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot 
intrekking (1). (1) Zie de concl. van het O.M.
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 - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikel 10 - Strafzaken - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

12 maart 2004F.01.0023.F AC nr. 140

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de wetgeving op de voorzieningen in 
belastingzaken de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof 
van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 26 
juni 2000, A.R. F.99.0142.F. nr. 401.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door een koninklijk besluit (1). (1) Cass., 23 juni 2003, AR S.02.0128.N, 
nr ... .

 - Prejudiciële vragen - Hof van Cassatie - Verplichting - Grens - Koninklijk besluit

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij menen dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (1). (1) Cass., 31 mei 2000, AR P.00.0339.F, nr 336.

 - Prejudiciële vragen - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, die betrekking 
heeft op procesregels waarop de vordering, die bij het Hof van Cassatie aanhangig is gemaakt, niet gegrond is 
(1). (1) Zie Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.02.0828.F AC nr. 613

Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, wanneer verweerder aanvoert 
dat artikel  211bis Sv. de artt. 10 en 11 Gw. schendt, als dat artikel  211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de 
appèlrechters, waarbij alleen het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich 
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen van de rechtsvordering 
van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die 
eenstemmigheid niet is vereist ingeval de vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade 
voor het burgerlijk rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger 
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of gedeeltelijk wordt 
toegewezen (1). (1) Zie Cass., 7 sept. 1999, A.R. P.98.1282.F, nr. 439.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Hoger beroep - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak 
van de beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.03.1104.F AC nr. 615

Het Hof van cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, die niet de schending, 
door de wet, van grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie aanvoert, maar zich ertoe beperkt 
het aan de beklaagde verweten misdrijf te vergelijken met een misdrijf dat hij niet heeft gepleegd.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting
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- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.03.1191.F AC nr. 616

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer dat hof 
reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (1). (1) Cass., 19 juni 2003, AR 
C.01.0569.F, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

2 december 2003P.03.1292.N AC nr. 611

Wanneer in dezelfde zaak tegen de inverdenkinggestelden een beschikking tot gevangenneming is verleend en 
de verwijzing naar het hof van assisen is bevolen, kan het Hof aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële 
vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt (1). (1) Cass., 29 sept. 
1999, AR P.99.1228.F, nr 494; 28 aug. 2001, AR P.01.1157.N, nr 435; 11 dec. 2001, AR P.01.1535.N, nr 694.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot 
gevangenneming - Verwijzing naar het hof van assisen - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 oktober 2003C.01.0399.F AC nr. 486

Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer de 
in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de wetsbepaling die het middel aanwijst en 
die het ten onrechte bekritiseert (1). (1) Zie Cass., 18 juni 2001, AR S.99.0183.F, nr 372.

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit 
uit de aangegeven wetsbepaling

- Art. 26, § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 juni 2003F.01.0015.N AC nr. 384

Het Hof van cassatie stelt geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof wanneer het enerzijds vaststelt 
dat dit Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met een identiek onderwerp als de door 
eiser in cassatie aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, en 
anderzijds tot de bevinding komt dat de appèlrechters gehandeld hebben volgens de wet en die wet moet 
geacht worden grondwet-conform te zijn overeenkomstig de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. (Impliciet) 
(1). (1) Zie Cass., 19 jan. 1989, AR nr F 898 F, AC, 1988-89, nr 295; Cass., 5 feb. 1990, AR nr M 501 F, AC, 
1989-90, nr 344; Cass., 6 april 1992, AR, nr M 561 F, AC, 1991-92, nr 423.

 - Middel waarin de schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Verplichting voor het Hof van 
cassatie een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof - Eerder arrest waarin het Grondwettelijk Hof reeds 
uitspraak heeft gedaan over hetzelfde onderwerp

- Art. 26, § 2, 2°, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 juni 2003S.02.0128.N AC nr. 373

De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artt. 10 en 11 Gw., door een K.B., hoeft niet 
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld, aangezien voornoemd Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
alleen uitspraak doet op vragen omtrent de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door een 
wet, een decreet of een ordonnantie (1). (1) Cass., 28 sept. 2001, AR F.99.0010.N, nr 503.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 juni 2003C.01.0569.F AC nr. 365

Indien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending door een wet van de artt. 10 
en 11 Gw., is het niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp (1). (1) 
Art 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, na de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, 
in werking getreden op 22 april 2003.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 juni 2003F.01.0066.F AC nr. 367

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, AC, 2003, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Inkomstenbelasting - Beursverrichtingen - Bedrijfsverliezen - Aftrekbaarheid - Hof van Cassatie - 
Verplichting

Een vraag die geen onderscheid aanvoert dat de wet maakt tussen verschillende rechtzoekenden of 
rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar wel een onderscheid tussen 
rechtspersonen en natuurlijke personen die niet onder dezelfde regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde 
rechtssituatie bevinden, dient niet aan het Grondwettelijk Hof gesteld te worden.

 - Prejudiciële vraag - Inkomstenbelasting - Beursverrichtingen - Bedrijfsverliezen - Aftrekbaarheid - Hof van Cassatie - 
Verplichting

- Artt. 49, 183 en 185 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 juni 2003C.00.0360.N AC nr. 622

Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding wegens het nadeel 
geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze 
benoeming vernietigd werd door de Raad van State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de 
wetsbepalingen betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden toegepast op 
een vordering voortvloeiend uit artikel  1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2001, A.R. C.99.0327.F, nr 161; Grondwettelijk Hof 20 feb. 2002, 
A.A. nr 42/2002. Nog op 22 november 2002 heeft het Hof in de gelijkaardige zaak C.00.0666.N beslist een 
identieke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Zie thans, wat de verjaringstermijn naar gemeen recht 
betreft, artikel  2262bis B.W.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Verjaring - Staat en provincie - Onterechte benoeming - 
Vordering van het slachtoffer - Grondslag - Wetten op de rijkscomptabiliteit - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst naar 
gemeen recht - Verjaringstermijn - Verschil - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën

22 mei 2003C.02.0555.N AC nr. 315

Een rechterlijke beslissing gewezen op grond van een wetsbepaling, waaromtrent het Grondwettelijk Hof 
nadien heeft geoordeeld dat ze de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, kan niet in de rechtsorde 
gehandhaafd blijven wanneer ze regelmatig werd bestreden op grond van een nieuwe wet die slechts nadien 
in werking is getreden.

 - Grondwet (1994) - Artikel 10 - Artikel 11 - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het 
middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 6 maart 2002, AR 
P.02.0152.F, nr ...

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het 
middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 6 maart 2002, AR 
P.02.0152.F, nr ...

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 april 2003P.01.0834.N AC nr. 472
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Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel  26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de 
strafrechter om over de opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, 
is het Hof niet ontslagen van de verplichting het Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te 
doen, ook al heeft het Grondwettelijk Hof, bij wijze van een prejudiciële beslissing, over een vraag met 
hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (1). (1) Zie Cass., 29 maart 1999, AR S.97.0056.F, nr. 186, en 
concl. adv.-gen. Leclercq.

 - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Artt. 149 en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

De hoven en rechtbanken kunnen het Grondwettelijk Hof niet vragen te onderzoeken of het ontbreken van 
wetgeving in een bepaalde materie overeenstemt met de artt. 10 en 11 Gw., aangezien die vraag geen 
verband houdt met de materies die opgesomd worden in artikel  26, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof (1). 
(1) Zie Cass., 28 april 1999, AR P.98.0963.F, nr 244.

 - Prejudiciële vraag - Hoven en rechtbanken - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

21 maart 2003C.01.0091.N AC nr. 189

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer 
het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt omtrent een schending door de wet van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid doordat het niet nader preciseert waarin de 
aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de categorieën 
personen die moeten worden vergeleken (1). (1) Zie Cass., 24 maart 2000, AR C.97.0292.N, nr 202.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 maart 2003S.02.0085.F AC nr. 161

Het Hof van Cassatie is niet verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de 
aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen justitiabelen die in dezelfde juridische 
situatie verkeren waarop verschillende regels van toepassing zijn, maar op een onderscheid tussen 
justitiabelen die, al naargelang van het voorwerp van het geschil waarin zij betrokken zijn, vanuit juridisch 
oogpunt in verschillende situaties verkeren die respectievelijk aan dezelfde regels onderworpen zijn (1). (1) De 
in de samenvatting vermelde regel is een bijzondere toepassing van de algemene regel waarop het O.M. in zijn 
conclusie gewezen heeft en volgens welke er geen grond bestaat om een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof wanneer de juridische veronderstelling van eiser verkeerd is. Zie Cass., 5 juni 2001, AR 
P.99.1455.N, nr 331.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Discriminatie - Justitiabele - Juridische toestand

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

21 februari 2003F.01.0014.N AC nr. 126

De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof of de artikelen die het 
procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van nieuwe grieven voor het hof 
van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schenden, valt niet onder toepassing van artikel  26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, nu zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde 
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle partijen, en 
noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd (1). (1) Cass., 5 april 1996, AR nr A.94.0002.F, 
nr 111; Cass., 18 mei 2001, AR nr F.00.0009.N, nr 294.

 - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe grieven - Hangende gedingen - Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 
1999 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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11 februari 2003P.02.0394.N AC nr. 93

Er is geen aanleiding voor het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die gegrond 
is op juridische onderstellingen die onjuist zijn (1). (1) Cass., 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, nr 336; 27 maart 
2001, AR P.99.1325.N, nr 169 met concl. van procureur-generaal du JARDIN.

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 januari 2003P.02.0431.N AC nr. 62

De voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen personen of 
partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand 
bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden 
bevinden of tussen personen in verschillende hoedanigheid, die zich bovendien in een verschillende situatie 
bevinden, valt niet onder toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1996, A.R. 
P.95.1428.N, nr. 417 met concl. van advocaat-generaal Dubrulle; 11 april 2000, A.R. P.99.1117.N, nr. 245; 10 
dec. 2002, A.R. P.01.1090.N, nr. ...

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Miskenning van het gelijkheidsbeginsel

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 januari 2003S.01.0111.F AC nr. 58

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de 
partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen 
die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit de werking van de wet in de tijd (1). (1) Zie cass., 5 april 1996, ver.k., 
AR A.94.0002.F, nr 111.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Wetten - Werking in de tijd

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 januari 2003F.99.0131.F AC nr. 26

Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 W.I.B. (1992), die 
op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de nieuwe, aan het hof van beroep onderworpen bezwaren 
uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet (1994), moet het Hof van Cassatie in beginsel daarover een 
prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 16 dec. 1997, AR. P.97.0510.N, nr. 559; 
W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 januari 2003F.01.0046.F AC nr. 338

Uit artikel  26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof volgt dat, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel  26, § 1, 3°, voor het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof niet ontslagen is van de verplichting het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te doen, wanneer het Grondwettelijk Hof, in een 
vroeger arrest, bij wege van een prejudiciële beslissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp (1). (1) Cass., 29 maart 1999, AR S.97.0056.F, nr. 186, met concl. O.M.; 2 nov. 2001, AR 
C.00.0582.F, nr.  ...; te dezen, zie Grondwettelijk Hof 13 juli 2001, nr. 107/2001, Grondwettelijk Hof - A, p. 
1493.

 - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 december 2002S.97.0056.F AC nr. 688

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, AC, 1999, nr. ...

 - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting
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 - Grondwet 1994 (Artikel 1 tot 99) - Artikel 10 - Artikel 11 - Wet - Ongrondwettigheid - Grondwettelijk Hof - Arrest - 
Gevolgen - Rechtbanken

Uit artikel  26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt dat, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel   26, § 1, 3°, voor het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof niet ontslagen is van de verplichting het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te doen, wanneer het Grondwettelijk Hof, in een 
vroeger arrest, bij wege van een prejudiciële beslissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp.

 - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2002P.02.1531.N AC nr. 681

De beslissing over de bevoegdheid om uitspraak te doen over het verzoek tot intrekking van een vernietigde 
beslissing gaat noodzakelijk vooraf aan de beslissing over de voorlopige invrijheidstelling naar aanleiding van 
zulk verzoek, zelfs al moet over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling uitspraak worden gedaan in 
raadkamer.

 - Intrekking van beslissing van strafgerecht - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Art. 12 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Onder "bevoegd gerecht" om tot de intrekking van een door het Grondwettelijk Hof vernietigde beslissing over 
te gaan, moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing die kan worden ingetrokken heeft gewezen; 
in zoverre is het Hof van cassatie niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot intrekking.

 - Verzoek tot intrekking - Bevoegd gerecht

- Artt. 10 en 12, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

De miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, houdt in dat 
gelijke toestanden ongelijk worden behandeld of ongelijke toestanden gelijk worden behandeld; wanneer de 
aangevoerde discriminatie betrekking heeft op ongelijke toestanden die ook verschillend worden behandeld is 
er geen miskenning van het gelijkheidsbeginsel en is er geen reden om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen (1). (1) Cass., 11 april 2000, AR P.99.1117.N, nr 245.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Miskenning van het gelijkheidsbeginsel

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

10 december 2002P.02.1579.N AC nr. 662

De invrijheidstelling die het gerecht, waarbij de vordering tot intrekking van een in kracht gewijsde gegane 
beslissing van een strafgerecht op grond van artikel 10, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, aanhangig is 
gemaakt, krachtens artikel 12, § 5 van deze wet kan gelasten is geen verplichting, maar slechts een 
mogelijkheid waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; bij dit oordeel kan de rechter alle feitelijke 
elementen betrekken, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

 - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - In kracht van gewijsde gegane beslissing gegrond op een 
regel die vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek tot invrijheidstelling van 
de veroordeelde - Beoordeling door de rechter - Toepassing

- Artt. 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wat de in artikel 12, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, bedoelde procedure betreft is artikel 27, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt beslist in 
raadkamer, toepasselijk.

 - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - In kracht van gewijsde gegane beslissing gegrond op een 
regel die vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek tot invrijheidstelling van 
de veroordeelde - Rechtspleging

- Artt. 27 en 48, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 december 2002P.02.1592.N AC nr. 663

Uit de artikelen 10 en 12, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt dat het verzoek tot invrijheidstelling 
slechts ontvankelijk is als de beslissing, waarvan men de intrekking vordert, kracht van gewijsde heeft.
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 - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - Beslissing van een strafgerecht gegrond op een regel die 
vervolgens door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek tot invrijheidstelling - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 oktober 2002C.01.0268.F AC nr. 551

Aangezien de appèlrechters van oordeel waren dat de eisers, m.b.t. de toepassing van de artt. 60 en 60bis 
Vennootschappenwet, geen enkele toereikende schijn van rechten kunnen aanvoeren, dient het Hof van 
Cassatie het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van voornoemd 
artikel  60 met de artt. 10 en 11 Gw (1). (1) Zie Cass, 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting - Beperkingen - Kort geding - Aangewezen wetsbepalingen

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 oktober 2002S.00.0165.F AC nr. 509

Wanneer de vraag rijst of artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing is op vreemdelingen die, 
krachtens artikel  14 W. 22 dec. 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen 
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie miskent, moet het 
Hof van Cassatie in beginsel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1)  Zie 
cass., 29 maart 2001, AR. F.99.0077.F, nr. -; artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet, na de wijziging ervan bij 
de W. 15 juli 1996.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - 
Niet-verwijdering - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 2, 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Art. 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, AC 2001, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Cassatiemiddel - Belang

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag voor het Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake 
inkomstenbelastingen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken om uitspraak 
te doen over die vraag (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 september 2002C.99.0327.F AC nr. 424
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Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid van het statutair personeel 
van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de 
inbreuk van de Staat op de statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde 
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een provincie en leden van haar 
personeel, waaromtrent het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een 
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl een dergelijke 
schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is wanneer de schade te wijten is aan een privé-
werkgever, de vraag opwerpt of artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is 
met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk zijn voor de 
wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie wordt verzekerd, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 15 mei 
1996, nr. 32/96, B.S., 20 juni en 20 jan. 1999, nr. 5/99, id., 29 april.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Verjaring - Staat en provincie - Inbreuk op de statutaire 
regels - Rechtsvordering van het getroffen personeel - Grondslag - Wet op de Rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse 
aansprakelijkheid naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

2 mei 2002C.99.0518.N AC nr. 265

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
wordt aangezocht te vragen of de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 conform de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet is (1). (1) Zie J. Velu, Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid 
met de verdragen, vertaling van de rede uitgesproken op de openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 
september 1992, nr. 90-91.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 april 2002C.00.0582.F AC nr. 223

Uit artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989 volgt dat, wanneer een 
vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, van die wet wordt opgeworpen in een middel voor het Hof van Cassatie, 
dit Hof niet ontslagen is van de verplichting aan het Grondwettelijk Hof te vragen over die vraag uitspraak te 
doen, wanneer het Grondwettelijk Hof reeds in een vroeger arrest, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (impliciet) (1). (1) Cass., 29 maart 1999, AR. 
S.97.0056.F, nr. 186 en concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 maart 2002P.00.1603.N AC nr. 189

Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, als die betrekking heeft 
op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond (1). (1) 
Cass. 22 april 1997, A.R. P.95.666.N, nr. 195; 5 aug. 1997, A.R. P.97.970.N, nr. 323; 14 jan. 1998, A.R. 
P.97.988.F, nr 24; 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr 649. Over deze rechtspraak R. DECLERCQDe verplichting, 
voor het Hof van Cassatie, een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof", (noot onder Cass. 11 
april 2000), R. Cass. 2000, 214, nr 8.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Artikel 26, eerste 
lid, 3° en tweede lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

15 maart 2002C.00.0467.F AC nr. 182
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Het Hof van Cassatie dient het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer eiser een 
onderscheid aanvoert, enerzijds, tussen de btw-plichtigen en, anderzijds degenen die personenbelasting 
verschuldigd zijn, welk onderscheid noch op de artt. 478 en 1080 Ger.W., noch op enige andere wetsbepaling 
stoelt, maar wel op de omstandigheid dat de wetgever op de eerstgenoemden geen regel heeft willen 
toepassen die vergelijkbaar is met de regel op grond waarvan de laatstgenoemden geen beroep op een 
advocaat bij het Hof van Cassatie dienen te doen om een voorziening in te stellen (1). (1) Zie Cass., 18 jan. 
2002, A.R. F.00.0033.F, nr ...

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Belasting over de toegevoegde waarde - 
Inkomstenbelastingen - Voorziening in cassatie - Vormvereisten - Onderscheiden regels - Discriminatie - Begrip

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

6 maart 2002P.02.0152.F AC nr. 160

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 8 
nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. 606 ; 11 feb. 2002, A.R. F.00.0108.F, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

Er is geen aanleiding tot het stellen van een in het middel voorgestelde prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof, wanneer dit middel niet ontvankelijk is op grond van de eigenheid van de 
cassatieprocedure en de reden van de niet-ontvankelijkheid niet zelf het voorwerp uitmaakt van het verzoek 
tot het stellen van de prejudiciële vraag (1). (1) Cass., 15 maart 1994, AR 6934, nr 121.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 februari 2002F.98.0053.F AC nr. 93

Wanneer voor het Hof van Cassatie een middel een in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof 
bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in de bijzondere wet omschreven 
grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het niet toekennen van moratoire interest aan de 
betrokken belastingplichtige wanneer de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke 
ten laste van die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was, 
moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass. 14 
feb. 1995, A.R. P.93.0780.N en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247.N, nrs. 88 en 255; 26 juni 1997, A.R. C.96.0372.F, 
nr. 304; zie Cass. 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412.

 - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 februari 2002F.00.0108.F AC nr. 95
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Wanneer een cassatiemiddel tegen de bestreden beslissing aanvoert dat ze de strekking van een wetsbepaling 
miskent, maar zich niet op de schending van die wetsbepaling doch enkel op de schending van de artt. 10 en 
11 Gw. beroept, is het niet ontvankelijk; derhalve is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk 
Hof de prejudiciële vraag te stellen waarmee de grief wordt gestaafd (1). (1) Zie cass., 18 juni 1992, AR. 
9235-9316, nr. 547; 15 nov. 1993, AR. 9147, nr. 459. Het O.M. besloot zijnerzijds dat er op grond van het 
tweede onderdeel van het tweede middel een prejudiciële vraag diende te worden gesteld aan het 
Grondwettelijk Hof. Tot staving van de grief verzocht eiseres het Hof twee prejudiciële vragen te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof. Volgens het O.M. diende de eerste vraag te worden gesteld aan het Grondwettelijk 
Hof (zie Grondwettelijk Hof 6 april 2000, nr. 44/2000, B.S. 26 mei 2000, Ed. 2, p. 18086). Wanneer een vraag 
als bedoeld in artikel  26, § 1, 3°, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof door een middel wordt 
opgeworpen voor het Hof van Cassatie, te dezen een vraag omtrent de schending door wetsbepalingen op de 
bijzondere afzonderlijke aanslag inzake vennootschapsbelasting, van de in voormelde bijzondere wet 
gepreciseerde grondwetsbepalingen, moet volgens het O.M. het Hof van Cassatie in de regel het 
Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (vgl. cass., 31 jan. 2000, AR. F.98.0075.F, nr. 78; 
10 sept. 2001, AR. S.00.0165.F, nr.     ). (Artt. 219 W.I.B. [1992] voor de wijziging ervan bij W. 4 mei 1999, en 
57; artikel  26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof). Daarentegen oordeelde het O.M. dat de tweede 
prejudiciële vraag niet diende te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Het was van mening dat niet 
onder toepassing van artikel  26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof valt en derhalve door het Hof van Cassatie 
niet aan dat Hof dient te worden gesteld de prejudiciële vraag die, zoals te dezen, niet berust op een 
onderscheid tussen personen die in dezelfde juridische situatie verkeren, maar die berust op een onderscheid 
tussen personen die in onderscheiden juridische situaties verkeren die zonder onderscheid van toepassing zijn 
op alle betrokken personen (zie cass., 8 sept. 1998, AR. P.98.1060.N, nr. 393; 18 mei 2001, AR. F.00.0009.N, 
nr.   ). (Art. 26, § 1, 3° en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof).

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Belastingzaken - Geschonden 
wetsbepaling - Vereiste vermelding

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 februari 2002S.01.0021.N AC nr. 81

Een prejudiciële beslissing waarbij het Grondwettelijk Hof een schending van de Grondwet vaststelt, geldt niet 
erga omnes en doet de rechtsregel die er het onderwerp van is, niet uit de Belgische rechtsorde verdwijnen.

 - Prejudiciële beslissing - Schending van de Grondwet - Gezag

- Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

18 januari 2002F.01.0033.F AC nr. 45

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer eiser, die 
aanvoert dat er discriminatie bestaat tussen, enerzijds, rechtzoekenden wier recht om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing die in laatste aanleg is gewezen m.b.t. inkomstenbelastingen, onder de regeling 
valt van artikel  388, tweede lid, W.I.B. 1992 en de rechtzoekenden wier recht, in diezelfde aangelegenheid, 
ten gevolge van de opheffing van voornoemde bepaling door artikel  34 W. 15 maart 1999, geregeld wordt 
door de bepalingen van het Ger.W. in zoverre artikel  378 W.I.B. daarvan niet afwijkt, het onderscheid dat de 
wet maakt tussen verschillende rechtzoekenden of categorieën rechtzoekenden die in dezelfde rechtstoestand 
verkeren niet aanklaagt en evenmin kritiek oefent op de overeenstemming van de toepasselijke 
overgangsbepalingen met de artt. 10 en 11 Gw. (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1999, A.R. C.97.0218.F, nr.701.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Inkomstenbelastingen - Voorziening in cassatie - 
Vormvereisten - In de tijd onderscheiden regels - Discriminatie - Begrip

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
desbetreffend middel niet ontvankelijk is doordat het geen wetsbepaling als geschonden aanwijst (1). (1) Zie 
Cass., 16 mei 2001, A.R. P.2001.305.F, nr...

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...
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Er dient aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te worden gesteld, als ze gegrond is op een middel 
dat feitelijke grondslag mist.

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel - Middel zonder feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0110.F AC nr. ...

Luidens artikel  26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, moet de rechter dat Hof slechts 
verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending door een wet van de artikel  10 en 11 Gw., 
indien een vraag te dien aanzien voor hem wordt opgeworpen.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2001F.99.0142.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 
28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. ... .

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

Wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en tegen andere medeverdachten een beschikking tot gevangenneming 
is verleend en de verwijzing naar het Hof van Assisen is bevolen, kan het Hof geen prejudiciële vraag stellen 
aan het Grondwettelijk Hof, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt (1). (1) 
Zie Cass., 29 sept. 1999, AR P.99.1228.F, nr. 494; 28 aug. 2001, AR P.01.1157.N, nr. ...

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot 
gevangenneming - Verwijzing naar het hof van assisen - Meerdere inverdenkinggestelden - Verplichting om een prejudiciële 
vraag te stellen

10 december 2001S.99.0118.N AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artikelen 32, 2, 46 en 792, tweede lid juncto artikel  1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek leiden tot discriminatie doordat zij een onderscheid maken bij de bepaling van de 
termijn en bij de modaliteiten van hoger beroep, tussen de geschillen bedoeld in artikel  792, tweede lid, 
waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van hoger beroep doet lopen en de geschillen waarvoor 
de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot toepasselijk is, stelt het Hof 
van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Sociaal geschil - Gerechtelijke beslissing - Kennisgeving bij 
gerechtsbrief - Rechtsmiddel - Hoger beroep - Termijn - Modaliteiten - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - 
Verschillende behandeling van rechtzoekenden - Discriminatie

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2001F.99.0081.F AC nr. ...

P. 1042/30476-9-2016



Wanneer uit het antwoord van het Grondwettelijk Hof op een door eiser tot cassatie voorgestelde prejudiciële 
vraag in geen geval zou kunnen worden afgeleid dat het middel kan leiden tot de vernietiging van de beslissing 
waartegen de voorziening gericht is omdat de vraag uitgaat van een verkeerde veronderstelling, is het Hof van 
Cassatie niet gehouden de vraag te stellen (1). (1) Zie cass., 26 juni 1996, AR P.96.0218.F, nr. 259; 24 sept. 
1997, AR P.97.0610.F, nr 366; 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, nr 336; 27 maart 2001, AR P.99.1325.N, nr...., met 
concl. J. du Jardin, procureur-generaal. Eiser verwachtte van een positief antwoord op de gestelde prejudiciële 
vraag te dezen niet dat artikel 124, § 3, W.I.B. (1964) buiten toepassing zou worden gelaten,  maar integendeel 
dat het toepassingsgebied van dat artikel zou worden uitgebreid tot een geval waarin het niet voorziet, 
namelijk het geval waarin het kapitaal achteraf verminderd wordt door terugbetaling van aandelen, zodat de 
zonder wettelijke grondslag ingekohierde voorheffingen zouden geacht worden hun rechtsgrond te vinden in 
een arrest van het Grondwettelijk Hof. Die veronderstelling volgens welke de zonder wettelijke grondslag 
ingekohierde roerende voorheffingen zouden worden geacht hun rechtsgrond  te vinden in een arrest van het 
Grondwettelijk Hof is uiteraard verkeerd. Artikel 110, § 1, Gw (1831), thans artikel 170, § 1, van de 
gecoordineerde Gw. (1994) naar luid waarvan geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd 
dan door een wet, sluit uiteraard de gegrondheid van een dergelijke veronderstelling uit.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Verkeerde veronderstelling

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 november 2001P.01.1345.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen over de schending van 
de artt. 10 en 11 Gw. door een wetsbepaling, wanneer die vraag gegrond is op een middel dat van een onjuiste 
uitlegging van die wetsbepaling uitgaat, zodat het middel faalt naar recht (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1999, A.R. 
P.97.1105.N, nr. 336.

 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Naar recht falend middel

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen die gegrond is op een 
middel dat feitelijke grondslag mist (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 2000, A.R. P.99.0003.F, nr. 145.

 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Middel zonder feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, AC, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid

Het Hof van Cassatie moet het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stellen betreffende de schending 
door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt 
hoe hij t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat een aantasting 
vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van de non-
discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden (1). (1) Zie concl. O.M. Tot staving van 
de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage, Brussel, 1995, 
blz. 714. Uit de door die auteur vermelde rechtspraak blijkt dat de personen die onder de toepassing van de 
betrokken bepalingen vallen, zonder dat verdere verduidelijking is vereist, een categorie van personen vormen 
die alleen vergeleken dienen te worden met degenen die onder de toepassing van andere, duidelijk geachte 
wetten vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te vallen.

 - Prejudicieel geschil - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid

- Artt. 34 en 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Situatie die 
geen verband houdt met de zaak

P. 1043/30476-9-2016



Het Hof van Cassatie hoeft geen tot staving van een middel aangevoerde prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer die vraag betrekking heeft op een situatie die geen verband houdt met 
de zaak (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Situatie die 
geen verband houdt met de zaak

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 oktober 2001F.98.0075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, nr...

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Verzuim van de wetgever

Wanneer een vraag als bedoeld in artikel  26, §  1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof in een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van Cassatie, te dezen de vraag of de wet op de verhoging van de 
inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven 
bepalingen van de Gw. schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over 
die vraag uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever.

 - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Verzuim van de wetgever

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 444 en 445 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 109 Wet 4 aug. 1986

1 oktober 2001S.01.0005.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het 
verzoek niet ontvankelijk is omdat het middel niet uitlegt hoe en waardoor een niet gerechtvaardigde 
discriminatie zou kunnen ontstaan (1). (1) Zie cass., 6 jan. 1999, A.R. P.98.1510.F, 12 jan. 2001, A.R. 
F.99.0134.N

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet 
gerechtvaardigd wordt - Onontvankelijkheid van het middel

28 september 2001C.99.0568.F AC nr. ...

Het verschil in behandeling hierop gesteund dat een rechtspersoon die geen winstoogmerk beoogt, om in 
rechte op te treden blijk moeten geven van een ander belang dan de loutere aantasting van zijn 
maatschappelijk doel, terwijl een rechtspersoon die wel winst beoogt louter door het bewijs dat dit doel 
geschaad is, wel blijk zou geven van het door de wet vereiste belang, wijst op een onderscheid dat in beginsel 
berust op de aard van de doelstellingen waarvoor rechtspersonen kunnen worden opgericht en een houdt 
geen verband met een onderscheid tussen verschillende rechtsonderhorigen die in een zelfde juridische 
toestand verkeren, maar met een onderscheid tussen rechtsonderhorigen die in een verschillende juridische 
toestand verkeren; het gelaakte onderscheid valt dus niet onder de toepassing van artikel  26 Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof zodat het Hof niet verplicht is de daarmee verband houdende prejudiciële vraag te stellen 
(1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1060.N, nr. 393.

 - Verplichtingen voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Rechtspersonen - Met of zonder winstoogmerk - Vordering in rechte - 
Ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 september 2001F.99.0010.N AC nr. ...

Een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet doet geen conflict ontstaan waarover een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof zou kunnen gesteld worden.

 - Conflict tussen K.B. en Gw. - Prejudiciële vraag

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 september 2001F.99.0146.N AC nr. ...

P. 1044/30476-9-2016



Wanneer uit het middel zelf blijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd wordt, volgens de 
betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een fiscale voorziening heeft ingesteld op een 
ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht 
was, wordt aldus geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de gevolgen die 
noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal procesrecht in de tijd: de opgeworpen vraag 
valt dan ook niet onder de toepassing van artikel  26 van de wet op het Grondwettelijk Hof en dient derhalve 
niet prejudicieel te worden gesteld (1). (1) Cass. april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111.

 - Prejudiciële vraag - Voorziening in cassatie in belastingzaken - Ingesteld voor het van kracht zijn van de nieuwe fiscale 
procedure - Eruit voortvloeiende ongelijke behandeling

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 augustus 2001P.01.1157.N AC nr. ...

Wanneer in dezelfde zaak tegen een verdachte, eiser in cassatie, en drie medeverdachten een beschikking tot 
gevangenneming is verleend en bevolen is dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd, kan het Hof aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen, aangezien het 
noodzakelijk is dat de procedure die eventueel zal leiden tot de verwijzing van de verdachten voor het hof van 
assisen, onverwijld doorgang vindt (1). (1) Zie cass., 23 november 1994, AR P.94.1294.F, nr. 509 en de noot 
ondertekend door J.V.; 29 september 1999, AR P.99.1228.F, nr. 494; 20 oktober 1999, AR P.99.1335.F, nr. 552.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Toesturen der stukken met het oog op 
inbeschuldigingstelling - Beschikking tot gevangenneming - Medeverdachte - Verplichting om een prejudiciële vraag te 
stellen

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 133 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer de 
in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de enige wetsbepaling die het middel 
aanwijst en bekritiseert (1). (1) Zie cass., 24 dec. 1999, AR. C.97.0218.F, nr. 701; zie ook cass., 8 sept. 1998, AR. 
P.98.1060.N, nr. 393; 6 jan. 1999, AR. P.98.1510.F, nr. 5; 2 feb. 2000, AR. P.98.0882.F, nr. 86.

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit 
uit de aangegeven wetsbepaling

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 juni 2001P.99.1455.N AC nr. ...

Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is, is er geen aanleiding tot het stellen van een daarop 
gegronde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 24 sept. 1997, AR P.97.0610.F, nr 366; 
17 juni 1998, AR P.98.0567.F, nr 322.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die gegrond is op een onjuiste juridische onderstelling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de 
aangevoerde discriminatie niet veroorzaakt wordt door de wetsbepalingen waarop de prejudiciële vraag 
betrekking heeft maar in het feit dat de wet niet voorziet in een welbepaalde procedure (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

18 mei 2001F.00.0009.N AC nr. ...
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De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof of de artikelen die het 
procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van nieuwe grieven voor het hof 
van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 GW. schenden, 
valt niet onder toepassing van artikel  26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof, nu 
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar 
betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing 
van de wet in de tijd (Artt. 10 en 11 GW. en artikel  26 Bijzondere wet Grondwettelijk Hof) (1). (1) Cass. 5 april 
1996, AR.94.0002.F, nr 111.

 - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe grieven - Hangende gedingen - Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 
1999 - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1) ; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter van de gegevens van de zaak. (1) Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie moet aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen over de 
overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet, dat het gevolg is van het feit dat 
geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in 
voorlopige hechtenis bevindt, aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in artikel  26, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, opgesomde materies (1). (1)  Zie Cass., ver. k., 16 sept. 1998, J.M.L.B., 
1998, blz. 1340, J.T., 1998, blz. 656 ; 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, nr. 244 en de noot 2 ; contra cass., 31 jan. 
2000, A.R. P.98.0075.F, nr. 78, met concl. eerste adv.-gen. Leclercq ; zie ook Cass., 14 jan. 1998, A.R. 
P.97.0988.F, nr. 24, dat beslist dat er geen grond bestaat om een prejudiciële vraag te stellen die gelijkt op die 
welke voorgesteld worden in de zaak waarover onderstaand arrest uitspraak doet, alsook in de zaak waarover 
het voormelde arrest van 28 april 1999 uitspraak doet, op grond dat de vraag betrekking heeft op de 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet gegrond is.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Stilwijzen van de wet - Onderzoeksrechter - Niet 
opgesloten verdachte - Geen verhoor

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, hoeft de voor dat 
rechtscollege opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer het oordeelt 
dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1606.F, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

25 april 2001P.01.0167.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dient aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen die betrekking heeft 
op de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. wanneer die schending niet gebeurt door een wet, een 
decreet of een in artikel  134 Gw. bedoelde regel, maar door een rechterlijke beslissing (1). (1) Zie Cass., 12 
feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75 ; 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

4 april 2001P.01.0042.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, AC, 2001, nr...

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting
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De rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, hoeven het Grondwettelijk Hof, niet te vragen 
om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending van de artt. 
10 en 11 Gw. door, m.n., een wet, wanneer zij oordelen dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet 
onontbeerlijk is voor hun beslissing (1). (1) Zie cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 maart 2001P.99.1325.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du JARDIN, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, AC, 2001, nr.

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

Er is geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op een 
juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel naar recht faalt (1). (1) Zie de concl. van het 
O.M.

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 februari 2001S.99.0205.F AC nr. ...

De in kracht van gewijsde gegane beslissing van een burgerlijk gerecht kan, in zoverre zij gegrond is op een 
bepaling van een wet, een decreet of een regel, bedoeld in artikel 134 van de gecoördineerde Grondwet, die 
vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd, of op een verordening tot uitvoering van zodanige norm, 
geheel of ten dele worden ingetrokken op verzoek van degenen die daarbij partij zijn geweest of behoorlijk 
opgeroepen; die beslissing kan derhalve alleen worden ingetrokken wanneer zij gegrond is op een norm die 
het Grondwettelijk Hof achteraf heeft vernietigd of op een van die norm afgeleide regel (1). (1) Zie cass., 29 
sept. 1986,  AR. 4206, nr. 52; 27 okt. 1986 (twee arresten), AR. 4719 en 4868, nr. 121; 29 sept. 2000, AR. 
C.97.0154.N, nr ...; proc.-gen. E. KRINGS, "Beschouwingen over de gevolgen van de door het Grondwettelijk 
Hof gewezen arresten", plechtige openingsrede 2 sept. 1985, AC, 1985-86, nrs. 15 e.v.; concl. O.M., cass., 29 
maart 1999, AR. S.97.0056.F, nr 186; M.F. RIGAUX, "L'effet rétroactif des arrêts d'annulation rendus par la 
Cour d'arbitrage et les effets de la norme annulée", J.T., 1986, p. 589 e.v., inz. nr. 21, pp. 591 en 592; M.F. 
RIGAUX, "Les conséquences des arrêts d'annulation sur les actes juridiques dérivés de la norme annulée", in 
"La Cour d'arbitrage. Actualité et perspectives", Brussel, 1988, p. 190 e.v., inz. nr. 195, p. 197.

 - Arrest - Ongrondwettige wet - Afgeleide regel - Vernietiging - Gevolgen - Rechtbanken - Intrekking

- Artt. 9, § 1, en 16, §§ 1 en 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 februari 2001P.00.1606.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie stelt geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, die erop neerkomt het 
Grondwettelijk Hof te gelasten een onderzoek in te stellen naar de overeenstemming van een rechterlijke 
beslissing met de artt. 10 en 11 Gw.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Rechterlijke beslissing - 
Overeenstemming - Onderzoek

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, hoeft de voor dat 
rechtscollege opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer het oordeelt 
dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1996, 
A.R. P.95.0190.F, nr. 50.

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 januari 2001F.99.0134.N AC nr. ...

Onontvankelijk is het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het 
verzoek op een onjuiste veronderstelling berust (1). (1) Cass. 17 juni 1998, AR P.98.0567.F, nr 322.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die op een onjuiste veronderstelling berust - 
Ontvankelijkheid
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15 december 2000C.00.0123.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr ...

 - Prejudicieel geschil - Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Perken

In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg conservatoir gesubstitueerd 
wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te duiden, is geen ruimte om een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Prejudicieel geschil - Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Perken

- Art. 1686, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

30 november 2000D.00.0023.F AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 Gw., 
dient het Hof van Cassatie het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet 
ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft op de bestreden beslissing (1). (1) Cass., 14 sept. 1999, AR 
P.99.1219.N, nr. 456.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Middel dat geen betrekking heeft op de bestreden beslissing - 
Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 november 2000C.97.0151.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert ten gevolge van verschillende verjaringstermijnen die van 
toepassing zijn op de herstelvordering tegen degene die een fout heeft begaan, naargelang het al dan niet om 
een misdrijf gaat, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Prejudiciële vraag - Verjaring - Burgerlijke fout - Misdrijf - Herstelvordering - Verschillende termijnen

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 november 2000P.00.0831.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die niet 
preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden (1). (1) Cass., 31 mei 2000, A.R. 
P.00.0339.F, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Ongelijke behandeling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure ; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen 
van de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.0136.F, nr. 249.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen verband 
houdt met de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Bestreden beslissing

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...
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De aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsplicht van de keuze van de straf en de strafmaat, is niet 
van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van 
het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip of het geleiden van een rijdier uitspreekt; wanneer 
een cassatiemiddel betoogt dat die vrijstelling van de motiveringsplicht leidt tot discriminatie tussen de 
beklaagden naar gelang van de rang van het rechtscollege dat hen in laatste aanleg moet berechten, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Straf - Verval van het recht tot sturen - Keuze - Strafmaat - 
Motivering - Rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die, enerzijds, 
betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen met algemene rechtsbeginselen (1) en, 
anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden. (1) Zie Cass., 3 
feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Algemeen rechtsbeginsel - Ongelijke behandeling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking 
heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond 
(1). (1) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Opgegeven wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (1); de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een 
dergelijke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, schenden artikel  6 E.V.R.M. niet en miskennen evenmin 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter. (1) Cass., 19 mei 1999, A.R. 
P.98.1546.F, nr. 293, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Kennelijke schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door 
bepalingen waarop hun beslissing niet is gegrond.

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Opgegeven wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

 - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd worden in de regel door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof uitgelegd. (Impliciet) (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 april 2000P.99.1117.N AC nr. ...

De beëindiging van de schorsing van de verjaring van de strafvordering bij uitsluitend hoger beroep van het 
openbaar ministerie strekt tot voor- als nadeel van de beklaagde; die ongelijkheid heeft geen betrekking op 
gelijke toestanden, er is aldus geen miskenning van het gelijkheidsbeginsel en mitsdien reden om het 
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Strafzaken - Verjaring van de strafvordering - 
Schorsing - Uitsluitend hoger beroep van het openbaar ministerie - Einde van de schorsing - Ongelijke behandeling

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

10 april 2000F.98.0110.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is er niet toe verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer 
het middel dat erop betrekking heeft niet preciseert waarin de daar aangevoerde discriminatie bestaat; dat 
middel is derhalve vaag en niet ontvankelijk om redenen die eigen zijn aan de rechtspleging in cassatie (1). (1) 
Zie Cass. 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50; 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr. 521.

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Vaag middel

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 maart 2000C.97.0292.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert 
waarin de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke personen de erin 
bedoelde personen moeten worden  vergeleken.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 maart 2000F.97.0020.N AC nr. ...

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat een prejudiciële 
vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het Grondwettelijk Hof het prejudicieel arrest wees nadat het 
cassatieberoep werd ingesteld en voor dat het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.

 - Prejudicieel geschil - Gevolgen t.a.v. de procedure

15 februari 2000P.00.0033.N AC nr. ...

De aangevoerde discriminatie bestaande in het feit dat tegen de beslissingen van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, genomen bij toepassing van artikel  61quinquies Sv., geen onmiddellijk cassatieberoep 
openstaat omdat hierdoor andere procespartijen of derden van het afgewezen verzoek tot het verrichten van 
een bijkomende onderzoekshandeling kennis zullen krijgen zodat dit later niet meer nuttig zou kunnen worden 
uitgevoerd heeft niets uitstaande met de vraag naar de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep, nu 
andere procespartijen ook na een onmiddellijk verworpen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het 
verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling kennis zouden kunnen krijgen; het Hof dient derhalve de 
opgeworpen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet te stellen.

 - Prejudiciële vraag - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling - 
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onmiddellijk cassatieberoep - Discriminatie - Verplichting tot 
vraagstelling door het Hof

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer die 
vraag de norm niet vermeldt die de artt. 10 en 11 Gw. zou schenden, maar gegrond is op de bewering dat 'het 
stelsel dat in strafzaken de voorkeur geniet' niet in overeenstemming is met die grondwetsbepalingen.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994
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- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 januari 2000F.99.0109.F AC nr. ...

Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft betaald aan roerende 
voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met hetzelfde onderwerp in de zin van artikel  26, § 2, 
derde lid, 1,  Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Uitzondering - Prejudiciële vraag - 
Zelfde onderwerp

- Art. 419 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 26, § 2, derde lid, 1° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 januari 2000P.99.1507.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die het 
onderzoek veronderstelt van feitelijke gegevens die niet uit de bestreden beslissing blijken en die, bijgevolg, op 
veronderstellingen berust.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Onderzoek van feitelijke gegevens - Vraag die op veronderstellingen 
berust

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

Wanneer er in een cassatiemiddel aangevoerd wordt dat personen die aan sommige bepalingen van het Mil. 
Sv. onderworpen zijn, gediscrimineerd worden ten opzichte van personen die op grond van het Sv. voor de 
gewone rechtscolleges vervolgd worden, moet het Hof van Cassatie dienaangaande een prejudiciële vraag 
stellen aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel - Discriminatie - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...

Wanneer een middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 Gw., bij het Hof van Cassatie 
aanhangig wordt gemaakt, stelt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag of die artikelen 
geschonden worden door de wettelijke bepalingen, die de justitiabele, wiens internering gevorderd wordt voor 
de raadkamer wegens een misdrijf tegen de openbare zedelijkheid, het recht niet verlenen om voor een kamer 
van drie rechters te verschijnen.

 - Prejudicieel geschil - Discriminatie - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid - Raadkamer - 
Alleensprekend rechter - Beslissing tot internering

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 december 1999C.97.0218.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer de in het 
middel aangevoerde onwettigheid niet vervat is in de wettelijke bepaling waartegen dat middel opkomt, maar 
wel in andere wettelijke bepalingen of algemene rechtsbeginselen waartegen niet wordt opgekomen.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 december 1999P.97.0510.N AC nr. ...

Als in een cassatiemiddel wordt aangevoerd dat artikel  425, tweede zin, Sv., zoals in deze zaak toepasselijk, 
naar luid waarvan de burgerlijke partij geen memorie kan indienen dan door tussenkomst van advocaat bij het 
Hof van Cassatie, in strijd is met de artt.  10 en 11 Gw., moet het Hof van Cassatie hieromtrent een prejudiciële 
vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Artikel 103, Gw. (1994)

Het Hof van Cassatie kan het Grondwettelijk Hof geen vraag stellen die -zelfs onrechtstreeks- een onderzoek 
van artikel  103 Gw. impliceert. (Tweede arrest)

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Artikel 103, Gw. (1994)

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.0847.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, als die betrekking heeft 
op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt.

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters hebben geweigerd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
over de schending, door de wet, van de artt. 10 en 11 Gw., en de eiser in een cassatiemiddel niet alleen de 
grief aanvoert dat niet is geantwoord op de door hem voor het hof van beroep genomen conclusie, maar 
tevens de beslissing over het geschil zelf, dat voor hem de grond oplevert tot het opwerpen van een 
prejudiciële vraag, bekritiseert, is het Hof ertoe gehouden zelf die vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 oktober 1999P.99.1335.F AC nr. ...

De noodzaak om snel uitspraak te doen in een zaak betreffende de vrijheidsberoving van een vreemdeling, 
met het oog op de uitvoering van een jegens hem getroffen maatregel tot verwijdering uit het grondgebied, 
belet het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen.

 - Prejudicieel geschil - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering - Vrijheidsberoving - Hof van Cassatie - Verplichting

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, 
van de artt. 10 en 11 Gw. is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof 
verzoeken over die vraag uitspraak te doen.~
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 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

29 september 1999P.99.1228.F AC nr. ...

Wanneer in dezelfde zaak, en met name op grond van dezelfde telastleggingen, tegen een verdachte, eiser tot 
cassatie, en tegen een medeverdachte in voorlopige hechtenis, tegelijkertijd vervolgingen worden ingesteld, 
kan het Hof aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is om 
laatstgenoemde na zijn verwijzing naar een vonnisgerecht snel te berechten en om dat rechtscollege, met het 
oog op een goede rechtsbedeling, als het de vervolgingen samenhangend acht, toe te laten door één en 
hetzelfde vonnis daarover uitspraak te doen.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Voorlopige hechtenis - 
Medeverdachte - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen

14 september 1999P.99.1219.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 
Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, 
wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft op de bestreden beslissing.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 juni 1999P.99.0117.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is ontvankelijk wanneer het niet beperkt is tot de weigering van de feitenrechter om een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, maar de bestreden beslissing bekritiseert, in zoverre 
de feitenrechter die vraag zelf beantwoord heeft.~

 - Prejudiciële vraag - Strafzaken - Feitenrechter - Weigering een prejudiciële vraag te stellen - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 juni 1999P.97.0081.N AC nr. ...

Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te 
stellen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van de wet 
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel, doordat ze, eendeels, bepaalt dat de taalkeuze voor de politierechtbank en de 
correctionele rechtbank alleen bestaat voor een beklaagde die alleen de gevraagde taal kent of zich beter in 
die taal uitdrukt, anderdeels bepaalt dat de rechtbank wegens de omstandigheden van de zaak kan beslissen 
niet op de aanvraag van de beklaagde te kunnen ingaan, welke vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor de 
verzoeker uit een gemeente met een bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering alleen mogelijk is voor het 
geval de verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe 
gehouden de prejudiciële vraag naar de grondwettigheid van die wetsbepalingen aan het Grondwettelijk Hof 
te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Strafzaken - Taalkeuze - Eentalig gebied - Grondwettigheid - Gelijkheid - Non-discriminatie - Met een 
inwoner uit een gemeente met bijzonder taalstatuut - Cassatiemiddel - Verplichting voor het Hof

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 14 t.e.m. 16, 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 juni 1999P.97.1105.N AC nr. ...

Er is geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op een 
juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel naar recht faalt.~

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 mei 1999P.98.1546.F AC nr. ...
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De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening zijn niet verplicht het Grondwettelijk Hof 
te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m.  door een wet, van de artt.  10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen niet kennelijk schendt.

 - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Een vraag betreffende de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. door het stilzwijgen van het Wetboek 
van Strafvordering over het verhoor van de verdachten door de onderzoeksrechter, moet niet aan het 
Grondwettelijk Hof worden gesteld, aangezien dat hof, bij wege van prejudiciële beslissing, alleen uitspraak 
doet over vragen betreffende de schending door een wet, decreet of ordonnantie van voornoemde 
grondwetsbepalingen.

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen

28 april 1999P.99.0411.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel  418 Sv., welke norm 
niet wordt beoogd in het in het middel geformuleerde verzoek om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen, is het Hof niet verplicht de vraag te stellen.~

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Beslissing - Cassatieberoep - Vormen - Betekening - 
Niet-ontvankelijkheid - Gevolg - Artikel 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

Miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op 
tegenspraak wordt verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen of een aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de 
feitenrechter tegenspraak hebben kunnen voeren over de vaststellingen van de deskundige en over de 
daarover gestelde vragen.~

 - Strafzaken - Prejudiciële vraag - Weigering om de vraag te stellen - Recht van verdediging - Tegensprekelijk debat

3 februari 1999P.98.0980.F AC nr. ...

De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artt.  10, 11 en 24 Gw., door een K.B., hoeft 
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld, aangezien voornoemd hof, bij wijze van prejudiciële 
beslissing, alleen uitspraak doet op vragen omtrent de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen 
door een wet, een decreet of een ordonnantie.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

6 januari 1999P.98.1510.F AC nr. ...

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de 
schending aangevoerd wordt, maar uit de opsluiting van de eiser in het buitenland en uit het feit dat de 
Belgische overheid geen interne rechtsregels kan opleggen aan buitenlandse strafinrichtingen, dient het Hof 
eisers vraag m.b.t. de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de door eiser aangevoerde wetsbepalingen 
niet te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Ongelijke behandeling die niet voortvloeit uit de 
wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 december 1998P.98.1276.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer 
het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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8 september 1998P.98.1060.N AC nr. ...

De vraag "of het artikel 421 van het Wetboek van Strafvordering al dan niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt" is geen vraag die het onderscheid betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten, 
burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen beklaagden, die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden 
die zonder onderscheid voor alle beklaagden gelden en dus geen vraag die onder toepassing valt van artikel 26 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zodat ze door het Hof niet dient te 
worden gesteld.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatieberoep - Beklaagde - Veroordelend arrest - 
Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen effectieve hechtenis - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer 
die vraag geen betrekking heeft op de rechtsregel waarvan de schending wordt aangevoerd, ook al wordt die 
rechtsregel in de uiteenzetting van de vraag vermeld.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer de prejudiciële vraag berust op een onjuiste bewering, op grond dat eiser zich niet in de door hem 
beschreven toestand bevindt, is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die op een onjuiste bewering berust - Ontvankelijkheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 juni 1998C.95.0289.F AC nr. ...

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag door een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van cassatie, dan moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen, zelfs als laatstgenoemd Hof reeds over een identieke vraag uitspraak heeft 
gedaan.~

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grondwettelijk Hof dat reeds over de vraag uitspraak heeft 
gedaan

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 juni 1998C.95.0114.N AC nr. ...

Werpt geen vraag op zoals bedoeld in artikel  26, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, het verweer 
betreffende een beweerde discriminatie in samenhang met de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van de rechtszekerheid.~

 - Prejudiciële vraag - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning

29 mei 1998C.96.0115.F AC nr. ...

Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt erkend door een andere man dan 
de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd door het bezit 
van staat, zou niet van toepassing zijn in het geval dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat artikel  332, eerste 
lid, B.W., dat het recht om vaderschap te betwisten voorbehoudt aan de echtgenoot, de moeder en het kind, 
discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die een dergelijke discriminatie aanvoert, is 
derhalve ontvankelijk en het Hof van cassatie, dat kennis heeft genomen van een voorziening, stelt 
dienaangaande een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 maart 1998C.97.0052.F AC nr. ...
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Wanneer verweerder het Hof van Cassatie verzoekt aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen die geen verband houdt met het door eiser aangevoerde middel, is het Hof van Cassatie niet verplicht 
die vraag te stellen.~

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die geen verband houdt met het middel

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 februari 1998P.98.0017.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel  416 Sv., welke norm 
niet wordt beoogd in het in het middel geformuleerde verzoek om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen, is het Hof niet verplicht de vraag te stellen.~

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

Wanneer uit het verzoek van de verweerder een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in 
verband met een mogelijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door een 
in een middel als geschonden aangewezen wetsbepaling, blijkt dat beide conflicten met elkaar verbonden zijn 
en dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, in de stelling van de verweerder, slechts aanwezig is in 
zoverre het E.V.R.M. door die wetsbepaling geschonden is, gaat het Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in.

 - Prejudiciële vraag - Verzoek van de verweerder - Hof van Cassatie - In het middel als geschonden aangewezen 
wetsbepaling - Conflict met het E.V.R.M. - Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 11) - Verband - Verplichting voor het 
Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking 
heeft op de schending van de artt.  10 en 11 Gw.  door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is 
gegrond.

 - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag door een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van cassatie, dan moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen.~

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 november 1997P.95.0907.N AC nr. ...

Als in een cassatiemiddel wordt aangevoerd dat artikel  205 Sv. in strijd is met de artt. 10 en 11 Gw., in zoverre 
het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van het hoger beroep kennis moet nemen, over een 
andere termijn om hoger beroep in te stellen beschikt dan de procespartijen en dat hiervoor geen redelijke 
verantwoording kan gevonden worden, moet het Hof van Cassatie hieromtrent een prejudiciële vraag stellen 
aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 september 1997P.97.0610.F AC nr. ...

Wanneer een middel, waarin de schending wordt aangevoerd van de artt. 10 en 11 Gw.  door een wet, een 
decreet of een ordonnantie, uitgaat van een verkeerde veronderstelling, dient het Hof van Cassatie geen 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Middel dat uitgaat van een verkeerde veronderstelling
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- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 september 1997C.95.0004.F AC nr. ...

Wanneer een middel de vraag opwerpt omtrent de verenigbaarheid van artikel  208, § 1, 1° W.I.B. (1964) met 
de oude artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van 
een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor het totaalbedrag van de door die 
belastingschuldige verschuldigde belastingen is in alle gevallen waarin de derde niet voldoet aan de 
verplichtingen om een verklaring te doen die hem worden opgelegd in het kader van de tegen de 
belastingschuldige ingestelde invorderingsprocedures, schort het Hof de uitspraak op tot het Grondwettelijk 
Hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de vraag.

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

5 augustus 1997P.97.0970.N AC nr. ...

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit artikel  416 Sv., noch uit enige 
andere wetsbepaling die samen met dat artikel wordt gelezen, is het Hof niet verplicht de door eiser gestelde 
vraag te stellen betreffende de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door voornoemd artikel.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid - Gelijkheid - Verbod op discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

De eigenheid en de doeleinden van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de 
daarin dwingend vastgelegde zeer korte termijnen om over de handhaving van een voorlopige hechtenis te 
beslissen, staan aan het stellen van een welkdanige prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in de weg.~

 - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verplichting om een prejudiciële vraag te 
stellen - Perken

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, 
van de artt.  6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk 
Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.~

 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de artikelen 10, 11 en 24 Gw. 1994 (artikelen 6, 6bis en 17 
Gw. 1831) - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Artt. 6, 6bis en 17 Grondwet 1831

23 april 1997P.96.1466.F AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 Gw., is 
het Hof van cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
middel, om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 april 1997P.95.0666.N AC nr. ...

Wanneer de ongelijke behandeling waarover eiser zich beklaagt niet voortvloeit uit artikel 416 Sv., noch uit 
enige andere wetsbepaling gelezen in samenhang met dit artikel, dient het Hof de door eiser opgeworpen 
vraag omtrent de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 416 en 539 Sv., niet te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 416 en 539 Wetboek van Strafvordering

12 maart 1997P.94.1021.F AC nr. ...
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Wanneer in een cassatiemiddel wordt aangevoerd dat artikel  479 Sv. de rechters-plaatsvervangers uitsluit van 
het voordeel van de rechtspraak in twee instanties en aldus een schending inhoudt van artikel   10 Gw. volgens 
hetwelk de Belgen gelijk zijn voor de wet, is het Hof van Cassatie ertoe gehouden een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Arbitragehof.~

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel - Beklaagde, rechter-plaatsvervanger - Verlies van het voordeel van rechtspraak in 
twee instanties - Verenigbaarheid met artikel 10 Gw. - Strafzaken

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 november 1996P.95.1428.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 1996, A.R. P.95.1428.N, AC, 1996, I, nr.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

De voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen personen of 
partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand 
bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die zich in een verschillende 
rechtstoestand bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden, valt niet onder toepassing van 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en dient derhalve door het Hof 
niet te worden gesteld.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De vraag of "de artikelen 416 en 539 van het Wetboek van Strafvordering de regels (schenden) die zijn 
vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de verdachte die een kwestie opwerpt -
andere dan een exceptie van onbevoegdheid - die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de 
strafvordering, en die door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt afgewezen, niet toelaten om na deze 
beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie aan te 
tekenen, terwijl de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het arrest van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan aantekenen" is geen vraag die een onderscheid betreft 
tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een 
zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die 
zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof, zodat ze door het Hof niet dient te worden gesteld.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 november 1996P.96.0172.N AC nr. ...

Als het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel 416 Sv, welke norm niet 
het voorwerp uitmaakt van het in een middel geformuleerd verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag 
aan het Grondwettelijk Hof, is het Hof er niet toe gehouden de vraag te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 september 1996P.96.1230.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door de wet van de artt.  10 en 11 Gw., is 
het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
middel, om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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6 augustus 1996P.96.0877.N AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel waarin een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit normen waarop de 
vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is het Hof van cassatie niet 
ertoe verplicht die prejudiciële vraag te stellen aan dat Hof.~

 - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichtingen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 juni 1996P.96.0218.F AC nr. ...

Wanneer uit het antwoord van het Grondwettelijk Hof op een door de eiser tot cassatie voorgestelde 
prejudiciële vraag geenszins een middel kan worden afgeleid dat aanleiding kan zijn tot vernietiging van de 
beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht, omdat de vraag op een verkeerde hypothese steunt, is het 
Hof van Cassatie niet verplicht de vraag te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel een vraag opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof 
behoort, en dat middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet het voorwerp 
zijn van de vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil doen voorleggen, is het Hof van cassatie niet 
verplicht die prejudiciële vraag aan dat hof te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 mei 1996P.94.1247.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel   26, §1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof is opgeworpen, moet het Hof van cassatie in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag 
uitspraak te doen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof - 
Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

30 april 1996P.93.0780.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof is opgeworpen, moet het Hof van cassatie in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen.~

 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, 
van de artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk 
Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.~

 - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de artikelen 6, 6bis en 17 Gw. 1831 - Hof van Cassatie - 
Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Artt. 6, 6bis en 17 Grondwet 1831

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...
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De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof over een 
conflict dat zou bestaan tussen de artt. 10 en 11 Gw. en artikel  25 van de programmawet van 24 dec. 1993 
waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder toepassing van artikel  
26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof en moet bijgevolg worden afgewezen, nu 
de aangevoerde ongelijke behandeling niet volgt uit het bepaalde van artikel  25 van de genoemde wet van 24 
dec. 1993, maar uitsluitend uit de datum waarop de daden van onderzoek of van vervolging werden verricht 
en uit de weerslag van dergelijke daden op de loop van de verjaring, en nu aldus het bekritiseerde onderscheid 
niet door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing van de strafproceswet in 
de tijd.

 - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Verenigbaarheid - Prejudicieel geschil - 
Verplichting van het Hof van Cassatie

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel waarin een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit normen waarop de 
vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is het Hof van Cassatie niet 
ertoe verplicht die prejudiciële vraag te stellen aan dat Hof.~

 - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van cassatie, dat een minister en andere justitiabelen 
moet berechten, aan het Grondwettelijk Hof een prejudicële vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen zeggen 
of de artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre 
laatstvermelde artt. tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van minister heeft,voor 
het Hof van cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf, wordt gebracht, valt niet onder toepassing van artikel  
26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het 
ontnemen van de mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van 
een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een ongelijkheid en een discriminatie doen ontstaan 
in strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die artt. geschonden zouden zijn, niet door een wet, een decreet of een 
regel als bedoeld in artikel  134 Gw., maar door artikel  103 Gw.

 - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Artikelen 226 en 227 Sv. - Artikelen 
10 en 11, Gw. (1994) - Verenigbaarheid - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Het hof van beroep, waarvan het arrest vatbaar is voor cassatieberoep, is niet ertoe gehouden het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending, door een wet, van de 
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, meer bepaald als het van oordeel is dat het 
antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is voor zijn beslissing.

 - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden recht te doen aan het verzoek tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof wanneer die vraag geen verband houdt met de door eiser in zijn middel 
aangevoerde grieven; meer bepaald is niet ontvankelijk het verzoek tot het stellen van een vraag aan het 
Grondwettelijk Hof over de eventuele schending, door de wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer eiser als 
enige grief aanvoert dat niet is geantwoord op de voor het hof van beroep genomen conclusie.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd, worden in de regel uitgelegd door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof; aldus staat het aan het Hof van Cassatie en niet aan het Grondwettelijk Hof te beslissen of 
de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987 een organieke wet is die o.a. hun financiering regelt.~

 - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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Wanneer in een cassatiemiddel een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort en dat middel niet ontvankelijk is om redenen die aan de cassatieprocedure eigen 
zijn, is het Hof niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof; dat is o.m. het 
geval wanneer het middel niet ontvankelijk is, omdat het niet nader bepaalt waarin de schending bestaat van 
de regels die tot de interpretatiebevoegdheid van het Grondwettelijk Hof behoren; door de vaagheid van de 
grief is ook het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 januari 1996C.95.0124.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het middel dat alleen opkomt tegen de beslissing, waarbij de 
feitenrechter weigert een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, maar dat niet is gericht tegen de 
beslissing van die rechter, die het gevolg is van die weigering.~

 - Prejudiciële vraag - Cassatiemiddel - Feitenrechter - Burgerlijke zaken - Weigering een prejudiciële vraag te stellen - 
Beslissing als gevolg van die weigering - Beslissing waartegen geen kritiek is gericht - Beslissing waartegen kritiek is gericht

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 oktober 1995P.92.6736.N AC nr. ...

Het middel dat aanvoert dat een rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep ten 
onrechte heeft geweigerd een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, heeft geen 
bestaansreden meer wanneer het Hof van Cassatie zelf die vraag stelt.~

 - Prejudiciële vraag - Weigering de vraag te stellen - Beslissing vatbaar voor cassatieberoep - Cassatiemiddel - Vraag 
gesteld door het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 juni 1995P.95.0614.F AC nr. ...

Wanneer in een cassatiemiddel een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Arbitragehof behoort, en dat middel niet ontvankelijk is om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, is 
het Hof van Cassatie niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.~

 - Niet ontvankelijk middel - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Begrip

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel een vraag opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid van het Arbitragehof 
behoort, en dat middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet het voorwerp 
zijn van de vraag die eiser voorstelt aan het Arbitragehof voor te leggen, is het Hof van Cassatie niet verplicht 
die prejudiciële vraag aan dat Hof te stellen.~

 - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 november 1994P.94.1294.F AC nr. ...

In de context van artikel  5.3 EVRM naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen aard en de 
doelstellingen van de door titel I, hoofdstuk VII, van de Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer 
bepaald de verplichting om de bij artikel  29 bepaalde termijn van twee maanden na te leven, het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof in de weg.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Prejudiciële vraag - 
Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag - Verwerping van het beroep - Vreemdeling - Hof van Cassatie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 27, 28, 29 en 30 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

HANDELSPAPIER
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4 maart 2004C.01.0322.N AC nr. 121

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.01.0322.N, A.C., 2004, nr ...

 - Wisselbrief - Bestanddelen - Geldigheid - Vermelding - Tijdstip - Gebrek - Herstel - Mogelijkheid

Om te beoordelen of een titel de voor een wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, moet worden teruggegaan 
tot het tijdstip waarop betaling ervan wordt gevraagd, o.m. op de dag van de dagvaarding tot betaling; het 
ontbreken van de handtekening van de trekker kan nadien niet worden hersteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Wisselbrief - Bestanddelen - Geldigheid - Vermelding - Tijdstip - Gebrek - Herstel - Mogelijkheid

- Artt. 1, aanhef en 6°, en 2 Wet 10 juli 1964 tot invoering van een nieuwe Nederlandse tekst van de 
gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes

25 januari 1996C.93.0424.N AC nr. ...

In de regel rust de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit diefstal van een 
postcheque, op de houder van de postrekening.~

 - Postcheque - Diefstal van formulieren - Aansprakelijkheid voor de gevolgen

- Artt. 15 en 17, 3° Postchequewet

Wanneer een gestolen postcheque met de bijhorende waarborgkaart ter betaling wordt aangeboden in de 
door artikel  142ter, § 1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post bij 
uitbetaling na verzet specifiek geregeld en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
~

 - Postcheque - Postcheque met waarborgkaart - Diefstal - Verzet - Betaling - Aansprakelijkheid van de Post

- Art. 126, eerste lid KB 12 jan. 1970

HANDELSPRAKTIJK

30 november 2004P.04.0823.N AC nr. 577

Onder de gewone openings- of werkuren tijdens dewelke de in artikel 113, § 1, van de Wet van 14 juli 1991 
bedoelde ambtenaren voor het vervullen van hun opdracht mogen binnentreden in de werkplaatsen, 
gebouwen, belendende binnenplaatsen en besloten ruimten, moet worden verstaan de uren dat de verkoper 
in zijn winkelruimtes hetzij de consumenten die dat wensen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie 
daarvan, toelaat.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Verboden daden - Opsporing en vaststelling - Bijzondere ambtenaren - Bevoegdheden - 
Binnentreden in werkplaatsen - Gewone openings- of werkuren

- Art. 113, §§ 1 en 2, 1° Wet 14 juli 1991

Onder het publiek karakter, vereist voor de aankondigingen van verminderingen van de verkoopprijs aan de 
consument, moet worden verstaan de omstandigheid dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in 
het algemeen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 42 - Aankondigingen van prijsverminderingen - Vereiste - Publiek karakter

- Art. 42 Wet 14 juli 1991

Onder het publiek karakter, vereist voor een opruiming of solden, moet worden verstaan de omstandigheid 
dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een 
categorie daarvan.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 49 - Opruiming of solden - Vereiste - Publiek karakter

- Art. 49 Wet 14 juli 1991

8 september 2004P.04.0285.F AC nr. 389
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De compensatie die enkel aangeboden wordt aan de klanten die bij de aankoop van een goed aan de verkoper 
het gebruikte goed overdragen dat erdoor wordt vervangen, heeft niet het algemene karakter dat vereist is 
voor de prijsvermindering waarvan de aankondiging is onderworpen aan de voorwaarden bepaald in de 
artikelen 42 en volgende van de wet van 14 juli 1991 (1). (1) FERRANT, Isabelle, Les pratiques du commerce, 
Kluwer, 2003, blz. 100, nr 174; Bruxelles, 13 octobre 1998, Pratiques du commerce et concurrence, annuaire 
1998, blz. 47; zie  PUTTEMANS Andrée, Publicité et ventes promotionelles, in Les pratiques du commerce, 
l'information et la protection du consommateur, Brussel, Bruylant, 1994, blz. 226, nr 34 en blz. 239, nr 50.

 - Verkoop met prijsvermindering

- Art. 42 e.v. Wet 14 juli 1991

29 april 2004C.02.0058.N AC nr. 225

Artikel 22, tweede lid, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de 
bescherming van de consument, zoals gewijzigd bij de Wet van 25 mei 1999, dat elke vorm van reclame 
waarbij een concurrent dan wel een door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of 
impliciet worden genoemd, als vergelijkende reclame beschouwt, vereist niet dat de consument die kennis 
neemt van de reclame zonder nader onderzoek de concurrenten zou kunnen herkennen of identificeren.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 22 - Reclame - Vergelijkende reclame - Begrip - Consument - Herkenning of 
identificatie van de concurrent

- Art. 22, tweede lid Wet 14 juli 1991

Noch uit artikel 22, tweede lid, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en de bescherming van de consument, zoals gewijzigd bij de Wet van 25 mei 1999, noch uit de 
artikelen 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en 3°, en 43, §4, van dezelfde wet volgt dat de consument, wanneer hij 
kennis neemt van een vergelijkende reclameboodschap, op het zicht van die reclameboodschap de 
concurrenten moet kunnen identificeren zonder nader onderzoek.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 22 - Reclame - Vergelijkende reclameboodschap - Identificatie van de concurrent door 
de consument

- Artt. 22, tweede lid, 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en 3° Wet 14 juli 1991

- Art. 43, §4 Wet 14 juli 1991

Wanneer in de loop van een geding, een daad die bij het inleiden van de zaak een verboden handelspraktijk 
uitmaakte ingevolge een nieuwe wet toegelaten wordt, kan de rechter weliswaar het bestaan vaststellen van 
een bij de inleiding verboden handelspraktijk, maar kan hij niet de staking bevelen van de geoorloofd 
geworden praktijk.

 - Handelspraktijkenwet 1991 - Verboden handelspraktijk - Vordering tot staking - Wetswijziging - Geoorloofd geworden 
handelspraktijk

- Art. 95 Wet 14 juli 1991

6 februari 2004C.03.0154.F AC nr. 67

Het bevel tot staking dat op grond van artikel 27, tweede lid, van de wet van 14 juli 1991  betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan worden uitgesproken ten laste 
van degene die bewust ertoe heeft bijgedragen dat de reclame uitwerking heeft, moet geen melding maken 
van de wijze waarop hij tot de litigieuze reclame heeft bijgedragen, maar wel van de staking van die reclame.

 - Reclame - Uitwerking - Bijdrage - Bevel tot staking

- Art. 27, tweede lid Wet 14 juli 1991

13 september 2002C.01.0220.N AC nr. 449

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 13 september 2002, A.R. C.01.0220.N, nr. ... .

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a en c - Verkoper

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a - Verkoper

Hij die een dienst, die op zichzelf een handelsdaad in de zin van artikelen 2 en 3 van het Wetboek van 
Koophandel uitmaakt, te koop aanbiedt of verkoopt, kan als verkoper in de zin van artikel 1, 6, a) en c), 
Handelsprektijkenwet aangezien worden, ongeacht of er een tegenprestatie verschuldigd is door diegene aan 
wie de dienst ten goede komt (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, nr. 602 met de conclusie van 
A.G. De Riemaecker en de verwijzingen aldaar en Cass., 11 mei 2001, A.R. C.00.0292.N, nr. ... . Zie ook de 
conclusie O.M.
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 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a en c - Verkoper

- Artt. 1, 2 en 1, 6, a) en c) Wet 14 juli 1991

- Artt. 2 en 3 Wetboek van Koophandel

Opdat hij als verkoper in de zin van artikel 1, 6, a), Handelspraktijkenwet aangezien zou kunnen worden is niet 
vereist dat hij die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt handelt met winstoogmerk, maar is de aard zelf van 
de activiteit of gestelde handeling determinerend (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, nr. 602 met 
de conclusie van A.G. De Riemaecker en de verwijzingen aldaar en Cass., 11 mei 2001, A.R. C.00.0292.N, nr. ... . 
Zie ook de conclusie O.M.

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a - Verkoper

- Artt. 1, 2 en 1, 6, a) Wet 14 juli 1991

2 mei 2002D.01.0011.N AC nr. 267

De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in concreto na te gaan of 
zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de eisen van de volksgezondheid, is niet naar 
recht verantwoord (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 
270 met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

 - Mededinging - Arts - Plichtenleer - Reclame - Algemeen verbod - Tuchtstraf

- Art. 15 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 1, 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Notaris - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Vastgoedbemiddeling - 
Geoorloofdheid

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad

De miskenning van een dwingende wetsbepaling kan een daad zijn waardoor schade wordt toegebracht aan 
de belangen van andere verkopers of van consumenten (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij 
strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde 
oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad

- Artt. 93 en 94 Wet 14 juli 1991

Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door een aparte 
rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen-vennoten wijzigt de aard van die activiteit niet en 
verschilt in wezen niet van die welke een notaris deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus 
niet bij tot een miskenning van een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met 
de eerlijke gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (1). (1) Zie de 
gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de 
vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Notaris - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Vastgoedbemiddeling - 
Geoorloofdheid

- Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

- Art. 4, aanhef en 1° KB 6 sept. 1993

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

25 oktober 2001C.00.0090.N AC nr. ...

Een verkoop van diensten met verlies kan niet enkel in strijd zijn met het verbod van oneerlijke 
handelspraktijken wanneer de verkoop uitgaat van een onderneming met dominante positie; het is niet 
uitgesloten dat een onderneming die geen dominante positie heeft op de betrokken markt toch een inbreuk 
kan begaan op dat verbod door, onder omstandigheden, tot dergelijke verkoop over te gaan; dit kan in het 
bijzonder het geval zijn wanneer dergelijke verkoop afgestemd is op de gedragingen van andere 
ondernemingen of van de overheid en een economisch ongeoorloofd doel nastreeft.

 - Handelspraktijkenwet - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Verkoop met verlies - Diensten - Verbod - 
Toepassingsgebied - Onderneming - Dominante positie

- Art. 93 Wet 14 juli 1991
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Het is niet uitgesloten dat de verkoop met verlies van een dienst onder omstandigheden in strijd kan zijn met 
de eerlijke handelsgebruiken; uit de omstandigheid dat alleen de verkoop met verlies van een product door de 
Handelspraktijkenwet expliciet verboden wordt, kan niet worden afgeleid dat het leveren met verlies van een 
dienst, niet in strijd kan zijn met het algemeen verbod een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te 
stellen.

 - Handelspraktijkenwet - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Verkoop met verlies - Verbod - 
Toepassingsgebied - Daad - Dienst

- Artt. 40 en 93 Wet 14 juli 1991

Het verbod een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad te stellen slaat op verkopers en niet op 
handelaars.

 - Handelspraktijkenwet - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Verbod - Toepassingsgebied - Personen

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

25 oktober 2001C.00.0091.N AC nr. ...

Een prijs waarvan de verkoper, die vroeger het product of de dienst niet heeft verkocht, aankondigt dat deze 
maar geldt voor een beperkte lanceerperiode en later zal verhoogd worden d.i. een lanceerprijs, valt niet 
onder het toepassingsgebied van artikel 5 Handelspraktijkenwet.

 - Prijsvermindering - Lanceerprijs - Toepassingsgebied - Begrip - Handelspraktijkenwet - Prijsaanduiding

- Artt. 5 en 42 Wet 14 juli 1991

Er is slechts sprake van totale prijs waartegen het geoorloofd is producten of diensten die een geheel vormen 
gezamenlijk aan te bieden wanneer elk van de producten of diensten tegen een bepaalde prijs worden 
aangeboden, zodat de totale prijs de samenstelling vormt van de prijs van de afzonderlijke producten of 
diensten die gezamenlijk worden aangeboden.

 - Geoorloofdheid - Totale prijs - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Handelspraktijkenwet - Gezamenlijk 
aanbod

- Artt. 54 en 55, eerste lid Wet 14 juli 1991

11 september 2001P.93.1379.N AC nr. ...

De uitzondering voor de verkooppunten gelegen op het domein der autowegen op de wekelijkse rustdag die 
verplicht is gesteld in een bepaalde tak van handel of ambacht houdt geen schending in van het in de 
Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel (1). (1) Grondwettelijk Hof, 22 juni 1995, nr 52/95, B.S., 26 augustus 
1995, 24542.

 - Wekelijkse rustdag in nering en ambacht - Uitzondering - Verkooppunten op domein der autowegen - Gelijkheidsbeginsel

- Art. 1, § 4, eerste lid Wet 22 juni 1960

- Art. 10 Grondwet 1994

11 mei 2001C.00.0292.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass. 11 mei 2001, A.R. nr C.00.0292.N, A.C. 2001, nr...

 - Handelspraktijkenwet - Consument

Onder consument dient te worden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor 
niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt; uit de 
samenhang van art 1,6 Handelspraktijkenwet, dat definieert wat moet verstaan worden onder verkoper, en 
artikel  1,7 van deze wet blijkt dat niet het winstoogmerk of het doel, maar de aard zelf van de activiteit of 
gestelde handeling determinerend is voor het al dan beroepsmatig karakter ervan.

 - Handelspraktijkenwet - Consument

- Artt. 1, 6 en 1,7 Wet 14 juli 1991

12 oktober 2000C.99.0158.F AC nr. ...

De consument die beschermd moet worden in de zin van artikel  94 Handelspraktijkenwet 1991 is de minst 
alerte consument die kritiekloos aanvaardt wat hem handig wordt voorgesteld en de valstrikken, de 
overdrijvingen of het bedrieglijk stilzwijgen van de reclame niet kan ontwaren; artikel  94 
Handelspraktijkenwet 1991 is geen omzetting van de richtlijn 84/450 van 10 sept. 1984 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der Lidstaten inzake misleidende reclame.
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 - Misleidende reclame - Eerlijke handelsgebruiken - Bescherming van de consument

- Art. 94 Wet 14 juli 1991

9 juni 2000C.98.0458.F AC nr. ...

Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen, moet de rechter nauwkeurig de betrokken markt 
afbakenen; de in aanmerking te nemen markt omvat alle producten die door hun eigenschappen bijzonder 
geschikt zijn om in constante behoeften te voorzien en die slechts in geringe mate door andere producten 
kunnen worden gesubstitueerd; de rechter dient aldus na te gaan of de betrokken markt al dan niet 
substitueerbare producten omvatte.

 - Vordering tot staking - Mededinging - Machtspositie - Betrokken markt - Afbakening

- Art. 3 Wet 5 aug. 1991

25 februari 2000D.98.0041.F AC nr. ...

De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt verbod op iedere vorm van reclame en 
op de veroordeling van elke mededinging op de farmaceutische markt, is niet naar recht verantwoord.

 - Mededinging - Apotheker - Plichtenleer - Kortingen

- Artt. 1, 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

- Art. 15 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

7 januari 2000C.99.0233.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 7 jan. 2000, A.R. nr. C.99.0233.N, nr

 - Beperking van de mededinging - Gedraging toegelaten op grond van het mededingingsrecht - Miskenning van de eerlijke 
gebruiken - Vordering tot staking

Een gedraging van een onderneming, die de mededinging beperkt maar die toegelaten is uit het oogpunt van 
zowel het Europees mededingingsrecht als van de Belgische wet op de mededinging, kan niet verboden 
worden op grond van de verplichting de eerlijke gebruiken in handelszaken na te leven wanneer de beweerde 
miskenning van de eerlijke gebruiken er in wezen uitsluitend in bestaat de mededinging tussen afnemers te 
beperken.

 - Beperking van de mededinging - Gedraging toegelaten op grond van het mededingingsrecht - Miskenning van de eerlijke 
gebruiken - Vordering tot staking

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

24 december 1999C.98.0440.F AC nr. ...

Het bevel tot staking van een daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de Handelspraktijkenwet, 
moet op een duidelijk omschreven daad slaan, zoals de reclame voor een naar zijn soort en merk duidelijk 
omschreven product; dat bevel dient alle kenmerkende gegevens te vermelden.

 - Reclame - Bevel tot staking

- Artt. 23 en 95 Wet 14 juli 1991

12 november 1999C.98.0295.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, A.C., 1999, nr. ...

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 22 - Reclame

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, A.C., 1999, nr. ...

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a - Verkoper

In de zin van artikel  22 Handelspraktijkenwet wordt als reclame beschouwd elke mededeling die rechtstreeks 
of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van 
onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende 
communicatiemiddelen; zulks is met name het geval voor de mededeling die het imago van de steller ervan 
begunstigt of versterkt en aldus onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van zijn producten of diensten te 
bevorderen.

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 22 - Reclame

- Art. 22 Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken
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Onder verkoper in de zin van artikel 1, 6, a, Handelspraktijkenwet moet worden verstaan elke handelaar of 
ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten of diensten te koop aanbiedt of 
verkoopt in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van het statutair doel; 
zulks is met name het geval voor een naamloze vennootschap die diensten levert die overeenstemmen met 
haar maatschappelijk doel, zijnde het verstekken van medische informatie aan beroepsmensen.

 - Handelspraktijkenwet - Artikel 1, 6, a - Verkoper

- Art. 1, 6, a Wet 14 juli 1991

9 september 1999C.97.0281.N AC nr. ...

In zoverre artikel  13 Handelspraktijkenwet 1991 de verplichting inhoudt dat de gebruiksaanwijzingen minstens 
moeten gesteld zijn in de taal of de talen van het gebied waar de producten op de markt worden gebracht, 
vormt het geen technisch voorschrift in de zin van de richtlijn 83/189/E.E.G.~

 - Handelspraktijkenwet - Voorlichting van de consument - Gebruiksaanwijzing - Verplichting een bepaalde taal te 
gebruiken - Technisch voorschrift in de zin van Richtlijn 83/189/E.E.G.

- Art. 13 Wet 14 juli 1991

- Art. 1 EEG-Richtlijn 83/189 van 28 maart 1983

25 juni 1999C.96.0305.N AC nr. ...

Met identiteit van de uitgever, vermeld in artikel  64, § 5 Handelspraktijkenwet (1991) wordt bedoeld voor een 
natuurlijke persoon zijn naam, voornaam en adres, en voor een rechtspersoon de maatschappelijke vorm, 
benaming en maatschappelijke zetel.

 - Handelspraktijkenwet - Gratis waardebonnen - Geoorloofde verspreiding - Noodzakelijke vermelding - Identiteit van de 
uitgever

- Art. 64, § 5 Wet 14 juli 1991

Vereist is dat de krachtens artikel  64, § 1 Handelspraktijkenwet (1991) te vermelden geldwaarde die de gratis 
waardebonnen vertegenwoordigen, wordt uitgedrukt in sommen;  het volstaat niet dat een percent wordt 
vermeld.

 - Handelspraktijkenwet - Gratis waardebonnen - Geoorloofde verspreiding - Noodzakelijke vermelding - Geldwaarde

- Art. 64, § 1 Wet 14 juli 1991

25 juni 1999C.97.0137.N AC nr. ...

Het is slechts geoorloofd gratis waardebonnen te verspreiden indien zij betrekking hebben op een bepaald 
product of dienst zoals zij worden aangeboden, en niet op een samenstellend onderdeel ervan.

 - Handelspraktijkenwet - Gratis waardebonnen - Geoorloofde verspreiding - Verwerving van product of dienst

- Art. 64, § 2 Wet 14 juli 1991

27 april 1999P.97.1284.N AC nr. ...

De term "vol-au-vent" heeft in het K.B. van 3 maart 1995 geen ruimere betekenis dan de gebruikelijke.

 - K.B. 3 maart 1995 - Vol-au-vent

- Art. 12, § 2 KB 13 juni 1984 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van 
restaurateur of van traiteur-banketaannemer

26 november 1998C.97.0271.N AC nr. ...

Krachtens artikel  43, §4, Handelspraktijkenwet mag de verkoper slechts naar andere prijzen verwijzen indien 
het gaat om een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd met toepassing van de wet van 22 januari 1945 
betreffende de economische reglementering en de prijzen; de vergelijking tussen de prijs van boeken in de 
ramsj en de prijs van nieuwe boeken die in de gewone detailhandel worden verkocht is een door dit artikel 
verboden prijsvergelijking.~

 - Vordering tot staking - Prijsaanduiding - Aankondiging van prijsvergelijking - Prijs van boeken in de ramsj

- Art. 43, §4 Wet 14 juli 1991

19 maart 1998C.97.0002.N AC nr. ...
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Komt niet voor toewijzing in aanmerking, de vordering tot staking zoals bedoeld in artikel  95 Wet 14 juli 1991, 
waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag liggen die naar hun aard, op grond van het in de auteurswet 
bepaalde, vallen aan te merken als een daad van namaking op een auteursrecht of naburig recht.~

 - Wet 14 juli 1991 - Vordering tot staking - Grondslag van de vordering - Inkomsten uit auteursrecht - Daad van namaking - 
Bevoegdheid van de stakingsrechter

- Artt. 95 en 96 Wet 14 juli 1991

13 maart 1998C.97.0052.F AC nr. ...

Degene die diensten te koop aanbiedt of verkoopt is geen verkoper in de zin van de Handelspraktijkenwet als 
die diensten geen handelsdaden of een ambachtsactiviteit uitmaken.~

 - Verkoper

- Art. 94 Wet 14 juli 1991

28 november 1997C.96.0190.F AC nr. ...

Elke met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad, waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of 
meer andere verkopers schaadt of kan schaden, is verboden zonder dat moet worden bewezen dat de 
oneerlijkheid van de dader schade heeft veroorzaakt.~

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Verbod

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

24 oktober 1997D.97.0006.F AC nr. ...

De mededingingsregels worden niet miskend door de beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
apothekers, die niet het louter verlenen van kortingen of van andere financiële voordelen bestraft, maar wel 
de modaliteiten die promotionele argumenten ten gunste van een officina uitmaken en die de eer, de 
waardigheid en de eerlijkheid van de leden van de Orde aantasten.

 - Onrechtmatige mededinging - Apotheker - Plichtenleer - Kortingen

- Art. 2, § 1 Wet 5 aug. 1991

- Art. 85 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

4 september 1997C.94.0098.N AC nr. ...

Het gezamenlijk aanbod dat krachtens artikel  54 wet 14 juli 1991 in de regel verboden is, is niet beperkt tot 
het geval dat een hoofdaanbod gepaard gaat met een bijkomend aanbod waaruit de consument een voordeel 
haalt.~

 - Handelspraktijkenwet - Gezamenlijk aanbod - Hoofdaanbod en bijkomend aanbod - Bijkomend aanbod zonder voordeel 
voor de consument

- Art. 54 Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken

20 februari 1997C.96.0081.F AC nr. ...

De buitentoepassingverklaring van de bepalingen van artikel 85.1, E.E.G.-Verdrag, die door de Commissie 
wordt beslist in de vorm van een individuele beschikking op grond van de (E.E.G-) Verordening nr. 17/62 van 
de Raad, wordt gekenmerkt door het beperkte aantal adressaten ervan;  de beschikking van de Commissie 
betreft een systeem van selectieve distributie, zodat zij slechts betrekking heeft op de contractuele 
verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende dealers, waar zij de voorwaarden vaststelt 
waaronder bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het Verdrag ingevoerde 
mededingingsregels betreft.

 - Mededinging - Bedrijven - Overeenkomsten - Europese Unie - Commissie - Beschikking

- Artt. 6, 8, 9.1 en 19.3 EEG-Verordening nr 17/62 van de Raad van 6 feb. 1962

- Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en 191.3 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap

9 januari 1997C.96.0070.F AC nr. ...
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De wetsbepaling volgens welke het aan fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen 
verboden is, rechtstreeks of zijdelings premies of voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die 
geneesmiddelen mogen voorschrijven, maakt geen enkel onderscheid naargelang de aan een voorschrijvende 
geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet de tegenprestatie is voor een aanvullende prestatie 
van laatstgenoemde; de miskenning van dat verbod is een daad die strijdig is met de eerlijke 
handelsgebruiken.

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Geneesmiddelen - Fabrikanten - Invoerders - Groothandelaars - Aanbod 
aan de voorschrijvende geneesheren - Premies - Voordelen

- Art. 10, tweede lid Wet 25 maart 1964

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

De instelling voor arbeidersvakantie of volkstoerisme, die de financiële steun heeft ontvangen als bepaald bij 
K.B. 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het 
volkstoerisme, gewijzigd bij K.B. 2 maart 1956, stelt geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad 
wanneer zij die steun volledig aanwendt voor de in voormeld K.B., zoals het is gewijzigd, bedoelde bestemming 
maar zich voorts ertoe beperkt in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en gebouwen een 
hotel te exploiteren dat ook openstaat voor een ander cliënteel dan de werknemers en hun gezin tijdens hun 
wettelijke jaarlijkse vakantie.

 - Vordering tot stopzetting - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Toerisme - Volkstoerisme - Jaarlijkse 
vakantie - Arbeidersvakantie - Instelling - Financiële steun - Aanwending - Installaties - Gebouwen - Cliënteel - Werknemers - 
Ander cliënteel

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

12 september 1996C.95.0359.F AC nr. ...

De verkoper die als reclame producten aanbiedt moet, behoudens overmacht, beschikken over een voorraad 
die, gelet op de omvang van de reclame, toereikend is om aan normale vooruitzichten te voldoen.~

 - Reclame - Aanbod van producten - Toereikende voorraad

- Artt. 23 en 90 Wet 14 juli 1991

30 mei 1996C.94.0024.N AC nr. ...

De aard van het verweer tegen een vordering die stoelt op het verbod om een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad te stellen determineert noch wijzigt de aard van die vordering.~

 - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Vordering tot staking - Verweer - Invloed op de bevoegdheid

- Art. 55 Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken

- Art. 95 Wet 14 juli 1991

- thans art. 589, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 9 en 589 Gerechtelijk Wetboek

15 september 1995C.94.0408.F AC nr. ...

De instelling voor arbeidersvakantie of volkstoerisme, die de financiële steun heeft ontvangen als bepaald bij 
K.B. van 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het 
volkstoerisme, gew. bij het K.B. van 2 maart 1956, stelt geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad 
wanneer zij die steun volledig aanwendt voor de in voormeld K.B., zoals het is gewijzigd, bedoelde bestemming 
maar zich voorts ertoe beperkt in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en gebouwen een 
hotel te exploiteren dat ook openstaat voor een ander cliënteel dan de loonarbeiders en hun gezin tijdens hun 
wettelijke jaarlijkse vakantie, nu de inkomsten van de traditionele prestaties ten gunste komen van de 
prestaties van de sociale bezetting en niet omgekeerd.

 - Cliënteel - Gebouwen - Volkstoerisme - Jaarlijkse vakantie - Arbeidersvakantie - Financiële steun - Aanwending - 
Installaties - Ander cliënteel - Toerisme - Vordering tot stopzetting - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - 
Instelling - Inkomsten - Bestemming - Begrip - Werknemers

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

HANDELSREGISTER
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23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...

Een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet van artikel   2 Verzekeringswet (1874) 
heeft geen handelskarakter en moet niet ingeschreven zijn in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt of die vereniging al dan niet een handelskarakter heeft;  de 
omstandigheid dat een dergelijke vereniging een portefeuille arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van 
een premieverzekeraar en als gevolg hiervan voor een deel van haar werkelijke activiteit ook handelsdaden 
stelt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een inschrijving moet nemen in het handelsregister.

 - Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering - Inschrijving in het handelsregister

- Art. 2 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

HANDELSZAAK

27 mei 2004C.02.0530.N AC nr. 289

Wanneer de overdracht van een handelszaak plaatsvindt tegen een overname van schulden is het bedrag van 
de overgenomen schulden de maatstaf van de gehoudenheid van de overnemer voor de belastingschulden 
verschuldigd door de overlater.

 - Overdracht tegen overname van schulden - Fiscale schuld verschuldigd door de overlater - Overnemer - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Maatstaf van de gehoudenheid

- Art. 20, wat onroerende voorheffing in het Vl.Gew. betreft Decr. Vl. Gew. 30 juni 2000

- thans vervangen bij art. 50 Wet 22 dec. 1998

- bekrachtigd door art. 2, 4° Wet 13 juni 1997

- ingevoegd bij art. 6 KB 12 dec. 1996

- Art. 442bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 november 2001C.00.0460.F AC nr. ...

De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in eigen naam te beheren en 
de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst 
betaalt, waarbij de zaakvoerder ten aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de 
huur van de handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor zover zij met de 
aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen 
zijn overeengekomen.

 - Overeenkomst - Concessie van exploitatie of zaakvoering - Huur van handelszaak - Toepasselijke regels

21 oktober 1999C.97.0249.N AC nr. ...

De schuldeiser ten bate van wie een handelszaak werd in pand gegeven heeft geen volgrecht op individuele, 
onlichamelijke bestanddelen van de handelszaak.

 - Pandhoudende schuldeiser met voorrecht op een handelszaak - Individuele onlichamelijke bestanddelen - Volgrecht

- Art. 11, I Wet 25 okt. 1919

6 februari 1997C.96.0056.F AC nr. ...

De lopende contracten waarbij de eigenaar van een handelszaak partij is, maken niet noodzakelijk deel uit van 
die handelszaak.~

 - Bestanddelen

- Artt. 1134 en 1165 Burgerlijk Wetboek

HELING

7 december 2004P.04.1168.N AC nr. 596

De heling bedoeld in artikel 505, 1°, Strafwetboek, betreft zowel de weggenomen, verduisterde of door 
misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan, als de verkoopprijs van die zaak of, als die zaak 
bestond uit geld, de zaak die met dat geld verkregen werd (1). (1) Cass., 28 dec. 1891, Pas., 1892, I, 68.
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 - Voorwerp van het misdrijf

30 november 2004P.04.0834.N AC nr. 578

De met inbreuk op artikel 80 van de Wet van 30 juni 1994 op materiële drager verkregen reproductie van een 
werk dat het voorwerp uitmaakt van een intellectuele eigendom, is geen door misdaad of wanbedrijf 
verkregen zaak in de zin van artikel 505, 1°, Strafwetboek.

 - Voorwerp - Auteursrecht - Wet 30 juni 1994 - Artikel 80 - Intellectuele eigendom

- Art. 80 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

- Art. 505, eerste lid Strafwetboek

Heling is een misdrijf tegen de eigendom, dat enkel betrekking heeft op stoffelijke zaken (1). (1) Zie Cass., 7, 
april 1982, A.C., 1981-1982, nr 476.

 - Voorwerp - Stoffelijke zaak

- Art. 505, eerste lid Strafwetboek

13 oktober 2004P.04.0896.F AC nr. 476

De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van de door de eigenaar 
van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer, zonder de fout van die heler, de schade zich 
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1987, AR 5932, nr 165; 20 nov. 1991, 
AR 9101, nr 148; 14 okt. 2003, AR P.03.0518.N, nr ........

 - Heler - Heling en diefstal - Schade - Algehele schadevergoeding

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

De heling omschreven in artikel 505, 1°, Strafwetboek is, als aflopend misdrijf dat bestaat uit het in het bezit 
nemen van een zaak waarvan men de wederrechtelijke herkomst kent, een zelfstandig misdrijf dat 
onderscheiden is van het accijnsmisdrijf van het vervoer en voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale 
bandjes en niet gedekt door een document (1). (1) Zie Cass., 2 aug. 1880, Pas., 1880, I, 284; 4 maart 1997, AR 
P.96.0149.N, nr 118; DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 4° ed., nr 406; zie ook Cass., 25 okt. 
1988, AR 2283, nr 113, dat oordeelt dat heling een zelfstandig misdrijf is, dat onderscheiden is van de misdaad 
of het wanbedrijf waarin het bezit van de geheelde zaak zijn oorsprong vindt.

 - Zelfstandig misdrijf - Heling van sigaretten - Eerdere veroordeling wegens het vervoer en voorhanden hebben van 
sigaretten zonder fiscale bandjes - Toepassing

- Artt. 37 en 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

- Artt. 10, 13 en 17 Wet 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

- Artt. 220 en 221 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 505, 1° Strafwetboek

21 oktober 2003P.03.0757.N AC nr. 515

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, noch de eigen aard van de 
verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf staan eraan in de weg dat meerdere daders, die samen 
één van de in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°, Strafwetboek, bedoelde misdrijven hebben gepleegd, die een 
bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden 
veroordeeld, aangezien de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit voordeel niet kan noch mag 
overschrijden.

 - Witwassen van vermogensvoordelen - Meerdere daders - Bijzondere verbeurdverklaring

- Artt. 42, 1° en 3°, 505, eerste lid, 2° en derde lid Strafwetboek

14 oktober 2003P.03.0518.N AC nr. 496

De heler van een gestolen voorwerp kan tot de algehele vergoeding van de schade geleden door de eigenaar 
van dat voorwerp worden veroordeeld wanneer de heling en de diefstal ten aanzien van de benadeelde een 
gemeenschappelijke fout opleveren die tot de schade aanleiding heeft gegeven (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1987, 
AR 5932, nr 165; 20 nov. 1991, AR 9101, nr 148 en 13 jan. 1999, AR P.98.0732.F, nr 17.

 - Heler - Heling en diefstal - Gemeenschappelijke fout - Gevolg - Algehele schadevergoeding

- Art. 505 Strafwetboek
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8 mei 2002P.02.0021.F AC nr. 282

Het kopen, in ruil geven of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen, hoewel de oorsprong 
ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn 
verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten van de 
belegde voordelen, levert het misdrijf van witwassing, bedoeld in artikel  505, eerste lid, 2°, niet op t.a.v. 
degene die, als dader, mededader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf dat die 
vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. 
P.99.0231.F, nr. 340.

 - Witwassing - Bestanddelen

- Art. 505, 2° Strafwetboek

25 september 2001P.01.0725.N AC nr. ...

De witwasmisdrijven van artikel 505, 3° en 4°, Sw. vereisen dat de herkomst of de oorsprong van de zaken, 
bedoeld in artikel 42, 3°, Sw. illegal is, dit is vermogensvoordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn 
verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen; ze 
vereisen bovendien dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel in het geval van artikel 505, 
eerste lid, 4°, Sw. dat hij deze oorsprong moest kennen; het volstaat dat de illegale herkomst of oorsprong en 
de door de dader vereiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de rechter het precieze misdrijf kent, 
op voorwaarde dat hij, op grond van feitelijke gegevens, elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten (1). 
(1) Zie Cass., 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F-P.00.0351.F-P.00.0856.F, nr 387.

 - Witwassen - Bestanddelen - Vermogensvoordelen - Strafbare oorsprong - Kennis - Misdaad of wanbedrijf - Bepaling

- Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek

21 juni 2000P.99.1285.F AC nr. ...

Het aflopend karakter van het misdrijf witwaspraktijken belet niet dat de dader dat misdrijf telkens opnieuw 
pleegt, wanneer hij t.a.v. de goederen of waarden waarvan hij de strafbare oorsprong kende of diende te 
kennen, één van de in de wet omschreven handelingen stelt (1). (1) Zie Cass., 23 dec. 1880 (Bull. en Pas., 1880, 
I, 281); 25 nov. 1992, A.R. 9270, nr. 751.

 - Witwassen - Aard van het misdrijf - Aflopend misdrijf - Herhaalde daden

- Art. 505, 2° Strafwetboek

Een veroordeling wegens witwaspraktijken is slechts naar recht verantwoord, als de rechter op zijn minst op 
impliciete doch zekere wijze het bestaan vaststelt van de bestanddelen van die vorm van heling, m.n. de 
omstandigheid dat de beklaagde de volgens de Belgische wet strafbare oorsprong kende van de 
vermogensvoordelen die hij rechtstreeks of door indeplaatsstelling heeft gekocht, ontvangen, in bezit, 
bewaring of beheer genomen; het is evenwel niet vereist dat de veroordelende beslissing opgave moet doen 
van de misdaad of van het wanbedrijf waardoor die vermogensvoordelen zijn verkregen, en zelfs niet dat het 
instellen van de strafvordering op grond van dat oorspronkelijk misdrijf tot de territoriale bevoegdheid van de 
Belgische rechter behoort (1). (1) Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; 9 juni 1999, A.R. 
P.99.0231.F, nr. 340.

 - Witwassen - Bestanddelen - Vermogensvoordelen - Strafbare oorsprong - Kennis - Misdaad of wanbedrijf - Bestanddeel 
gelokaliseerd in België

- Artt. 3 en 505, 2° Strafwetboek

 - Witwassen - Bestanddelen - Vermogensvoordelen - Strafbare oorsprong - Kennis - Misdaad of wanbedrijf - Bepaling

- Artt. 3 en 505, 2° Strafwetboek

15 februari 2000P.99.1664.N AC nr. ...

De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortkomen uit een misdrijf kan ook worden 
uitgesproken ten laste van natuurlijke personen die strafrechtelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk 
zijn voor het misdrijf zoals bedoeld in artikel  505, eerste lid, 2, 3, 4, Sw., gepleegd door een derde, weze het 
een rechtspersoon.

 - Witwassen van vermogensvoordelen - Verbeurdverklaring - Toepassing

- Artt. 42 en 505 Strafwetboek

12 januari 2000P.99.0242.F AC nr. ...
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De appèlrechters beslissen naar recht dat de inzittende van een gestolen voertuig dat voertuig niet heeft 
geheeld, wanneer zij vaststellen dat die persoon af en toe als inzittende heeft plaatsgenomen in een voertuig 
waarvan hij wist of had moeten weten dat het gestolen was, maar vervolgens oordelen dat hij geen enkele 
feitelijke macht over dat voertuig heeft uitgeoefend en uitsluiten dat hij het, door gebruik of medegebruik, in 
bezit of detentie heeft genomen.

 - Bestanddelen

- Art. 505, 1° Strafwetboek

5 oktober 1999P.98.0082.N AC nr. ...

Heling vereist dat de dader het materieel of het juridisch bezit van de zaak heeft en dat hij kennis heeft van de 
wederrechtelijke oorsprong ervan;  de feitenrechter beoordeelt onaantastbaar het bestaan van bezit en 
kennis.

 - Bestanddelen - Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 505, 1° Strafwetboek

9 juni 1999P.99.0231.F AC nr. ...

De feitenrechter beoordeelt in feite of de wegens heling vervolgde beklaagde, op het ogenblik waarop hij het 
door een misdaad of wanbedrijf van een derde verkregen voorwerp heeft ontvangen, de wederrechtelijke 
herkomst van dit voorwerp kende; hij kan die wetenschap afleiden uit de waarde, de aard, het belang van het 
voorwerp, alsook uit alle andere feitelijke omstandigheden die noodzakelijkerwijs wantrouwen moeten 
wekken bij degene die het bezit ervan verkrijgt.~

 - Moreel bestanddeel - Kennis - Beoordeling - Criteria

- Art. 505, 1° Strafwetboek

Een veroordeling wegens heling is slechts naar recht verantwoord, op voorwaarde dat de rechter, althans op 
impliciete doch onmiskenbare wijze, vaststelt dat de bestanddelen van heling voorhanden zijn, met name de 
omstandigheid dat de beklaagde wist dat het voorwerp dat hij in zijn bezit had of onder zich hield, door middel 
van een misdaad of een wanbedrijf verkregen was; het is evenwel niet vereist dat de veroordelende beslissing 
melding maakt van die misdaad of dat wanbedrijf.~

 - Bestanddelen - Kennis - Misdaad of wanbedrijf - Bepaling

- Art. 505, 1° Strafwetboek

4 maart 1997P.96.0149.N AC nr. ...

De omstandigheid dat heling een aflopend misdrijf is, neemt niet weg dat eenzelfde weggenomen, 
verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of een gedeelte ervan, het voorwerp kan uitmaken 
van verschillende misdrijven van heling door andere daders en medeplichtigen gepleegd.~

 - Aflopend misdrijf - Opeenvolgende feiten - Mededaders - Medeplichtigen

- Art. 505, 1° Strafwetboek

Niets belet de strafrechter bij het beoordelen van het bestaan van de bestanddelen van heling het bewijs van 
de aan de bezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke 
oorsprong van de zaak op latere gedragingen van de beklaagde te laten steunen.~

 - Bestanddelen - Wederrechtelijke oorsprong - Voorafgaande kennis - Bewijs - Latere gedragingen

- Art. 505, 1° Strafwetboek

Voor heling moeten volgende bestanddelen zijn verenigd: het in bezit- of detentienemen van een zaak 
verkregen door een misdaad of een wanbedrijf, alsook de aan de inbezit- of detentieneming voorafgaande of 
daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak.~

 - Bestanddelen

- Art. 505, 1° Strafwetboek

Zo de appelrechters in hoofde van een beklaagde wettig de bestanddelen van de heling vaststellen alsmede 
dat zijn voertuig voor het plegen van dit misdrijf heeft gediend, kunnen zij er wettig toe beslissen dat dit 
voertuig moet worden verbeurdverklaard.~

 - Gebruik van voertuig - Verbeurdverklaring

- Artt. 505, 1°, 42, 1° Strafwetboek

4 juni 1996P.95.0778.N AC nr. ...
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Voor heling moeten volgende bestanddelen verenigd zijn: het bezit of de detentie van een zaak, verkregen 
door een misdaad of een wanbedrijf door een derde gepleegd, alsook de aan het in bezit of detentie nemen 
voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak; de 
inbezitneming kan bestaan in het verbruik of medeverbruik van de zaak.~

 - Bestanddelen

- Art. 505 Strafwetboek

- thans art. 505, 1° Strafwetboek

 - Inbezitneming - Verbruik of medeverbruik

- Art. 505 Strafwetboek

- thans art. 505, 1° Strafwetboek

24 mei 1994P.94.0071.N AC nr. ...

De wil om gesloten zaken terug te geven sluit het misdrijf van heling niet uit, wanneer die wil niet 
onvoorwaardelijk is, maar integendeel de teruggave ondergeschikt is gemaakt aan het afdwingen van een 
voordeel voor zichzelf of voor anderen.~

 - Zedelijk bestanddeel - Wil tot weergave

- Art. 505 Strafwetboek

HERHALING

21 december 2004P.04.1357.N AC nr. 622

Een beslissing op de strafvordering verkrijgt kracht van gewijsde wanneer daartegen geen rechtsmiddel meer 
openstaat (1). (1) Cass., 5 okt. 1999, AR P.99.0695.N, nr 507.

 - Wettelijke herhaling - Voorwaarden - Termijn - Aanvang

Herhaling vereist ondermeer dat de veroordeling die het nieuwe misdrijf voorafgaat, kracht van gewijsde heeft 
(1). (1) Cass., 22 sept. 2004, AR P.04.0511.F, nr ...

 - Wettelijke herhaling

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

8 december 2004P.04.1174.F AC nr. 599

De verwijzing in een bijzondere wet, naar de bepalingen in het eerste boek Sw., die onbeperkt van toepassing 
worden verklaard, heeft niet tot gevolg dat de bijzondere herhaling die bij diezelfde wet werd ingesteld wordt 
opgeheven en dat de straffen, buiten de in dit artikel bedoelde gevallen, kunnen worden verzwaard zoals 
bepaald in artikel 56 Sw. (1). (1) Wanneer, zoals te dezen, de voorwaarden voor bijzondere herhaling, die in 
een bijzondere wet is geregeld, vervuld zijn, dan is alleen de bijzondere herhaling van toepassing (Noot E.K. 
onder Cass., 4 juni 1974, A.C., 1973-74, p. 1096).

 - Bijzondere herhaling bij een bijzondere wet ingesteld - Verwijzing naar de toepasselijk verklaarde bepalingen in het Eerste 
Boek van het Strafwetboek - Geen gevolgen voor de regel van de bijzondere herhaling en voor de toepassing van de regels 
van wettelijke herhaling

22 september 2004P.04.0511.F AC nr. 425

Strafbare herhaling vereist dat, op het ogenblik dat het nieuwe misdrijf wordt gepleegd, de reeds opgelopen 
veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan (1). (1) Zie Cass., 5 okt. 1999, AR P.99.0695.N, nr 507 en  25 april 
2001, AR P.01.0111.F, nr 231; CONSTANT, Jean, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, p. 785; DE NAUW, Alain, 
Initiation au droit pénal spécial, pp. 221 en 222.

 - Algemene herhaling - Nieuw wanbedrijf - Termijn - Vijf jaar - Aanvang van de termijn

- Art. 54 tot 57 Strafwetboek

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367

Wettelijke herhaling vormt geen persoonlijke verzwarende omstandigheid, maar is een toestand (1). (1) Zie 
Cass., 25 april 2001, AR P.01.0111.F, nr 231.

 - Wettelijke herhaling - Aard
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Artikel 56, tweede lid, Sw., vereist dat voor de staat van algemene herhaling binnen een termijn van vijf jaar 
een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd;  die termijn gaat in op de dag waarop de veroordeelde zijn straf heeft 
ondergaan of op de dag waarop die straf is verjaard (1). (1) Zie Cass., 23 okt. 1996, AR P.96.1244.F, nr 399.

 - Algemene herhaling - Nieuw wanbedrijf - Termijn - Vijf jaar - Aanvang van de termijn

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

Het openbaar ministerie heeft belang om cassatieberoep in te stellen tegen de veroordelende beslissing die de 
staat van wettelijke herhaling van een beklaagde niet in aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor 
het overige, wettelijk verantwoord is.

 - Veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling niet in aanmerking neemt - Cassatieberoep - Openbaar 
ministerie - Belang

De staat van wettelijke herhaling kan niet alleen leiden tot een verzwaring van de straf tot boven het wettelijk 
bepaalde maximum en, in bepaalde gevallen, tot de uitspraak van een maatregel tot terbeschikkingstelling van 
de regering; die staat brengt de veroordeelde daarenboven automatisch, ten gevolge van de wet zelf, in een 
toestand die ongunstiger is dan die van de dader die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd met betrekking 
tot een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling en het herstel in eer en rechten.

 - Staat van wettelijke herhaling

3 juni 2003P.03.0516.N AC nr. 334

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, omkleedt de rechter de beslissing dat de beklaagde zich in 
staat van wettelijke herhaling bevindt, regelmatig met redenen door de vaststelling dat de wettelijke 
voorwaarden van de wettelijke herhaling vervuld zijn; geen enkele wetsbepaling vereist dat de rechter 
kennisneemt van het dossier met betrekking tot de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de vroegere 
veroordeling op grond waarvan de staat van wettelijke herhaling wordt vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 2 mei 
2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

 - Staat van wettelijke herhaling - Vaststelling door de rechter - Motivering

- Art. 56 Strafwetboek

20 november 2001P.00.0508.N AC nr. ...

Is constitutief voor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede 
veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling; de uitwissing van de eerste veroordeling met 
toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe 
herhaling niet in de weg (1). (1) Cass., 19 nov. 1996, AR P.95.1244.N, nr 441.

 - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling - Uitwissing van de eerste veroordeling

- Art. 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 36, tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

2 mei 2001P.01.0121.F AC nr. ...

Wanneer na een wanbedrijf in staat van herhaling een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd, de veroordeling 
wegens het eerste feit met uitstel is uitgesproken en het uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf geacht te 
zijn ondergaan bij het verstrijken van de proeftijd en gaat de bij artikel  56, tweede lid, Sw., bepaalde termijn 
van vijf jaar in op dat tijdstip (1). (1)  Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0805.F, nr. 316.

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

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

Het Hof kan acht slaan op het uittreksel van een vonnis, dat door het O.M. is neergelegd op de rechtszitting 
van de correctionele rechtbank en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd om de wettigheid na te gaan 
van de beslissing die de herhaling t.a.v. de beklaagde in aanmerking neemt, om de straf te bepalen die hem 
moet worden opgelegd, zonder vast te stellen dat alle gegevens van de herhaling voorhanden zijn (1). 
(Impliciet). (1)  Zie Cass., 22 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 777) ; 24 juni 1974 (A.C., 1974, 1179) ; 8 okt. 
1988, A.R. 1758, nr. 424 ; 25 april 1990, A.R. 8242, nr. 500 ; 25 feb. 1992, A.R. 6262, nr. 336.

 - Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Begrip - Uittreksel uit het vonnis

25 april 2001P.01.0111.F AC nr. ...
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Na het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel rechtsmiddel is aangewend, kan een 
bij verstek gewezen veroordeling als grondslag voor de herhaling dienen (1). (1) Cass., 3 jan. 1955 (Bull. en 
Pas., 1955, I, 431) ; Hayoit de Termicourt R., op. cit., blz. 737 ; Constant J., Traité élémentaire de droit pénal, dl. 
II, 1965, blz. 937 ; Marchal A. en Jaspart J.P., Droit criminel : Traité théorique et pratique, dl. I, 1965, blz. 141, 
nr. 360 ; Dupont L. en Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht, Acco Leuven, 1990, blz. 449, nr. 811 ; 
Michiels O., Les grands principes de la récidive, J.T., 1998, blz. 506.

 - Voorwaarden - Eerdere beslissing bij verstek gewezen - Verstrijken van de gewone verzettermijn

- Art. 54 tot 57 Strafwetboek

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

De wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastleggingen waarop de strafvordering betrekking heeft, 
maar slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen aan de pleger van de misdrijven, die alleen van invloed 
kan zijn op de straf (1). (1) Cass., 3 sept. 1997, A.R. P.97.1083.F, nr. 329.

 - Wettelijke herhaling - Begrip - Omstandigheid eigen aan de pleger van het misdrijf - Invloed op de straf

5 oktober 1999P.99.0695.N AC nr. ...

Strafbare herhaling veronderstelt het bestaan van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, welke aan 
het nieuwe misdrijf voorafgaat;  de termijn waarbinnen het nieuwe misdrijf moet gepleegd zijn, gaat in op het 
tijdstip waarop de veroordeling die ten grondslag ligt van de herhaling, kracht van gewijsde heeft verkregen.

 - Voorwaarden - Termijn - Aanvang

30 juni 1999P.99.0814.F AC nr. ...

Op het cassatieberoep dat, met toepassing van artikel  441 Sv., door de procureur-generaal is ingesteld, 
vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het veroordelend vonnis alleen in zoverre het de veroordeelde in staat 
van wettelijke herhaling verklaart, nu de wet niet spreekt van herhaling in geval van veroordeling tot een 
criminele straf na een veroordeling tot een correctionele straf.~

 - Veroordeling tot een criminele straf - Vroegere veroordeling tot een correctionele straf - In aanmerking genomen staat 
van wettelijke herhaling - Onwettigheid

- Art. 55 Strafwetboek

22 december 1998P.98.1445.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die oordeelt dat de veroordeelde zich in staat van wettelijke herhaling 
bevindt, wanneer hij na een veroordeling wegens een misdrijf omschreven in het Strafwetboek, een bijzondere 
wet overtreedt die bepalingen bevat die herhaling van de daarin omschreven misdrijven regelt zonder afbreuk 
te doen aan de toepasselijkheid van hoofdstuk V van boek I Sw. voor het bepalen van de strafmaat.~

 - Drugwet - Bijzondere herhaling - Strafwetboek - Toepasselijkheid

- Art. 56 Strafwetboek

24 augustus 1998P.98.1008.N AC nr. ...

Het middel ten betoge dat de rechter ten onrechte heeft rekening gehouden met herhaling leidt, als het 
gegrond is, tot vernietigig van de veroordeling als blijkt dat de rechter bij het bepalen van de strafmaat ook 
heeft rekening gehouden met de door hem vastgestelde staat van wettelijke herhaling.

 - Middel ten betoge dat de rechter ten onrechte heeft rekening gehouden met herhaling - Voorwaarde waaronder het 
middel tot vernietiging van de veroordeling kan leiden

- Art. 10, § 4 Hormonenwet 15 juli 1985

- Art. 56 Strafwetboek

3 september 1997P.97.1083.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van het hof van beroep, dat de straf met eenparigheid van stemmen 
verzwaart op grond van wettelijke herhaling, die noch in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer noch in 
het beroepen vonnis is vermeld, zonder aan te geven dat het hof van beroep met eenparigheid van stemmen 
over die omstandigheid uitspraak heeft gedaan, nu de beklaagde de mogelijkheid heeft gehad om kennis te 
nemen van de stukken waaruit zij blijkt.

 - Wettelijke herhaling - Beschikking tot verwijzing - Beroepen vonnis - Vermelding - Hof van beroep - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering
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De wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de tenlasteleggingen waarop de strafvordering betrekking 
heeft, maar slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen aan de pleger van de misdrijven, die alleen van 
invloed kan zijn op de straf.

 - Wettelijke herhaling - Begrip - Omstandigheid eigen aan de pleger van het misdrijf - Invloed op de straf

15 juli 1997P.97.0805.F AC nr. ...

Wanneer, na een wanbedrijf in staat van herhaling een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd, de veroordeling 
wegens het eerste feit met uitstel is uitgesproken en het uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf geacht te 
zijn ondergaan bij het verstrijken van de proeftijd en gaat de bij artikel   56, tweede lid, Sw., bepaalde termijn 
van vijf jaar in op dat tijdstip.

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

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

De omstandigheid van de wettelijke herhaling moet niet noodzakelijkerwijs worden vermeld in de 
verwijzingsbeschikking of in de dagvaarding.

 - Beschikking tot verwijzing - Dagvaarding - Herhaling - Vermelding

19 november 1996P.95.1244.N AC nr. ...

Is constitutief voor de bij artikel  36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de 
tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling: de uitwissing van de eerste veroordeling met 
toepassing van artikel  619 Sv., staat de veroordeling in staat van nieuwe herhaling niet in de weg.~

 - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling - Uitwissing van de eerste veroordeling

- Art. 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 36, tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

23 oktober 1996P.96.1244.F AC nr. ...

Wie tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar veroordeeld is, verkeert in een staat van wettelijke 
herhaling, indien hij het nieuwe wanbedrijf pleegt binnen vijf jaar na het ondergaan van zijn straf; een 
veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, wordt geacht zijn straf te hebben ondergaan op de dag 
van zijn definitieve invrijheidsstelling.~

 - Veroordeling tot een gevangenisstraf - Ten minste één jaar - Nieuw wanbedrijf - Termijn - Vijf jaar - Vertrekpunt van de 
termijn - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Ondergane straf

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

22 november 1994P.94.0017.N AC nr. ...

De rechter mag, om het bestaan van herhaling aan te nemen en de strafmaat te bepalen, geen rekening 
houden met een vroegere veroordeling die uitgewist is.~

 - Motivering - Uitwissing - Straf - Vroegere veroordeling

- Artt. 195, 619, 620 en 634 Wetboek van Strafvordering

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE

17 februari 2003S.02.0100.N AC nr. 111

De in artikel 1134 Ger.W. vereiste betekening met dagvaarding, maakt de rechtsingang uit van de vordering tot 
herroeping van het gewijsde.

 - Rechtsingang - Dagvaarding

- Artt. 1134, 1136 en 700 Gerechtelijk Wetboek

7 juni 2001C.99.0504.F AC nr. ...

De vordering tot herroeping van het gewijsde tegen een vonnis van faillietverklaring dat niet ambtshalve maar 
op dagvaarding van een schuldeiser is uitgesproken en waarin de gefailleerden werden vertegenwoordigd voor 
de rechtbank van koophandel, is ontvankelijk in hoger beroep (1). (1)  Cass., 14 dec. 1992, A.R. 8065, nr.791

P. 1077/30476-9-2016



 - Hoger beroep - Vonnis van faillietverklaring - Ontvankelijkheid

- Artt. 619, 1050, 1134 en 1139 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 2001C.99.0351.N AC nr. ...

Een verzoek tot herroeping van gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest door 
de partij zelf of door de lasthebber die haar op het proces vertegenwoordigt; van bedrog in de zin van deze 
bepaling is sprake wanneer door een oneerlijke proceshouding wordt belet dat de wederpartij tegenspraak 
kan voeren of de rechter, wiens beslissing inmiddels in kracht van gewijsde is getreden, kennis kon nemen van 
feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het geschil (1). (1) Zie cass., 16 mei 1974, 
A.C., 1974, p. 1035; Pas., 1974, I, 961, met concl. proc.-gen. Ganshof van der Meersch; cass., 12 november 
1980, A.C., 1980-81, nr. 866; cass., 17 februari 1981, A.C., 1980-81, nr. 357; cass., 26 mei 1995, A.C., 1995, nr. 
256.

 - Persoonlijk bedrog

- Art. 1133, 1° Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1999C.98.0318.F AC nr. ...

Het verzoek tot herroeping van het gewijsde moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen zes 
maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond en niet na het kennisnemen van het feit waarvan het 
achteraf verkregen bewijs die ontdekking mogelijk heeft gemaakt.

 - Ontvankelijkheid - Termijn - Ontdekking van de ingeroepen grond

- Art. 1136 Gerechtelijk Wetboek

26 mei 1995C.93.0277.N AC nr. ...

Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan niet worden ingediend om redenen waarvan de partij kennis 
had of kennis kon hebben vóór het verstrijken van de termijn van de rechtsmiddelen.~

 - Ontvankelijkheid - Verzoek tot herroeping van het gewijsde

- Artt. 1132, 1133 en 1136 Gerechtelijk Wetboek

Noot G.B., Cass., 26 mei 1995, A.R. nr. C.93.0277.N (AC 1995, nr...)~

 - Verzoek tot herroeping van het gewijsde - Verzoekende partij - Onzorgvuldige bewijsvoering voor de feitenrechter - 
Ontvankelijkheid van het verzoek

HERSTEL IN EER EN RECHTEN

25 februari 2004P.03.1514.F AC nr. 105

Het arrest schendt artikel  149 Gw., wanneer het in het midden laat of het beslist dat het dossier een advies 
van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in eer en rechten bevat, zodat de voorschriften 
van artikel  629, laatste lid, Sv., zijn nageleefd, dan wel dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen 
voorwaarde is waaraan de wet het herstel in eer en rechten van de veroordeelde onderwerpt (1). (1) Zie Cass., 
4 feb. 1998, AR P.97.1363.F, nr 63 en AR P.97.1364.F, nr 64; 7 dec. 2001, volt. terechtz., AR C.99.0442.F, nr 
681, met concl. proc.-gen. J. du Jardin; 13 jan. 2003, AR S.01.0179.F, nr ... .

 - Advies van een gespecialiseerde dienst - Arrest - Redengeving - Toezicht door het Hof van Cassatie

- Art. 629 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

20 november 2001P.00.0508.N AC nr. ...

Is constitutief voor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede 
veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling; de uitwissing van de eerste veroordeling met 
toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe 
herhaling niet in de weg (1). (1) Cass., 19 nov. 1996, AR P.95.1244.N, nr 441.

 - Uitwissing - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling

- Art. 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 36, tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968
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23 juni 1999P.99.0020.F AC nr. ...

Het vonnis dat naar een uitgewiste veroordeling verwijst om de veroordeling van de beklaagde te 
verantwoorden, schendt de artt.  619 en 620 Sv. en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

 - Veroordeling - Uitwissing - Nieuw feit

- Artt. 619 en 620 Wetboek van Strafvordering

4 februari 1998P.97.1363.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de verwerping van een aanvraag tot 
herstel in eer en rechten enkel grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten 
niet vervuld zijn, is niet met redenen omkleed en stelt het Hof niet in staat de beslissing te toetsen.~

 - Arrest van verwerping - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

4 februari 1998P.97.1364.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de verwerping van een aanvraag tot 
herstel in eer en rechten enkel grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten 
niet vervuld zijn en dat de aanvraag voorbarig is, is niet met redenen omkleed en stelt het Hof niet in staat de 
beslissing te toetsen.~

 - Arrest van verwerping - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

23 april 1997P.97.0294.F AC nr. ...

Niets staat eraan in de weg dat het dossier, dat gerechtelijk de feiten vaststelt waarop de veroordeling van een 
in eer en rechten herstelde persoon gegrond was, samengevoegd wordt met het dossier van een latere 
vervolging, teneinde het geadieerde rechtscollege in te lichten over de persoonlijkheid van de betrokken 
persoon.~

 - Gevolgen - Latere vervolging - Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid

- Art. 634 Wetboek van Strafvordering

Het herstel in eer en rechten is een maatregel die, ook al komt hij de veroordeelde ten goede, niettemin 
genomen wordt in het algemeen belang; de wettelijke opsomming van zijn juridische gevolgen, die niet 
beperkend is, heeft echter niet tot gevolg dat de gerechtelijk vastgestelde feiten, waarop de veroordeling van 
de in eer en rechten herstelde persoon gegrond was, bedekt worden alsof ze nooit hebben bestaan.~

 - Begrip - Doel

- Art. 634 Wetboek van Strafvordering

19 november 1996P.95.1244.N AC nr. ...

Is constitutief voor de bij artikel  36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de 
tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling: de uitwissing van de eerste veroordeling met 
toepassing van artikel  619 Sv., staat de veroordeling in staat van nieuwe herhaling niet in de weg.~

 - Uitwissing - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling

- Art. 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 36, tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

28 juni 1994P.94.0711.N AC nr. ...

De bij artikel  619, eerste lid, Sv. bepaalde uitwissing van veroordelingen is niet van toepassing op de in artikel   
1 K.B.  nr 22 van 24 okt.  1934 vermelde veroordelingen die, zonder tijdsbepaling, verbod opleggen aan de 
veroordeelde om persoonlijk of door een tussenpersoon bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen.

 - Uitwissing - Veroordelingen die vervallenverklaringen of ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich over meer dan 
3 jaar uitstrekke - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934

- Art. 619, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
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HERZIENING

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING

2 oktober 2001P.00.1379.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie moet enkel nagaan of het door het hof van beroep gedane onderzoek of de tot staving 
van de aanvraag tot herziening aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen om de zaak te herzien 
overeenkomstig de wet is geschied (1). (1) Cass., 26 oktober 1999, A.R. P.98.0866.N, nr 564.

Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof van beroep

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

14 juni 2000P.99.1678.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep, dat belast wordt met het onderzoek van een verzoek tot herziening, waarin een 
nieuw feit aangevoerd wordt en dat betrekking heeft op een door de raadkamer van een rechtbank van eerste 
aanleg uitgesproken internering en het gemotiveerd advies uitbrengt dat er grond bestaat tot herziening, 
vernietigt het Hof van Cassatie, na te hebben vastgesteld dat de bij artikel  445 Sv. voorgeschreven 
vormvereisten in acht zijn genomen, de beslissing tot internering en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep (1). (1) Zie Cass., 30 mei 1995, A.R. P.94.0528.N, nr. 264.

Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof van beroep - Toetsing door het Hof van Cassatie - 
Verwijzing

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.98.0866.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie moet enkel nagaan of het door het hof van beroep gedane onderzoek van een aanvraag 
tot herziening geschied is overeenkomstig de wet.

Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof van beroep - Toetsing van het Hof

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1998P.97.1194.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, waarbij op regelmatige wijze een verzoek tot herziening aanhangig is gemaakt, 
oordeelt dat veroordelingen van verschillende beklaagden wegens dezelfde feiten in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en onderling onverenigbaar zijn, vernietigt het Hof die veroordelingen en verwijst het de zaken naar 
een hof van beroep dat er geen kennis van heeft genomen.~

Advies en verwijzing tot herziening - Onverenigbare veroordelingen

- Artt. 443, eerste lid, en 445 eerste lid Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1997P.96.0310.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of het advies van het hof van beroep, dat met het onderzoek van een aanvraag 
tot herziening wegens een nieuw feit is belast, overeenkomstig de wet is.

Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof van beroep - Toetsing door het Hof

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk zijn de bezwaren tegen het arrest van het hof van beroep, waarin een advies wordt gegeven 
over de relevantie van de tot staving van een aanvraag tot herziening aangevoerde feiten.

Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Negatief advies van het hof van beroep - Feitelijke beoordeling - Bezwaren 
tegen de relevantie van de feiten - Ontvankelijkheid

30 mei 1995P.94.0528.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of het advies van het hof van beroep, dat met het onderzoek van een aanvraag 
tot herziening werd belast, overeenkomstig de wet is;  in bevestigend geval wordt het door het Krijgshof 
gewezen arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld.~

Advies en verwijzing tot herziening - Draagwijdte - Toetsing door het Hof - Advies van het hof van beroep - Nieuw feit - 
Militaire gerechten - Verwijzing

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering
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31 januari 1995P.94.1394.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of het advies van het hof van beroep, dat met het onderzoek van een aanvraag 
tot herziening is belast, overeenkomstig de wet is.~

Advies en verwijzing tot herziening - Draagwijdte - Advies van het hof van beroep - Toetsing van het Hof - Nieuw feit

- Art. 445 Wetboek van Strafvordering

ALGEMEEN

8 september 2004P.04.0922.F AC nr. 395

De burgerlijke partij zal in de zaak worden betrokken voor de rechter die moet beslissen over de herziening 
zelf, ongeacht of zij eerder in het geding tot herziening is tussengekomen; geen enkele wettelijke bepaling 
beperkt de bevoegdheid van dat gerecht om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen, zoals de 
rechter wiens beslissing werd vernietigd dat had kunnen doen.

Algemeen - Strafzaken - Vernietiging van een arrest dat uitspraak doet over de strafvordering - Rechter voor wie de grond 
van de herziening is aanhangig gemaakt - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid

- Art. 444, vijfde en zesde lid Wetboek van Strafvordering

11 februari 2004P.03.0555.F AC nr. 335

Art. 443, 3°, Sv., laat de ontvankelijkheid van de vordering tot herziening van de in kracht van gewijsde gegane 
veroordelingen afhangen van het bestaan van een nieuw feit dat zich sinds de veroordeling heeft voorgedaan 
of van een omstandigheid die de veroordeelde ten tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen, en 
waaruit het bewijs schijnt te volgen dat verzoeker onschuldig is aan alle of enkele feiten waarvoor hij is 
veroordeeld, of dat een strengere strafwet is toegepast dan die welke hij werkelijk heeft overtreden, zelfs als 
de hem opgelegde straf wettig verantwoord blijft door de feiten van de veroordeling die blijven vaststaan (1). 
(1) Zie Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 726).

Algemeen - Veroordeling tot een enkele straf wegens verschillende feiten - Aanvoering van een nieuw feit waaruit de 
onschuld van een veroordeelde aan bepaalde feiten schijnt te volgen - Straf blijft verantwoord door de andere feiten - 
Verzoek tot herziening - Ontvankelijkheid

- Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering

Algemeen - Uitwissing - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling

- Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering

18 oktober 2000P.00.0880.F AC nr. ...

De intrekking van een verklaring van een vroegere medebeklaagde kan alleen aanleiding geven tot herziening, 
in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk maakt (1). (1) Cass., 1 maart 1995, A.R. 
P.94.1025.F, nr. 126; 22 sept. 1999, A.R. P.99.1089.F, nr. 479.

Algemeen - Zaak - Nieuw feit - Intrekking

- Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.99.1623.F AC nr. ...

Herziening is een beroep, dat uitzonderlijk kan worden ingesteld tegen de veroordelingen of tegen de 
beslissingen tot internering die in kracht van gewijsde zijn gegaan en een rechterlijke dwaling kunnen 
opleveren wegens bepaalde, door het Sv. limitatief opgesomde omstandigheden; die rechtspleging strekt 
uitsluitend tot herstel van het onrecht dat het gevolg is, ofwel van de uitspraak van een straf, onverminderd de 
uitvoering ervan, ofwel van het bevel tot internering

Algemeen - Begrip - Doel

- Artt. 443 en 447bis Wetboek van Strafvordering

22 september 1999P.99.1089.F AC nr. ...

De intrekking van een verklaring, afgelegd door een minderjarig slachtoffer van een door haar vader gepleegd 
aanranding op de eerbaarheid met geweld of bedreiging, kan enkel aanleiding geven tot herziening op grond 
van artikel 443, 3°, Sb., in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk maakt.

Algemeen - Oorzaak - Nieuw feit - Intrekking
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2 juni 1999P.99.0537.F AC nr. ...

De partij die bij het Hof van Cassatie een aanvraag tot herziening aanhangig maakt van een veroordelende 
beslissing die schadevergoeding heeft toegekend aan een burgerlijke partij, moet, op straffe van niet-
ontvankelijkheid van de aanvraag, de burgerlijke partij aanmanen om in het geding tussen te komen.

Algemeen - Beslissing die schadevergoeding heeft toegekend aan een burgerlijke partij - Verplichting voor de aanvrager tot 
herziening de burgerlijke partij tot tussenkomst aan te manen - Sanctie

- Art. 444 Wetboek van Strafvordering

20 juni 1995P.95.0520.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening die steunt op feiten of omstandigheden die verzoeker kon 
bewijzen ten tijde van het geding of die reeds aangevoerd werden voor de feitenrechter.~

Algemeen - Ontvankelijkheid - Gronden - Nieuwe feiten en omstandigheden

- Artt. 443, 3° en 445 Wetboek van Strafvordering

1 maart 1995P.94.1025.F AC nr. ...

De intrekking van een verklaring van een vroegere medebeklaagde kan enkel aanleiding geven tot herziening 
op grond van artikel  443, 3° Sv., in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk 
maakt.~

Algemeen - Nieuw feit - Grond - Intrekking

Een feit dat geen verband houdt met de beslissing waarvan de herziening wordt aangevraagd kan geen 
aanleiding geven tot herziening op grond van artikel  443, 3° Sv.~

Algemeen - Nieuw feit - Grond - Feit dat geen verband houdt met de veroordeling

Een feit dat de veroordeelde in staat was aan te tonen ten tijde van het proces kan geen aanleiding geven tot 
herziening op grond van artikel  443, 3° Sv.~

Algemeen - Nieuw feit - Grond - Feit dat de veroordeelde in staat was aan te tonen

Het feit dat de feitenrechter bekend was kan geen aanleiding geven tot herziening op grond van artikel  443, 3° 
Sv.~

Algemeen - Nieuw feit - Grond - Feit dat de feitenrechter bekend was

Een feit dat geen vermoeden van onschuld kan opleveren kan geen aanleiding geven tot herziening op grond 
van artikel  443, 3° Sv.~

Algemeen - Nieuw feit - Grond - Vermoeden van onschuld

6 september 1994P.94.0564.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening gegrond op een omstandigheid die de veroordeelde ten tijde 
van het geding niet had kunnen aantonen, wanneer die veroordeelde niet het bewijs levert van de 
onmogelijkheid waarin hij zich bij de te zijnen laste ingestelde vervolgingen bevond, om de door hem tot 
staving van zijn aanvraag aangevoerde getuigenissen in te roepen.~

Algemeen - Gronden - Omstandigheid waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het 
geding - Opeenvolgende getuigenverklaringen

- Artt. 443, 3° en 445 Wetboek van Strafvordering

ALLERLEI

13 augustus 2002P.02.0956.F AC nr. 409

Het rechtscollege is bevoegd om de psychiatrische afdeling aan te wijzen waar de in een strafinrichting 
opgesloten inverdenkinggestelde geïnterneerd zal worden, wanneer het niet alleen vaststelt dat een 
beschikking tot internering niet is vernietigd, maar zelf de internering beveelt alvorens de psychiatrische 
afdeling aan te wijzen.

Allerlei - Voorlopige internering - Psychiatrische afdeling - Aanwijzing - Bevoegd rechtscollege

- Art. 14 Wet Bescherming Maatschappij
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VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES

29 mei 2001P.99.1801.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat het advies van de drie advocaten bij het hof van beroep die tien jaar 
ingeschreven zijn op de tabel, gevoegd bij het verzoekschrift tot herziening van een beslissing van 
strafrechtelijke veroordeling, aan de burgerlijke partij moet worden betekend; de niet-betekening heeft niet 
de niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot herzoening tot gevolg.

Verzoek en verwijzing om advies - Verzoekschrift tot herziening - Advies van drie advocaten bij het hof van beroep - Advies 
niet betekend aan burgerlijke partij

- Artt. 443 en 444 Wetboek van Strafvordering

Het verzoekschrift van de burgerlijke partij die wil tussenkomen voor het Hof van cassatie, waarbij aanhangig is 
een verzoekschrift tot herziening van een beslissing van strafrechtelijke veroordeling, moet niet getekend zijn 
door een advocaat bij het Hof van cassatie. (Impliciete oplossing).

Verzoek en verwijzing om advies - Verzoekschrift tot tussenkomst van de burgerlijke partij - Verzoekschtrift niet getekend 
door advocaat bij het Hof van cassatie - Geldigheid

- Art. 444, lid 5 Wetboek van Strafvordering

14 juni 2000P.99.1678.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal, kennisneemt van een verzoek tot herziening van 
de minister van Justitie, waarin aangevoerd wordt dat de onschuld van de geïnterneerde zou blijken uit feiten 
die zich hebben voorgedaan na de door de raadkamer gewezen beslissing tot internering, neemt het Hof dat 
verzoek aan en verwijst het voornoemd verzoek, voor behandeling, naar een hof van beroep.

Verzoek en verwijzing om advies - Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Raadkamer - Internering - Nieuwe 
feiten - Verwijzing voor onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep

- Artt. 443, 3°, 444, 3°, en 447bis Wetboek van Strafvordering

16 mei 2000P.00.0279.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot herziening, ingediend door de veroordeelde, dat niet is ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie (1). (1) Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 9184, nr. 230.

Verzoek en verwijzing om advies - Verzoekschrift van de veroordeelde - Niet getekend door advocaat bij het Hof - 
Ontvankelijkheid

- Art. 444 Wetboek van Strafvordering

12 april 2000P.00.0251.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gegrond is op de aanvoering van een nieuw feit of van een 
omstandigheid die de veroordeelde tijdens het geding niet heeft kunnen aantonen, maar waaruit het bewijs 
van verzoekers onschuld niet kan volgen.

Verzoek en verwijzing om advies - Nieuw feit - Bewijs van onschuld - Ontvankelijkheid

- Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.99.1623.F AC nr. ...

De ontvankelijkheid van een verzoek tot herziening is niet onderworpen aan een schuldigverklaring in 
correctionele of criminele zaken, maar wel aan een veroordeling tot een hoofd-, correctionele of criminele 
straf, of aan een bevel tot internering; een beslissing tot opschorting van de veroordeling, ook al gaat zij met 
een verbeurdverklaring gepaard, kan derhalve geen aanleiding geven tot herziening.

Verzoek en verwijzing om advies - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Veroordeling tot een hoofdstraf - Opschorting van de 
veroordeling - Verbeurdverklaring

- Artt. 443 en 447bis Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1997P.96.0310.F AC nr. ...

Wanneer het bewijs van de onschuld van een veroordeelde eventueel uit nieuwe feiten kan blijken, verklaart 
het Hof van Cassatie de aanvraag tot herziening ontvankelijk en beveelt dat de aanvraag door een door het Hof 
aangewezen hof van beroep zal worden onderzocht.~

Verzoek en verwijzing om advies - Nieuwe feiten
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- Artt. 443, eerste lid, 3°, en 445, derde lid Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.95.1490.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot herziening dat berust op een nieuw deskundigenverslag wanneer dit 
verslag geen wijziging in de stand van de wetenschap aanvoert, maar slechts een op nieuwe waarnemingen 
gestoelde conclusie die reeds door de feitenrechter was verworpen.~

Verzoek en verwijzing om advies - Ontvankelijkheid van het verzoek - Nieuw deskundigenverslag - Overeenstemming van dit 
verslag met een in het geding verworpen standpunt

- Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering

30 mei 1995P.94.0528.N AC nr. ...

Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal, kennis neemt van een aanvraag tot herziening 
vanwege de minister van Justitie, waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te 
kunnen volgen uit feiten die zich voorgedaan hebben sedert de veroordeling door het militair gerecht of uit 
omstandigheden waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding, 
ontvangt het de aanvraag, verwijst ze voor onderzoek naar een hof van beroep en benoemt het een curator 
om de overleden veroordeelde te vertegenwoordigen bij de rechtspleging.~

Verzoek en verwijzing om advies - Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Nieuw feit - Veroordeling door het 
Militair Gerechtshof - Verwijzing voor onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep

- Artt. 443, 444 en 445 Wetboek van Strafvordering

Verzoek en verwijzing om advies - Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Nieuw feit - Verwijzing voor 
onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep - Overleden veroordeelde - Benoeming van curator

- Artt. 443, 444 en 445 Wetboek van Strafvordering

HINDERLIJKE INRICHTINGEN

4 maart 2003P.02.0974.N AC nr. 147

Het in artikel  39, § 2, Milieuvergunningsdecreet omschreven verbod om een vergunningsplichtige inrichting te 
exploiteren gedurende de termijnen die de rechter bepaalt, heeft niet het karakter van een straf maar van een 
veiligheidsmaatregel die ertoe strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de 
exploitatie van een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg te 
nemen; deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is, zodat de rechter vermag de termijnen 
afhankelijk te stellen van het verkrijgen van een regelmatige vergunning (1). (1) zie Cass., 12 mei 1998, AR 
P.96.1457.N, nr 244.

 - Milieuvergunningsdecreet - Exploitatieverbod - Aard en duur van de maatregel

- Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

De bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie de wet kan 
toepasselijk zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en veroordelingen te vermijden; de 
omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet beperkt tot het naleven van de algemene of de 
bijzondere woorwaarden van de vergunning, noch moet worden gepreciseerd vooraf bij ministerieel besluit; zij 
is algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg.

 - Milieuvergunningsdecreet - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende beslissingen opgave doen 
van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals van de bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid, 
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde verplichting; artikel 39, § 1, 2°, 
Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet-naleven van deze decretale bepaling (1). (1) Cass., 14 
feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

 - Milieuvergunningsdecreet - Misdrijf - Bestanddelen - Strafbepaling

- Artt. 22, tweede lid, en 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 149 Grondwet 1994
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- Artt. 163, eerste lid, en 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

9 november 1999P.98.0110.N AC nr. ...

Voor het misdrijf bepaald in artikel  39, § 1, 2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is het misdrijfbestanddeel het 
niet naleven door de beklaagde van de voor hem bindende exploitatievoorwaarde; de rechter moet 
onderzoeken of deze voorwaarde als onderdeel van de overheidsbeslissing waarop de telastlegging stoelt, 
wettig is en, in vorkomend geval, haar niet-bindend verklaren.

 - Vergunningsplichtige inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde - Wettigheidsexceptie

- Art. 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 159 Grondwet 1994

16 maart 1999P.96.1304.N AC nr. ...

Een onwettige exploitatie is strafbaar zelfs wanneer de exploitant niet de oorspronkelijke oprichter van de 
inrichting is, de omstandigheid dat deze laatste geen vergunningsbesluit had doet niet af aan de strafbaarheid 
van de exploitant zonder vergunning.

 - Onwettige exploitatie - Strafbaarheid

- Artt. 1 en 19 Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

2 februari 1999P.96.1190.N AC nr. ...

Wanneer de exploitant van een vergunningsplichtige inrichting zijn beroepschrift tegen een door de 
bestendige deputatie genomen weigeringsbeslissing verzendt aan de voorzitter van de Vlaamse Executieve, en 
niet aan de Vlaamse Minister van leefmilieu, doet de doorzending van dit beroepschrift naar de bevoegde 
minister geen verschuiving of verlenging van de termijn om uitspraak te doen ontstaan en komt het aan de 
beroepsindiener toe te bewijzen dat de Minister méér dan vijf maanden voor de in beroep genomen 
weigeringsbeslissing het beroep heeft ontvangen: bij gebrek aan dergelijk bewijs beschikt de beroepsindiener 
niet over een stilzwijgend verworven milieuvergunning.

 - Vergunningsplichtige inrichting - Vergunningsaanvraag - Weigeringsbeslissing door de bestendige deputatie - Beroep 
ingediend door de exploitant - Verzending aan de voorzitter van de Vlaamse Executieve - Doorzending aan Vlaamse 
Minister van leefmilieu - Uitspraak binnen de 5 maanden - Gebrek aan tegenbewijs

- Artt. 1, 1°, 51, §§ 1 en 2, en 52, 3° en 5°, a Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb. 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

2 juni 1998P.96.1587.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de uitbreiding van een 
vergunde inrichting heeft niet tot gevolg dat de exploitatie zonder hiertoe over de vereiste vergunning te 
beschikken, als vergund mag worden aangezien.~

 - Vergunde hinderlijke inrichting - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - Onwettige 
overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

12 mei 1998P.96.1457.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de verandering van een 
vergunde hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg dat de verandering van de exploitatie zonder hiertoe over 
de vereiste vergunning te beschikken, als vergund mag worden aangezien.

 - Vergunde hinderlijke inrichting - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - Onwettige 
overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Het door artikel  39, § 2, Milieuvergunningsdecreet bepaalde verbod om een vergunningsplichtige inrichting te 
exploiteren is een veiligheidsmaatregel en heeft niet het karakter van een straf.

 - Vergunningsplichtige inrichting - Exploitatie of verandering zonder vergunning - Strafvervolging - Exploitatieverbod - Aard 
van de maatregel

- Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

HOF VAN ASSISEN
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ALGEMEEN

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Geen schending van de artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
beschuldigde van het bestuur der strafinrichting geen verlof gekregen heeft om in zijn cel een microcomputer 
te gebruiken waarop hij het strafdossier geregistreerd had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen 
heeft van alle processtukken.~

Algemeen - Recht van verdediging - Beschuldigde - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Onderzoek van het 
strafdossier - Voorbereiding van zijn verdediging

ALLERLEI

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

De verrichtingen waarbij de voorzitter van het hof van assisen, die kennis gekregen had van een verzoek tot 
wraking tegen hem, enkel melding maakt van plaats, dag en uur waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te 
zijn, betreffen op geen enkele wijze de behandeling van de zaak of van enig geschil en grieven de beschuldigde 
niet.

Allerlei - Wraking gericht tegen de voorzitter - Melding door de voorzitter van plaats, dag en uur waarop eenieder opnieuw 
dient aanwezig te zijn - Aard van deze verrichtingen

Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking op de uitoefening 
van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang wanneer de raadsman van een beschuldigde 
in de zittingszaal niet aanwezig is omdat ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de 
voorzitter van het hof van assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het 
verzoek tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient 
aanwezig te zijn.

Allerlei - Wraking gericht tegen de voorzitter - Schorsing van de behandeling van de zaak - Informele melding door de 
voorzitter van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn - Afwezigheid in de zittingszaal van de 
raadsman van de beschuldigde bij deze verrichting

16 juni 2004P.04.0583.F AC nr. 329

De beschuldigde die niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de termijn van dagvaarding van twee 
maanden en die zich daarop wil beroepen, moet de niet-naleving ervan ten laatste bij de opening van de 
zitting en vóór elke exceptie of verweer aanvoeren.

Allerlei - Beschuldigde - Dagvaarding om te verschijnen - Afstand van de termijn van twee maanden - Geldigheid

- Art. 295 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 2003P.03.1385.F AC nr. 539

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot 
invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen heeft neergelegd, alleen omdat 
zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid gesteld.

Allerlei - Gevangen genomen beschuldigde - Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschuldigde 
daarvoor in vrijheid gelaten of in vrijheid gesteld

- Art. 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 oktober 2003P.03.1387.F AC nr. 540

Uit de omstandigheid dat de beschuldigden zijn verschenen op dezelfde rechtszitting en dat één enkele 
vordering is genomen tegen alle comparanten, volgt niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben 
verzuimd om voor elk van hen persoonlijk na te gaan of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de 
handhaving van hun voorlopige hechtenis te verantwoorden.

Allerlei - Meerdere gevangengenomen beschuldigden - Verzoeken tot invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verschijning van de beschuldigden op dezelfde rechtszitting - Eén enkele vordering tegen de comparanten

4 september 1996P.96.0536.F AC nr. ...
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De beschikkingen van de eerste voorzitter van het hof van beroep waarbij de openingsdatum van een zitting 
van het hof van assisen en de openingsdatum van de debatten wordt vastgesteld houden geen verband met 
de debatten zelf en met de voor dat rechtscollege gevoerde rechtspleging.~

Allerlei - Beschikkingen tot vaststelling van de openingsdatum van de zitting en de debatten - Beslissingen zonder verband 
met de rechtspleging en de debatten voor het hof van assisen

- Art. 117 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel  6.1. E.V.R.M. kan worden afgeleid uit het feit dat 
de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na diens getuigenis, wanneer 
niet wordt aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.

Allerlei - Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, A.C., 2004, nr ...

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Schorsing - Bevoegdheid van de 
voorzitter

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Voorlezing van de vragen door 
de voorzitter - Termijn voor de overhandiging van de vragen aan de gezworenen

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Onpartijdige rechterlijke instantie

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Eerlijk proces

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Gezworenen - Verbod om 
verbinding te hebben met de buitenwereld

Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen zich vrij kunnen bewegen tijdens de schorsing van de zitting, 
die was bevolen na de voorlezing van de vragen, kan niet worden afgeleid dat zij van buitenaf, meer bepaald 
door de media, werden beïnvloed en evenmin dat zij kennis hebben genomen van andere gegevens dan die 
welke uit het debat naar voren gekomen zijn of dat zij inzage hebben genomen van andere documenten dan 
die welke vervat waren in de stukken die hun met toepassing van artikel  341, eerste lid, Sv. door de voorzitter 
van het hof van assisen waren overhandigd (1). (1) Zie Cass., 30 jan. 2001, AR P.00.1501.N, nr 58.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Gezworenen - Verbod om 
verbinding te hebben met de buitenwereld

Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij artikel  312 Sv. voorgeschreven eed hebben afgelegd dat zij geen 
afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij die hem 
beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij 
geen gehoor zouden geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op 
grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun innige 
overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt, zijn 
noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand 
van magistraten, noch de omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een 
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in de pers (1). (1) Zie Cass., 16 juni 2004, AR 
P.04.0281.F, nr ...

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Onpartijdige rechterlijke instantie

Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke partijen tegen hem 
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid gekregen heeft om in een akte van 
verdediging te antwoorden op de akte van beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te 
maken over hun verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te repliceren, 
vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de burgerlijke partijen aangevoerde 
middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord 
gekregen heeft, kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Eerlijk proces
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- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Art. 342 Sv. bepaalt niet dat de vragen "zonder onderbreking" na de voorlezing ervan door de voorzitter aan 
de gezworenen zullen worden overhandigd.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Voorlezing van de vragen door 
de voorzitter - Termijn voor de overhandiging van de vragen aan de gezworenen

- Art. 342, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De voorzitter van het hof van assisen oordeelt vrij over de in het artikel  353 Sv. bedoelde schorsingen (1). (1) 
Cass., 30 jan. 2001, AR P.00.1501.N, nr 58.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Schorsing - Bevoegdheid van de 
voorzitter

- Art. 353 Wetboek van Strafvordering

8 december 2004P.04.1372.F AC nr. 600

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is met name van toepassing op de 
door het hof van assisen op tegenspraak gewezen arresten (1). (1) Cass., 20 maart 2002, AR P.02.0144.F, nr 
191.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Deskundige - Tolk - 
Eed - Nietigheid - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

De voorzitter van het hof van assisen kan de voeging bij de stukken van de rechtspleging bevelen van stukken 
die in de loop van het debat door een partij zijn voorgelegd, zonder dat enige wettelijke bepaling hem oplegt 
aan de overige partijen te vragen of zij zich tegen die voeging verzetten (1). (1) Cass., 20 nov. 1972, A.C., 
1972-73, p. 275.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Stuk door één van de partijen 
voorgelegd - Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter - Voeging bij het dossier zonder de partijen te vragen of zij zich 
daartegen verzetten

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

20 oktober 2004P.04.1209.F AC nr. 494

Uit de omstandigheid alleen dat een voorontwerp van vragen die de voorzitter van het hof van assisen aan de 
gezworenen overhandigt vóór de sluiting van het debat, een aanvullende vraag bevat betreffende een 
verzwarende omstandigheid die niet wordt vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het 
debat naar voren komt, tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, 
hebben verklaard geen enkel bezwaar te hebben, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire bevoegdheid van 
de voorzitter - Voorontwerp van de vragen die aan de jury worden overhandigd - Aanvullende vraag betreffende een 
verzwarende omstandigheid die niet in de akte van inbeschuldigingstelling staat vermeld - Rechten van de Mens - EVRM - 
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Schending

Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, wanneer hij de bevoegdheid uitoefent 
die hij volgens artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering bezit, zonder verzet of opmerking vanwege de 
beschuldigde en diens raadsman, een voorontwerp van vragen aan de juryleden heeft overhandigd vóór de 
sluiting van het debat, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid (1). (1) Zie Cass., 31 maart 1999, AR P.99.0286.F, nr 
196.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire bevoegdheid van 
de voorzitter - Voorontwerp van de vragen die aan de jury worden overhandigd - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - 
Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Schending

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462
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Zodra de jury een regelmatige en volledige verklaring heeft afgelegd, kan zij deze niet meer wijzigen noch mag 
zij enige latere verklaring afleggen (1). (1) SASSERATH S., Les Novelles, Proc. pén., II, vol. I, La Cour d'assises, 
Maison F. Larcier, Brussel, 1948, p. 337, nr 1662.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Definitief karakter

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is door een raadsman 
en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt 
onaantastbaar of aan die vereisten is voldaan.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Vereiste van effectieve bijstand van de beschuldigde 
door een raadsman - Beoordeling van het voldaan zijn aan deze vereiste

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Het verstek, in tegenstelling tot weerspannigheid aan de wet, ontneemt de behandeling ter zitting niet haar 
mondeling karakter, onttrekt de zaak niet aan de berechting door de jury en leidt niet tot ambtshalve 
veroordeling in geval van vrijwillige of gedwongen vertegenwoordiging van de veroordeelde, maar biedt het 
hem de mogelijkheid om verzet te doen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Opening van de debatten - 
Beschuldigde afwezig - Verstekvonnis

- Art. 381 e.v. Wetboek van Strafvordering

Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze hebben genoten om 
uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van de pers tijdens die schorsing van de 
rechtszitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskend zou zijn (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1992, AR 6168, nr 291.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Onderzoek en debat - Schorsing 
van de rechtszitting voor de beraadslaging van de jury - Activiteit van de pers tijdens die schorsing

Uit een gebrek aan ervaring dat aan gezworenen wordt toegeschreven, uit de snelheid waarmee ze hebben 
beraadslaagd of uit het gebrek aan motivering van hun verdict, kan niet worden afgeleid dat de jury niet 
onpartijdig uitspraak kon doen in een zaak waarvan de pers zich meester heeft gemaakt (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 
1992, AR 6168, nr 291.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Onpartijdige rechterlijke instantie

In het hof van assisen moeten de getuigen die door de ene of de andere partij regelmatig zijn opgeroepen, 
worden verhoord als ze aanwezig zijn, als de partijen niet hebben afgezien van hun verhoor en als tegen hen 
geen enkele uitsluitingsgrond bestaat (1). (1) SASSERATH Simon, Les Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, La 
cour d'assises, nr 894.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Regelmatig opgeroepen 
getuigen - Verplichting van verhoor

In het hof van assisen kan elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de gezworenen 
afgelegde eed, meteen bestraft worden door uitoefening van het wrakingsrecht.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Jury - Eed afgelegd door de 
gezworenen - Verzuim - Sanctie

In strafzaken zijn de nietigheden t.g.v. een onregelmatigheid in de eed van getuigen, deskundigen of tolken 
gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard 
oplegt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter 
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van assisen op tegenspraak 
gewezen arresten (1). (1) Cass., 20 maart 2002, AR P.02.0144.F, met concl. adv.-gen. Spreutels; Jaarverslag van 
het Hof, 2002, p. 99; Rev. dr. pén., 2002, p. 960.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Deskundige - Tolk - 
Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering
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Door te weigeren een film van een confrontatie te vertonen, omdat dit het debat nodeloos zou vertragen, 
miskent het hof van assisen de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de 
openbaarheid van het debat niet, aangezien die weigering steunt op de omstandigheid dat de protagonisten 
van de confrontatie, die op de rechtszitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden konden 
worden geconfronteerd (1). (1) Zie Cass., 16 dec. 1992, AR 296, nr 798.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Tussenarresten - Vordering tot vertoning van de film van 
een confrontatie - Weigering - Redengeving

Het staat aan de jury te beoordelen of de haar voorgelegde bewijzen een toereikende grondslag vormen voor 
haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij haar desbetreffende beslissing uitdrukt door alleen 
bevestigend of ontkennend te antwoorden op de haar gestelde vragen (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1986, AR 5114, 
nr 117.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Inhoud - Bewijzen - Beoordeling - 
Antwoord op de vragen

- Artt. 337, 338 en 339 Wetboek van Strafvordering

Het hof van assisen beoordeelt op onaantastbare wijze of er, om een van de in artt. 148 Gw. of 6.1 E.V.R.M., 
bepaalde redenen, grond bestaat om een uitzondering te maken op de regel volgens welke de zaak in 
openbare rechtszitting moet worden behandeld (1). (1) Zie Cass., 23 sept. 1986, AR 690, nr 43; SASSERATH 
Simon, Les Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, La cour d'assises, p. 178 en 179.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Sluiten der deuren - 
Voorwaarden - Onaantastbare beoordeling in feite

- Art. 148 Grondwet 1994

De onaantastbare bevoegdheid van de volksjury, die overigens beperkt wordt door de artt. 351, 352, 364 en 
364bis Sv., en die tevens tot gevolg heeft dat tegen vrijspraak geen enkel rechtsmiddel kan worden 
aangewend, voert tussen de beschuldigden en de beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling in, 
in de zin van artikel  14 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr 95); DECLERCQ Raoul, "Het hof 
van assisen veroordeeld", in Om deze redenen - Liber amicorum A. Vandeplas, Gent, 1994, p. 91 tot 114.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Onaantastbare bevoegdheid van 
de volksjury - Verbod van discriminatie - Willekeurige ongelijke behandeling van beschuldigden en beklaagden

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 353 Sv. verbiedt niet om de behandeling van de zaak tussen het sluiten van het debat en de overlegging 
van de vragen aan de jury, te schorsen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Sluiting van het debat - 
Schorsing van de rechtszitting voor de beraadslaging van de jury - Wettigheid

Het onherroepelijk karakter van de beschikking waarbij de voorzitter van het hof van assisen het verstek van 
een beschuldigde vaststelt, heeft alleen betrekking op de zaken waarin de niet-verschenen beschuldigde de 
enige vervolgde is, zodat de jury in zijn afwezigheid niet kon worden samengesteld overeenkomstig de bij de 
artt. 242 e.v. Sv. bepaalde vormvereisten; dat is niet het geval wanneer verschillende beschuldigden zijn 
verschenen; het kan niet de wil van de wetgever zijn geweest dat de niet-verschenen beschuldigde, in een 
dergelijke omstandigheid, niet kan verschijnen op het debat, alleen omdat hij, in tegenstelling tot de andere 
beschuldigden, de dag van de opening van het debat afwezig was.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Opening van de debatten - 
Beschuldigde afwezig - Voorzitter - Beschikking die het verstek vaststelt - Onherroepelijkheid

- Art. 381, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Het sluiten van de deuren dat door het hof van assisen kan worden uitgesproken, beperkt alleen de 
waarborgen die de openbaarheid van het debat aan de beschuldigde biedt, zodat deze geen belang heeft om 
te klagen over het feit dat het sluiten van de deuren niet is bevolen (1). (1) Zie Cass., 29 okt. 1973 (A.C., 1974, 
245).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Sluiten der deuren - Openbaar 
belang - Belang van de beschuldigde

- Art. 148 Grondwet 1994

De artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook artikel  149 Gw., zelfs als ze samen gelezen worden 
met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury geenszins om haar antwoorden met redenen te 
omkleden (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, nr 62; 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, nr 268; 15 juli 
1997, AR P.97.0780.N, nr 314.

P. 1090/30476-9-2016



Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Antwoord op de vragen - Geen 
redengeving - Eerlijk proces

Met schriftelijke verklaringen van de getuigen bedoelt artikel  341 Sv. de verklaringen die onder eed zijn 
afgelegd voor de onderzoeksrechter (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1985, AR 9850, nr 160; SASSERATH Simon, Les 
Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, La cour d'assises, p. 323.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Overlegging van de 
processtukken aan de gezworenen - Schriftelijke verklaringen van de getuigen

- Art. 341 Wetboek van Strafvordering

Hoewel de openbaarheid van de rechtszitting de regel is en het sluiten van de deuren de uitzondering, 
verbieden noch artikel  148 Gw., noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch de artt. 190 en 310 Sv. het hof van assisen, 
dat het sluiten van de deuren regelmatig bevolen heeft om een getuige te verhoren, het debat pas opnieuw 
openbaar te maken nadat de partijen hun opmerkingen hebben gegeven over de verklaringen van die getuige.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Sluiten der deuren - Sluiten van 
de deuren beperkt tot het verhoor van een getuige - Openbaarheid van het debat - Herstel - Ogenblik

- Artt. 190 en 310 Wetboek van Strafvordering

- Art. 148 Grondwet 1994

2 juni 2004P.04.0389.F AC nr. 298

De niet-goedgekeurde doorhalingen in de verklaring van de jury tasten het arrest van het hof van assisen niet 
aan, wanneer de werkelijke wil van de jury blijkt uit andere vermeldingen in die verklaring, uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de rechtszitting en uit de vermeldingen van het arrest (1). (1) Het O.M. 
concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep van G. en tot gedeeltelijke vernietiging op het 
cassatieberoep van A.  Het meende dat het enige middel gegrond was en merkte op dat de niet-goedgekeurde 
doorhalingen in de verklaring van de jury geacht worden niet bestaan te hebben (Artt. 78 en 345 Sv.). Zie Cass., 
2 dec. 1992, AR 271, nr 766 ; 9 jan. 1996, AR P.95.0348.N, nr 21.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Niet goedgekeurde doorhalingen

- Artt. 78 en 345 Wetboek van Strafvordering

1 juni 2004P.04.0413.N AC nr. 295

Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen op zijn 
uitdrukkelijk verzoek gedurende het hele proces ter rechtszitting door zijn raadsman met toestemming van dit 
hof is vertegenwoordigd; het mondelinge karakter van het debat voor het hof van assisen doet hieraan niets af 
(1). (1) Ook bij de rechtspleging voor het hof van assisen lijkt de verplichte persoonlijke verschijning niet 
verenigbaar met de vereisten bepaald in artikel  6 EVRM: de beschuldigde heeft immers ook het recht zijn 
verdediging vrij te organiseren op een wijze die hij het meest opportuun acht voor zijn belangen. Deze regel 
werd door verscheidene arresten van het EHRM en van het Hof bevestigd, zie Hof Mensenrechten, arrest 
Poitrimol van 23 nov. 1993, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr 277 en arrest Van Geyseghem van 21 jan. 1999, 
Recueil des arrêts et décisions, 1999-I; Cass., 16 maart 1999, AR P.98.8861.N, nr 158; 15 feb. 2000, AR 
P.98.0760.N, nr 122.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Rechtspleging ter zitting - Beschuldigde die niet in 
persoon verschijnt - Vertegenwoordiging door raadsman met toestemming van het Hof - Recht van verdediging - Toepassing

21 april 2004P.04.0173.F AC nr. 210

Wanneer het debat van de zaak is aangevangen voor het hof van assisen, kan de discretionaire bevoegdheid 
van de voorzitter om een onderzoeksmaatregel te bevelen, niet worden uitgeoefend in afwezigheid van de 
gezworenen en de partijen, op straffe van miskenning van het mondeling karakter van het debat (1). (1) Zie 
Cass., 10 feb. 1998, AR P.97.1662.N, nr 80; 16 feb. 1999, AR P.98.1624.N, nr 90.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire bevoegdheid van 
de voorzitter - Uitoefening - Voorwaarde - Mondeling karakter van het debat

- Artt. 268, 317, 341 en 353 Wetboek van Strafvordering

28 januari 2004P.03.1590.F AC nr. 49
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Het middel volgens hetwelk onderzoekshandelingen door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zijn 
aangetast, kan niet voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd, wanneer het aanklaagt dat eiser in 
conclusie de in artikel  235bis Sv. bedoelde middelen niet heeft vermeld, die hij aan het hof van assisen kan 
voorleggen vóór de voorlezing van het verwijzingsarrest en van de akten van inbeschuldigingstelling en van 
verdediging.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die onderzoekshandelingen aantasten - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Artt. 312bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

20 januari 2004P.03.1364.N AC nr. 31

Noch artikel 341 Wetboek van Strafvordering, noch het mondeling karakter van het debat voor het hof van 
assisen verzetten zich ertegen dat de processen-verbaal waarin de verklaringen van anonieme getuigen, die 
tijdens het gerechtelijk onderzoek door de politie werden ondervraagd, zijn opgenomen, tijdens de 
beraadslaging aan de jury worden overhandigd; de omstandigheden dat die getuigen ook door de 
onderzoeksrechter onder eed gehoord werden, aan wie zij hun eerder aan de politie afgelegde verklaringen 
hebben bevestigd, terwijl de verklaringen onder eed voor de onderzoeksrechter aan de jury niet worden 
overhandigd, en dat zij ter zitting niet verschenen zijn om voor het hof van assisen te getuigen, doen hieraan 
niet af (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1985, AR 9850, nr. 160.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van de processtukken aan de jury - 
Verbod om de schriftelijke verklaringen van getuigen te overhandigen - Anonieme getuigen - Verhoor door de politie - Later 
verhoor onder eed door de onderzoeksrechter - Toepassing

20 januari 2004P.03.1478.N AC nr. 32

Alle door de partijen overhandigde stukken, daarin begrepen de akte van verdediging opgesteld door de 
beschuldigde of diens raadsman, maken deel uit van de processtukken, die, met uitzondering van de 
schriftelijke verklaringen van de getuige, in toepassing van artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, 
aan de gezworenen worden overhandigd (1). (1) Blijkbaar is de wetgever bij de wijziging van de 
assisenprocedure door de wet van 30 juni 2000 en bij de wijziging van het artikel 341 Sv. door de wet van 8 
april 2002 vergeten dit artikel aan te passen door te bepalen dat ook de eventuele akte van verdediging aan de 
jury dient te worden overhandigd (VANDEPLAS, A., noot onder Cass., 25 juni 2002, R.W. 2002-2003, p. 506; 
DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, nr. 2023, p. 884, die opmerkt dat het hier 
slechts een schoonheidsfoutje betreft, aangezien het artikel 313, tweede lid, Sv., zoals vervangen door de wet 
van 30 juni 2000, voorschrijft dat de voorzitter aan elke gezworene een afschrift doet overhandigen van de 
akte van verdediging, zo er een bestaat).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van de processtukken aan de jury - Akte 
van verdediging - Toepassing

De loutere omstandigheid dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, uitdrukkelijk melding maakt 
van de akte van inbeschuldigingstelling, welk stuk essentieel is voor de regelmatigheid van de rechtspleging 
voor het hof van assisen, en niet van de akte van verdediging, heeft niet voor gevolg dat aan het openbaar 
ministerie meer rechten worden verleend dan aan de beschuldigde en plaatst derhalve de beschuldigde niet in 
een minder gunstige positie dan het openbaar ministerie (1). (1) Blijkbaar is de wetgever bij de wijziging van de 
assisenprocedure door de wet van 30 juni 2000 en bij de wijziging van het artikel 341 Sv. door de wet van 8 
april 2002 vergeten dit artikel aan te passen door te bepalen dat ook de eventuele akte van verdediging aan de 
jury dient te worden overhandigd (VANDEPLAS, A., noot onder Cass., 25 juni 2002, R.W. 2002-2003, p. 506; 
DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, nr. 2023, p. 884, die opmerkt dat het hier 
slechts een schoonheidsfoutje betreft, aangezien het artikel 313, tweede lid, Sv., zoals vervangen door de wet 
van 30 juni 2000, voorschrijft dat de voorzitter aan elke gezworene een afschrift doet overhandigen van de 
akte van verdediging, zo er een bestaat).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van de processtukken aan de jury - Artikel 
341 Sv. - Niet-vermelding van de akte van verdediging

23 september 2003P.03.0627.N AC nr. 449

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de beschuldigde uitdrukkelijk moet worden gevraagd of hij een 
akte van verdediging wenst voor te lezen of te overhandigen aan de gezworenen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Beschuldigde - Akte van verdediging - Voorlezing - 
Overhandiging

P. 1092/30476-9-2016



- Art. 313 Wetboek van Strafvordering

Het voorschrift van artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering waaruit volgt dat de voorzitter van het hof 
van assisen geen getuigen in de zittingszaal aanwezig mag laten tijdens de debatten voorafgaand aan hun 
getuigenis is geen substantiële vormvereiste en is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (1) Cass., 
26 juni 2001, AR P.01.0561.N, nr 398.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigen - Aanwezigheid in de 
zittingszaal - Verbod - Aard

- Art. 316 Wetboek van Strafvordering

11 december 2002P.02.1389.F AC nr. 667

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt om een gezworene, die nog niet gestemd heeft, een nieuw briefje te 
overhandigen ter vervanging van het hem reeds gegeven, en, in voorkomend geval, ingevuld briefje, dat hij 
echter, naar eer en geweten, als dusdanig niet in de bus meent te kunnen gooien (1). (1) Zie Cass., 13 juni 1932 
(Bull. en Pas., 1932,  I, 906) ; SASSERATH S., Les Novelles, dl. II, eerste vol., V° La cour d'assises, Brussel, 1948, 
blz. 331, nr. 1613.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Beraadslaging van de jury - 
Gezworene die nog niet heeft gestemd - Overhandiging van een nieuw briefje - Wettigheid

De bepaling krachtens welke de briefjes waarop de woorden "ja" en "neen" beide of geen van beide geschrapt 
of doorgehaald zijn, als een gunstig antwoord voor de beschuldigde aangemerkt worden, is van toepassing op 
de briefjes die uit de bus zijn gehaald en, na de stemming, zijn geopend door het hoofd  van de jury; die 
bepaling is niet van toepassing op een briefje dat nog niet is gesloten, aan het hoofd van de jury is overhandigd 
en in de daartoe bestemde bus is gegooid.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Beraadslaging van de jury - 
Gunstig antwoord voor de beschuldigde - Stembriefje

- Art. 23 Wet van 15 mei 1838 over de jury

2 oktober 2002P.02.0832.F AC nr. 501

Voor het hof van assisen is de verstekprocedure niet van toepassing op de beschuldigde die vóór de 
samenstelling van de jury gevangen wordt genomen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Verstekprocedure - 
Beschuldigde gevangen genomen vóór de samenstelling van de jury - Toepassing

- Art. 381 Wetboek van Strafvordering

De gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; uit de omstandigheid alleen dat hij tijdens het debat 
de wil heeft geuit het debat niet langer bij te wonen en gevraagd heeft bij verstek te worden berecht, volgt 
niet dat het hof van assisen, door de behandeling van zijn zaak desalniettemin in zijn bijzijn voort te zetten, het 
recht van verdediging miskent.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Gevangen genomen 
beschuldigde - Verplichting om te verschijnen - Recht van verdediging

- Art. 310 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 310 Sv. geeft de gedetineerde beschuldigde het recht niet om van het hof van assisen de toestemming te 
verkrijgen het debat te verlaten om, onder escorte, terug naar het huis van arrest te worden gebracht.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Beschuldigde - Verschijning 
zonder boeien

- Art. 310 Wetboek van Strafvordering

Het recht op vertegenwoordiging door een advocaat impliceert niet dat de gedetineerde beschuldigde, tijdens 
een debat op tegenspraak, kan verkiezen bij verstek te worden berecht en zich aldus het recht op verzet kan 
voorbehouden.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Gedetineerde beschuldigde - 
Tegensprekelijk geding - Recht op vertegenwoordiging door een advocaat

- Artt. 381 en 382 Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.0833.F AC nr. 440
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Voor het hof van assisen verliest een getuige zijn hoedanigheid van getuige wanneer de partijen afzien van zijn 
verhoor (1), zodat het niet terzake doet of hij al dan niet geldig is gedagvaard om te verschijnen. (1) Cass., 23 
aug. 1965, Bull. en Pas., 1965, I, 1201.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Verhoor - Afstand van 
de partijen

- Art. 315 Wetboek van Strafvordering

De voorzitter van het hof van assisen is m.n. persoonlijk ermee belast de gezworenen bij de uitoefening van 
hun taak te leiden en op hun plicht te wijzen ; geen enkele wetsbepaling verbiedt hem die taak te vervullen 
tijdens een informatievergadering in een openbare rechtszitting, na het samenstellen van de jury, in 
aanwezigheid van de magistraten van het hof en van de griffier, van de werkende en de plaatsvervangende 
gezworenen, van het openbaar ministerie, van de beschuldigde en zijn advocaten, en van de burgerlijke 
partijen en hun advocaten.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Voorzitter - Leiding van de 
gezworenen - Begrip - Informatievergadering

- Art. 267 Wetboek van Strafvordering

De vormvereisten van artikel  313,  eerste lid, Sv., zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (1). (1) Zie 
Cass., 3 okt. 1989, A.R. 3733, nr. 72.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Artikel 313, eerste lid, Sv. - 
Vormvereisten

25 juni 2002P.02.0609.N AC nr. 380

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit een schending van artikel 6.3.c EVRM, dat voor 
het eerst voor het Hof wordt voorgedragen; een verwijzing in de zogenaamde akte van verdediging naar de in 
het middel bedoelde problematiek is niet gelijk te stellen met het aanvoeren van dit middel voor het hof van 
assisen (1) (1) Zie cass., 22 maart 1995, AR P.95.0064.N, nr 162. In haar tweede middel voerde eiseres onder 
meer een schending van artikel 6.3.c EVRM aan, omdat zij, tijdens het gerechtelijk onderzoek, gedurende 
veertien maanden niet kon beschikken over de bijstand van de raadslieden van haar keuze, die vanwege hun 
stafhouder, bij wijze van bewarende maatregel, verbod hadden gekregen eiseres in cassatie bij te staan. Uit de 
stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek dat er enkel melding gemaakt werd van deze 
problematiek in de zogenaamde "akte van verdediging". Het Hof oordeelt dat dit middel nieuw en bijgevolg 
niet ontvankelijk is, omdat een dergelijke verwijzing naar deze problematiek in de "akte van verdediging" niet 
gelijk te stellen is met het aanvoeren van dit middel voor het hof van assisen. Terloops kan er op gewezen 
worden dat dit middel, volgens de rechtspraak van het Hof, inhoudelijk ook faalt naar recht: het Hof besliste 
immers reeds eerder dat het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6.3.c 
EVRM, van toepassing is voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering, maar 
dat dit recht niet van toepassing is wanneer een persoon tijdens een gerechtelijk onderzoek verhoord wordt of 
verklaringen aflegt (cass., 14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr 678).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aanvoeren van middelen voor het hof van assisen - Akte 
van verdediging

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 juni 2002P.02.0311.N AC nr. 351

De beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionnaire macht neemt, dienen niet gemotiveerd te 
worden (1). (1) Zie cass., 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr 90.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire macht van de 
voorzitter - Uitoefening - Motivering

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

De voorzitter van het hof van assisen kan, zonder hierbij zijn discretionnaire macht te delegeren, opdracht 
geven aan een rechter-assessor voorlezing te doen van een door een niet verschijnende getuige tijdens het 
gerechtelijk onderzoek afgelegde verklaring (1). (1) Zie cass., 20 juli 1982, A.R. 2457, A.C. 1981-1982, nr 669.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Niet-verschijnende getuige - 
Voorlezing van de afgelegde verklaring door een rechter-assessor - Discretionaire macht van de voorzitter
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- Artt. 268 en 354 Wetboek van Strafvordering

Het verzet van een partij tegen de voorlezing door de voorzitter van de verklaringen van een afwezige getuige, 
waarvan akte wordt gevraagd, staat niet gelijk met een conclusie waarbij een betwisting voor het hof van 
assisen aanhangig wordt gemaakt; bij afwezigheid van dergelijke conclusie, heeft het hof van assisen over die 
betwisting niet te beoordelen (1). (1) Zie cass., 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr ...; 29 maart 2000, A.R. 
P.99.1857.N, nr 211.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Conclusie - Begrip

- Art. 149 Grondwet 1994

20 maart 2002P.02.0144.F AC nr. 191

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, cass., 20 maart 2002, A.R. P.02.0144.F, nr ...

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Deskundige - Tolk - 
Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door 
het hof van assisen op tegenspraak gewezen arresten (1). (1) Zie concl. O.M.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Deskundige - Tolk - 
Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

17 oktober 2001P.01.1076.F AC nr. ...

Wanneer het arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof van assisen is gewezen vóór 27 maart 2001, datum 
van inwerkingtreding van de W. 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk 
Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen, moet de als getuige gehoorde 
burgerlijke partij gelijkgesteld worden met de in het oude artikel  322, Sv., bedoelde personen; het verhoor 
van de burgerlijke partij onder eed, op de rechtszitting, kan bijgevolg alleen nietigheid teweegbrengen 
wanneer een van de partijen zich hiertegen heeft verzet (1). (1) Zie Cass., 7 dec. 1914 (Bull. en Pas., 1915-1916, 
I, 151); 16 nov. 1915 (Bull. en Pas., 1915-1916, I, 487); 9 okt. 1967 (A.C., 1968, 198); 9 feb. 1999, A.R. 
P.98.1492.N, nr. 72 ; 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr. ... ; SASSERATH S., Les Novelles, d. II, volume I, La 
cour d'assises, nr. 999.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Arrest tot verwijzing dat vóór de 
inwerkingtreding van de Wet 30 juni 2000 is gewezen - Getuige - Burgerlijke partij die onder eed is gehoord op de 
rechtszitting - Geen verzet

- Art. 322 oud Wetboek van Strafvordering

26 juni 2001P.01.0561.N AC nr. ...

De formaliteit van artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat voorschrijft dat de voorzitter, na de 
vragen aan de gezworenen te hebben gesteld en overhandigd, hen tevens de akte van beschuldiging, de 
processen-verbaal die het misdrijf vaststellen, en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke 
verklaringen van de getuigen, overhandigt, is noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven 
(1). (1) Zie Cass., 3 maart 1958, A.C., 1958, 472; 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, nr. 268.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vormvoorschriften - 
Overhandiging van de processtukken aan de jury - Artikel 341 Wetboek van Strafvordering

- Art. 341 Wetboek van Strafvordering

De formaliteit voorgeschreven door artikel 316 Wetboek van Strafvordering is noch substantieel, noch op 
straffe van nietigheid voorgeschreven; een schending van dit artikel kan niet voor het eerst voor het Hof 
worden aangevoerd (1). (1) Cass., 19 juni 1973, A.C. 1973, 1027; 28 feb. 1977, A.C. 1977, 704.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vormvoorschriften - Getuigen - 
Aanwezigheid in de zittingszaal vóór de getuigenverklaring - Artikel 316 Wetboek van Strafvordering

- Art. 316 Wetboek van Strafvordering
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Een getuige waarvan de naam op de lijst van de opgeroepen getuigen voorkomt en die de eed ter zitting heeft 
afgelegd, blijft onder eed, ook al wordt hij bij herhaling of op meerdere rechtszittingen gehoord; de 
bevoegdheid van de voorzitter om naargelang van de noodwendigheden van een efficiënt procesverloop te 
beslissen een getuige op een latere rechtszitting verder te ondervragen, verhindert niet dat deze getuige 
blijvend onder eed wordt ondervraagd (1). (1) Zie Cass., 3 dec. 1974, A.C. 1975, 389.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigenverklaring - Eed - 
Getuige die bij herhaling of op meerdere rechtszittingen wordt gehoord - Toepassing

- Artt. 269 en 317 Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.01.0057.N AC nr. ...

Het ondervragen van een beschuldigde door de voorzitter van het Hof van Assisen behoort tot de opdracht 
van elke voorzitter van een strafgerecht.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Uitspraak over de straf na vernietiging - Behandeling ter 
zitting - Ondervraging van de beschuldigde - Macht van de voorzitter - Grond

- Art. 434, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Indien een hof van assisen uitspraak dient te doen over de straf op grond van de reeds door een andere jury 
gedane schuldigverklaring, verbiedt geen voorschrift de voorzitter de beschuldigde te ondervragen omtrent 
zijn persoonlijkheid, zijn verleden en zijn motief in verband met de feiten, vooraleer deze laatste in zijn 
middelen van verdediging wordt gehoord.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Uitspraak over de straf na vernietiging - Behandeling ter 
zitting - Macht van de voorzitter

- Art. 434, eerste lid Wetboek van Strafvordering

28 maart 2001P.00.1756.F AC nr. ...

Voor het hof van assisen kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die hoedanigheid en na regelmatig als 
getuige te zijn opgeroepen, in de regel niet onder eed worden gehoord ; zij kan evenwel krachtens de aan de 
voorzitter van het hof door de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van 
inlichting worden gehoord (1). (1)  Cass., 9 feb. 1999, A.R. P.98.1492.N, nr. 72.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Burgerlijke partij - Verhoor - 
Eedaflegging

- Artt. 268, 269 en 322 Wetboek van Strafvordering

De bij artikel  316 Sv. voorgeschreven vormvereisten, krachtens welke de voorzitter van het hof van assisen de 
getuigen beveelt zich naar de voor hen bestemde kamer te begeven en zij die slechts zullen verlaten om hun 
getuigenis af te leggen, zijn geen substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten (1). (1) 
Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Vormvereisten

- Art. 316 Wetboek van Strafvordering

Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enige feit dat de voorzitter van het 
hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel 
uitmaakten van de aan de beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl het 
verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld (1). (1) Zie Cass., 17 april 1996, A.R. P.96.0022.F, 
nr. 116 ; 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr. 90.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Intrinsieke 
verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde - Weigering van de voorzitter - 
Recht van verdediging

- Artt. 267, 268, 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2001P.01.0003.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de voorzitter van het hof van assisen om de verklaringen voor te 
lezen van de getuigen die op de zittingen afwezig zijn (1). (1) Het betrof te dezen een deskundige -m.n. een 
wetsgeneesheer- die door de onderzoeksrechter was aangewezen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Deskundige - 
Afwezigheid - Schriftelijke verklaring - Lezing - Verplichting
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Het beginsel van het mondeling karakter van het debat belet niet dat op de zitting van het hof van assisen een 
verklaring wordt voorgelezen die tijdens het vooronderzoek aan de politie is afgelegd door een getuige van 
wiens verschijning, t.g.v. die lezing, met instemming van alle partijen is afgezien (1). (1) Zie Cass., 17 maart 
1975 (A.C., 1975, 794, Rev. dr. pén., 1974-75, blz. 639 met concl. adv.-gen. BALLET); 16 nov. 1988, AR 7095, nr. 
156 ; 20 aug. 1991, A.R. 9282, nr. 573.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Verklaring aan de 
politie - Lezing op de zitting

- Art. 267 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de voorzitter van het hof van assisen, met instemming van alle partijen, een getuige heeft 
toegestaan zich na zijn verhoor definitief terug te trekken, staat het beginsel van de mondeling karakter van 
het debat er niet aan in de weg dat de voorzitter de verklaringen voorleest die een officier van de gerechtelijke 
politie schriftelijk van die getuige heeft afgenomen.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuige - Definitieve 
terugtrekking - Verklaring aan de politie - Lezing op de zitting

- Artt. 267 en 320 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.00.1501.N AC nr. ...

Artikel 342 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat de gezworenen, nadat de vragen gesteld en 
overhandigd zijn zich onmiddellijk naar hun kamer moeten begeven om te beraadslagen (1). (1) Cass., 21 feb. 
1979, A.C., 1978-79, 737.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Artikel 342 Sv. - Verplichting voor de gezworenen om zich 
naar hun kamer te begeven om te beraadslagen

De voorzitter oordeelt vrij over de in het artikel 353 Wetboek van Strafvordering bedoelde schorsingen (1). (1) 
Cass., 1 dec. 1958, A.C., 1959, 278.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Bevoegdheid van de voorzitter - Artikel 353 Sv. - 
Schorsing

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen zich tijdens een schorsing vrij kunnen bewegen vermag de 
beschuldigde niet af te leiden dat zij dan opzettelijk verbinding met derden zouden zoeken over de zaak zelf, 
waardoor de beslissing van de jury op illegale wijze zou worden beïnvloed (1). (1) Zie cass., 4 feb. 1986, A.R. 
131 en 157, nr 359.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Gezworenen - Verbod om in verbinding te komen met de 
buitenwereld

- Artt. 312 en 353 Wetboek van Strafvordering

14 juni 2000P.00.0524.F AC nr. ...

De betekening van de bij artikel  315 Sv. opgelegde lijst van de getuigen is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; het verzuim wordt alleen bestraft met de mogelijkheid voor de betrokkene om zich te verzetten 
tegen het verhoor van de niet betekende getuigen (1). (1) Zie 17 juli 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 400); 22 juni 
1953 (A.C., 1953, 728); 9 aug. 1989, A.R. 7635, nr. 646; 15 mei 1996, A.R. P.96.0266.F, nr. 176. De verplichting 
om de namen van de getuigen te betekenen bestaat niet wanneer zij gedagvaard worden op verzoek van het 
O.M. op vordering van de beschuldigde: Cass., 12 juli 1909 (Bull. en Pas., 1909, I, 341).

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Lijst van getuigen - Betekening - 
Verzuim - Sanctie

- Art. 315 Wetboek van Strafvordering

De getuigen die hetzij door de procureur-generaal, hetzij door de beschuldigde worden voorgedragen, 
moeten, zelfs bij ontstentenis van dagvaarding of betekening, onder eed worden gehoord, als tegen hun 
verhoor geen verzet is aangetekend.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigen noch gedagvaard noch 
betekend - Verhoor onder eed

- Artt. 317 en 324 Wetboek van Strafvordering

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

In het hof van assisen moeten de gezworenen tijdens het hele debat aanwezig zijn, op straffe van nietigheid 
van de handeling die tijdens hun afwezigheid is gesteld.~
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Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Debat - Aanwezigheid van de gezworenen

Het arrest van het hof van assisen dat uitspraak doet over de vordering van de beschuldigde tot verwerping 
van bepaalde stukken, en de litigieuze stukken verwijdert dan wel de vordering verwerpt, beslecht het geschil, 
door de enige gegevens te bepalen waarop de gezworenen hun overtuiging geldig kunnen laten steunen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Vordering tot verwerping van bepaalde stukken - 
Beslissing van het Hof

Art. 294 Sv. verplicht de voorzitter van het hof van assisen niet om, na de sluiting van het debat, een nieuwe 
verdediger aan te wijzen, wanneer de raadslieden van de beschuldigde, op zijn verzoek, de zittingzaal op het 
ogenblik van de uitspraak van het veroordelend arrest verlaten hebben.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Sluiting van het debat - Veroordelend arrest - 
Afwezigheid van de raadslieden van de beschuldigde

- Art. 294 Wetboek van Strafvordering

Regelmatig verantwoord is het arrest van het hof van assisen dat vaststelt dat de voorgestelde omschrijvingen 
niet worden bevestigd in het voor dat hof gevoerde debat, en beslist om de aanvullende, door de verdediging 
voorgelegde vragen niet aan de jury te stellen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aan de jury te stellen vragen - Bevoegdheid van het hof 
van assisen - Verwerping - Motivering

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

Het feit alleen dat het hof van assisen pas uitspraak heeft gedaan over de tussenvordering na het lezen van de 
akte van inbeschuldigingstelling, vormt geen verzuim of een weigering om uitspraak te doen over de vordering 
die de beschuldigde ingesteld heeft vóór het lezen van die akte van inbeschuldigingstelling, en waarin hij 
concludeert tot verwerping van bepaalde, daarin vermelde stukken.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Vordering tot verwerping van bepaalde stukken - 
Verdaging van de beslissing

- Art. 408, § 2 Wetboek van Strafvordering

31 maart 1999P.99.0286.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, in het kader van de hem bij artikel   268 
Sv.  verleende bevoegdheden, bij gebrek aan verzet of bezwaar van de beschuldigde of diens raadsman, voor 
het sluiten van het debat een ontwerp van vragenlijst aan de juryleden overhandigd heeft, kan geen schending 
van artikel   6 E.V.R.M. worden afgeleid.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aan de jury overhandigd ontwerp van vragen

16 februari 1999P.98.1624.N AC nr. ...

Alhoewel de voorzitter van het hof van assisen krachtens zijn discretionaire macht een vraag met betrekking 
tot een objectieve verzwarende omstandigheid afzonderlijk voor iedere beschuldigde kan stellen wanneer een 
misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt gelegd, verbiedt geen enkele wetsbepaling of 
algemeen rechtsbeginsel hem dit niet te doen; dit houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van 
de beschuldigde met betrekking tot zijn betrokkenheid of persoonlijke schuld aan de objectieve verzwarende 
omstandigheden.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Mededaders - Objectieve 
verzwarende omstandigheden - Vragen aan de jury - Discretionaire macht van de voorzitter - Recht van verdediging

De discretionaire macht van de voorzitter van het hof van assisen moet ter rechtszitting worden uitgeoefend, 
dit wil zeggen dat de voorzitter zijn beslissingen terzake ter rechtszitting moet nemen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - 
Discretionaire macht van de voorzitter - Uitoefening ter rechtszitting

- Artt. 268 en 353 Wetboek van Strafvordering
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Nu het in artikel  468 Sw. vermelde geweld of bedreiging een objectieve verzwarende omstandigheid vormt 
van diefstal en de in artikel  475 Sw. vermelde doodslag een objectieve verzwarende omstandigheid is van de 
in artikel  468 Sw. omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, vereist het persoonlijk 
karakter van de straf voor de in artikel  468 Sw. omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of 
bedreiging, gepleegd onder in artikel  475 Sw. vermelde verzwarende omstandigheid, alleen dat de jury zich 
uitspreekt over de betrokkenheid of persoonlijke schuld van de mededader aan de diefstal en niet over zijn 
betrokkenheid of persoonlijke schuld aan de verzwarende omstandigheden: omtrent deze laatste moet aan de 
jury dan ook geen individuele vraag worden gesteld.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Mededaders - Objectieve 
verzwarende omstandigheden - Vragen aan de jury

9 februari 1999P.98.1492.N AC nr. ...

Voor het hof van assisen, kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die hoedanigheid, niet als getuige 
onder eed worden gehoord.  Zij kan evenwel krachtens de aan de voorzitter van het hof door de wet 
toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting worden gehoord.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Burgerlijke partij - Verhoor - Eedaflegging

- Artt. 268 en 322 Wetboek van Strafvordering

22 april 1998P.98.0207.F AC nr. ...

De ondervraging van een getuige na de pleidooien van de verdediging, krachtens de discretionaire macht van 
de voorzitter van het hof van assisen, leidt niet tot nietigheid van de procedure, als de partijen de aldus in het 
debat gebrachte gegevens naderhand vrijelijk hebben kunnen tegenspreken.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Ondervraging van een getuige na de pleidooien - 
Wettigheid

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 februari 1998P.97.1662.N AC nr. ...

De voorzitter van het hof van assisen oefent zijn discretionaire macht slechts uit tijdens de rechtszitting in 
aanwezigheid van de gezworenen en partijen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire macht van de 
voorzitter - Uitoefening

- Artt. 268 en 269 Wetboek van Strafvordering

Het beginsel volgens hetwelk de debatten voor het hof van assisen mondeling en op tegenspraak plaatsvinden 
verzet zich er niet tegen dat de voorzitter voor de aanvang van de debatten de politie opdracht geeft een 
grafische voorstelling van het chronologisch verloop der feiten te maken, en krachtens zijn discretionaire 
macht toelaat dat het bord met de grafische voorstelling tijdens de debatten wordt gebruikt en beveelt dat het 
stuk bij het strafdossier wordt gevoegd dat na het stellen van de vragen aan de gezworenen wordt 
overhandigd.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Voorbereiding - Discretionaire 
macht van de voorzitter - Grafische voorstelling - Gebruik tijdens de debatten - Voeging bij het strafdossier

- Artt. 268 en 341 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1998P.97.1574.N AC nr. ...

Noch het mondeling karakter van de debatten, noch de artt. 372, tweede lid, en 318 Sv., staan eraan in de weg 
dat, zelfs buiten de hypothese van art 318 Sv., aantekening wordt gehouden van de verklaring van een getuige, 
die het bewijs inhoudt dat hij zijn vroegere valse verklaring heeft ingetrokken.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Proces-verbaal van de rechtszitting - Inhoud van 
getuigenis - Aantekening

- Art. 372 Wetboek van Strafvordering

15 juli 1997P.97.0780.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, voor cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N (A.C., 1997, nr ...)~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Eerlijke behandeling van de zaak - Anonieme getuigen - 
Verklaring van de jury - Geen motivering

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Anonieme getuigen - 

P. 1099/30476-9-2016



Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - Verweermogelijkheden - Tegensprekelijk karakter

Het tegensprekelijk karakter van het verhoor van de anonieme getuigen en van de rechtspleging voor het hof 
van assisen, alsmede het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging worden in principe 
geëerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het gerechtelijk onderzoek, en 
mogelijkheden tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de rechtszittingen van het hof van assisen, 
geboden worden.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Anonieme getuigen - 
Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - Verweermogelijkheden - Tegensprekelijk karakter

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de veroordeling uitsluitend of in beslissende mate op de verklaringen 
van anonieme getuigen is gesteund, en dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvordering geen eerlijk proces gekregen heeft in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Eerlijke behandeling van de zaak - Anonieme getuigen - 
Verklaring van de jury - Geen motivering

14 mei 1997P.97.0492.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een rechtspleging voor het hof van assisen een 
dossier heeft gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter kennis 
gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van verdediging of van het vermoeden 
van onschuld, nu de beschuldigde de tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd heeft kunnen 
tegenspreken en de zaak, in haar geheel, eerlijk is behandeld.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Voeging van een ander dossier

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 maart 1997P.97.0169.F AC nr. ...

Wanneer de beschuldigde ter voorbereiding van zijn verdediging tijdig inzage heeft gekregen van de stukken, 
kunnen de debatten voor het hof van assisen geopend worden vóór het verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen te rekenen van de ondervraging van de beschuldigde door de voorzitter van het hof van assisen, voor 
zover de beschuldigde zich nog op nuttige wijze in cassatie kan voorzien tegen het arrest tot verwijzing.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Opening van de debatten - Termijn van vijftien dagen na 
ondervraging door de voorzitter - Niet-naleving van die termijn

- Art. 296 Wetboek van Strafvordering

27 augustus 1996P.96.0911.F AC nr. ...

Wanneer de debatten voor het hof van assisen begonnen zijn, mag de voorzitter van het hof van assisen op 
grond van zijn discretionaire macht geen onderzoeksmaatregel gelasten buiten de tegenwoordigheid van de 
gezworenen en de partijen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Discretionaire macht van de voorzitter - Daad van 
onderzoek buiten de debatten

- Artt. 268 en 353 Wetboek van Strafvordering

30 juli 1996P.96.0824.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen, krachtens de hem door artikel   268, Sv.  
toegekende bevoegdheden, bij ontstentenis van verzet of van opmerkingen van de beschuldigde of zijn 
raadsman, aan de juryleden een ontwerp van vragen heeft overhandigd vòòr de sluiting van de debatten, valt 
geen schending af te leiden van artikel  6, E.V.R.M.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Discretionaire macht van de 
voorzitter - Aan de jury overhandigd ontwerp van vragen - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6 - Artikel 6.2 - 
Vermoeden van onschuld

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

15 mei 1996P.96.0266.F AC nr. ...
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Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat, ter zitting van het hof van assisen, een getuige wordt gehoord 
wiens identiteit verkeerd is vermeld op de lijst van de getuigen die aan de beschuldigde ter kennis werd 
gebracht, wanneer de beschuldigde, na verbetering van de verkeerde identiteit, zich niet tegen dat verhoor 
heeft verzet.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Lijst van getuigen - 
Kennisgeving aan beschuldigde - Identiteit van een getuige - Vergissing - Verbetering - Verhoor ter zitting - Geen verzet

- Art. 315 Wetboek van Strafvordering

Het hof van assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de verdediging), die in kennis 
was gesteld van de vorderingen van het openbaar ministerie bij de verschijning van de beschuldigden voor het 
vonnisgerecht, aldus de kans heeft gehad om in pleidooien de vorderingen te betwisten en conclusie te 
nemen" en dat de beschuldigde geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te vragen dat 
bijkomende vragen worden gesteld", stelt daardoor vast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte is gebracht 
van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging en dat hij over voldoende tijd en 
faciliteiten heeft beschikt om zijn verdediging voor te bereiden.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Rechten van de Mens - Artikel 
6.3.a, E.V.R.M. - Onderrichting van de beschuldigde - Aard en reden van de beschuldiging

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Rechten van de Mens - Artikel 
6.3.b, E.V.R.M. - Verdediging van beschuldigde - Voorbereiding - Tijd - Faciliteiten

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Geen schending van de in artikel  6.1, E.V.R.M. vervatte regels kan hieruit worden afgeleid dat de voorzitter 
van het hof van assisen aan de jury een vraag heeft gesteld over een verzwarende omstandigheid betreffende 
een misdaad waarvan dat hof van assisen diende kennis te nemen, wanneer die omstandigheid uit de 
debatten blijkt.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vraag aan de jury - 
Verzwarende omstandigheid - Omstandigheid blijkt uit de debatten - Rechten van de Mens - Artikel 6.1 E.V.R.M.

- Art. 338 Wetboek van Strafvordering

8 mei 1996P.96.0183.F AC nr. ...

De discretionaire macht waarover de voorzitter van het hof van assisen krachtens artikel   258 Sv.  beschikt, 
geeft hem niet het recht om o.m. in een aan de juryleden overhandigd stuk zijn mening te kennen te geven 
over de aan de beschuldigden verweten feiten en aldus artikel   6.1 en 6.2 E.V.R.M.  te schenden dat de 
onpartijdigheid van de hoven en rechtbanken en het vermoeden van onschuld waarborgt.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Onpartijdigheid - Vermoeden van onschuld - 
Meningsuiting van de voorzitter - Discretionaire macht

8 mei 1996P.96.0281.F AC nr. ...

De aan de jury te stellen vragen moeten de beschuldiging uitputten, d.w.z.  dat zij alle punten van de 
beschuldiging dienen te behelzen waarop het arrest van verwijzing slaat, met alle - reële of persoonlijke -
omstandigheden die het misdrijf uitmaken c.q. verzwaren;  zij mogen uitsluitend betrekking hebben op feiten 
die daarmee verband houden;  op verzoek van een partij, moeten die vragen worden aangevuld met de vragen 
betreffende de bij artt.  339, Sv.  en 10, Wet Bescherming Maatschappij bepaalde gevallen;  voor het overige 
beslist de voorzitter van het hof van assisen, en in geval van betwisting, het hof zelf op onaantastbare wijze 
welke andere vragen uit de debatten volgen, mits aan de jury geen andere feiten worden onderworpen dan 
die waarvoor de verwijzing is uitgesproken.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aan de jury te stellen vragen - Voorwerp

- Artt. 337 tot 339 Wetboek van Strafvordering

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aan de jury te stellen vragen - Bevoegdheid van het hof 
van assisen

- Artt. 337 tot 339 Wetboek van Strafvordering

8 mei 1996P.96.0414.F AC nr. ...
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Het vertonen van de overtuigingsstukken aan de beschuldigde is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven;  
onder voorbehoud dat het recht van verdediging van de beschuldigde wordt geërbiedigd, is naar recht 
verantwoord de beslissing waarbij de exceptie van nietigheid op grond van het niet vertonen van de 
overtuigingsstukken aan de beschuldigde wordt verworpen doordat het hof van assisen in de onmogelijkheid 
verkeert om voornoemde stukken over te leggen daar ze vernietigd zijn.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Tussenarrest - Overtuigingsstuk - Niet vertonen van een 
overtuigingsstuk - Nietigheid

- Art. 329 Wetboek van Strafvordering

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Tussenarrest - Overtuigingsstuk - Niet vertonen van een 
overtuigingsstuk - Recht van verdediging

- Art. 329 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

De vragen m.b.t. de reële of objectieve verzwarende omstandigheden in geval van een misdaad die aan 
verschillende beschuldigden ten laste gelegd wordt, hoeven niet voor ieder van hen afzonderlijk te worden 
gesteld.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Objectieve 
of reële verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

Zelfs als geen van de partijen zich ertegen verzet dat een in artikel  322 Sv.  vermelde persoon wiens naam 
voorkomt op de betekende lijst van de getuigen, onder ede wordt verhoord, kan de voorzitter van het hof van 
assisen hem krachtens zijn discretionaire macht zonder eedafneming ondervragen bij wijze van inlichting.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigen - Bloed- en 
aanverwanten van de beschuldigde - Verhoor zonder eedafneming - Wettigheid

- Artt. 268, 269 en 322 Wetboek van Strafvordering

Geen schending van artikel  6.2 E.V.R.M., waarin het vermoeden van onschuld is vastgelegd, kan worden 
afgeleid uit de weigering van de voorzitter van het hof van assisen om de vraag i.v.m.  de reële of objectieve 
verzwarende omstandigheden afzonderlijk te stellen voor ieder van de beschuldigden.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Objectieve 
of reële verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde - Weigering van de 
voorzitter - Artikel 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

10 januari 1996P.95.1335.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de voorzitter van het hof van assisen, die het antwoord van de jury op een 
vraag niet goed begrepen heeft, dit te doen herhalen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Vraag aan de jury - Onduidelijk antwoord - Herhaling

- Art. 348 Wetboek van Strafvordering

25 juli 1995P.95.0800.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel betreffende een bijkomende vraag die de 
verdediging voorstelde aan de juryleden te stellen, wanneer de feiten in hun oorspronkelijke kwalificatie 
bewezen zijn.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Ontvankelijkheid - Vragen - Weigering - Bijkomende 
vraag ten verzoeke van de verdediging - Cassatiemiddelen - Tussenarresten

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Overeenkomstig artikel  341 Sv. moeten de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen 
van de getuigen, aan de jury worden overhandigd;  de wet maakt dienaangaande geen onderscheid tussen de 
stukken waarbij regelmatige daden van onderzoek zijn vastgesteld en de stukken waarbij mogelijks nietige 
daden zijn vastgesteld.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van de processtukken aan de jury - 
Nietige stukken - Behandeling ter zitting
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Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvervolging geen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak gekregen heeft in de zin 
van artikel   6.1 E.V.R.M.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Eerlijke behandeling van de zaak - Verklaring van de 
jury - Geen motivering

17 mei 1995P.95.0422.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat aan de jury van het hof van assisen eerst de vraag wordt gesteld over 
het bestaan van het hoofdfeit, daarna de bijkomende vraag of vragen over de objectieve verzwarende 
omstandigheden en ten slotte de vraag over de schuld van de beschuldigde.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Aan de jury gestelde vragen - Te eerbiedigen volgorde

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

Geen schending van het recht op eerlijke behandeling van de zaak valt af te leiden uit het feit dat foto's van de 
autopsie van het slachtoffer van een misdaad overhandigd werden aan de gezworenen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van stukken aan de jury - Foto's van de 
autopsie

- Art. 341 Wetboek van Strafvordering

Geen schending van het recht op eerlijke behandeling van de zaak valt af te leiden uit het feit dat een 
wetenschappelijke studie die uit de debatten voor het hof van assisen werd geweerd, niet aan de gezworenen 
werd overhandigd.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Overhandiging van stukken aan de jury - Stuk uit de 
debatten geweerd

- Art. 341 Wetboek van Strafvordering

22 maart 1995P.95.0064.N AC nr. ...

Ingevolge het gezag van gewijsde verbonden aan de regelmatig bevonden verklaring van de jury over de 
schuldvraag, kunnen het hof en de jury in de daaropvolgende rechtspleging nog alleen de gevolgen bepalen 
die voortvloeien uit de reeds regelmatig verworven schuldigverklaring door de jury.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Gezag van gewijsde

- Artt. 350, 362 en 434, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Uit de omstandigheid dat aan de beraadslaging over de toepassing van de wet werd deelgenomen door een 
plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft bijgewoond en die na een regelmatig verkregen 
schuldigverklaring, regelmatig geroepen werd ter vervanging van een gezworene die verhinderd was zijn ambt 
verder te vervullen, valt niet af te leiden dat de veroordeling van de beschuldigden gewezen is door een 
rechtscollege dat niet voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bedoeld bij artikel  6.1, 
E.V.R.M.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Debatten over de toepassing van 
de wet - Vervanging van een gezworene - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvervolging geen eerlijk proces gekregen heeft in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Eerlijke behandeling van de zaak - Verklaring van de 
jury - Geen motivering

Uit de enkele omstandigheid dat er geen inventaris is opgemaakt van het aan de gezworenen bij hun 
beraadslaging overhandigde dossier kan niet worden afgeleid dat de zaak niet op een eerlijke wijze is 
behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M. of dat het recht van verdediging van de beschuldigde is 
geschonden.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Recht van verdediging - Eerlijke behandeling van de 
zaak - Verklaring van de jury - Beraadslaging van de jury - Dossier waarvan geen inventaris is opgemaakt

Wanneer een getuige niet verschijnt op de rechtszitting van het hof van assisen, hebben de beschuldigde en 
de vervolgende partij het recht om de verwijzing van de zaak naar een andere zitting te vragen.~
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Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Niet-verschijnende getuige - Verwijzing van de zaak naar 
een volgende zitting - Rechten van de partijen - Behandeling ter zitting

- Art. 354 Wetboek van Strafvordering

De voorzitter van het hof van assisen hoeft de griffier geen aantekening te doen houden van de veranderingen, 
toevoegingen en verschillen die in het getuigenis mochten voorkomen ten opzichte van de vorige verklaringen 
van die getuige, wanneer de beschuldigde tijdens het verhoor van de getuige geen gebruik gemaakt heeft van 
zijn recht om de voorzitter te vorderen dat te doen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Getuige - Getuigenis - Verschillen - Verplichting daarvan 
aantekening te houden - Behandeling ter zitting

- Art. 318 Wetboek van Strafvordering

De vragen m.b.t. de objectieve verzwarende omstandigheden kunnen, wanneer een misdaad aan verscheidene 
beschuldigden ten laste wordt gelegd, afzonderlijk voor iedere beschuldigde worden gesteld.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Misdaad - Verzwarende omstandigheid - Verschillende 
beschuldigden - Vragen - Behandeling ter zitting

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

4 januari 1995P.94.1092.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen uitspraak doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de voorzitter eerst aan de jury 
of degene die voorgesteld wordt als de dader van het misdrijf, dat werkelijk is en daarna of het aan die 
persoon ten laste gelegde geschrift een misdrijf inhoudt;  het antwoord van de jury op de eerste vraag houdt 
geen vooroordeel in over het misdadig karakter van het feit.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Drukpersmisdrijf - Vragen aan de jury

- Art. 11 Decr. 20 juli 1831

21 december 1994P.94.1377.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen bevolen heeft dat de zaak met gesloten deuren zou worden behandeld tot de 
sluiting der debatten, moet, nadat de voorzitter overeenkomstig artikel   335 Sv.  de debatten gesloten heeft 
verklaard, de rechtszitting in het openbaar worden voortgezet.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Openbaarheid - Sluiten der deuren - Sluiting van de 
debatten - Openbare rechtszitting - Hervatting - Debatten - Behandeling ter zitting

- Artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en 335 Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

28 juni 1994P.94.0711.N AC nr. ...

De processen-verbaal van de rechtszittingen van het hof van assisen hoeven niet te vermelden dat de partijen 
zich niet hebben verzet tegen het onder ede verhoren van getuigen die bloed- of aanverwanten van de 
beschuldigden zijn in de zin van artikel  322 Sv.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Getuigen, bloedverwanten of aanverwanten van de 
beschuldigden - Geen verzet van de partijen tegen hun verhoor - Bewijs - Behandeling ter zitting

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting van het hof van assisen regelmatig vaststelt dat de 
raadslieden van de beschuldigden, na de schuldigverklaring van laatstgenoemden, als laatsten het woord 
hebben gekregen vóór de vraag aan de beschuldigden, kan het ontbreken van de handtekening van een griffier 
op het proces-verbaal waarbij die laatste vraag wordt vastgesteld niet leiden tot vernietiging van het arrest van 
het hof van assisen, wanneer niet wordt aangevoerd dat het verzuim de beschuldigden heeft benadeeld of dat 
het woord hen niet is verleend.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Schuldigverklaring - Pleidooi van de raadslieden van de 
beschuldigden over de straf - Ontbreken van een authentieke vaststelling van de verklaring van de beschuldigden

- Art. 362 Wetboek van Strafvordering
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Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld wanneer het hof van assisen 
achtereenvolgens door twee magistraten werd voorgezeten, van wie de tweede door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, 
wegens de verhindering van de eerste, aangewezen werd als voorzitter in het tweede gedeelte van de 
debatten dient te worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen 
schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste dier 
voorzitters bij de uitoefening van zijn discretionaire macht, als de partijen niet om aanvullende 
onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben kunnen 
voeren.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Werkend voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een 
plaatsvervangend voorzitter - Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger

11 mei 1994P.94.0457.F AC nr. ...

Geen schending van artikel  6 E.V.R.M. en van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit 
dat het hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de verdediging gewilde 
bewoordingen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Recht van verdediging - Weigering - Tussenarresten - 
Vraag - Vragen in de door de verdediging gewilde bewoordingen - Rechten van de Mens

Buiten de gevallen, bepaald in de artt. 339 Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij, beslist de voorzitter van 
het Hof van assisen en, in geval van betwisting, het hof zelf op onaantastbare wijze welke vragen uit de 
debatten volgen, op voorwaarde dat aan de jury geen andere feiten worden onderworpen dan die waarvoor 
de verwijzing is gelast.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Tussenarresten - Debatten - Vraag - Gepastheid - 
Onaantastbare beoordeling

- Art. 10 Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 337 tot 339 Wetboek van Strafvordering

Niet op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn de rechtsvormen van artikel  319 Sv. betreffende het 
verhoor van getuigen voor het hof van assisen.~

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Getuigen - Verhoor - Artikel 319 Sv. - Niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen - Behandeling ter zitting

- Art. 319 Wetboek van Strafvordering

30 maart 1994P.94.0263.F AC nr. ...

Het staat aan het hof van assisen om de voor het hof gebeurde feiten vast te stellen; de voorzitter heeft het 
recht een akte te vernietigen en opnieuw op te maken ten einde de wettigheid ervan te verzekeren.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting

De voorzitter van het hof van assisen kan op grond van zijn discretionaire macht en zonder daardoor de regel 
van het eerlijk proces te miskennen, de onderzoeksrechter, die het voorbereidend onderzoek gedaan heeft, 
belasten met aanvullende onderzoeksopdrachten en bevelen dat alle stukken of opdrachten die hij nuttig acht 
om de waarheid te vinden en die hij aan de tegenspraak van de partijen onderwerpt, worden gevoegd bij de 
stukken van de rechtspleging.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Voorzitter - Discretionaire 
macht - Eerlijk proces - Aanvullend onderzoek - Voeging van stukken

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Het cassatieberoep is niet schorsend, wanneer het gericht is tegen het incidenteel arrest dat, op een 
burgerlijke rechtsvordering, door een hof van assisen in de loop van het debat is gewezen (1). (1) BELTJENS 
Gustave, Droit criminel belge, dl. II, Brussel, 1903, p. 26, nr 13; zie Cass., 12 maart 1974, A.C., 1974, 715.

Burgerlijke rechtsvordering - Tussenarrest - Cassatieberoep - Schorsende werking

- Artt. 373, 375 en 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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21 april 2004P.04.0173.F AC nr. 210

Vernietiging, op het cassatieberoep van de beschuldigde, van het arrest van het hof van assisen waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de strafvordering, brengt de vernietiging mee van het door dat hof gewezen 
arrest over de tegen hem gerichte burgerlijke rechtsvordering en dat het gevolg ervan is (1). (1) Zie Cass., 21 
dec. 1994, AR P.94.1377.F, nr 572.

Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beschuldigde - Cassatie - Arrest dat 
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

16 september 1997P.97.0766.N AC nr. ...

Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof van assisen heeft 
bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling 
van de burgerlijke rechtsvordering, belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter 
aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.~

Burgerlijke rechtsvordering - Behandeling - Andere samenstelling

- Artt. 121, tweede lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

EINDARREST

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462

Nadat het Hof van cassatie heeft vastgesteld dat na de schuldigverklaring van de jury, de voorzitter werd 
vervangen door een magistraat die niet vanaf de opening aan het debat had deelgenomen als plaatsvervanger 
en dat het hof van assisen, na een arrest alvorens recht te doen te hebben gewezen dat beslist dat er geen 
grond was om het onderzoek van de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft gewezen, 
vernietigt het Hof van cassatie, op het cassatieberoep van de beschuldigde, voormeld arrest alvorens recht te 
doen en het veroordelend arrest dat het gevolg ervan is, dat laatste alleen in zoverre het uitspraak doet over 
de straf, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar een ander hof van assisen opdat enkel uitspraak zou 
worden gedaan over de straf die aan de beschuldigde moet worden opgelegd ten gevolge van de antwoorden 
van de jury op de door de voorzitter gestelde vragen.

Eindarrest - Verklaring van de jury - Schuldigverklaring - Latere wijziging in de samenstelling van de zetel - Magistraat die 
niet als plaatsvervanger aan het debat heeft deelgenomen - Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te 
hervatten - Veroordelend arrest - Cassatieberoep van de beschuldigde - Vernietiging

Wanneer na de schuldigverklaring van de jury, de voorzitter wordt vervangen door een magistraat die niet 
vanaf de opening aan het debat over de zaak had deelgenomen als plaatsvervanger, en het hof van assisen, 
nadat het een arrest alvorens recht te doen heeft gewezen dat beslist dat er geen grond was om het 
onderzoek van de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft gewezen, heeft het aldus 
samengestelde hof van assisen een straf uitgesproken die het krachtens de wet niet kon uitspreken.

Eindarrest - Verklaring van de jury - Schuldigverklaring - Latere wijziging in de samenstelling van de zetel - Magistraat die 
niet als plaatsvervanger aan het debat heeft deelgenomen - Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te 
hervatten - Veroordelend arrest - Straf - Wettigheid

20 januari 2004P.03.1478.N AC nr. 32

Het arrest dat vaststelt dat de beraadslaging met de jury plaatsvond overeenkomstig artikel 364 Wetboek van 
Strafvordering, stelt aldus vast dat de beslissing over de straf genomen werd bij volstrekte meerderheid van 
stemmen.

Eindarrest - Beraadslaging over de straf - Vereiste van de volstrekte meerderheid van stemmen - Vaststelling in het arrest - 
Toepassing

- Art. 364, tweede lid Wetboek van Strafvordering

14 maart 2001P.00.1718.F AC nr. ...
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Wanneer het arrest van het hof van assisen wordt vernietigd omdat het een straf heeft uitgesproken waarvan 
het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich 
uitsluitend uit tot de straf en wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op de 
reeds door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn door de beslissing 
over de verzachtende omstandigheden (1). (1)  Zie Cass., 13 juni 2000, a.r. P.00.0629.N, nr. 362.

Eindarrest - Straf - Verzachtende omstandigheden - Wettigheid - Toezicht door het Hof van Cassatie onmogelijk - Cassatie

- Art. 434 Wetboek van Strafvordering

Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of 
het hof van assisen heeft willen beslissen dat het bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van 
de dader van een misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel of het 
in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen omstandigheden geen verzachtende 
omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hof van Cassatie onmogelijk maakt 
(1). (1) Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr. 685, met concl. adv.-gen. Declercq in Bull. en Pas., 1987-88, I, nr. 
685.

Eindarrest - Motivering - Dubbelzinnige redenen - Misdaad - Verzachtende omstandigheden

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

13 juni 2000P.00.0629.N AC nr. ...

In geval van onwettigheid van de door het hof van assisen uitgesproken straf wordt alleen de straf vernietigd 
en wordt de zaak verwezen naar een ander hof van assisen dat, krachtens artikel 434 Wetboek van 
Strafvordering, op de reeds door de jury gedane schuldigverklaring zijn arrest wijst overeenkomstig de 
artikelen 362 en volgende van dit wetboek, zonder daarbij evenwel gebonden te zijn door de beslissing over de 
verzachtende omstandigheden (1). (Impliciet). (1) Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr 685 en, met de conclusie 
van advocaat-generaal R. DECLERCQ, in Bull. en Pas., 1988, I, nr 685.

Eindarrest - Onwettige straf - Cassatie

20 juli 1998P.98.0805.F AC nr. ...

De vernietiging wegens een onwettig bevolen aanplakking heeft alleen betrekking op het dictum betreffende 
de aanplakking.~

Eindarrest - Vernietiging - Veroordeling - Straf - Aanplakking - Onwettigheid

- Art. 18 Strafwetboek

5 maart 1997P.97.0067.F AC nr. ...

De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het door het hof van assisen tegen hem 
uitgesproken veroordelend arrest, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een op tussengeschil 
gewezen arrest, voor zover die onwettigheid het eindarrest ongeldig kan maken.~

Eindarrest - Veroordeling - Cassatieberoep - Draagwijdte van het cassatieberoep - Arrest op tussengeschil

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

De beschuldigde die zich in cassatie heeft voorzien tegen de door een hof van assisen tegen hem uitgesproken 
veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het voor het hof van assisen 
gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtspleging worden bekritiseerd.~

Eindarrest - Veroordeling - Cassatieberoep - Draagwijdte van het cassatieberoep - Onderzoek voor het hof van assisen - 
Rechtspleging voor het hof van assisen

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het veroordelend arrest dat een hof van 
assisen tegen hem heeft uitgesproken, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in 
zoverre het eindarrest door die onwettigheid kan worden aangetast.~

Eindarrest - Veroordeling - Cassatieberoep - Draagwijdte van het cassatieberoep - Tussenarrest

- Art. 408 Wetboek van Strafvordering

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...
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Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van het hof van assisen over de schuld van de beschuldigde, 
wanneer ze de vaststelling bevat dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen over misdrijven 
waarvan alle bestanddelen nader werden omschreven.~

Eindarrest - Veroordeling - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

29 maart 1995P.95.0146.F AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed is de veroordeling die het hof van assisen grondt op de enkele overweging 
dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen i.v.m. het aan de beschuldigde verweten misdrijf.~

Eindarrest - Veroordeling - Motivering

4 januari 1995P.94.1092.F AC nr. ...

De schuld van een beschuldigde wordt regelmatig vastgesteld door het arrest van het hof van assisen waarin 
staat dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen over de aan beschuldigde verweten misdrijven 
waarvan alle bestanddelen waren aangegeven.~

Eindarrest - Motivering

- Art. 337 Wetboek van Strafvordering

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, A.C., 2004, nr ...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

Op het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het arrest waarbij hij naar het hof van assisen wordt 
verwezen en dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest wordt ingesteld binnen 
vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten 
betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en 
onderzoekt het evenmin de nietigheden als bedoeld in de artt. 292bis en 416, tweede lid, Sv.; daaruit volgt dat 
de middelen die een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen aanvoeren en die reeds voor het 
onderzoeksgerecht zijn voorgedragen, niet ontvankelijk zijn, aangezien zij niet zijn aangevoerd tot staving van 
een onmiddellijk cassatieberoep (1). (1) Zie Cass., 21 april 2004, AR P.04.0173.F, nr ...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat op 
hetzelfde ogenblik als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest, wordt ingesteld binnen de vijftien 
dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 
292bis en 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden aan het Hof voor (1). (1) 
Cass., 21 april 2004, AR P.04.0173.F, nr ...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

21 april 2004P.04.0173.F AC nr. 210

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat op 
hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest, binnen de vijftien 
dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artt. 292bis 
en 416, tweede lid, Sv., bedoelde nietigheden aan het Hof voor (1). (1) Zie, vóór de wijzigingen van het Sv. door 
de Wet van 12 maart 1998 en 30 juni 2000, Cass., 12 maart 1997, AR P.97.0169.F, nr 139, en, in geval van 
onmiddellijk cassatieberoep, 25 maart 2003, AR P.03.0323.N, nr ..., en 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, nr ...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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29 oktober 2003P.03.1385.F AC nr. 539

De beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd na een beschikking tot 
gevangenneming, die gewezen is overeenkomstig artikel  133 Sv., ontneemt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de haar bij artikel  26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis, toegekende bevoegdheid niet om 
een beschikking tot gevangenneming te wijzen, met, in voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, 
wanneer ze de inverdenkinggestelde naar assisen verwijst.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Voorlopige hechtenis - Gevangenneming - Raadkamer - Beschikking tot 
gevangenneming - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing van invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzing van de inverdenkinggestelde naar assisen - Beschikking tot gevangenneming - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling

- Artt. 26, § 5, en 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133 en 231 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de 
inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang (1). (1) Cass., 16 okt. 2002, AR P.02.0957.F, nr ...; 20 nov. 2002, AR P.01.1093.F, nr ... .

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging - Geen 
onmiddellijke uitvoering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, AR P.02.0046.F, nr ...; 20 nov. 2002, AR 
P.02.1093.F, nr ... .

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

- Artt. 135, 292bis, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

25 maart 2003P.03.0323.N AC nr. 203

Krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering is, onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen vóór het eindarrest van cassatieberoep door de 
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, beperkt tot de vijf in dat artikel 
vermelde gevallen (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, AR P.02.0046.F, nr...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen - Onmiddellijk cassatieberoep - 
Gevallen

- Artt. 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft 
ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal 
met het oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte (1). (1) Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F,nr. 
484 ; 28 aug. 2001, A.R. P.01.1157.N, nr. 435.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Raadkamer - Verzending van de stukken met het oog op de 
inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk 
hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof (1). (1) Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.02.0046.F, nr. ...

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep - Onmiddellijk cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering
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25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Wanneer de inverdenkinggestelde het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot verwijzing naar het hof van assisen inperkt, wordt alleen het bekritiseerde gedeelte 
van dat arrest aan het onderzoek van het Hof onderworpen (1). (Impliciet). (1) Zie concl. O.M. en de noot 1 sub 
Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 363).

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Beperkt cassatieberoep

Wanneer het Hof, op een cassatieberoep dat op grond van artikel  292 Sv. is ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een inverdenkinggestelde naar het hof van assisen wordt verwezen, 
dat arrest vernietigt, kan het Hof de zaak naar dezelfde, maar anders samengestelde kamer van 
inbeschuldigingstelling verwijzen (1). (Impliciet). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 317, nr. 701. Art. 429 Sv. bepaalt dat "het Hof van Cassatie de zaak (...) naar een ander 
hof van beroep (verwijst) dan het hof van beroep dat de bevoegdheid heeft geregeld en de 
inbeschuldigingstelling heeft uitgesproken, indien het arrest vernietigd wordt op een van de gronden in artikel 
299 genoemd". Dat artikel  299 is opgeheven bij de W. 12 maart 1998. De wetgever heeft verzuimd de 
bepaling van artikel  429, die verwijst naar artikel  299, uitdrukkelijk op te heffen. De W. 30 juni 2000 heeft de 
bepalingen van het oude artikel  299 gedeeltelijk heringevoerd, door ze evenwel in te voegen in een nieuw 
artikel  292bis van datzelfde wetboek. Ze heeft artikel  429 niet gewijzigd. Het nieuwe artikel  299 dat in dat 
wetboek is ingevoegd door de W. 30 juni 2000, houdt geen verband met die problematiek. Bijgevolg dient het 
Hof de zaak niet meer te verwijzen naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot verwijzing - Vernietiging - 
Verwijzing na cassatie

- Artt. 292, 292bis en 429 Wetboek van Strafvordering

13 februari 2002P.02.0046.F AC nr. 103

Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof 
van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen 
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel  292bis, tweede lid, van dat 
wetboek, aan het toezicht van het Hof.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep

- Artt. 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering

19 september 2001P.01.1253.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de beschuldigde tegen het vóór 2 okt. 1998 gewezen (1) verwijzingsarrest instelt vóór 
het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen na de betekening van dat arrest en van de in artikel  296 
Sv. bedoelde termijn, zoals dat artikel van kracht was op het ogenblik waarop het bestreden arrest is gewezen, 
onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en 
van het hof van assisen aan het toezicht van het Hof, evenals het onderzoek van de nietigheden die vermeld 
worden in het oude artikel  299 Sv. of die voortvloeien uit het niet-naleven van de wetten die een debat op 
tegenspraak instellen voor de kamer van inbeschuldigingstelling en er het taalgebruik regelen. Het middel dat 
geen enkele onwettigheid aanvoert die aan het toezicht van het Hof kan worden onderworpen in die stand van 
de rechtspleging, is niet ontvankelijk (2). (1) De Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in 
het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek is in werking getreden op 2 okt. 1998. 
(2) Zie Cass., 16 sept. 1986, A.R. 768, nr. 27.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Arrest gewezen vòòr de inwerkingtreding van de Wet 12 maart 1998 - 
Cassatieberoep van de beschuldigde binnen de vijftien vrije dagen na betekening van het verwijzingsarrest - Controle door 
het Hof

- Artt. 299 en 416, oud Wetboek van Strafvordering

18 september 2001P.01.1265.N AC nr. ...

De niet-naleving van de termijn van vijf dagen van artikel 217, eerste lid, Wetboek van Strafvordering waarover 
de procureur-generaal bij het hof van beroep beschikt om uiterlijk verslag te doen, leidt niet tot enige 
nietigheid en de in artikel 127, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering tot drie dagen teruggebrachte termijn 
houdt geen discriminatie in daar deze termijn precies in het belang van de aangehouden inverdenkinggestelde 
werd bepaald (1). (1) Zie Cass., 29 september 1982, AR 2563, A.C. 1982-83, p. 160.
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Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Inbeschuldigingstelling - Termijnen van artikelen 127, vijfde lid en 217, eerste 
lid Sv.

- Artt. 127, vijfde lid en 217, eerste lid Wetboek van Strafvordering

28 augustus 2001P.01.1157.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep van de verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven (1). (1) Cass., 3 januari 1995, AR 
P.94.1551.N, nr. 5.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - 
Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

20 september 2000P.00.1185.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft 
ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal 
met het oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.94.1551.N, nr. 
5.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - 
Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

14 juni 1995P.95.0614.F AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de 
uitspraak van dit arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten inzake de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch van het onderzoek over de in artikel  
299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens niet-inachtneming van de wetten tot invoering 
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep - Draagwijdte - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de 
veroordeelde

2 mei 1995P.95.0334.N AC nr. ...

De beschuldigde die, om taalredenen, voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te 
Gent de verwijzing vraagt naar een Franstalig hof van assisen, moet dat verzoek richten tot de kamer van 
inbeschuldigingstelling vooraleer de zaak verwezen wordt naar het hof van assisen.~

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Beschuldigde - Nederlandstalige rechtspleging - Kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Gent - Verzoek tot verwijzing naar een Franstalig hof van assisen - Tijdstip 
van verzoek

- Art. 20 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

3 januari 1995P.94.1551.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet-ontvankelijk verklaart het hoger beroep van een verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toesturen der stukken met het oog op 
inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hoger beroep - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Hoger beroep van de 
verdachte - Raadkamer

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering
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24 mei 1994P.94.0543.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, ingesteld, 
hetzij voor het verstrijken van de termijn van 15 vrije dagen na de betekening van dit arrest, hetzij voor het 
verstrijken van de termijn van artikel  296, Sv., doet het Hof slechts uitspraak over de schending van de wetten 
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof van assisen en over de nietigheden die 
bepaald zijn in artikel  299 Sv., of die voortvloeien uit het niet in acht nemen van de wetten tot invoering van 
een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van het taalgebruik voor 
die kamer.~

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ingesteld voor het 
eindarrest - Verwijzingsarrest

30 maart 1994P.94.0263.F AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de 
uitspraak van dat arrest, neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten inzake bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en evenmin van het onderzoek van de in 
artikel   299 Sv.  vermelde nietigheden of de nietigheden wegens niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling.

Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof - Cassatieberoep - Cassatieberoep van de veroordeelde -

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462

Het Hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd is slechts ontslagen van de verplichting 
het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die is verhinderd, wordt vervangen door een magistraat 
die aan het debat heeft deelgenomen in de hoedanigheid van voorzitter of daartoe afgevaardigd of 
aangewezen plaatsvervangend assessor.

Samenstelling van de jury en van het hof - Wijziging in de samenstelling van de zetel - Verplichting het debat volledig te 
hervatten - Ontslag van die verplichting

- Artt. 120, derde lid, 121, derde lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Artikel 779 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing in strafzaken (1), met inbegrip van de 
rechtspleging voor het hof van assisen. (1) Cass., 17 dec. 1974 (A.C., 1975, 456).

Samenstelling van de jury en van het hof - Artikel 779, Ger.W. - Toepassing

Wanneer in het tijdvak tussen de schuldigverklaring van de jury en het arrest dat uitspraak doet over de 
strafvordering, de voorzitter of een assessor wordt vervangen door een magistraat die niet aan het debat had 
deelgenomen als plaatsvervanger, strekt het gezag van gewijsde waarmee het verdict is bekleed, zich uit tot 
het onderwerp van het debat waarvan de wet in dat geval eist dat het wordt hervat, met dien verstande dat 
het debat wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf.

Samenstelling van de jury en van het hof - Schuldigverklaring van de jury - Schuldigverklaring - Latere wijziging in de 
samenstelling van de zetel - Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het debat heeft deelgenomen - Hervatting van het 
debat

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Artikel 127 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat onder meer diegenen die getuige geweest zijn op straffe van 
nietigheid geen gezworenen mogen zijn, houdt niet in dat het enkele feit dat een of meerdere kandidaat 
gezworenen of plaatsvervangende gezworenen, waarvan niet blijkt dat zij getuige van de zaak zijn of zouden 
kunnen zijn, toch door een partij als getuige voor het hof van assisen worden gedagvaard, meebrengt dat zij 
geen gezworene meer kunnen zijn.

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Gezworene die geen getuige van de zaak is, maar 
toch door een partij als getuige wordt gedagvaard

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333
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Hoewel artikel  217 Ger. W., om op de lijst van de gezworenen te worden ingeschreven, alleen vereist dat de 
betrokkene ingeschreven is in het kiezersregister, dat hij de burgerlijke en politieke rechten geniet, dat hij volle 
dertig jaar en minder dan zestig jaar oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artt. 342 tot 345 
en 347 tot 351 Sv. volgt dat de gezworenen hun verklaring over de schuld opmaken zonder hierover te 
beraadslagen met het hof, volgt hieruit niet dat het hof van assisen geen onafhankelijke en onpartijdige, bij 
wet opgerichte rechterlijke instantie zou zijn, in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., of dat het vermoeden van de 
onschuld van de beschuldigde er niet wettig kan worden weerlegd (1). (1) Zie Cass., 23 april 1985, AR 8581, nr 
500; KUTY Franklin, J.L.M.B., Chronique de jurisprudence, "Le droit à un procès équitable au sens de la 
jurisprudence strasbourgeoise", 2001, p. 695 e.v., en 2004, p. 371 e.v.

Samenstelling van de jury en van het hof - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie

- Artt. 342 tot 345 en 347 tot 351 Wetboek van Strafvordering

- Art. 217 Gerechtelijk Wetboek

23 september 2003P.03.0627.N AC nr. 449

Het arrest dat beslist over de vaststelling van de lijst van de gezworenen betreft louter administratieve 
handelingen waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft en die niet aan zijn toezicht zijn 
onderworpen (1). (1) Cass., 22 maart 1995, AR P.95.0064.N, nr 162.

Samenstelling van de jury en van het hof - Arrest - Vaststelling van de lijst van de gezworenen - Aard - Toezicht

- Artt. 124, 243 en 248 Gerechtelijk Wetboek

11 december 2002P.02.1389.F AC nr. 667

Het cassatiemiddel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het alleen, en voor het eerst voor het Hof, 
kritiek oefent op de samenstelling van de assisenjury, terwijl eiser de gezworenen heeft kunnen wraken op het 
ogenblik van de samenstelling van de jury, tijdens het debat heeft kunnen vragen om ze te vervangen, en zich 
over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder de miskenning van het recht op een eerlijk proces aan te 
voeren (1). (1) Zie Cass., 11 juni 1974 (Bull. en Pas., 1974, 1125); 10 jan. 1996, A.R. P.95.1335.F, A.C., 1995, nr. 
25.

Samenstelling van de jury en van het hof - Veroordelend arrest - Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Middel dat kritiek oefent 
op de samenstelling van de jury - Nieuw middel

25 juni 2002P.02.0609.N AC nr. 380

Uit de enkele vermelding in het proces-verbaal van de rechtszitting van het hof van assisen dat dit hof onder 
meer is samengesteld uit een lid van het parket-generaal bij het hof van beroep, het ambt vervullend van 
openbaar ministerie, kan geen schending van het artikel 119 Gerechtelijk Wetboek afgeleid worden.

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vermelding dat 
het hof van assisen onder meer is samengesteld uit een lid van het parket-generaal bij het hof van beroep

- Art. 119 Gerechtelijk Wetboek

7 augustus 2001P.01.0816.N AC nr. ...

De loutere omstandigheid dat het verzoek tot vervanging als hoofdman van de rechtsprekende jury is 
ingegeven door de emotionele toestand van de betrokkene, wijst nog niet op enige vooringenomenheid of 
partijdigheid die haar ongeschikt maakt om verder als gezworene aan de beraadslaging deel te nemen.

Samenstelling van de jury en van het hof - Jury - Beraadslaging - Gezworenen - Eedbelofte - Geheimhouding - 
Onpartijdigheid - Hoofdman - Vervanging wegens emotionele toestand

- Artt. 312 en 353 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Tijdens de beraadslaging van de rechtsprekende jury, kunnen de gezworenen een schriftelijk verzoek richten 
tot de voorzitter nopens de mogelijkheid tot vervanging van de hoofdman van de jury (1). (1) Zie cass., 22 juni 
1838, Pas., 1838, I, 118; 14 dec. 1846, (impliciet) Pas., 1848, I, 420.

Samenstelling van de jury en van het hof - Jury - Beraadslaging - Gezworenen - Eedbelofte - Geheimhouding - Verzoek tot 
vervanging van hoofdman

- Artt. 312 en 353 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 april 2001P.01.0057.N AC nr. ...
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Geen partijdigheid van de voorzitter van het hof van assisen, noch miskenning van recht van verdediging en 
van recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat deze magistraat tot 
hetzelfde rechtscollege behoort als de voorzitter van het Hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd 
met betrekking tot de straftoemeting.

Samenstelling van de jury en van het hof - Uitspraak over de straf na vernietiging - Voorzitter lid van hetzelfde rechtscollege 
als de voorzitter van het hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd - Onpartijdigheid - Recht van verdediging - 
Recht op een eerlijk proces

16 februari 1999P.98.1624.N AC nr. ...

De assessoren worden voor iedere zaak door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel, 
waarvan de assisen worden gehouden, aangewezen onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters in 
die rechtbank: onder die rechters worden begrepen de toegevoegde rechters van het rechtsgebied, welke 
werden aangewezen om hun ambt tijdelijk uit te oefenen in de rechtbank van eerste aanleg in de zetel 
waarvan de assisen worden gehouden.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Assessoren - Toegevoegde rechter - Regelmatigheid

- Artt. 77 en 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 februari 1998P.97.1662.N AC nr. ...

Art. 121 Ger.W. noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat de beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden, waarbij hij twee rechters als 
assessoren aanwijst, dient te worden gevoegd bij het strafdossier van de zaak die voor het hof van assisen 
wordt behandeld.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Assessoren - Aanwijzing - Voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg - Beschikking - Voeging bij het strafdossier

- Art. 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat niet enkel de stukken van het onderzoek bedoeld in artikel  223 Ger.W. bij het 
strafdossier zijn gevoegd maar ook staten van inlichtingen betreffende personen die zijn opgeroepen om de 
jury samen te stellen, heeft niet de nietigheid van de rechtspleging tot gevolg.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - Voeging bij het 
strafdossier

- Art. 241 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1997P.97.0766.N AC nr. ...

Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof van assisen heeft 
bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling 
van de burgerlijke rechtsvordering, belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter 
aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Behandeling van de strafvordering - Behandeling van 
de burgerlijke rechtsvordering - Andere samenstelling

- Artt. 121, tweede lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

4 maart 1997P.96.1625.N AC nr. ...

Zo uit de processtukken blijkt dat een gezworene zich definitief uit de jury verwijderde om daarna als 
hoofdman te worden aangewezen en op te treden, is het Hof niet in de mogelijkheid de regelmatigheid van de 
samenstelling van de jury te beoordelen en dient het arrest te worden vernietigd met verwijzing naar een hof 
van assisen van een andere provincie.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Hoofdman - Identiteit - Processtukken - Tegenstrijdigheid

- Artt. 242 tot 253 Gerechtelijk Wetboek

11 september 1996P.96.1096.F AC nr. ...

Voor het hof van assisen moeten het onderzoek en de debatten, wanneer zij eenmaal begonnen zijn, zonder 
onderbreking worden voortgezet tot na de verklaring van de jury; indien het proces-verbaal van de eerste 
rechtszitting de samenstelling van het hof van assisen op regelmatige wijze vaststelt, mogen de processen-
verbaal van de daaropvolgende rechtszittingen zich bijgevolg ertoe beperken vast te stellen dat het 
rechtscollege niet is gewijzigd.
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Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Vaststelling - Processen-verbaal van de rechtszittingen

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 353 Wetboek van Strafvordering

4 september 1996P.96.0536.F AC nr. ...

De beschuldigde, die van het dossier inzage genomen heeft of kan nemen, kan hierdoor nagaan of de 
magistraten, die zitting houden in het hof van assisen, in de zaak al dan niet als onderzoeksrechter of O.M. zijn 
opgetreden in strijd met artikel  127 Ger.W.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Beletsel - Vaststelling

15 mei 1996P.96.0266.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel waar de assisen 
worden gehouden niet de oudstbenoemde magistraten in zijn rechtbank als assessoren bij het hof van assisen 
heeft aangewezen, kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.
~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Assessoren - Aanwijzing - Andere dan de 
"oudstbenoemde" rechters - Rechten van de Mens - Eerlijk proces

- Art. 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Ten minste achtenveertig uren vòòr de opening van de debatten wordt de lijst van de gezworenen door 
toedoen van het openbaar ministerie aan de beschuldigde ter kennis gebracht;  die rechtsvorm strekt ertoe de 
beschuldigde de gelegenheid te geven zijn wrakingsrecht met kennis van zaken uit te oefenen en is 
substantieel.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Lijst van de gezworenen - Kennisgeving aan 
beschuldigde - Doel van de rechtsvorm - Aard van de rechtsvorm

- Art. 241 Gerechtelijk Wetboek

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden, oordeelt 
welke aanwijzingen van assessoren bij het hof van assisen, gelet op de behoeften van de dienst zowel in het 
hof van assisen als in de rechtbank, de rechtsbedeling het best zullen kunnen waarborgen;  daaruit volgt dat de 
voorzitter van de rechtbank, wanneer hij niet de oudstbenoemde magistraten aanwijst, niet hoeft vast te 
stellen dat ze verhinderd zijn.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Assessoren - Aanwijzing - "Oudstbenoemde" 
rechters - Verhindering - Vaststelling

- Art. 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De stukken van het onderzoek die betrekking hebben op de werkende gezworenen en op de toegevoegde 
gezworenen die geroepen zijn om zitting te nemen, worden bij het strafdossier gevoegd en blijven daarin 
liggen totdat de rechtsprekende jury is samengesteld;  die toevoeging is nochtans niet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Lijst van de gezworenen - Onderzoek betreffende de 
gezworenen - Stukken van het onderzoek - Voeging bij het dossier - Verzuim of onregelmatigheid - Sanctie

- Artt. 223 en 241 Gerechtelijk Wetboek

De rechters die behoren tot de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden 
en die als assessoren zitting hebben in het hof van assisen, moeten worden geacht door de voorzitter van de 
vorenvermelde rechtbank te zijn aangewezen.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van het hof - Assessoren - Rechters in de rechtbank van eerste 
aanleg - Plaats - Rechtbank in de zetel waarvan de assisen worden gehouden - Aanwijzing - Vermoeden

- Art. 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 januari 1996P.95.1334.F AC nr. ...

De magistraat die de beschuldigde krachtens artikel  293 Sv. heeft ondervraagd, hoeft niet noodzakelijk deel 
uit te maken van het hof van assisen waarvoor de beschuldigde achteraf verschijnt.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Ondervraging van de beschuldigde door de aangewezen voorzitter - Vervanging 
van de voorzitter
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Wanneer uit een bij het dossier van de rechtspleging voor het hof van assisen gevoegde beschikking van de 
eerste voorzitter van het hof van beroep blijkt dat een raadsheer van het hof van beroep is aangewezen tot 
voorzitter van een hof van assisen ter vervanging van de vóór hem tot voorzitter aangewezen en wettelijk 
verhinderde raadsheer, hoeft het proces-verbaal van de debatten geen melding te maken van die vervanging.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Vaststelling - Vervanging van de voorzitter

- Art. 120 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Door de afwijzing van het verzoek van de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen 
die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter inzage te leggen van hem zelf of zijn raadsman miskent het 
hof van assisen noch het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens noch het beginsel van het 
recht van verdediging noch het recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Weigering - Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - 
Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman

22 maart 1995P.95.0064.N AC nr. ...

Het arrest waarbij het hof van assisen, met toepassing van artikel  243 Ger.W., beslist over vrijstellingen van 
opgeroepen gezworene en, met toepassing van artikel  124 Ger.W., beslist dat in het belang van een goed 
verloop van de debatten plaatsvervangende gezworenen zullen worden uitgeloot om de debatten te volgen, is 
een louter administratieve handeling waarin de beschuldigden geen recht van tussenkomst hebben en die niet 
aan hun toezicht is onderworpen.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Vrijstelling van opgeroepen gezworenen - Uitloting 
van plaatsvervangende gezworenen - Aard van die beslissingen

- Artt. 124, 243 en 248 Gerechtelijk Wetboek

Vervanging van een gezworene, die verhinderd is de debatten bij te wonen, door een plaatsvervangende 
gezworene volgens de orde van de uitloting, kan geschieden zolang de beraadslaging over de toepassing van 
de wet, die volgt op de debatten daaromtrent, niet is beëindigd.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Samenstelling van de jury - Debatten over de toepassing van de wet - 
Verhinderde gezworene - Vervanging - Plaatsvervangende gezworene - Wettelijkheid

- Artt. 362 en 364 Wetboek van Strafvordering

- Art. 125 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 1995P.94.1092.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen uitspraak doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de voorzitter eerst aan de jury 
of degene die voorgesteld wordt als de dader van het misdrijf, dat werkelijk is en daarna of het aan die 
persoon ten laste gelegde geschrift een misdrijf inhoudt;  het antwoord van de jury op de eerste vraag houdt 
geen vooroordeel in over het misdadig karakter van het feit.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Onpartijdigheid - Drukpersmisdrijf - Vragen aan de jury

- Art. 11 Decr. 20 juli 1831

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld wanneer het hof van assisen 
achtereenvolgens door twee magistraten werd voorgezeten, van wie de tweede door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, 
wegens de verhindering van de eerste, aangewezen werd als voorzitter in het tweede gedeelte van de 
debatten dient te worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen 
schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste dier 
voorzitters bij de uitoefening van zijn discretionaire macht, als de partijen niet om aanvullende 
onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben kunnen 
voeren.~

Samenstelling van de jury en van het hof - Werkend voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend 
voorzitter - Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger

HOGER BEROEP
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ALGEMEEN

5 november 2003P.03.0900.F AC nr. 557

De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen redenen, neemt de 
mogelijke nietigheid ervan niet over (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1988, AR 5742, nr 191; 22 mei 1998, AR 
C.97.0109.F, nr 265; 7 mei 1999, AR D.98.0044.N, nr 271; 15 jan. 2003, AR P.02.1296.F, nr ...

Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Beslissing in hoger beroep - Eigen redenen

29 mei 2001P.99.1215.N AC nr. ...

Artikel 109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van de rechter in de 
jeugdrechtbank aan een kamer met één raadsheer wordt toegewezen schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet 
(1). (1) Grondwettelijk Hof 8 november 2000, nr 112/2000, B.S. 2 februari 2001, 2864.

Algemeen - Hof van beroep - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Kamer met één raadsheer - 
Gelijkheidsbeginsel

- Art. 109bis, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 mei 1998C.97.0109.F AC nr. ...

Wanneer het beroepen vonnis nietig is, neemt de beslissing in hoger beroep, die het vonnis op eigen gronden 
bevestigt zonder de motieven ervan weer te geven of ernaar te verwijzen, de nietigheid van het beroepen 
vonnis niet over.

Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Beslissing in hoger beroep - Eigen gronden

ALLERLEI

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de procureur des Konings 
bij de rechtbank van eerste aanleg en in hoger beroep door de procureur-generaal bij het hof van beroep.~

Allerlei - Hoger beroep - Vordering tot afzetting - Uitoefening - Notaris

- Art. 143 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 53 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

BELASTINGZAKEN

30 november 2001F.00.0085.F AC nr. ...

De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn bevoegdheid en de zaak 
verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst (1). (1) De voorziening in belastingzaken die ter griffie van 
het hof van beroep is neergelegd na de inwerkingtreding van de wetsbepalingen die de mogelijkheid een 
dergelijke voorziening bij dat hof in te stellen ophief, werd door de appèlrechters ontvankelijk verklaard en 
naar de bevoegde rechter verwezen. Het is immers niet omdat de appèlrechter niet langer bevoegd is om 
kennis te nemen van een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt, dat hij de voorziening niet ontvankelijk zou 
moeten verklaren; hij is immers verplicht de zaak te verwijzen naar de rechter die hij bevoegd acht (zie Cass., 
21 juni 1999, A.R F.99.0049.N, nr. 381). (Art. 660, eerste lid, Ger.W.; artikel  97, negende lid, W. 15 maart 
1999; art 11, eerste lid, W. 23 maart 1999).

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Opheffing van de voorziening - Hof van 
beroep niet bevoegd - Ontvankelijkheid van de voorziening - Verwijzing naar de bevoegde rechter

- Art. 660, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

18 december 1997F.94.0082.N AC nr. ...

De belastingplichtige die hoger beroep instelt tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake 
gemeente- belastingen waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank bedraagt, moet zijn verzoekschrift 
betekenen aan de gemeente wier belasting wordt bestreden en die voor het hof van beroep haar recht moet 
verdedigen; wanneer hij de door artikel  280 W.I.B.1964 op straffe van verval bepaalde termijn niet in acht 
neemt is het hoger beroep niet ontvankelijk.
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Belastingzaken - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen - Beslissing 
van de Bestendige Deputatie - Hoger beroep van de belastingplichtige - Verzoekschrift - Betekening - Wederpartij die de 
aanslag heeft gevestigd - Termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- thans artt. 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 279 en 280 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 januari 1997F.94.0033.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep ingesteld door de belastingplichtige tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie betreffende een gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank 
bedraagt, wanneer het verzoekschrift niet aan de gemeente werd betekend:  de betekening aan de bestendige 
deputatie van de provincie wordt door de wet niet opgelegd.

Belastingzaken - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen - Beslissing 
van de Bestendige Deputatie - Verzoekschrift van de belastingplichtige - Betekening

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

6 april 1995F.94.0083.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het beroep van de gemeente tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake 
gemeentebelastingen, wanneer het appelverzoekschrift niet aan de belastingschuldige is betekend.~

Belastingzaken - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Plaatselijke belastingen - Ontvankelijkheid - 
Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige Deputatie - Beroep van de gemeente - Appèlverzoekschrift - Geen 
betekening aan de belastingschuldige

- Art. 279 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

13 december 2004S.04.0025.F AC nr. 609

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 dec. 2004, AR S.04.0025.F, A.C., 2004, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging - 
Dringende noodzakelijkheid - Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging - Beslissing - Goedkeuring

Wanneer de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging, in geval van dringende 
noodzakelijkheid, beslist tegen een vonnis hoger beroep in te stellen, moet dat hoger beroep, met naleving 
van de voorgeschreven reglementaire vormvereisten, ter goedkeuring aan de Algemene raad van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering (1). (1) Zie 
concl. O.M.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging - 
Dringende noodzakelijkheid - Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging - Beslissing - Goedkeuring

- Artt. 6 en 7 KB 3 juli 1996

- Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

12 november 2004C.02.0447.N AC nr. 544

De beslissing waarbij de rechter overeenkomstig artikel  1358, tweede lid, Ger.W. beveelt dat rekening en 
verantwoording zal worden gedaan ten overstaan van een door hem te benoemen deskundige, is geen 
onderzoeksmaatregel in de zin van artikel  1068 Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 2003, AR C.01.0546.N, nr 24.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Beslissing van de 
eerste rechter - Rekening en verantwoording - Benoeming deskundige - Onderzoeksmaatregel - Hoger beroep - Devolutieve 
kracht
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4 november 2004C.04.0042.F AC nr. 533

Het arrest dat vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van de vennootschap op 31 januari 2000 beslist had 
hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat bij een vonnis van de rechtbank van koophandel van 26 januari 
2000, dat op 3 februari 2000 definitief geworden is, de vennootschap onder een voorlopige bewindvoerder 
werd geplaatst en oordeelt dat de bestuurders van de vennootschap vanaf laatstgenoemde datum geen 
bevoegdheid hadden en dat enkel de voorlopige bewindvoerder de vennootschap ten aanzien van derden en 
in rechte kon vertegenwoordigen, verantwoordt zijn beslissing naar recht om het hoger beroep dat op 11 
februari 2000 door de voornoemde bestuurders en niet door de voorlopige bewindvoerder werd ingesteld, 
niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien de vennootschap niet door haar bevoegd orgaan was 
vertegenwoordigd bij het instellen van het hoger beroep (1). (1) Zie Cass., 11 juni 1998, AR C.94.0415.N, nr 
301; 20 maart 2002, AR P.01.1414.F, nr 190.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vennootschappen - 
Vertegenwoordiging in rechte - Beslissing om op te treden - Instellen van hoger beroep - Bevoegd orgaan - Ontvankelijkheid

- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 2004C.03.0575.N AC nr. 487

Wanneer de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van de rechtspleging vermeldt 
en de akte tevens argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het 
debat worden gebracht en waarvan geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Taal - Eentaligheid van de 
akte - Vermelding van de grieven - Anderstalige aanhaling

- Artt. 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

7 mei 2004C.03.0603.F AC nr. 244

Alleen uit de omstandigheid dat een partij de bedragen niet heeft betwist die van haar voor de eerste rechter 
werden gevorderd, kan niet worden afgeleid dat zij geen belang had om hoger beroep in te stellen (1). (1) Het 
O.M. besloot tot vernietiging op grond van de rechtspraak van het Hof (Cass., 13 maart 1997, AR C 96.0176.F, 
nr 143) volgens welke het hoger beroep van een partij tegen een beslissing van de eerste rechter die conform 
de conclusie is die zijzelf voor hem heeft genomen, niet ontvankelijk is. In het onderstaande geval wees het 
O.M. erop dat blijkens de vermeldingen van het bestreden vonnis uit het proces verbaal van de rechtszitting 
van de politierechtbank blijkt dat de raadsman van eiseres mondeling conclusie heeft genomen en dat het 
bezwaar van verweerster "in zijn omvang niet wordt betwist". Het was bijgevolg van oordeel dat uit die 
vermeldingen van het vonnis, dat niet van valsheid wordt beticht, volgt dat het gevorderde bedrag niet werd 
betwist in de mondelinge conclusie.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gevorderde bedragen - Geen 
betwisting voor de eerste rechter - Hoger beroep van die partij - Belang - Ontvankelijkheid

1 april 2004C.02.0055.N AC nr. 176

Dat de appèlrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of doen schorsen 
verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot 
stand gekomen is met miskenning van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Voorlopige 
tenuitvoerlegging

- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek

19 maart 2004C.03.0147.F AC nr. 158

De akte van hoger beroep die buiten de termijn van verschijning in hoger beroep betekend is aan een tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij is niet nietig aangezien de akte van hoger beroep ten 
aanzien van die partij het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt (1). (1) Zie Cass., 5 jan. 1996, AR 
C.95.01.0101.F, nr 9; 7 juni 2001, AR C.99.0496.F, nr 345.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Akte van hoger beroep - Tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij - Niet-nakoming van de termijn - 
Verwezenlijking van het door de wet beoogde doel

- Artt. 710, 862, 867, 1042 en 1062 Gerechtelijk Wetboek
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19 maart 2004C.03.0386.F AC nr. 159

Luidens artikel  1068, eerste lid, Ger. W. maakt hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen weliswaar het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep, maar uit de 
relatieve werking van het hoger beroep volgt dat, in de regel, het door een van de partijen ingestelde hoger 
beroep alleen haar ten goede komt.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Relatieve werking

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het bestreden vonnis, dat op het hoger beroep van de partij die opgeroepen is tot bindendverklaring van het 
vonnis dat haar in solidum met verweerster veroordeeld had tot volledige vergoeding van de door eiser 
geleden schade, en bij ontstentenis van elk hoger beroep van verweerster, de veroordeling van 
laatstgenoemde vermindert tot de vergoeding van de helft van die schade, schendt de artt. 1068, eerste lid, en 
1138, 2°, Ger. W. .

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van 
een tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij - Relatieve werking

- Artt. 1068, eerste lid en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 februari 2004C.01.0372.N AC nr. 59

Het incidenteel beroep is, in beginsel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke gelden voor 
de conclusie (1); een partij kan incidenteel beroep instellen door een beslissing aan te vechten en de 
hervorming van het bestreden vonnis te vragen in de motieven van haar conclusie voor de rechter in hoger 
beroep, ook al wordt in het dictum van deze conclusie geen hervorming van het bestreden vonnis gevraagd. 
(1) Cass., 30 sept. 1996, AR nr S.95.0055.F, A.C., 1996, nr 337; Cass., 25 mei 1998, AR nr S.97.0081.F, nr 269.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Vorm

- Artt. 741 tot 744, 1042, 1054 en 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek

29 januari 2004C.01.0537.N AC nr. 53

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 29 jan. 2004, AR C.01.0537.N, A.C., 2004, nr ... .

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Bevestiging van de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel - Wijziging van het beroepen vonnis - 
Implicaties

De appèlrechters die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigen en 
zelf uitspraak doen over het geschil, dienen de zaak niet naar de eerste rechter te verwijzen wanneer zij zelf 
een onderzoeksmaatregel bevelen, ook al had het beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen (1). 
(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Bevestiging van de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel - Wijziging van het beroepen vonnis - 
Implicaties

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 januari 2004C.02.0608.F AC nr. 43

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 jan. 2004, AR C.02.0608.F, Pas., 2004, I, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Onsplitsbaar geschil - Geschil betreffende een faillietverklaring

De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman faillietverklaard wordt en van een 
beslissing waarbij die faillietverklaring wordt ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, 
zelfs als de faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële tenuitvoerlegging 
van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en op last van de curator, heeft geen invloed 
op de onsplitsbaarheid van het geschil betreffende de faillietverklaring (1). (1) Zie andersluidende concl. O.M.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Onsplitsbaar geschil - Geschil betreffende een faillietverklaring

- Artt. 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2004C.02.0506.N AC nr. 39
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Krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen tegenvorderingen voor het 
eerst in hoger beroep worden ingesteld indien zij berusten op een feit of handeling in de dagvaarding 
aangevoerd of een verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken (1) (2). (1) Cass., 18 
jan. 1991, AR 7125, nr 259. (2) Jaarverslag Hof van Cassatie, 2002, p. 483.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Tegenvordering - 
Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld - Ontvankelijkheid

- Artt. 807, 808, 809, 810 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

19 december 2003C.02.0050.F AC nr. 663

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 19 dec. 2003, AR C.02.0050.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Aanhangigmaking

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 19 dec. 2003, AR C.02.0050.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Beslissing die de vordering ontvankelijk 
verklaart - Hoger beroep - Beslissing die de vordering in beginsel gegrond verklaart - In kracht van gewijsde gegane 
beslissing

De aanhangigmaking van een zaak bij de appèlrechter is beperkt tot de beschikkingen die de eerste rechter 
heeft genomen en waartegen een ontvankelijk hoger beroep is ingesteld; de appèlrechter kan de 
beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan niet wijzigen (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, 
I, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Aanhangigmaking

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer met kracht van gewijsde is beslist dat de vordering in beginsel gegrond is, kan het hof van beroep die 
beslissing, die voornoemde vordering heeft aangenomen, niet wijzigen; daaruit volgt dat de appellant niet over 
het vereiste belang bezit om tegen laatstgenoemde beslissing hoger beroep in te stellen, zodat dit hoger 
beroep niet-ontvankelijk verklaard dient te worden (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Beslissing die de vordering ontvankelijk 
verklaart - Hoger beroep - Beslissing die de vordering in beginsel gegrond verklaart - In kracht van gewijsde gegane 
beslissing

- Artt. 17, 18 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 2003S.02.0101.F AC nr. 531

In zake ontslag wegens dringende reden van een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen, kan hoger beroep worden ingesteld tegen de beschikkingen van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank die niet beperkt zijn tot de maatregelen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep en tegen de 
eindvonnissen van de arbeidsrechtbank (1). (1) Zie cass., 7 nov. 1994, AR S.94.0051.N, nr 475; 24 maart 2003, 
AR S.02.0011.F,  nr ..., en de noot 1.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad 
en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Beschikkingen - 
Vonnissen - Eindvonnissen

- Artt. 10, vijfde en achtste lid, en 11, § 1, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, 8, tweede en vijfde lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2003C.02.0219.F AC nr. 528

In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis waarvan de rechter in 
eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, dient de partij die tot de tenuitvoerlegging 
ervan last heeft gegeven, naast de teruggave van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing 
heeft ontvangen, ook de schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat 
daarbij vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) 
Cass., 7 april 1995, AR C.93.0182.N, nr 189.
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Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis in eerste aanleg - 
Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Wijziging of vernietiging - Schade - Vergoeding

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 september 2003C.02.0490.F AC nr. 442

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 september 2003, AR C.02.0490.F, A.C., 2003, nr ... .

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Gedaagde in hoger beroep

Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van artikel  1054 Ger.W., wanneer een principaal of 
incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat impliceert dat een der partijen voor de rechter in hoger beroep 
tegen haar een vordering, die geen vordering tot bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die haar 
in haar belangen kan schaden (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Gedaagde in hoger beroep

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

15 september 2003S.03.0005.F AC nr. 436

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing 
en niet op de datum van de ontvangst ervan (1), en de in maanden bepaalde termijn voor de rechtsmiddelen 
wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. (1) Cass., 17 maart 1997, AR S.96.0056.F, nr 
147; 17 maart 1997, AR S.96.0133.F, nr 150.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Berekening - Betekeningen en kennisgevingen - Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Datum - 
Toezending

- Artt. 32, 54 en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 september 2003C.01.0194.N AC nr. 414

Wanneer bij een collectieve schuldenregeling hoger beroep wordt ingesteld door de schuldenaar die opkomt 
tegen de beslissing waarbij de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, moet 
de schuldbemiddelaar worden betrokken in de rechtspleging in hoger beroep (1). (1) E. DirixOverzicht van 
rechtspraak Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001" T.P.R. 2002, (1187) nr 197; zie F. De PatoulLa 
rétractation et la révocation du jugement d'admissibilité" D.C.C.R. 1999, (285) 294-295.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beschikking van 
toelaatbaarheid - Herroeping - Hoger beroep van de schuldenaar - Schuldbemiddelaar niet betrokken in de zaak in hoger 
beroep

- Art. 1675/15 Gerechtelijk Wetboek

26 mei 2003S.02.0118.F AC nr. 320

De appèlrechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer hij het hoger beroep tegen een vonnis 
alvorens recht te doen niet ontvankelijk verklaart, op grond dat de eerste rechter niet definitief over het 
geschil had beslist (1). (1) Cass., 24 juni 1982, AR 6626 (A.C., 1981-82, nr 640).

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Beslissing alvorens recht te doen - Onmiddellijk hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 1045, 1050 en 1055 Gerechtelijk Wetboek

Art. 1046, Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn 
voor verzet of hoger beroep; die regel is echter alleen van toepassing op de beslissingen waarbij de rechter 
geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de 
beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen (1). (1) Cass., 3 okt. 1983, AR 
6764, nr 59.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissingen - Beslissingen of 
maatregelen van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

24 april 2003C.00.0567.F AC nr. 261

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 24 april 2003, AR C.00.0567.F - C.01.0004.F, A.C., 2003, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - In hoger beroep - Eigenheid

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 24 april 2003, AR C.00.0567.F - C.01.0004.F, A.C., 2003, nr ...
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Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vereist belang om hoger beroep in 
te stellen

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vereiste hoedanigheid om hoger 
beroep in te stellen

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vordering in rechte - Eiser - 
Eigenaar van een onroerend goed - Onroerend goed tijdens geding overgedragen - Hoger beroep van eiser - Vereist belang 
om hoger beroep in te stellen

Een partij die als eigenaar van een onroerend goed, belang had om op te treden, geeft alleen al door het feit 
dat een van de punten van haar vordering door de eerste rechter is afgewezen, blijk van het vereiste belang 
om hoger beroep in te stellen, ook al is de eigendom van dat goed vóór de uitspraak van die beslissing 
overgedragen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vordering in rechte - Eiser - 
Eigenaar van een onroerend goed - Onroerend goed tijdens geding overgedragen - Hoger beroep van eiser - Vereist belang 
om hoger beroep in te stellen

- Artt. 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

10 april 2003C.02.0120.F AC nr. 241

Het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk te verklaren, oordeelt dat de 
kennisgeving, in het Nederlandse taalgebied, van het beroepen vonnis van de beslagrechter van een rechtbank 
van eerste aanleg uit het Franse taalgebied, de beroepstermijn heeft doen ingaan, ook al was er geen 
Nederlandse vertaling van dat vonnis bijgevoegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, aangezien het 
onwettig beslist dat de partij aan wie de betekening is gedaan, het Frans als taal van de rechtspleging heeft 
aangenomen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Begin - Vonnis van een gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied gevestigd is - Kennisgeving van het 
vonnis in het Nederlandse taalgebied - Bijgevoegde vertaling - Ontstentenis

- Artt. 38, tweede en achtste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

10 april 2003C.02.0188.F AC nr. 242

De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van het debat voor de 
appèlrechter; daarbij kan hem niet worden tegengeworpen dat zijn vordering vervallen is omdat de in artikel  
1051, eerste lid, Ger.W. bedoelde termijn verstreken is, ook al is die termijn pas ingegaan na het principaal 
beroep (1). (1) Zie Cass., 30 juni 2000, AR C.98.0417.N, nr 423; 4 jan. 1996, AR C.93.0377.N, nr 7.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Termijn

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die in het geding is voor de appèlrechter, bij wege van 
incidenteel beroep en ongeacht de beperking van het principaal beroep, opkomen tegen alle beschikkingen 
van het beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen; op die regel geldt geen uitzondering wanneer het 
incidenteel beroep betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het hoger 
beroep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de gedaagde tegen de appellant afgewezen 
wordt (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1992, AR 7437, nr 521; 8 juni 1984, AR 3973-4005, nr 579; zie ook Cass., 3 april 
1986, AR 4820, nr 473.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Omvang

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 maart 2003C.00.0295.N AC nr. 162

De mogelijkheid een tegenvordering tot echtscheiding in te stellen in hoger beroep gegrond op nieuwe feiten 
die niet in de oorspronkelijke tegenvordering tot echtscheiding zijn aangevoerd, blijft bestaan ook al is door 
degene die zulke tegenvordering instelt, alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de 
hoofdvordering waarbij de echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - 
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Hoofdvordering en tegenvordering op grond van 
bepaalde feiten - Hoger beroep beperkt tot de beslissing over de hoofdvordering - Tegenvordering in hoger beroep op grond 
van andere feiten - Ontvankelijkheid

- Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek
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13 februari 2003C.00.0441.N AC nr. 103

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart is slechts 
mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd aangewezen rechter een 
eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid (1) (2). (1) K. Broeckx, Het recht op 
hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiel geding, Maklu 1995, nrs. 353 - 357; K. Van 
DammeHet begrip 'eindvonnis' in artikel  1050, tweede lid, Ger. W.: één vlag, vele ladingen ...", noot onder 
Antwerpen, 14 juni 1999, A.J.T. 2000-01,31; (2) Het openbaar ministerie was van mening dat het middel naar 
recht faalde; de beslissing van de oorspronkelijk aangezochte rechter die zich onbevoegd verklaart en de zaak 
verwijst, is immers een eindvonnis in de zin van artikel 1050 Ger. W. (P. Lemmens en A.S. Maertens in 
Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar, Kluwer, artikel 1050, 15-16).

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing inzake bevoegdheid - 
Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Hoger beroep tegen eindvonnis

- Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

10 januari 2003C.01.0546.N AC nr. 24

Nu de opdracht die de rechter geeft aan een notaris om een inventaris van de huwelijksgemeenschap op te 
stellen in het kader van een gerechtelijke verdeling na echtscheiding, geen onderzoeksmaatregel uitmaakt in 
de zin van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, mocht het hof van beroep, waarbij het 
geschil zelf aanhangig is door het onbeperkt hoger beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste rechter, na 
bevestiging van die beslissing (1). (1) Cass., 8 juni 2000, A.R. C.96.0168.N, A.C., 2000, nr 350; Cass., 19 dec. 
1991, A.C., 1990-91, nr 216.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Beslissing van de 
eerste rechter - Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanstelling notaris - Opdracht - Inventaris van de 
huwgemeenschap - Hoger beroep - Devolutieve kracht

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

2 januari 2003C.02.0269.F AC nr. 2

Wanneer in burgerlijke zaken de vervaldag om hoger beroep in te stellen een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Vervaldag - Wettelijke feestdag

- Art. 53, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

29 november 2002C.00.0156.N AC nr. 643

De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de uitbreiding of wijziging van de 
vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd; niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging 
van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld reeds bij de eerste rechter 
aanhangig was, noch dat zij reeds impliciet in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering begrepen was 
(1). (1) Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0729.N, nr.   , met concl. advocaat-generaal m.o. Thijs.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Artikel 870 Ger.W. - 
Toepasselijkheid in hoger beroep - Vereiste

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

29 november 2002C.00.0729.N AC nr. 645

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0729.N, A.C., 2002, nr ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Artikel 807, Ger.W. - 
Toepasselijkheid in hoger beroep - Vereisten

De toepassing van artikel 807 van het Ger. W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de uitbreiding of 
wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd. Het is ter zake niet vereist 
dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, 
reeds bij de eerste rechter aanhangig was, noch reeds impliciet in het voorwerp van oorspronkelijke vordering 
begrepen was (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de verwijzingen aldaar.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Artikel 807, Ger.W. - 
Toepasselijkheid in hoger beroep - Vereisten

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek
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21 november 2002C.01.0542.F AC nr. 619

De appèlrechter die, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, is 
ertoe gehouden de zaak naar die rechter te verwijzen; het is hem niet toegestaan te bevelen dat de 
aangestelde deskundige zijn verslag ter griffie van het hof van beroep neerlegt en de zaak naar de rol te 
verwijzen (1). (1) Cass, 30 jan. 1992, A.R. 9084, nr. 284; 13 jan. 1972, A.C., 1972, 468 en concl. adv.-gen E. 
Krings in Bull en Pass., p. 463, en RCJB, 1973, p. 473 en noot A. KOHL.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Onderzoeksmaatregel - Verwijzing naar de eerste rechter

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

21 oktober 2002S.00.0155.F AC nr. 555

Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslissing waarbij de 
eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1). (1) 
Zie cass., 3 okt. 1983, AR. 3871, nr. 63; 23 okt. 1992, AR. 7770, nr. 689; 30 maart 2000, AR. C.97.0117.N, nr. 
213.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Prejudiciële vraag - Door de eerste rechter gestelde prejudiciële vraag - Onderzoeksmaatregel

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2002C.99.0516.N AC nr. 525

Bij een eis tot vrijwaring blijft de hoofdeis weliswaar onderscheiden van de eis tot vrijwaring of tussenkomst, 
maar zulks belet niet dat de gedaagde in hoger beroep, hoger beroep kan instellen tegen de eiser op de 
hoofdeis, voor zover die gedaagde ook partij is geworden ten aanzien van de hoofdvordering, doordat een 
rechtsband is tot stand gekomen met de eiser; een dergelijke rechtsband ontstaat inzonderheid wanneer de 
opgeroepene zich rechtstreeks in een conclusie richt tegen de eiser op hoofdeis of zich aansluit bij het door 
verweerder op hoofdeis gevoerde verweer ter afwijzing van de aanspraken van de eiser op hoofdeis die tevens 
het voorwerp uitmaken van de eis tot vrijwaring (1). (1) Zie cass., 21 dec. 2000, AR C.96.0113.N, nr 714. Voor 
een goed begrip past het hierna de feitelijke en procedurele omstandigheden van de zaak samen te vatten. 
Het geschil heeft betrekking op een handelshuurovereenkomst - m.b.t. een aan eisers in cassatie 
toebehorende en door hen verhuurde herberg - die ze weigerden te hernieuwen. Bij dagvaarding vorderde de 
onderhuurster, eerste verweerster in cassatie, van de huurster, de brouwerij, tweede verweerster in cassatie, 
een vergoeding wegens uitzetting en een schadevergoeding, ingevolge die weigering van eisers. De brouwerij 
dagvaardde eisers in tussenkomst en vrijwaring en tot betaling van een uitwinningsvergoeding. De eerste 
rechter verklaarde de vordering van de onderhuurster gegrond, de vordering van de brouwerij tegen eisers 
ongegrond en haar vordering in vrijwaring gegrond (en de vordering van eisers tegen de brouwerij wegens 
huurachterstallen ongegrond). Het bestreden vonnis van de appèlrechters verklaart onder meer het 
hoofdberoep van eisers tegen de onderhuurster onontvankelijk om reden dat tussen deze partijen geen 
rechtsband bestaat. Het eerste middel vecht in de eerste plaats deze beslissing aan (waarop de meteen ook 
aangevochten beslissing om het incidenteel beroep van de brouwerij tegen de onderhuurster af te wijzen 
gesteund was). Het Hof oordeelt dat de appèlrechters zulks niet wettig uit de door eisers voor de eerste 
rechter genomen conclusies hebben kunnen afleiden (en dus evenmin wettig hebben kunnen oordelen dat 
bedoeld incidenteel beroep niet toelaatbaar was). Het O.M. concludeerde tot de niet-ontvankelijkheid van het 
middel omdat het meende dat de beslissing - dat geen rechtsband bestond - gesteund was op de niet 
bekritiseerde reden dat uit de processtukken voor de eerste rechter kon vastgesteld worden dat tussen die 
partijen niets gevorderd werd en terwijl bv. geen miskenning van de bewijskracht van die stukken door de 
appèlrechter door dit middel werd aangevoerd.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Belang

- Artt. 17, 1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

19 september 2002C.01.0423.F AC nr. 464

Uit de samenhang van de artt. 1401 en 1406 Ger. W. volgt dat de appèlrechter, aan wie dezelfde 
appreciatiebevoegdheid is toegekend als aan de eerste rechter, kennis mag nemen zowel van een vordering 
tot voorlopige tenuitvoerlegging als van een vordering tot uitsluiting van het kantonnement (1). (1) Cass., 3 
jan. 1992, A.R. 7335, nr. 225.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van 
de rechter - Voorlopige tenuitvoerlegging - Kantonnement - Uitsluiting
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21 juni 2002C.01.0198.F AC nr. 376

De appèlrechter moet de zaak naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (1). (1) Cass, 21 feb. 1997, A.R. C.95.0443.N. nr. 
103.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregel - Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht - Beslissing

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 april 2002C.00.0267.F AC nr. 238

De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te doen op een vordering 
die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die ertoe strekt voor de kinderen een 
onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na die ontbinding.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Volstrekte 
bevoegdheid - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Vordering 
ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en voor een periode na die ontbinding

- Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek

28 februari 2002C.01.0081.N AC nr. 148

De kennisgeving bij gerechtsbrief doet de termijn voor het instellen van hoger beroep enkel ingaan in de 
gevallen dat de wetgever in deze wijze van kennisgeving voorziet en op voorwaarde dat die kennisgeving de 
strekking heeft om de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen te doen lopen (1). (1) zie cass. 28 feb. 
2002, A.R. C.99.0097.N, nr..., met concl. O.M.; 16 dec. 1999, A.R. C.98.0375.N, nr 684.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Begin - Kennisgeving bij gerechtsbrief

- Art. 1051, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.00.0626.N AC nr. 72

De regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden ingesteld strekt tot 
bescherming van het recht van verdediging van de partijen; die regel raakt de openbare orde niet en is niet 
van dwingend recht (1). (1) Zie cass. 28 maart 1968, Bull. en Pas. 1968, I, 923; 20 sept. 1995, A.R. P.95.0272.N, 
nr 390.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Ontvankelijkheid - Recht 
van verdediging - Openbare orde - Dwingend recht

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

25 januari 2002C.01.0025.F AC nr. 55

De beslissing van de beslagrechter die, na de aanwijzing van de met de verkoop belaste notaris, uitspraak doet 
over de vordering van de notaris die ertoe strekt degene die de betaling van een provisie vordert te laten 
veroordelen, is geen vonnis dat uitspraak doet over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging inzake 
uitvoerend beslag op onroerend goed, en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep (1). (1) Zie cass., 8 okt. 1992, 
A.R. 9415, nr 657 en concl. adv.-gen. Piret.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging

- Art. 1624, 2° Gerechtelijk Wetboek

25 januari 2002C.01.0386.F AC nr. 56

De appèlrechter mag alleen maar uitspraak doen over de wegens tergend of roekeloos hoger beroep 
gevorderde schadevergoeding, wanneer hij, in dezelfde beslissing, het hoofdberoep afwijst.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei - Tergend of roekeloos hoger beroep - 
Schadevergoeding - Toekenning

- Art. 1072bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...
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De behandeling van de zaak in hoger beroep strekt om de onwettigheden en de miskenning van het recht van 
verdediging, die in eerste aanleg zouden zijn begaan, te herstellen, doordat de rechter in hoger beroep de wet 
en het algemeen rechtbeginsel van het recht van verdediging naleeft.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Behandeling - Doel

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

10 december 2001S.99.0118.N AC nr. ...

De artikelen 32, 2° en 46, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang gelezen met de artikelen 792, 
tweede lid en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet waar 
zij een onderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van het hoger beroep, tussen 
de geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het 
hoger beroep doet lopen en de geschillen waarvoor de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij 
gerechtsdeurwaarderexploot toepasselijk is (1). (1) Zie cass., 21 februari 2000, A.R. S.99.0118.N, nr 139 en A.H. 
nr 96/2001 van 12 juli 2001.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Aanvangspunt - Kennisgeving bij gerechtsbrief - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - Verschillende 
behandelingen van rechtszoekenden - Geen discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid en 1051 Gerechtelijk Wetboek

20 september 2001C.98.0451.N AC nr. ...

De verplichting tegelijkertijd hoger beroep in te stellen tegen het eindvonnis en het vonnis alvorens recht te 
doen slaat op diegene die een hoofdberoep instelt maar niet op wie een incidenteel beroep instelt dat 
noodzakelijk beperkt blijft tot de beslissing die in een hoofdberoep wordt bestreden (1). (1) Zie cass., 6 dec. 
1974, A.C. 1975, 408; Van Reepinghen, Verslag over de gerechtelijke hervorming, uitgave Belgisch Staatsblad, 
1964, p. 416.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Hoger beroep tegen het eindvonnis en 
vonnis alvorens recht te doen - Beperking

- Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek

Een partij die een incidenteel beroep instelt kan na dat incidenteel beroep nog hoger beroep instellen tegen 
een vonnis alvorens recht te doen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Hoger beroep tegen een vonnis alvorens 
recht te doen

- Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis waarbij een onderzoeksmaatregel wordt bevolen, overeenkomstig het akkoord van partijen is geen 
beslissing waartegen geen rechtsmiddel kan worden aangevoerd (1). (1) Zie cass., 19 okt. 1989, A.R. nr 8465, 
nr 103.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis dat onderzoeksmaatregel 
beveelt - Akkoord van partijen - Beslissing vatbaar voor hoger beroep

- Art. 1043, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

1 juni 2001C.98.0540.N AC nr. ...

Een partij van wie door diegene die het hoger beroep heeft ingesteld niets wordt gevorderd, kan niet worden 
beschouwd als een gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep kan instellen (1). (1) Cass., 24 dec. 1990, 
A.R. nr 7070, nr 220.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Gedaagde in hoger beroep

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Kan als gedaagde in hoger beroep beschouwd worden, zowel de gedaagde tegen wie een hoofdberoep is 
gericht als degene die gedaagd werd door een appelant op incidenteel beroep, waarbij in elk geval vereist is 
dat van de gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Gedaagde in hoger beroep

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Geding - Incidenteel beroep - 
Gedaagde in hoger beroep
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- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

4 mei 2001C.98.0199.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass. 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, A.C. 2001, nr...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Partijen - Gemeente - College van 
burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Tijdstip

De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om een hoger 
beroep in te stellen in naam van de gemeente mag gegeven worden tot aan de sluiting van het debat voor de 
rechter in hoger beroep (1) (2). (1) Zie, wat een cassatieberoep betreft, cass., 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697, nr. 
111 (van een agglomeratieraad), 28 maart 1994, A.R. nr S.93.0081.F, nr 149 (van een raad voor 
maatschappelijk welzijn) en 28 nov. 1996; cass., 28 nov. 1996, A.R. nr S.96.0036.F, nr 463 (van een 
gemeenteraad). (2) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Partijen - Gemeente - College van 
burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Tijdstip

- Artt. 123, 8° en 270, tweede lid Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

4 mei 2001C.98.0408.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass. 4 mei 2001, A.R. C.98.0408.N, A.C. 2001, nr...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Ontvankelijkheid

Wanneer het principaal hoger beroep tijdig en rechtsgeldig is ingesteld, kan de gedaagde in hoger beroep 
incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, ook al is 
het principaal hoger beroep tegen een zodanige partij niet ontvankelijk bij gebrek aan belang en hoedanigheid 
(1). (1) Cass., 25 jan. 1991, A.R. 6760, nr 278; zie cass. 14 nov. 1991, A.R. 9183, nr 143; zie ook De Baets, C., De 
ontvankelijkheid van het incidenteel beroep, P. & B./R.D.J.P., 1999, 211. Zie ook de conclusie O.M. en de 
verwijzingen aldaar.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 april 2001S.99.0084.F AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter, die uitspraak moet doen over een vordering met verschillende punten, enkel een 
deskundigenonderzoek beveelt m.b.t. één punt van de vordering, en de appèlrechter uitspraak moet doen 
over het hoger beroep waarbij eiser vraagt dat einduitspraak zou worden gedaan over het geheel, kan die 
appèlrechter, wat betreft het punt van de vordering waarvoor een deskundigenonderzoek is bevolen, het 
beroepen vonnis waarbij dat onderzoek wordt bevolen wettig bevestigen en de zaak naar de eerste rechter 
verwijzen voor uitspraak ten gronde en kan hij, wat betreft de overige punten van de vordering, een 
eindbeslissing wijzen (1). (Impliciet). (1) Zie cass., 10 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 281).

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Draagwijdte - Eerste rechter - Vordering - Verschillende afzonderlijke punten - Deskundigenonderzoek m.b.t. een 
punt - Hoger beroep over het geheel - Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Verwijzing naar de eerste rechter voor 
uitspraak over de zaak zelf - Andere punten - Eindbeschikkingen - Wettigheid

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

Door de devolutieve kracht van het hoger beroep wordt de hele zaak aanhangig gemaakt bij de appèlrechter, 
binnen de perken van het door de partijen ingestelde hoger beroep; die kracht wordt echter beperkt door de 
beslissing van de appèlrechter wanneer hij, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, en de appèlrechter kan bijgevolg zijn beslissing niet gronden op de 
beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel, waarvan enkel de eerste rechter kennis dient te 
nemen (1). (1) Cass., 30 sept. 1996, AR S.95.0134.F, nr. 340 en de aldaar vermelde verwijzingen; zie cass., 13 
jan. 1972 (A.C., 1972, 468) met concl. van de H. Krings, toen adv-gen. in Bull. en Pas. 1972, I, 463; 21 feb. 1997, 
AR C.95.0443.N, nr. 103.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Draagwijdte - Beperking - Onderzoeksmaatregel - Bevestiging - Beslissing - Grondslag - Onderzoeksmaatregel - 
Resultaten - Beoordeling

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek
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Art. 1068 Ger.W. wordt geschonden door het arrest dat het beroepen vonnis, dat een deskundigenonderzoek 
beveelt, bevestigt en daarbij gedeeltelijk op het verslag van dat deskundigenonderzoek steunt (1). (1) Cass., 30 
sept. 1996, AR S.95.0134.F, nr. 340 en de aldaar vermelde verwijzingen; zie cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) 
met concl. van de H. Krings, toen adv-gen. in Bull. en Pas. 1972, I, 463; 21 feb. 1997, AR C.95.0443.N, nr. 103.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht - Beslissing - Grondslag

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2001C.00.0408.F AC nr. ...

Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit 
bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, 
onverminderd de regeling van de kosten (1). (1) Cass. 5 febr. 1998, A.R. nr. C.94.0282.N, nr. 71.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

21 december 2000C.96.0113.N AC nr. ...

Om hoger beroep in te stellen is niet vereist dat de appellant ten aanzien van de geïntimeerde door de eerste 
rechter zou zijn veroordeeld of dat tussen die partijen een vordering werd ingesteld (1). (1) Zie cass., 15 
september 1997, AR nr. S.96.0103.F, nr. 352.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Belang

- Artt. 17, 1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

14 december 2000C.99.0359.F AC nr. ...

Het ontbreken van motivering in de akte van hoger beroep belet het goede verloop van de rechtspleging en 
leidt bijgevolg tot nietigheid van die akte, aangezien de belangen van de gedaagde worden geschaad doordat 
de oplossing van het geschil aanzienlijk wordt vertraagd; de omstandigheid dat er geen schade is omdat het 
beroepen vonnis bij voorraad ten uitvoer kan worden gelegd,  heeft daarmee niets uit te staan.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Akte van hoger beroep - Uiteenzetting van de grieven - Ontstentenis

- Artt. 860, 861 en 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

Een aaneenschakeling van algemene bewoordingen in de akte van hoger beroep en de loutere verwijzing naar 
de appèlconclusie voldoen niet aan het vereiste van artikel  1057, 7°, Ger.W.; het arrest volgens hetwelk de 
verplichting om de grieven uiteen te zetten in casu de verplichting inhoudt om in de akte van hoger beroep 
nauwkeurig te omschrijven hoe de feiten waarop de appellant zijn aanspraken grondt een schending van W. 
14 juli 1991 opleveren, voegt aan voornoemd artikel geen voorwaarde toe die het niet bevat (1). (1) Zie Cass., 
7 sept. 2000, A.R. C. 99.0171.F, A.C., nr. ...; Cass., 19 maart 1999, A.R. C.96.0053.N, nr. 167.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Akte van hoger beroep - Uiteenzetting van de grieven

- Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

13 november 2000S.99.0121.N AC nr. ...

Wanneer het hoger beroep gericht tegen de gedaagde bij een verstekvonnis niet bij akte van een 
gerechtsdeurwaarder is geschied kan de rechter de betekening van het hoger beroep bij 
gerechtsdeurwaardersexploot bevelen; voor de betekening van deze regulariserende akte is de termijn om 
hoger beroep in te stellen niet van toepassing.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Vorm - Verplicht vormvoorschrift - Verstekvonnis - Gerechtsdeurwaardersexploot - Niet-naleving - Bevel tot regularisatie - 
Beroepstermijn

- Artt. 2 en 1058 Gerechtelijk Wetboek

- Art.1056,1°,tweede lid voor de opheffing bij Wet 22maart1999 Gerechtelijk Wetboek

23 oktober 2000S.00.0010.F AC nr. ...
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Hoewel luidens artikel  1068, eerste lid, Ger.W. hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het evenwel aan 
de partijen, door het hoofdberoep of het incidenteel beroep, de grenzen te bepalen waarbinnen de rechter in 
hoger beroep uitspraak moet doen over de aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen (1). (1) Cass., 25 
maart 1999, A.R. C.96.0099.N, nr 182; 28 juni 1999, A.R. S.99.0001.N, nr 405; zie Cass., 13 okt. 1966 (A.C., 
1967, 201); 10 feb. 1975 (ibid., 1975, 650); 11 feb. 2000, A.R. C.98.0526.F, nr 111.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht 
van het hoger beroep

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 2000C.99.0440.N AC nr. ...

De rechter in hoger beroep die, na een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel te hebben 
bevestigd, oordeelt dat een vordering reeds gegrond voorkomt voor een provisioneel bedrag neemt een 
beslissing die vreemd is aan die onderzoeksmaatregel (1). (1) Zie cass., 11 jan. 1990, A.R. 8706, nr 293 en 21 
feb. 1997, A.R. C.95.0443.N, nr 103.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Provisionele veroordeling - Aard

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

De rechter in hoger beroep moet de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs 
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; in dat geval hoeft hij 
geen uitspraak te doen over punten die niet onhafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel (1). (1) 
Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr 15.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Devolutieve werking

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

7 september 2000C.99.0171.F AC nr. ...

Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, bevat de akte van hoger 
beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven; voor de nakoming van die verplichting is het 
noodzakelijk maar voldoende dat appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die 
vermelding moet klaar en duidelijk genoeg zijn om de geïntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor te 
bereiden en om de appelrechter in staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; die verplichting houdt niet 
in dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden vermeld (1). (1) Zie cass., 9 nov. 1973 (A.C., 
1974, 287); A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1984, nr. 778, J. Van Compernolle, "l'appel" in "Le droit 
judiciaire rénové, premier commentaire de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire", p. 158 en 159; A. 
Khol, "L'appel en droit judiciaire privé", p. 164 en 165; J. Englebert, "La motivation de l'acte d'appel", JLMB, 
1991, p. 1510; Gutt en Stranart, "Droit judiciaire, Examen de jurisprudence, RCJB, 1974, nr. 108.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Vorm - Akte van hoger beroep - Vermelding van de grieven

- Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

7 september 2000C.99.0514.F AC nr. ...

Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit hun handelshuurovereenkomst, 
behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als appelrechter (1). (1) Cass., 15 feb. 1999, AR 
C.98.0055.F, nr. 85.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van 
de rechter - Volstrekte bevoegdheid - Vonnis van de vrederechters - Partijen - Kooplieden - Geschil - Handelshuur - 
Vaststelling

- Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 11° Gerechtelijk Wetboek

30 juni 2000C.98.0417.N AC nr. ...

De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van het debat door de 
rechter in hoger beroep en voor zover deze zijn rechtsmacht nog niet heeft uitgeput (1). (1) Cass., 18 dec. 
1986, AR nr. 7572, nr. 242, en cass., 4 jan. 1996, AR nr. C.93.0377.N, nr. 7

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Termijn

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen wanneer de rechter in hoger beroep 
ambtshalve de heropening van het debat op bepaalde punten heeft bevolen en nadien het debat wegens een 
wijziging in de samenstelling van de zetel in zijn geheel wordt hernomen, voor zover dat incidenteel beroep 
geen betrekking heeft op een onderdeel van de vordering waarover de rechter in hoger beroep reeds 
uitspraak heeft gedaan.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Beperkte heropening van het debat - 
Wijziging in de samenstelling van de zetel - Debat in zijn geheel hernomen - Incidenteel beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 775, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 juni 2000C.97.0198.N AC nr. ...

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maatregel die hem werd 
opgelegd, moet de appèlrechter over de gevorderde en toegekende maatregel geen uitspraak doen op grond 
van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het 
spoedeisend karakter van de zaak (1). (1) Zie cass., 4 nov. 1976, A.C. 1977, 262; 11 mei 1990 , A.R. nr. 7089,  nr. 
537; 6 mei 1991, A.R. nr. 7363, nr. 460.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Kort geding - 
Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd - Hoger beroep van de verweerder - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep - Ogenschijnlijke rechten - Urgentie

- Artt. 584 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 2000C.99.0018.F AC nr. ...

Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd zonder de griffie en de 
tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan 
het adres dat in de processtukken is opgegeven regelmatig (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A.R. nr. 6480 (A.C., 
1981-82, nr. 328).

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Kennisgeving - 
Verzoekschrift in hoger beroep - Kennisgeving - Woonplaats van geadresseerde

- Art. 46, § 2 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000C.96.0168.N AC nr. ...

Nu de beslissing, waarbij de eerste rechter, in het kader van een afrekening-vereffening na echtscheiding, 
voorziet in de vervanging van de notaris belast met de vereffening, deze een aanvullende opdracht geeft tot 
het opstellen van een inventaris en een aanvullende staat van afrekening-vereffening met advies, en in 
afwachting hiervan zijn beslissing over de geschillen, zoals reeds opgenomen in het proces-verbaal van 
beweringen en zwarigheden, uitstelt, geen onderzoeksmaatregel omvat mocht het hof van beroep, waarbij het 
geschil zelf aanhangig is door het onbeperkt hoger beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste rechter, na 
gehele of zelfs gedeeltelijke bevestiging van die beslissing.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Beslissing van de 
eerste rechter - Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanstelling notaris - Opdracht - Aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" - Boedelbeschrijving - Hoger beroep - Devolutieve kracht

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

2 juni 2000C.99.0186.N AC nr. ...

De appèlrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en dit verzet niet ontvankelijk 
verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf tussen de partijen (1). (1) Over de devolutieve kracht 
van het hoger beroep. Zie cass., 27 mei 1994, A.R. nr 8105, A.C. 1994, nr 269 en de conclusie van advocaat-
generaal du Jardin; BROECKX, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het 
civiele geding, MAKLU, nr  304, p. 143 en noot onder cass. 27 mei 1994, R.W., 1994-1995, p. 1026; Over de 
voorwaarde dat de devolutieve werking van het hoger beroep vereist dat de eerste rechter regelmatig werd 
geadieerd, z. VAN COMPERNOLLE, J.Considérations sur l'effet dévolutif de l'appel dans le Code judiciaire", noot 
onder cass., 24 dec. 1987 (twee arresten) en 5 mei 1988, R.C.J.B., 1989, 523, nrs 6-7; LINSMEAU, 
J.Développements récents en matière de droit judiciaire", Cah.Dr.Jud., 1991, 35, nr 2; DE LEVAL, G.L'effet 
dévolutif de l'appel peut-il couvrir la nullité d'un acte introductif d'instance?", noot onder Brussel, 1 dec. 1988, 
Ann.Fac.Dr.Liège, 1989, 400; DE LEVAL, G., en DE POWER, M.F.Les effets de l'appel de droit judiciaire privé", 
Act.Dr., 1991 nr 31.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Verstekvonnis - 
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Verzet - Niet ontvankelijk verzet - Hoger beroep - Devolutieve kracht

- Artt. 1050, eerste lid en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2000C.98.0428.N AC nr. ...

Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die virtueel begrepen is in een 
vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in 
hoger beroep bij tussenvordering ingesteld, is zij niet toelaatbaar (1). (1) Zie cass., 17 feb. 1989, A.R. nr. 6124, 
nr. 341.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Pauliaanse 
rechtsvordering - Toelaatbaarheid

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

30 maart 2000C.97.0117.N AC nr. ...

Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel  1068 Ger.W. is de beslissing van de eerste rechter die de zaak 
onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Onbepaald uitstel door de eerste rechter - Onderzoeksmaatregel

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

11 februari 2000C.98.0499.F AC nr. ...

Wanneer er verscheidene partijen zijn, kan de nietigheid van het hoger beroep tegen een partij jegens wie de 
wettelijke verschijningstermijn niet in acht is genomen, niet leiden tot nietigheid van het hoger beroep tegen 
een andere partij jegens wie die termijn wel in acht is genomen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei - Verscheidene partijen - Verschijningstermijn jegens 
één partij niet in acht genomen - Hoger beroep tegen een andere partij - Geldigheid

- Art. 1062 Gerechtelijk Wetboek

11 februari 2000C.98.0526.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat uitspraak doet over een geschil dat, gelet op de grenzen van het hoger beroep, niet 
langer bij dat hof aanhangig is, schendt artikel 1068, eerste lid, Ger.W.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht 
van het hoger beroep - Draagwijdte

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2000S.99.0091.N AC nr. ...

Het hoger beroep maakt het geschil zelf aanhangig bij de appèlrechter; daardoor is, behalve de in de wet 
bepaalde uitzonderingen, het hoger beroep niet ongegrond omdat het in hoger beroep gevoerde verweer niet 
voor de eerste rechter werd gevoerd.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Verweermiddel niet 
gevoerd voor eerste rechter

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer in de overheidssector, een rechtspersoon of instelling, door de eerste rechter veroordeeld wordt tot 
betaling van vergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk aan 
eensdeels de getroffene anderdeels de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, heeft het feit dat de 
veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of instelling ten aanzien van de getroffene in kracht van gewijsde 
is gegaan, niet tot gevolg dat de zaak tussen die rechtspersoon of instelling en de verzekeringsinstelling door 
de appèlrechter niet meer in zijn volheid kan beoordeeld worden en dat de appèlrechter desaangaande geen 
deskundig onderzoek meer kan bevelen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Rechterlijke beslissing - Kracht van 
gewijsde t.a.v. een partij - Beperkt hoger beroep - Deskundigenonderzoek opgelegd t.a.v. appèlgeding vreemde partij

- Art. 1 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 

P. 1132/30476-9-2016



naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 19, tweede lid, 28, 962, 1050 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 2000C.96.0349.N AC nr. ...

De appelrechter die in burgerlijke zaken een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, 
hoeft geen uitspraak te doen over de punten van de vordering die niet onafhankelijk zijn van de bevolen 
onderzoeksmaatregel.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

16 december 1999C.98.0375.N AC nr. ...

Ook al beslist de appelrechter dat een rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd overeenkomstig de 
bepalingen betreffende het eenzijdig verzoekschrift en heeft de griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis 
gebracht aan de partijen, die vrijblijvende kennisgeving kan niet de aanvangsdatum zijn van de termijn om van 
dat vonnis in hoger beroep te komen; deze termijn kan slechts beginnen lopen vanaf de betekening van de 
beslissing.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Begin - Verzoekschrift op tegenspraak - Vonnis - Kennisgeving bij gerechtsbrief

- Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1999C.98.0487.F AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een beslissing waarbij een partij of een derde wordt veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom in geval van weigering om stukken te overleggen, is ontvankelijk.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing - Overlegging van 
stukken - Veroordeling tot een dwangsom - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 616 en 880, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

28 oktober 1999C.96.0443.N AC nr. ...

Het arrest dat de homologatie van de staat van vereffening vernietigt en deze staat terug verwijst naar de 
aangewezen notaris, schendt de devolutieve werking van het hoger beroep door de zaak bovendien terug te 
verwijzen naar de eerste rechter, voor beslechting van eventuele bezwaren.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Devolutieve werking - Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening - Homologatie - Vonnis - Vernietiging

- Artt. 1223 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

3 september 1999C.97.0262.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat uitspraak doet over bezwaren tegen het ontwerp van verdeling dat door de 
gerechtsdeurwaarder is opgesteld dient ook de tabel van de verdeling van de gelden vast te stellen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei - Beslag - Gedwongen tenuitvoerlegging - Ontwerp 
van verdeling - Bezwaren - Hoger beroep - Tabel van de verdeling van de gelden - Vaststelling

- Art. 1636 Gerechtelijk Wetboek

28 juni 1999S.99.0001.N AC nr. 505

Hoewel het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen, het geschil zelf bij 
de appelrechter aanhangig maakt, staat het evenwel aan de partijen, door het hoofdberoep en het incidenteel 
beroep, de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep over de aan de eerste rechter 
voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep - Draagwijdte

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1999C.97.0058.N AC nr. ...
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De appelrechter moet over de bij hem aanhangige vordering uitspraak doen met inachtneming van de feiten 
die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, maar mag bij 
het beoordelen van aanvullende vorderingen de grenzen door artikel  808 Ger.W. gesteld niet overschrijden.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Aanvullende vordering - 
Feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan - Beperking

- Art. 808 Gerechtelijk Wetboek

17 mei 1999S.97.0063.F AC nr. ...

Door het hoger beroep gaat het geschil op de appèlrechters over met alle feitelijke en juridische vragen die 
daarmee samenhangen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

25 maart 1999C.96.0099.N AC nr. ...

Hoewel volgens artikel  1068, eerste lid, Ger.W. hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het evenwel aan 
de partijen, door het hoofdberoep of het incidenteel beroep, de perken te bepalen waarbinnen de rechter in 
hoger beroep uitspraak moet doen over de aan de rechter voorgelegde betwistingen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht 
van het hoger beroep

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan geen nakomend hoger beroep 
worden ingesteld door de appellant tegen de overige beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had 
ingesteld, wanneer ingevolge de betekening van het vonnis de termijn van hoger beroep vertreken is.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Beperkt hoger 
beroep - Betekening van het vonnis - Nakomend hoger beroep

- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

19 maart 1999C.96.0053.N AC nr. ...

De grieven die krachtens artikel  1057, 7° Ger.W. in de akte van hoger beroep op straffe van nietigheid dienen 
te worden uiteengezet, kunnen zowel de grond van de zaak als de procesvoering voor de eerste rechter 
betreffen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Akte van hoger beroep - Verplichte vermeldingen - Uiteenzetting van de grieven

- Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

18 maart 1999C.97.0444.F AC nr. ...

Door het hoger beroep gaat het geschil op de appelrechters over met alle feitelijke en juridische vragen die 
daarmee samenhangen;  de appelrechter mag zijn beslissing niet op de mening van de eerste rechter gronden 
zonder zelf de gegrondheid ervan te beoordelen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

26 november 1998C.95.0303.N AC nr. ...

Krachtens artikel  1068 Ger.W. maakt het hoger beroep het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger 
beroep; hieruit volgt echter niet dat de appelrechter voor wie het geschil in kort geding wordt gebracht en die 
oordeelt dat de eerste rechter in kort geding terecht beslist heeft dat de vordering de grenzen van het 
voorlopige overschrijdt, uitspraak moet doen over aanspraken die niet tot de bevoegdheid van de rechter in 
kort geding behoren.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Kort geding - 
Beslissing dat de vordering de grenzen van het voorlopige overschrijdt - Bevestiging van de beroepen beslissing - 
Devolutieve kracht van het hoger beroep

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1998C.98.0030.F AC nr. ...
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De appelrechter mag de regels m.b.t.  de neerlegging van conclusies en aanvullende conclusies door 
geïntimeerde en appellant zo wijzigen, dat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om als laatste conclusie te 
nemen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Conclusie - Appellant - 
Neerlegging - Tijdstip

- Artt. 1064 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

25 mei 1998S.97.0081.F AC nr. ...

Het incidenteel beroep is, in de regel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke gelden voor 
de conclusies; het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel geen mondelinge conclusie. (Impliciet).~@@                                                  
CCCCCCCCC

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Vorm - Conclusie

- Artt. 809, 1042, 1054 en 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.97.0149.N AC nr. ...

Door het hoger beroep gaat het geschil op de appelrechters over met alle feitelijke en juridische vragen die 
daarmee samenhangen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

Schenden de devolutieve werking van het hoger beroep de appelrechters die, betreffende een vordering tot 
administratieve herziening van het recht op tegemoetkomingen, de in graad van beroep voor het eerste door 
de administratie aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, gesteund op de onwettigheid een 
administratieve herziening te vorderen op medische gronden zonder hernieuwde aanvraag, deze exceptie 
afwijzen door ze strijdig te achten met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 20 KB 6 juli 1987

- Art. 8 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

18 mei 1998S.97.0159.N AC nr. ...

Een appelrechter mag niet oordelen dat iemand die geen appellant is, niet vrijwillig in het geding in hoger 
beroep is tussengekomen en niet door een reeds in zake zijnde partij tot tussenkomst is gedwongen, toch 
partij is in het geding in hoger beroep en mag niet bevelen hem in het geding te betrekken.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Tussenkomst - 
Ambtshalve bevel - Geldigheid

- Artt. 704, 811, 813, tweede lid en 1057, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek

4 mei 1998S.97.0114.N AC nr. ...

Zo met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger 
beroep, op straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woonplaats of bij gebreke van de woonplaats, 
de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep moet vermelden, schrijft de wetgever niet voor dat de 
nietigheid van de akte van hoger beroep slechts mag worden uitgesproken nadat is vastgesteld dat de 
wederparij de eiser in hoger beroep zijn adreswijziging heeft medegedeeld.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Akte van hoger beroep - Andere wijze dan bij conclusie - Vermelding - Nietigheid - Gedaagde in hoger beroep - Woonplaats 
of verblijfplaats - Gewijzigde woonplaats - Geen kennisgeving

- Art. 1057, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek

3 april 1998C.97.0089.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de vordering die ertoe strekt dat een rechter, die verzuimd heeft uitspraak te doen over 
een punt van de vordering, meer bepaald over gerechtelijke intrest, daarover uitspraak zou doen; het vonnis 
dat verzuimt over een punt van de vordering uitspraak te doen kan in de regel enkel door hoger beroep 
worden bestreden.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing - Verzuim om uitspraak 
te doen over een punt van de vordering
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- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1998C.97.0039.F AC nr. ...

Het hoger beroep dat een verweerder tegen een medeverweerder instelt, is niet ontvankelijk wanneer er 
tussen hen geen enkel geding voor de eerste rechter is aangegaan en het geschil niet onsplitsbaar is, zelfs als 
de ene jegens de ander verwijten heeft geuit en hem voor schade aan een derde aansprakelijk heeft gesteld.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Partijen tussen wie geen geding 
aanhangig is

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1998C.97.0244.F AC nr. ...

Wanneer een vordering tot vrijwillige tussenkomst betrekking heeft op een hoger bedrag dan het bedrag in 
laatste aanleg, is het regelmatig ingestelde hoger beroep tegen de beslissing over die vordering ontvankelijk, 
zelfs als de beslissing over de hoofdvordering in laatste aanleg is gewezen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing over een vordering tot 
tussenkomst - Ontvankelijkheid van het hoger beroep

- Art. 621 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 1998C.94.0282.N AC nr. ...

Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit 
bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, 
onverminderd de regeling van de kosten.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

30 januari 1998C.96.0433.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep dat gericht is tegen de beslissing waarbij een vrederechter, die meent dat 
hij niet met de vereiste onpartijdigheid uitspraak kan doen, zich onthoudt en de zaak naar de rol verwijst.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissingen - Onthouding van de 
eerste rechter - Ontvankelijkheid

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

De rechtbank van eerste aanleg kan niet wettig beslissen dat het vonnis van de vrederechter dat het verzoek 
van de onteigenaar inwilligt slechts in zoverre de onteigenaar terecht de spoedprocedure aanwendt niet, voor 
hoger beroep van de onteigende vatbaar is.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei - Onteigening ten algemenen nutte - Gevolgde 
procedure - Onderscheid - Toelaatbaarheid

- Art. 7, derde lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

9 januari 1998C.97.0153.F AC nr. ...

Het vonnis dat beslist dat er geen grond bestaat om de aanvullende conclusie waarbij een nieuwe vordering 
wordt ingesteld uit de debatten te weren, en dat nieuwe termijnen voor de rechtspleging bepaalt, is een 
maatregel van inwendige aard in de zin van artikel  1046 Ger.W. die niet vatbaar is voor verzet of hoger 
beroep.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissingen of maatregelen van 
inwendige aard - Beslissing om aanvullende conclusie niet uit de debatten te weren - Toepassing

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

Art. 1046 Ger.W. luidens hetwelk beslissingen of maatregelen van inwendige aard zoals uitstel niet vatbaar zijn 
voor verzet of hoger beroep, doelt op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of 
juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk 
nadeel kan berokkenen aan een van de partijen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissingen of maatregelen van 
inwendige aard
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- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

1 december 1997S.97.0077.N AC nr. ...

Wanneer hoger beroep wordt ingesteld overeenkomstig artikel  1056, 3° Ger.W., bij ter post aangetekende 
brief die aan de griffie wordt verzonden, is de datum van het hoger beroep, de datum van toezending van de 
brief en niet de datum van aanbieding of van ontvangst ervan.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Termijn - Aanvang - 
Aangetekende zending - Kennisgeving - Toezending

- Art. 1056, 3° Gerechtelijk Wetboek

27 november 1997C.97.0213.N AC nr. ...

Wanneer het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift ingediend op de griffie van het gerecht in hoger 
beroep, is de onregelmatigheid in de door de griffie te verrichten kennisgeving van het verzoekschrift aan de 
gedaagde partij zonder gevolg voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Ingesteld bij verzoekschrift - Kennisgeving aan gedaagde partij - Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid van het hoger beroep

- Art. 1056, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 november 1997S.96.0027.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 24 nov. 1997, AR S.96.0027.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad 
en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis - 
Verzoekschrift - Middel - Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip

Het arrest dat steunt op een middel van hoger beroep dat niet in het verzoekschrift van hoger beroep is 
geformuleerd, schendt artikel   11, § 1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
beschermde werknemers.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad 
en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis - 
Verzoekschrift - Middel - Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip

- Art. 11, § 1, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

24 oktober 1997C.96.0444.F AC nr. ...

De vrijwillige uitvoering van een bij voorraad uitvoerbaar vonnis ontneemt het hoger beroep van de partij die 
tot die uitvoering is overgegaan noch het belang noch voorwerp.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis uitvoerbaar bij voorraad - 
Vrijwillige uitvoering - Belang van het hoger beroep

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

3 oktober 1997C.96.0309.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is nietig de akte van hoger beroep die niet op de rol is ingeschreven wegens niet-betaling, 
ter griffie, van het rolrecht, ook al is de zaak ingeschreven op een wachtregister~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Vorm - Betaling van het rolrecht

- Art. 1060 Gerechtelijk Wetboek

15 september 1997S.96.0103.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep dat door de oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder is 
ingesteld, wanneer tussen hen geen geding aanhangig was voor de eerste rechter en het geschil niet 
onsplitsbaar is.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Geding - Partijen tussen wie geen 
geding aanhangig is

- Artt. 1050, 1053 en 1054 Gerechtelijk Wetboek
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Het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het risico dat de wijziging 
van het bestreden vonnis zou inhouden voor degene die dat beroep instelt.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

2 juni 1997S.96.0094.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een zaak op de algemene rol wordt doorgehaald is een beslissing of maatregel van 
inwendige aard en is derhalve niet vatbaar voor hoger beroep wanneer daarin geen feitelijk geschilpunt of 
rechtspunt wordt beslecht of daarover niet reeds een beslissing werd gewezen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing of maatregel van 
inwendige aard - Beslissing van doorhaling op algemene rol - Beslissing waarin geen feitelijk geschilpunt of rechtspunt 
wordt beslecht - Rechtsmiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 607, 616 en 1046 Gerechtelijk Wetboek

30 mei 1997C.95.0337.N AC nr. ...

Op het hoger beroep tegen een vonnis van een vrederechter die niet bevoegd is om van het geschil kennis te 
nemen, hoort de rechtbank van eerste aanleg, die oordeelt dat het geschil tot haar bevoegdheid behoort, 
ingevolge artikel   1070 Ger.W., na de onbevoegdheid van de vrederechter te hebben vastgesteld, over de zaak 
zelf te beslissen en daartegen staat hoger beroep open.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis - Vrederechter - Hoger 
beroep - Artikel 1070, Ger.W. - Toepassingsvereisten

- Art. 1070 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 1997C.95.0469.F AC nr. ...

De Belgische Staat, die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden, door de 
rechtbank van eerste aanleg wordt veroordeeld tot uitvoering van de verplichtingen die door het Waalse 
Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid om tegen die veroordeling beroep in te 
stellen en heeft tevens belang bij het betwisten van de wettigheid ervan voor het appèlgerecht.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Appellant - Belgische Staat - 
Staatshervorming - Gemeenschap en Gewest - Opvolging van de Staat door het Gewest - Veroordeling van de Staat - Hoger 
beroep van de Staat - Ontvankelijkheid

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

10 april 1997C.95.0468.F AC nr. ...

De schorsende werking van het hoger beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een 
huurovereenkomst uitspreekt heeft niets uitstaande met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Overeenkomst - Huurovereenkomst - Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep - Schorsende werking

- Artt. 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1397 Gerechtelijk Wetboek

17 maart 1997S.96.0044.F AC nr. ...

De kennisgeving van het vonnis dat het getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen doet de appèltermijn 
tegen dat vonnis niet lopen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Vertrekpunt - Vonnis alvorens recht te doen - Getuigenverhoor

- Art. 919 Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1997C.96.0176.F AC nr. ...

Het hoger beroep van een partij tegen een beslissing van de eerste rechter die conform de conclusie is die 
zijzelf voor hem had genomen, is zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing van de eerste rechter - 
Beslissing conform de conclusie van een partij - Hoger beroep van die partij - Belang - Ontvankelijkheid
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- Artt. 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1997C.96.0057.F AC nr. ...

De termijn van vijftien dagen voor het instellen van hoger beroep tegen ieder vonnis dat ter zake van 
faillissement wordt gewezen, is van toepassing op ieder vonnis dat uitspraak doet over vorderingen en 
geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissementen en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden 
in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst, maar niet op vonnissen die, al was het 
gedeeltelijk, uitspraak doen over betwistingen die hoofdzakelijk gegrond zijn op een andere oorzaak dan het 
faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft op de oplossing van het geschil.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Vonnis ter zake van faillissement

- Art. 465, eerste lid Wet 18 april 1851

Wanneer de partij aan wie een vonnis betekend wordt, in eerste aanleg in verschillende hoedanigheden is 
tussengekomen, begint de termijn van hoger beroep te lopen vanaf de dag van de betekening van het vonnis 
aan die partij, in eender welke van die hoedanigheden.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Begin - Betekening aan een in verschillende hoedanigheden tussengekomen partij

- Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek

21 februari 1997C.95.0443.N AC nr. ...

De rechter in hoger beroep moet de zaak naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in 
het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht - Beslissing

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

31 januari 1997C.94.0097.N AC nr. ...

Inzake vorderingen in kort geding, is overeenkomstig artikel 1040 van het Gerechtelijk Wetboek de termijn 
betreffende de inleiding in kort geding van minstens twee dagen, bepaalt in artikel 1035 van dit wetboek, van 
toepassing op de termijnen voor verschijning voor het hof van beroep en voor het arbeidshof.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Vordering - Kort geding - 
Termijn van verschijning

- Artt. 1035 en 1040 Gerechtelijk Wetboek

12 december 1996C.96.0008.F AC nr. ...

Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de griffier van de beslissing kennis aan de 
partijen en wordt hoger beroep ingesteld binnen een maand na de kennisgeving.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen - Vertrekpunt van de termijn

- Art. 1253quater, b en d Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203ter Burgerlijk Wetboek

De termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden zijn op straffe van verval voorgeschreven;  het verval 
wegens de laattijdigheid van het hoger beroep moet door de rechter ambtshalve worden uitgesproken.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Aard

- Artt. 860, tweede lid, 862, § 1, 1°, en § 2, 865 en 1051 Gerechtelijk Wetboek

9 december 1996S.96.0098.N AC nr. ...

Laattijdig en niet ontvankelijk is het hoger beroep dat tegen een inzake rustpensioen aan een zelfstandige 
gewezen vonnis wordt ingesteld, meer dan 1 maand na de kennisgeving van de beslissing door de griffier 
overeenkomstig artikel  792, tweede en derde lid, Ger.W.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Vordering - Rust- en 
overlevingspensioen - Termijn - Duur - Begin en einde - Begin - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 32,2°,581,2°,704, 1e lid,792,2e en 3e lid,1051, 1e lid Gerechtelijk Wetboek
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21 oktober 1996S.96.0034.N AC nr. ...

Wanneer de tegenpartij voor de eerste rechter de volstrekte bevoegdheid van de geadieerde rechter heeft 
betwist, maar eiser de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank niet heeft gevorderd, al kan 
hij dat op grond van artikel 639 Ger.W.  doen, moet de appelrechter die op zijn beurt van de exceptie van 
onbevoegdheid kennis neemt, zijn rechtsmacht bepalen naar het onderwerp van het geschil, zoals dat door 
eiser is omschreven.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Geschil inzake 
bevoegdheid - Rechtsmacht van appelrechter

- Artt. 643, 660 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 1996C.93.0411.N AC nr. ...

Hoewel elk hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil zelf bij de appelrechter aanhangig maakt, brengt 
het aan die rechter niet de beschikkingen over die vervat waren in een vroeger vonnis waartegen geen hoger 
beroep is ingesteld en waarbij de eerste rechter zijn rechtsmacht reeds geheel had uitgeoefend m.b.t. punten 
in geschil.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Punten in geschil - 
Eerste rechter - Rechtsmacht volledig uitgeoefend

- Artt. 19, eerste lid, en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 september 1996S.95.0055.F AC nr. ...

Het incidenteel beroep is, in de regel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die, welke gelden 
voor de conclusies.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Vorm

- Artt. 741 tot 744, 1042, 1054 en 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek

30 september 1996S.95.0134.F AC nr. ...

Door de devolutieve kracht van het hoger beroep wordt de hele zaak aanhangig gemaakt bij de appelrechter, 
binnen de perken van het door de partijen ingestelde hoger beroep; die kracht wordt echter beperkt door de 
beslissing van de appelrechter wanneer hij, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, en de appelrechter kan bijgevolg zijn beslissing niet gronden op de 
beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel, waarvan enkel de eerste rechter kennis neemt.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Devolutieve 
kracht - Draagwijdte - Beperking - Onderzoeksmaatregel - Bevestiging - Beslissing - Grondslag - Onderzoeksmaatregel - 
Resultaten - Beoordeling

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

Art. 1068, Ger.W., wordt geschonden door het arrest dat een bestreden vonnis, dat een 
deskundigenonderzoek beveelt, bevestigt en daarbij gedeeltelijk op het verslag van dat deskundigenonderzoek 
steunt.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht - Beslissing - Grondslag

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

17 juni 1996S.96.0015.N AC nr. ...

Het Arbeidshof oordeelt wettig dat het niet dient te worden samengesteld als bepaald in artikel  104, derde 
lid, Ger.W. nu het vaststelt dat het beroepen vonnis niet met vier rechters in sociale zaken werd uitgesproken.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsgerechten - 
Samenstelling - Betwisting hoedanigheid werknemer - Exceptie van onbevoegdheid - Verruimde samenstelling - 
Arbeidsrechtbank - Beperkte kamer - Arbeidshof - Beperkte kamer

- Art. 104, derde lid Gerechtelijk Wetboek

7 juni 1996C.95.0223.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep dat door de oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder is 
ingesteld, wanneer tussen hen geen geding aanhangig was voor de eerste rechter en het geschil niet 
onsplitsbaar is.~
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Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Partijen tussen wie geen geding 
aanhangig is

- Artt. 1050 en 1053 Burgerlijk Wetboek

5 januari 1996C.95.0101.F AC nr. ...

De termijn om in hoger beroep te verschijnen is voorgeschreven op straffe van nietigheid; die nietigheid wordt 
door de rechter, zelfs ambtshalve, uitgesproken, ook al zou de akte van hoger beroep het doel hebben bereikt 
dat de wet ermee beoogt, daar artikel  867 Ger.W. niet van toepassing is als de op straffe van verval of 
nietigheid voorgeschreven termijnen niet in acht genomen zijn.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Niet-inachtneming - Termijn van verschijning - Nietigheid van het hoger beroep

- Artt. 710, 862, 1042, 1062 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 1996C.93.0377.N AC nr. ...

De gedaagde in hoger beroep kan te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het 
geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of 
vóór de betekening erin berust heeft.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Termijn

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Uit artikel  1054, eerste lid, Ger.W. volgt dat de gedaagde in hoger beroep ten aanzien van de partij die in het 
geding is voor de rechter in hoger beroep, de beschikking van het beroepen vonnis met betrekking tot de 
vordering strekkende tot weerlegging van het in artikel  306 B.W. bepaalde vermoeden van schuld, waardoor 
hij gegriefd wordt, ongeacht de in artikel  1051 Ger.W. bepaalde termijn mag aanvechten.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Echtscheiding - Weerlegging van het 
schuldvermoeden - Op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 232, eerste lid en 306 Burgerlijk Wetboek

15 december 1995C.94.0382.F AC nr. ...

Wanneer de rechtbank van koophandel het faillissement van een vennootschap onder firma heeft 
uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap tegen die beslissing geen 
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben 
gericht noch tegen de beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van de 
vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk op grond dat een gelijktijdige 
tenuitvoerlegging van de faillietverklaring van de vennootschap en van een beslissing tot intrekking van de 
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Ontvankelijkheid - Vennootschap onder firma - Hoger beroep van de vennoten - Faillissement

- Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek

9 november 1995C.93.0286.N AC nr. ...

De rechter in hoger beroep die, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, moet de zaak naar de eerste rechter verwijzen;  hij vermag niet te zeggen dat, 
na het getuigenverhoor, de verdere behandeling hem toekomt.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - 
Onderzoeksmaatregel - Bevoegdheid van de appelrechter om zijn eindbeslissing aan te houden

- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 1995C.93.0421.N AC nr. ...

Een vordering kan, met toepassing van artikel  807 Ger.W. niet worden gericht tegen een gedaagde in een 
andere hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard werd.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Partij gedaagd in een 
andere hoedanigheid

20 oktober 1995C.95.0015.F AC nr. ...
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De Belgische Staat, die na 1 januari 1989 door de rechtbank van eerste aanleg is veroordeeld tot uitvoering van 
verplichtingen welke door het Waalse Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid 
om tegen die veroordeling beroep in te stellen en heeft tevens belang bij het betwisten van de wettelijkheid 
ervan voor het appelgerecht.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Ontvankelijkheid - Gemeenschap 
en Gewest - Belgische Staat - Staatshervorming - Opvolging van de Staat - Veroordeling van de Staat - Appellant - Hoger 
beroep van de Staat - Onwettigheid

- Artt. 17, 18 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en 
Gewesten

9 oktober 1995S.95.0067.N AC nr. ...

Het beginsel van de autonomie van de procespartijen wordt niet miskend doordat een appelrechter oordeelt 
over een grief die hem tijdens het debat, maar buiten de beroepstermijn door een partij werd voorgelegd.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Door partijen 
aangevoerde feiten en redenen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1995S.94.0104.F AC nr. ...

In de zin van artikel  11, §1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermende 
werknemers, is o.a. een middel van hoger beroep, de aanwijzing van hetgeen, volgens appellant, in het 
bestreden eindvonnis, strijdig is met de wet.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bijzondere 
ontslagregeling - Verzoekschrift - Beschermde werknemers - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Middel - Eindvonnis - 
Dringende reden

- Art. 11, § 1, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

15 juni 1995C.95.0019.N AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een vonnis van de jeugdrechtbank inzake het bezoekrecht van de grootouders van 
een minderjarige moet bij verzoekschrift bij de griffie van het hof van beroep worden ingesteld binnen een 
maand na de uitspraak behoudens overmacht die enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de 
menselijke wil die door deze niet kon worden voorzien noch vermeden.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - 
Termijn - Bezoekrecht - Grootouders - Overmacht - Jeugdbescherming

- Art. 58, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

29 mei 1995C.94.0389.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet het vonnis van de appelrechters in de taal van de rechtspleging het adres vermelden 
waar de partijen hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer die in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt voortgezet.
~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Taalgebruik - 
Gerechtszaken - Woonplaats - Partijen - Vonnis van de appelrechters - Maatschappelijke zetel - Brussel

- Artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 780, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

7 april 1995C.93.0182.N AC nr. ...

De partij die een vonnis doet uitvoeren waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging 
heeft toegestaan, dient, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan in hoger beroep, boven de 
teruggave van hetgeen zij ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade te 
vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe is vereist dat bij die 
tenuitvoerlegging enige kwade trouw of fout aanwezig was.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Hoger beroep - Vonnis in eerste 
aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hervorming of vernietiging - Schade - Vergoeding
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- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1995C.93.0504.N AC nr. ...

Schending van de regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt hiertoe ook een belang moet hebben 
kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang

- Artt. 18, 21 en 1054 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 1995C.93.0275.N AC nr. ...

De Gemeenschappen en Gewesten hebben sedert 1 jan. 1989 de rechten en verplichtingen overgenomen 
betreffende de hen overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan 
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures;  het Vlaamse Gewest kan derhalve rechtsgeldig hoger 
beroep instellen niettegenstaande dat alleen de Belgische Staat na 1 jan.  1989 voor de eerste rechter is 
verschenen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Hoger beroep - Rechtsopvolging - 
Hangende gerechtelijke procedures - Ontvankelijkheid - Overname van rechten en verplichtingen - Gemeenschap en Gewest

- Artt. 57, § 5, eerste lid en 82 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

3 februari 1995C.91.7933.N AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf 
aanhangig bij de appelrechter en dat geschil wordt niet beperkt door de juridische kwalificatie die de eerste 
rechter aan de betwisting heeft gegeven.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Aard - Artikel 
22ter, tweede lid RSZ-wet - Vermoeden van voltijdse arbeid - Deeltijdse arbeid

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

3 februari 1995C.91.7934.N AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf 
aanhangig bij de appelrechter en dat geschil wordt niet beperkt door de juridische kwalificatie die de eerste 
rechter aan de betwisting heeft gegeven.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Aard - Artikel 
22ter, tweede lid RSZ-wet - Vermoeden van voltijdse arbeid - Deeltijdse arbeid

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

3 februari 1995C.92.8386.N AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf 
aanhangig bij de appelrechter en dat geschil wordt niet beperkt door de juridische kwalificatie die de eerste 
rechter aan de betwisting heeft gegeven.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Door bedrijfsrevisor 
opgestelde boekhoudkundige staat - Wettelijk vermoeden

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994C.92.8352.N AC nr. ...

Hoewel het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf bij 
de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, staat het aan de partijen door het hoofdberoep en het 
incidenteel beroep de grenzen te bepalen waarbinnen de appelrechter over de aan de eerste rechter 
voorgelegde betwisting uitspraak moet doen.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter - Grenzen

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

28 oktober 1994C.93.0069.N AC nr. ...

Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit 
bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling.~

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek
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STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

17 november 2004P.04.1075.F AC nr. 552

Artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens en de fundamentele vrijheden niet, en legt aan de rechtzoekenden evenmin een termijn op die 
materieel onmogelijk na te leven is, door te bepalen dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een bij 
verstek gewezen beslissing begint te lopen vanaf de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar 
woonplaats (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1994, AR P.93.1745.N, nr 61.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Bij verstek veroordeelde 
beklaagde - Verklaring van hoger beroep - Termijn - Aanvang - Betekening - Rechten van de Mens - Artikel 6.1 E.V.R.M. - 
Recht op een rechterlijke instantie - Daadwerkelijk rechtsmiddel

- Art. 203 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 september 2004P.04.0933.N AC nr. 410

Wanneer eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat artikel 57, § 3 
Wetboek van Strafvordering geschonden werd, doordat het openbaar ministerie zonder toestemming van de 
onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve mededelingen over de zaak aan de pers zou hebben medegedeeld en 
hij hieruit miskenning van het vermoeden van onschuld en van zijn recht van verdediging heeft afgeleid met de 
nietigheid van het gerechtelijk onderzoek tot gevolg, dan heeft eiser door dit verweer de regelmatigheid van 
de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande strafvordering aangevochten; het arrest dat oordeelt dat dit 
verweer betrekking heeft op de bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben 
en op die grond oordeelt dat, wat dit verweer betreft, het hoger beroep niet beantwoordt aan de door artikel 
135, § 2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg niet ontvankelijk is, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht (1). (1) Zie Cass., 10 dec. 2002, AR P.02.1146.N, nr 664.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking door 
de raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verweer van de inverdenkinggestelde - Verweer waarbij de 
regelmatigheid van de rechtspleging en de strafvordering wordt aangevochten - Arrest dat oordeelt dat het verweer enkel 
betrekking heeft op de bewijswaardering - Beslissing waarbij het hoger beroep op die grond niet ontvankelijk wordt 
verklaard - Toepassing

- Artt. 57, § 3, 131, § 1, 135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering

14 september 2004P.04.0940.N AC nr. 411

De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen wordt om met toepassing van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging, heeft 
daarover geen rechtsmacht meer wanneer het vonnisgerecht, waarvoor de zaak door een 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de 
strafvordering uitspraak heeft gedaan; het staat de partijen immers om tegen die uitspraak de door de wet 
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, waarbij zij alle verweermiddelen kunnen laten gelden, onder meer 
deze die betrekking hebben op de regelmatigheid van het strafonderzoek (1). (1) Eiser werd bij beschikking van 
de raadkamer te Hasselt op 15 dec. 2000 verwezen naar de correctionele rechtbank. Navolgend werd hij 
gedagvaard voor deze rechtbank en bij verstek veroordeeld bij vonnis van 10 okt. 2001. Op 15 nov. 2001 stelde 
eiser ook hoger beroep in tegen de verwijzingsbeschikking van 15 dec. 2000. Op het ogenblik van de uitspraak 
van het bestreden arrest van 27 mei 2004 bestond het verstekvonnis van 10 okt. 2001 nog steeds, aangezien 
op 16 jan. 2002, bij vonnis op verzet, de behandeling voor de correctionele rechtbank werd geschorst tot de 
uitspraak over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zonder dat reeds werd 
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het verzet.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Regeling van de rechtspleging door 
de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Verstekvonnis waarbij de correctionele rechtbank zich 
uitspreekt over gegrondheid van de strafvordering - Verzet tegen het verstekvonnis - Hoger beroep tegen de eerdere 
verwijzingsbeschikking - Behandeling op verzet geschorst tot de uitspraak over het hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtsmacht

P. 1144/30476-9-2016



Wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak door een verwijzingsbeschikking van de 
raadkamer aanhangig wordt gemaakt, ten gronde uitspraak doet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, 
op het hoger beroep tegen die verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de 
regelmatigheid van de door die rechtbank uitgesproken beslissing (1). (1) Eiser werd bij beschikking van de 
raadkamer te Hasselt op 15 dec. 2000 verwezen naar de correctionele rechtbank. Navolgend werd hij 
gedagvaard voor deze rechtbank en bij verstek veroordeeld bij vonnis van 10 okt. 2001. Op 15 nov. 2001 stelde 
eiser ook hoger beroep in tegen de verwijzingsbeschikking van 15 dec. 2000. Op het ogenblik van de uitspraak 
van het bestreden arrest van 27 mei 2004 bestond het verstekvonnis van 10 okt. 2001 nog steeds, aangezien 
op 16 jan. 2002, bij vonnis op verzet, de behandeling voor de correctionele rechtbank werd geschorst tot de 
uitspraak over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zonder dat reeds werd 
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het verzet.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Regeling van de rechtspleging door 
de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Uitspraak ten gronde - Hoger beroep tegen de eerdere 
verwijzingsbeschikking - Rechtsmacht van de kamer van inbeschuldigingstelling

7 september 2004P.02.1685.N AC nr. 384

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0524.N, nr 439; 9 april 2002, AR P.00.1423.N, 
nr 216 en R.W. 2002-2003, 1423 en de noot L. Delbrouck; 17 sept. 2002, AR P.01.0877.N, nr ... .

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij - Vordering tot schadevergoeding 
vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0524.N, nr 439; 9 april 2002, AR P.00.1423.N, 
nr 216 en R.W. 2002-2003, 1423 en de noot L. Delbrouck; 17 sept. 2002, AR P.01.0877.N, niet gepubliceerd.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij - Vordering tot schadevergoeding 
vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering

23 juni 2004P.03.1717.F AC nr. 348

Het openbaar ministerie kan hoger beroep instellen tegen het vonnis dat, op het verzet van de beklaagde, de 
verstekbeslissing bevestigt, ook al heeft het daartegen geen hoger beroep ingesteld; in dat geval belet de 
relatieve uitwerking van het verzet van de beklaagde evenwel dat de appèlrechters de toestand van 
laatstgenoemde verergeren (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 1988, AR 2184, nr 183; 4 okt. 1989, AR 7500, nr 74; 10 
mei 1994, AR P.94.0014.N, nr 230; 12 sept. 1995, AR P.94.0386.N, nr 376; 3 juni 1997, AR P.97.0016.N, nr 256.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Verstekvonnis - Geen 
hoger beroep van het O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op verzet - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - 
Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

25 mei 2004P.03.0622.N AC nr. 280

Bij ontstentenis van hoger beroep van de vervolgende partij op strafgebied tegen een vrijsprekend vonnis 
inzake douane en accijnzen kan de beklaagde niet in hoger beroep worden veroordeeld tot verbeurdverklaring 
noch tot betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Douane en accijnzen - 
Strafvordering - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging - Vrijsprekend 
vonnis - Ontstentenis van hoger beroep van de vervolgende partij op strafgebied

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977
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Op het ontvankelijk hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied tegen een vrijsprekend 
vonnis inzake douane en accijnzen, dient de rechter in hoger beroep, m.b.t. de vordering tot betaling van de 
ontdoken rechten, na te gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en welk bedrag 
aan rechten, taksen en nalatigheidsinterest verschuldigd is (1). (1) Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.0535.F, nr 
472.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Douane en accijnzen - 
Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de vervolgende partij op 
civielrechtelijk gebied - Devolutieve kracht

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

12 mei 2004P.04.0297.F AC nr. 253

Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen partij is in het geding, 
heeft hij geen hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 
de internationale ambtelijke opdracht.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Uitlevering - Toezending van stukken - 
Internationale ambtelijke opdracht - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Hoger beroep van een mogelijk benadeelde 
derde - Ontvankelijkheid

- Art. 11, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

27 april 2004P.03.0892.N AC nr. 222

Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de 
appèlrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen 
het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren 
(1). (1) Cass., 10 mei 1994, AR P.94.0014.N, nr 230; 12 sept. 1995, AR P.94.0386.N, nr 376; 3 juni 1997, AR 
P.97.0016.N, nr 256; DECLERCQ, R.Opposition en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 505, nrs 
245-246; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 2003, 3de ed. , p. 1126, nr 
2631; LECLERCQ, J.A.Appel en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 94-95, nr 502.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Verstekvonnis - Geen hoger beroep 
van het O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op verzet - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - 
Strafverzwaring - Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

Eenstemmigheid van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling is vereist in geval van wijziging van een 
beschikking tot buitenvervolgingstelling; dat is niet het geval wanneer dat rechtscollege, op het hoger beroep 
van het O.M., zich ertoe beperkt de periode van de misdrijven, die door de raadkamer in aanmerking was 
genomen voor misdrijven die de verwijzing van de inverdenkinggestelde door dat rechtscollege 
verantwoordden, te verlengen (1). (1) Zie Cass., 3 dec. 1986, AR 5331, nr 202.

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.04.0260.F AC nr. 192

Wanneer bij de kamer van inbeschuldigingstelling een beroep aanhangig is gemaakt, dat gericht is tegen een 
beschikking over de regeling van de rechtspleging, en dat beroep ontvankelijk is, kan ze zelf alle beslissingen 
wijzen die de raadkamer had kunnen nemen, met inbegrip van die welke uitsluitend tot haar bevoegdheid 
behoren (1). (1) Zie concl. van de heer SPREUTELS, toen adv.-gen. bij het Hof van Beroep te Brussel, vóór 
Brussel, k.i., 18 feb. 1993, Rev.dr.pén., 1996, p. 666; BOSLY H.-D en VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure 
pénale, La Charte, 2001, p. 592.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van de rechter - 
Raadkamer - Beschikking over de regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Ontvankelijk beroep - Bevoegdheid

16 maart 2004P.03.1110.N AC nr. 144

Geen wettelijke bepaling verplicht de appèlrechter die de door de eerste rechter uitgesproken straf wijzigt, 
vooraf het beroepen vonnis te vernietigen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Wijziging van de door de eerste rechter 
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uitgesproken straf - Vernietiging van het beroepen vonnis

9 maart 2004P.03.1551.N AC nr. 133

De betwisting nopens het wel of niet bestaan van een strafuitsluitende verschoningsgrond heeft geen 
uitstaans met de ontvankelijkheid van de strafvordering en valt niet onder één van de bepalingen die hoger 
beroep door de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer toelaten (1) (2). (1) 
Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 442. (2) Jaarverslag Hof van Cassatie, 2003, p. 182.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde - Gronden van niet-
ontvankelijkheid of verval van de strafvordering - Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 Sw. - Beschikking tot 
verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering

9 maart 2004P.04.0199.N AC nr. 135

Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer wordt niet 
beperkt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; het volstaat dat deze partij daartoe een rechtmatig 
belang heeft (1). (1) Parl. St., Kamer, 1996-97, nr 857/1, 60; anders: DECLERCQ, R., Beginselen van 
strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003, nr 651; zie noot M.D.S. onder Cass., 31 jan. 1995, AR 
P.94.0269.N, nr 59.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beschikking van de raadkamer - Recht tot hoger 
beroep - Burgerlijke partij

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

2 maart 2004P.03.1187.N AC nr. 112

De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur 
wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de meerwaarde van het onroerend goed is geen straf maar een 
maatregel van burgerlijke aard, waarop het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering niet van 
toepassing is (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.98.1393.F, nr 292; 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333; 14 
nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr 615; 11 dec. 2001, AR P.00.0736.N, nr 693.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Herstelvordering in eerste 
aanleg ongegrond verklaard - Veroordeling tot betaling van een meerwaarde in hoger beroep - Aard van dergelijke 
veroordeling

- Art. 149, § 5 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 221bis Wetboek van Strafvordering

20 januari 2004P.04.0062.N AC nr. 33

De verklaring die een gedetineerde doet aan een gevangenisbewaarder maakt geen rechtsgeldige akte van 
hoger beroep uit, wanneer niet blijkt dat deze bewaarder de gemachtigde van de directeur van de gevangenis 
was (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR P.99.1005.N, nr 416; 13 feb. 2001, AR P.01.0196.N, nr 88.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Onsplitsbaar geschil - Vorm - Verklaring 
van hoger beroep door een gedetineerde - Artikel 1, eerste lid, Wet 25 juli 1893

- Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893

13 januari 2004P.03.0860.N AC nr. 17

Het hoger beroep, ingesteld buiten de bij artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn 
en dat laattijdig is door overmacht die het gevolg is van een van de wil van de appellant onafhankelijke 
gebeurtenis die hij niet kon voorzien of voorkomen, is ontvankelijk (1). (1) Cass., 11 april 1990, AR 7812, nr 
481.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Laattijdig hoger beroep - 
Overmacht

6 januari 2004P.03.0797.N AC nr. 2

Er is geen strafverzwaring wanneer de appèlrechter, nadat de eerste rechter ingevolge eenheid van opzet één 
straf had uitgesproken wegens verscheidene misdrijven, deze straf behoudt alhoewel hij slechts nog bepaalde 
misdrijven in aanmerking neemt (1). (1) Cass., 21 sept. 1999, AR P.98.1004.N, nr 47.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eén enkele straf door de eerste rechter 
uitgesproken wegens verschillende misdrijven - In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in aanmerking genomen - 
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Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijke samenhang of ondeelbaarheid tussen de feiten die bij de 
correctionele rechtbank aanhangig zijn gemaakt en die welke ter kennis worden gebracht van een gerecht van 
een ander arrondissement, doet uitspraak over een kwestie van feitelijke of juridische aard, waarover voor de 
correctionele rechtbank een debat is gevoerd, zodat die beslissing geen gewone maatregel van inwendige aard 
is en dus voor hoger beroep vatbaar is (1). (1) Zie Cass., 18 mei 2000, AR C.99.0185.N, nr 305; 20 nov. 2001, AR 
P.00.0548.N, nr 631.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

16 december 2003P.03.1147.N AC nr. 650

Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering moet niet worden toegepast en er is dus geen eenparigheid van 
stemmen van de appèlrechters vereist, wanneer in strafzaken de appèlrechters enkel uitspaak doen over de 
burgerlijke rechtsvorderingen en zij oordelen dat de ten laste gelegde feiten waarvan de eerste rechter heeft 
geoordeeld dat ze niet bewezen zijn, in hoger beroep wel bewezen zijn (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof 24 
september 2003, B.S. 26 nov. 2003.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid van stemmen - Burgerlijke 
rechtsvordering

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

3 december 2003P.02.0828.F AC nr. 613

Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, wanneer verweerder aanvoert 
dat artikel  211bis Sv. de artt. 10 en 11 Gw. schendt, als dat artikel  211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de 
appèlrechters, waarbij alleen het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich 
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen van de rechtsvordering 
van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die 
eenstemmigheid niet is vereist ingeval de vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade 
voor het burgerlijk rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger 
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of gedeeltelijk wordt 
toegewezen (1). (1) Zie Cass., 7 sept. 1999, A.R. P.98.1282.F, nr. 439.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vrijspraak van de 
beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling - Eenstemmigheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel 
geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Art. 211bis Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw., wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het de appèlrechters, 
op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen, verplicht eenstemmig uitspraak te doen wanneer ze de 
beslissing van de eerste rechter wijzigen die zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van die burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering 
daarbij geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren (1) (2) (3). (1) Zie Cass., 7 sept. 1999, AR P.98.1282.F, nr 439. 
(2) Cass., 9 okt. 2002, AR P.02.0828.F, nr ... (3) A.A., 24 sept. 2003, nr 124/2003, B.S., 26 nov. 2003, blz. 56813.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vrijspraak van de 
beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling - Eenstemmigheid - Grondwet - Artikelen 10 en 11 - 
Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

3 december 2003P.03.1191.F AC nr. 616
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Alleen uit de omstandigheid dat de termijn van hoger beroep die van toepassing is op een bij verstek 
veroordeelde beklaagde, beperkt is bij artikel  203, § 1, Sv., kan geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. 
worden afgeleid, in zoverre daarin het recht op een rechtbank is vastgelegd (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1994, AR 
P.93.1745.N, nr 61.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Beklaagde veroordeeld bij 
verstek - Beperking - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Recht op een rechtbank

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de gerechtsdeurwaarder, aangezien het exploot in 
strafzaken niet kon worden betekend op de wijze die is voorgeschreven in de artt. 33 tot 35 Ger. W., een 
afschrift van het exploot op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel  37 van dat 
wetboek, moet de verklaring van hoger beroep, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden 
gedaan binnen de vijftien dagen na die afgifte (1). (1) Cass. 2 mei 1995, AR P.93.0126.N, nr 217.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Verstekvonnis - Betekening - 
Exploot - Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat - Hoger beroep van de beklaagde - Beginpunt - Overmacht - 
Onoverkomelijke dwaling - Ontvankelijkheid

- Artt. 33 tot 35, en 37 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203 Wetboek van Strafvordering

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618

De artt. 36 en 37, Wet Voorlopige Hechtenis, geven de inverdenkinggestelde geen recht op hoger beroep 
tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die reeds door de raadkamer opgelegde voorwaarden tijdens 
het gerechtelijk onderzoek geheel of gedeeltelijk verlengt (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1997, AR P.97.0771.F, nr 
280.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - 
Voorwaarden opgelegd door de raadkamer - Onderzoeksrechter - Verlenging - Ontvankelijkheid

- Artt. 36 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 november 2003P.03.0549.N AC nr. 595

Art. 1057, 7°, Ger.W. dat voorschrijft dat met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie 
wordt ingesteld, de akte van hoger beroep op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven vermeldt, 
is niet toepasselijk in strafzaken.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Akte van hoger beroep - Uiteenzetting 
van de grieven

4 november 2003P.03.0698.N AC nr. 550

Wanneer het appèlgerecht, ook al vermindert het de geldboete, de door de eerste rechter uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de beslissing met eenparige stemmen is 
genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf (1). (1) Cass., 21 nov. 1984, AR 3768, nr 182.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verzwaring van vervangende 
gevangenisstraf - Eenparigheid

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

De appèlrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin artikel  6.1 E.V.R.M., wanneer hij, 
op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft 
te verdedigen (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1993, AR 6224, nr 243; 22 mei 2001, AR P.01.0303.N, nr 304, en R. 
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, derde uitg., Mechelen, 2003, blz. 1057 tot 1059; in tuchtzaken, 
zie Cass., 30 nov. 1990, AR 7124, nr 173.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Verzwaring van de straf - Voorwaarden - Recht van verdediging

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

16 september 2003P.03.0389.N AC nr. 437

Er is geen strafverzwaring en derhalve is, met toepassing van artikel 211bis Wetboek van strafvordering, geen 
eenstemmigheid vereist, wanneer de rechter in hoger beroep een door de eerste rechter aan de beklaagde 
verleend uitstel ontneemt, maar de straf vermindert (1). (1) Cass., 13 november 1984, A.C. 1984-85, nr 165.
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Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Vermindering van de straf - Ontnemen van 
het in eerste aanleg verleende uitstel - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

2 september 2003P.01.0980.N AC nr. 408

Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige 
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet) (1). (1) Noot O.M.: In zijn mondelinge 
conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209 Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan 
de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist 
zonder mogelijkheid van hoger beroep, niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd 
door het artikel 14.5 IVBPR, dat rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de 
tegenstrijdige internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg 
enkel mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5 
IVBPR, met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling door het Hof 
van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van rechtsmacht, rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege worden verwezen. Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk 
uitspreekt over de bestaanbaarheid van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 IVBPR is het duidelijk dat het Hof 
deze zienswijze deelt: het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het 
ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de 
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde, regelmatig is en 
overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde geval, zou geoordeeld hebben 
dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5 IVBPR, zou dit aanleiding hebben moeten 
geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van de ambtshalve aan te voeren schending 
van artikel 209 Kieswet.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Dubbele aanleg - Artikel 14.5, I.V.B.P.R. - Rechtstreekse werking - 
Conflict met regel van intern recht - Artikel 209, Kieswet - Voorrang - Toepassing

28 mei 2003P.03.0747.F AC nr. 323

Wanneer alleen de inverdenkinggestelde hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer, 
waarbij zijn invrijheidstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling zijn 
toestand niet verergeren door de handhaving van zijn hechtenis te bevelen (1). (1) Cass., 30 april 1997, AR 
P.97.0562.F, nr 212.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Voorlopige hechtenis - 
Invrijheidstelling onder borgtocht - Alleen hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Handhaving van de hechtenis - 
Verzwaring van de toestand van de inverdenkinggestelde

- Artt. 30, § 1, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 mei 2003P.03.0030.N AC nr. 306

Krachtens artikel 281, §§ 1 en 2 Douane en Accijnzenwet oefent het openbaar ministerie enkel de vordering 
tot het opleggen van gevangenisstraf uit, terwijl het bestuur de vorderingen tot het opleggen van geldboeten, 
verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen uitoefent; hieruit volgt dat ook het hoger 
beroep van het openbaar ministerie of van het bestuur beperkt is tot de vordering welke tot hun respectieve 
bevoegdheid behoort (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1986, AR 9830, nr 590; 11 feb. 1997, AR P.96.1031.N, nr 77; 
VANDEPLAS, A.Het openbaar ministerie en het hoger beroep in douanezaken", noot onder Cass., 28 juni 1988, 
R.W., 1988-89, p. 467; R.P.D.B., compl. I, v° Appel en matière répressive, nr 98.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Strafvordering - Douane en accijnzen - Respectieve 
bevoegdheden van het openbaar ministerie en het bestuur

- Art. 281, §§ 1 en 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

7 mei 2003P.03.0122.F AC nr. 276

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0122.F, nr

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Eerste rechter - Strafvordering - 
Vonnis alvorens recht te doen - Onmiddellijke voortzetting van de zaak - Vonnis dat niet uitvoerbaar is verklaard bij 
voorraad bij een speciaal gemotiveerde beslissing - Hoger beroep
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De appèlrechters die vaststellen dat de eerste rechter, bij vonnis alvorens recht te doen had bevolen het 
onderzoek van de zaak zonder meer onmiddellijk voort te zetten, zonder het vonnis voorlopig uitvoerbaar te 
verklaren door een speciaal gemotiveerde beslissing, beslissen wettig dat deze de regel niet heeft nageleefd, 
krachtens welke de vonnissen over de strafvordering, buiten die van veroordeling, vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging, alsook de vonnissen over de burgerlijke rechtsvordering bij een speciaal gemotiveerde 
beslissing uitvoerbaar kunnen worden verklaard bij voorraad niettegenstaande hoger beroep, en vernietigen 
bijgevolg zijn beslissing.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Eerste rechter - Strafvordering - 
Vonnis alvorens recht te doen - Onmiddellijke voortzetting van de zaak - Vonnis dat niet uitvoerbaar is verklaard bij 
voorraad bij een speciaal gemotiveerde beslissing - Hoger beroep

- Art. 203, § 3 Wetboek van Strafvordering

9 april 2003P.03.0330.F AC nr. 237

De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet de dag waarop de 
beschikking is gewezen (1). (1) Vgl. A.A., 12 juni 2001, nr 81/2001, B.S., blz. 35244; 9 jan. 2002, B.S., 2002, blz. 
11236.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Raadkamer - Beschikking - Hoger 
beroep - Termijn - Berekening

- Art. 135, § 3 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.02.1693.F AC nr. 205

Wanneer een partij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat de politierechtbank jegens haar op 
tegenspraak heeft gewezen, een andere partij verzet heeft gedaan tegen datzelfde, jegens haar bij verstek 
gewezen vonnis, en de politierechtbank dat verzet ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan 
uitspraak heeft gedaan, moet de correctionele rechtbank die de zaak heeft behandeld en haar beslissing heeft 
gewezen na het vonnis van de politierechtbank, uitspraak doen over het hoger beroep dat bij haar aanhangig 
is gemaakt (1). (1) In geval van verzet van een partij en van hoger beroep van een andere partij tegen hetzelfde 
vonnis, is het hoger beroep doelloos wanneer het verzet is aangenomen (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. 
MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, blz. 896, nr 4; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 936, nr 2212; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la 
procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 1020). Dit geldt echter alleen voor de verstekbeslissingen die door het 
verzet zijn vernietigd, d.w.z. de beslissingen waartegen dat rechtsmiddel is aangewend (Cass., 30 jan. 2001, AR 
P.99.0331.N, nr 55, en Brussel, 23 jan. 1990, Rev. dr. pén., 1990, blz. 804, opm.). In het geval dat tot dit arrest 
heeft geleid, heeft de politierechtbank het verzet van de beklaagde aangenomen en het vonnis, waartegen 
verzet was gedaan, vernietigd, maar alleen wat de beslissingen m.b.t. die partij betrof.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Politierechtbank - Vonnis - Hoger 
beroep van een partij - Verzet van een andere - Ontvangen verzet - Appelgerecht

- Artt. 151 en 172 Wetboek van Strafvordering

25 maart 2003P.02.1387.N AC nr. 201

De omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met toepassing van artikel 779, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een andere rechter die wettig verhinderd is om de 
uitspraak van dat vonnis waarover hij overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft beraadslaagd 
bij te wonen, bij die uitspraak te vervangen, belet niet dat het vonnis door de rechters die over de zaak 
beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid rechtsgeldig wordt 
vastgesteld.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid van de rechters die hebben 
beraadslaagd - Vervanging van wettig verhinderde rechter bij de uitspraak - Geldigheid

- Artt. 779, tweede lid, en 778 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

18 maart 2003P.02.1357.N AC nr. 174

De beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar een latere rechtszitting, is geen 
beslissing of maatregel van inwendige aard zodat hoger beroep kan worden ingesteld van zodra ze 
uitgesproken is.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Uitstel van de zaak ondanks verzet - Aard van de 
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beslissing

- Artt. 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

De vernietiging van een beroepen vonnis met evocatie maakt geen miskenning uit van het recht op dubbele 
aanleg.

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

- Art. 199 Wetboek van Strafvordering

Een vonnis alvorens recht te doen houdt noch een vrijspraak, noch een veroordeling van de beklaagde in, 
zodat het gerecht in hoger beroep dat de zaak met toepassing van artikel 215 Wetboek van Strafvordering aan 
zich trekt na het vonnis alvorens recht te doen te hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde voor het eerst 
vermag te veroordelen zonder dat hierover met eenparigheid van stemmen dient te worden beslist.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis alvorens recht te doen - Evocatie - 
Veroordeling zonder eenparigheid van stemmen

- Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 211bis en 215 Wetboek van Strafvordering

Geen enkele wetsbepaling vereist dat het Openbaar Ministerie zijn hoger beroep motiveert, of verbiedt dat de 
rechter ambtshalve de gegrondheid ervan onderzoekt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Geen 
motiveringsplicht - Ambtshalve onderzoek door de appèlrechter

18 maart 2003P.02.1619.N AC nr. 175

De inverdenkinggestelde kan geen ontvankelijk hoger beroep instellen voor onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, waarvoor hij geen middel bij 
schriftelijke conclusie heeft opgeworpen voor de raadkamer.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer 
zij kennis neemt van de zaak ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
voor zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de inverdenkinggestelde 
werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Gevallen

- Artt. 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2003P.03.0086.F AC nr. 152

Krachtens artikel  135, § 2, Sv., kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de in artikel  130 van 
dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van die 
beschikking aanvoert (1); dat is het geval bij miskenning van het vermoeden van onschuld of bij gebrek aan 
antwoord op een conclusie. (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met concl. adv.-gen. Loop.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde - Regeling van de 
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - Begrip - Geen redengeving - 
Vermoeden van onschuld - Ontvankelijkheid

- Artt. 130 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

11 februari 2003P.01.1700.N AC nr. 92

Wanneer het appèlgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, ook al verleent het 
gedeeltelijk uitstel van strafuitvoering, en de door de eerste rechter uitgesproken vervangende 
gevangenisstraf verzwaart zonder dat het vaststelt dat de beslissing met eenparige stemmen is genomen, 
wordt de door het Hof uitgesproken vernietiging met verwijzing beperkt tot de vervangende gevangenisstraf 
(1). (1) Cass., 21 nov. 1984, AR nr 3768, nr 182.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Verzwaring van vervangende 
gevangenisstraf
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- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64

Wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de nietigheid aanvoert van de 
beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en de appèlrechters die nietigheid uitspreken, 
dan moeten zij de zaak aan zich trekken overeenkomstig artikel  215 Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, 
door het bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR. P.01.0305.F, nr. 
288 (nr. 25), en P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", la loi belge du 12 
mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, 
Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 3, 1998, blz. 92.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Raadkamer - 
Beschikking tot verwijzing - Nietigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Aan zich trekken van de zaak

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

28 januari 2003P.02.0431.N AC nr. 62

Noch artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wet bepaalt dat de termijn waarover de 
op tegenspraak gevonniste partij in een strafproces beschikt om hoger beroep in te stellen, dient verlengd te 
worden omdat deze partij in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, 
zodat voor dit hoger beroep geen termijnverlenging overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek is 
toegestaan (1). (1) Cass., 10 okt. 2001, A.R. P.01.1020.F, nr. 541.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Vonnis op tegenspraak - Geen 
woon- of verblijfplaats in België

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 KB nr. 301 van 30 maart 1936

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

15 januari 2003P.02.1296.F AC nr. 30

Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen omdat ze het door 
nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1987, AR 5216, nr 386, en 
de noot R.D.; 24 dec. 1993, AR 8059, nr 549; 20 sept. 1995, AR P.95.1029.F, nr 392; 23 mei 1997, AR 
D.95.0024.N, nr 237; 22 mei 1998, AR C.97.0109.F, nr 265; 3 april 2001, AR P.00.1595.N, nr 197; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 2de uitg., 1999, blz. 885 en 886, nrs 2095 en 2096; J. LECLERCQ, v° "Appel 
en matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, blz. 162, nr 866.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Beslissing - Eigen redenen - Beroepen vonnis aangetast door 
nietigheid

15 januari 2003P.02.1326.F AC nr. 32

Het bestreden vonnis is niet nietig, wanneer de appèlrechters vaststellen dat hun beslissing met eenparigheid 
van stemmen is genomen, terwijl die eenstemmigheid niet was vereist om de omzetting in euro van de 
geldboeten, die de eerste rechter in Belgische frank had vastgesteld, naar recht te verantwoorden (1). (1) Zie 
Cass., 21 okt. 1986, AR 9606, nr 112.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Geldboete - Omzetting in euro - 
Eenparigheid niet vereist

- Art. 5 Wet van 26 juni 2000

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

11 december 2002P.02.0818.F AC nr. 665

Wanneer het O.M. hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de politierechtbank, waarbij een 
beklaagde bij verstek wordt veroordeeld en een tweede vonnis, waartegen geen enkel ontvankelijk 
rechtsmiddel is aangewend, de beklaagde, op het ontvankelijk verklaarde verzet, van rechtsvervolging 
ontslaat, is het daaropvolgende vonnis  van de correctionele rechtbank dat het voormelde hoger beroep 
ontvankelijk verklaart en het verstekvonnis bevestigt, onwettig (1). (1) Zie Cass., 9 nov. 1976 (A.C., 1977, 284).

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Politierechtbank - Verstekvonnis - Veroordeling van beklaagde - 
Hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van de beklaagde - Ontvankelijk verklaard verzet en vrijgesproken 
beklaagde - Geen hoger beroep tegen dat tweede vonnis - Vonnis dat het hoger beroep tegen het verstekvonnis 
ontvankelijk verklaart en dat bevestigt - Wettigheid
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- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Doet geen uitspraak met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, het arrest van de Kamer 
van inbeschuldigingstelling dat een door een inverdenkinggestelde ingesteld hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart 
omdat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering vermits voor de 
raadkamer geen grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering werd opgeworpen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 
Sv. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest

10 december 2002P.02.1403.N AC nr. 661

De beslissing, waarbij de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de beslissing tot definitieve 
invrijheidstelling hervormt en beslist dat de internering gehandhaafd blijft, wijzigt een door de geïnterneerde 
gunstige beslissing en kan slechts uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Internering - Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij - Definitieve invrijheidstelling - Verzet van het openbaar ministerie - Hoge Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij - Beslissing tot handhaving van de internering - Wijziging van een voor de geïnterneerde gunstige 
beslissing - Eenparigheid - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appèlgerecht de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden 
(1). (1) Cass., 22 juli 1981, Rev. dr. pén., 1981, blz. 934; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 290, nr. 631.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Raadkamer - Beschikking 
van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

12 november 2002P.02.0112.N AC nr. 599

Wanneer de beroepen beslissing de beklaagde veroordeelt wegens verschillende onderdelen van een misdrijf 
en vrijspreekt van andere onderdelen van datzelfde misdrijf kan het hof van beroep die gedeeltelijke vrijspraak 
niet wijzigen in een veroordeling zonder vast te stellen dat het uitspraak doet met eenparige stemmen van zijn 
leden; de omstandigheid dat het hof van beroep de beklaagde vrijspreekt van het gedeelte van de feiten 
waarvoor hij was veroordeeld door de eerste rechter en voor het overige een lagere straf uitspreekt dan deze 
die de eerste rechter heeft opgelegd doet hieraan niet af (1). (1) Cass., 28 maart 1979, A.C., 1978-79, 893.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Wijziging van vrijspraak in veroordeling - 
Eenparigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

22 oktober 2002P.02.1072.N AC nr. 560

Het arrest van de appèlrechters dat de duur van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en 
van de geldboete verlengt ten opzichte van het bestreden vonnis, spreekt een zwaardere hoofdstraf uit en 
dient met eenparigheid te worden gewezen, zelfs zo in hoger beroep een in eerste aanleg bijkomende straf 
vervalt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Verlenging van de duur van 
het uitstel van gevangenisstraf en geldboete

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

8 oktober 2002P.02.0419.N AC nr. 516
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Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; 
de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al 
geschiedde de burgerlijke  partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun kant 
een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling (1) (1) Cass., 
26 mei 1993, A.R. P. 93.0067.F, nr. 255; 21 dec. 1993, A.R.P. 93.1353.N, nr. 539.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Burgerlijke partij - Onderzoeksgerechten - 
Raadkamer - Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 2002P.02.1108.N AC nr. 495

Onwettig is de beslissing van de appèlrechters tot veroordeling van straf waarbij zij, zonder vast te stellen dat 
de beslissing met eenparige stemmen is genomen, de veroordeling door de eerste rechter tot een 
hoofdgevangenisstraf en een geldboete bevestigen en daarenboven ontzetting uit de rechten en 
verbeurdverklaringen bevelen, ook al verlenen zij, anders dan de eerste rechter, voor de hoofdgevangenisstraf 
ten dele uitstel (1). (1) Zie cass., 22 sept 1998, AR P.98.1149.N, nr 412.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bevestiging van veroordeling tot 
gevangenisstraf - Toekenning van gedeeltelijk uitstel - Bijkomende veroordelingen tot ontzetting uit de rechten en 
verbeurdverklaring - Strafverzwaring - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

9 juli 2002P.02.0784.N AC nr. 396

Geen eenstemmigheid is vereist, nu het bestreden arrest, gelet op de vermindering van de 
hoofdgevangenisstraf, de tegen beklaagde uitgesproken straf niet verzwaart door de verbeurdverklaring op te 
leggen (1). (1) Cass., 13 mei 1980, A.C. 1979-1980, nr. 583.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - vermindering van de 
hoofdgevangenisstraf - Verbeurdverklaring

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

26 juni 2002P.02.0866.F AC nr. 383

Grieven, die betrekking hebben op het recht van verdediging, zoals het voor het vonnisgerecht en niet voor 
het onderzoeksgerecht uitgeoefend zal worden, doen geen aangifte van een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die de verwijzingsbeschikking zelf zou aantasten in de zin van artikel  135, §2, Sv.; het hoger beroep 
van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is 
bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer het op dergelijke grieven steunt (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. 
P.00.1152.N, nr. 512.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Hoger beroep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

9 april 2002P.00.1423.N AC nr. 216

Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de onderzoeksgerechten bevoegd om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0542.N.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Onderzoeksgerechten - Tergend en 
roekeloos hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Onderzoeksgerechten - Tergend en roekeloos 
hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.00.1497.N AC nr. 202

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis waarbij zijn verzet tegen een verstekvonnis ongedaan 
wordt verklaard, maakt de grond van de zaak aanhangig bij de rechter in hoger beroep, zodat de appèlrechter 
de verplichting heeft over de zaak zelf uitspraak te doen (1). (1) Cass., 25 juni 1974, A.C., 1974, 1195; 27 sept. 
1978, A.C., 1978-79, 124.
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Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vonnis waarbij het verzet ongedaan 
werd verklaard - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 150, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

27 februari 2002P.02.0164.F AC nr. 144

De Jeugdbeschermingswet biedt geen hoger beroep tegen een in hoger beroep gewezen beslissing.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Jeugdbescherming - Gerechtelijke jeugdbescherming - Beslissing in 
hoger beroep

- Art. 58 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Op het hoger beroep dat een minderjarige instelt tegen de beschikking tot voorlopige bewaring, die de 
jeugdrechter jegens hem met toepassing van de artt. 52 en 52quater, Jeugdbeschermingswet, heeft genomen 
in het kader van een op grond van artikel  36.4° van die wet ingestelde rechtspleging, kan de jeugdrechter in 
hoger beroep die de voormelde beschikking vernietigt, met toepassing van artikel  59 van die wet, zelf die 
maatregel tot voorlopige bewaring nemen, die gevolg zal hebben vanaf de datum van het arrest.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van de rechter - 
Jeugdbescherming - Gerechtelijke jeugdbescherming - Minderjarige delinquent - Beschikking tot voorlopige bewaring - 
Maatregel tot bewaring in een gesloten opvoedingsafdeling - Hoger beroep van de minderjarige - Jeugdrechter in hoger 
beroep - Vernietiging van de beroepen beschikking - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Artt. 36.4°, 52, 52quater en 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

19 februari 2002P.00.1073.N AC nr. 116

Om geldig incidenteel beroep in te stellen, is vereist dat de partij die dit doet, de hoedanigheid van 
geïntimeerde heeft; de mogelijkheid van die geïntimeerde tot het instellen van incidenteel beroep is niet 
beperkt tot de schadeposten waartegen een principaal hoger beroep is ingesteld; die partij kan ook incidenteel 
beroep instellen tegen andere posten van de burgerlijke rechtsvordering (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging (1999), nr 2047 e.v. Zie Cass., 26 jan. 1993, AR 5870, nr 53.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Incidenteel beroep - Voorwaarde

- Art. 203, § 4 Wetboek van Strafvordering

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

Het komt de raadkamer toe te oordelen of, niettegenstaande de neerlegging van nieuwe stukken door het 
openbaar ministerie na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 127, vierde of vijfde lid, Wetboek van 
Strafvordering, het onderzoek volledig is en of nieuwe onderzoekshandelingen dienen te worden bevolen; 
dergelijk oordeel levert geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek 
van Strafvordering, noch een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent derhalve de 
inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR 
P.00.1382.N, nr 621.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Neerlegging van nieuwe stukken door het openbaar ministerie na het 
verstrijken van de termijn van artikel  127, 4de of 5de lid, Sv. - Oordeel omtrent de volledigheid van het onderzoek en de 
uitvoering van bijkomende onderzoekshandelingen - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 135 Wetboek van Strafvordering

8 januari 2002P.99.1529.N AC nr. 13

Wanneer de appèlrechters in strafzaken reeds in een arrest oordelen dat het hoger beroep ontvankelijk is, en 
aldus hun rechtsmacht over dat geschilpunt hebben uitgeput, het niet noodzakelijk dezelfde rechters hoeven 
te zijn die daarna in een ander arrest uitspraak doen over de gegrondheid (1). (1) Cass., 3 juni 1985, A.R. nr 
7338, nr 596; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr 1430.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Beslissing over de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep - Uitspraak over de gegrondheid - Samenstelling van de zetel

11 december 2001P.00.0666.N AC nr. ...
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Wanneer enkel de burgerlijke partij hoger beroep aantekent tegen de beslissing, waarbij een beklaagde wordt 
vrijgesproken en de rechter zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering, 
dienen de appèlrechters over deze laatste uitspraak te doen; zulks houdt in dat, ook al heeft de beslissing van 
vrijspraak bij gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie kracht van gewijsde, de appèlrechters 
moeten nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde feiten die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag 
liggen, bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berokkend (1). (1) Cass., 20 maart 1996, AR 
P.95.1172.F, nr. 100; 4 maart 1997, AR P.96.1473.N, nr. 120.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vrijspraak - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij

- Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering

21 november 2001P.01.1509.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. ... .

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Veroordeling bij verstek - Onmiddellijke aanhouding - Hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is ingediend door een persoon die 
door de correctionele rechtbank bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, 
wanneer het hoger beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet 
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (1) (Impliciet). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Veroordeling bij verstek - Onmiddellijke aanhouding - Hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep

17 oktober 2001P.01.0807.F AC nr. ...

Het arrest dat, na een vonnis te hebben gewijzigd dat de beschikking tot verwijzing alsook de daaropvolgende 
proceshandelingen nietig had verklaard, over de grond van de zaak uitspraak doet en de beklaagde 
veroordeelt, moet niet met eenparigheid van stemmen van de leden van het hof van beroep worden gewezen 
(1). (1) Zie Cass., 11 dec. 1933 (Bull. en Pas., 1934, I, 98) ; 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 141).

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Gevallen waarin die 
vereist is - Beschikking tot verwijzing en de daaropvolgende proceshandelingen nietig verklaart gewijzigd door hof van 
beroep

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

16 oktober 2001P.00.0207.N AC nr. ...

De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs in 
hoger beroep, de vordering die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering voor de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits de uitbreiding of de 
wijziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf (1). (1) Cass., 13 dec. 1989, A.R. 
7756, A.C. 1989-90, nr 238; 23 dec. 1992, A.R. 44, A.C. 1991-92, nr 813.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Burgerlijke partij - Nieuwe 
vordering - Wijziging - Uitbreiding

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2001P.01.1020.F AC nr. ...

De termijn van vijftien dagen waarbinnen het hoger beroep tegen een op tegenspraak gewezen vonnis moet 
worden ingesteld, wordt niet verlengd t.a.v. de partij die noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen 
woonplaats in België heeft (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7625, nr. 262.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Vonnis op tegenspraak - 
Appellant - Geen enkele woonplaats in België

- Art. 3 KB nr. 301 van 30 maart 1936

- Art. 203 Wetboek van Strafvordering

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

19 september 2001P.01.0535.F AC nr. ...
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Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, dient de rechter in 
hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend 
feit bewezen is en of het aan de burgerlijke partij schade heeft berokkend (1). (1) Cass., 20 maart 1996, A.R. 
P.95.1172.F, nr. 100.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijspraak - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Devolutieve kracht

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

19 september 2001P.01.1143.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het O.M. in zijn vorderingen 
een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld moet worden in de beslissing of in het proces-
verbaal van de rechtszitting; geen enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hoger beroep een 
samenvatting van de zaak te geven (1). (1) Zie Cass., 12 april 1998, nr. 488.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Openbaar ministerie - Vordering - Inhoud

- Artt. 210 en 234 Wetboek van Strafvordering

18 september 2001P.99.1841.N AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de strafvordering of 
over de burgerlijke rechtsvordering of deze vorderingen niet ontvankelijk heeft verklaard, moet de rechter, die 
op het hoger beroep hetzij van het openbaar ministerie, hetzij van de burgerlijke partij deze beslissingen teniet 
doet, over de grond zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering beslissen (1). (1) Cass., 
16 maart 1976, A.C. 1976, 825.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van de rechter - Eerste 
rechter die zich onbevoegd verklaart - Hoger beroep hetzij van het openbaar ministerie, hetzij van de burgerlijke partij - 
Uitspraak bij wijze van evocatie

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

11 september 2001P.98.0760.N AC nr. ...

De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich te laten 
vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren, ontnemen hem de mogelijkheid zijn 
verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze en schenden aldus artikel  6.1 en 6.3, c E.V.R.M., 
nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang hebben 
op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij artikel  185 en 211 Sv.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot 
vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 6, § 3.c - Rechtstreekse werking van 
verdragsbepalingen

- Artt. 185 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

11 september 2001P.99.0324.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 11 sept. 2001, AR P.99.0324.N, nr ....

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Stedenbouw - Herstelvordering - 
Hoger beroep van het openbaar ministerie

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Stedenbouw - Herstelmaatregel - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie

De bevoegdheid van het openbaar ministerie om hoger beroep in te stellen tegen de door de eerste rechter 
inzake stedenbouw bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van voorafgaande toestemming van de 
gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Stedenbouw - Herstelmaatregel - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering
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Nu de beslissing van de strafrechter waarbij hij in stedenbouw uitspraak doet op de herstelvordering van de 
gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van 
die vordering, volgt hieruit dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de 
strafvordering, ook de beslissing over de herstelvordering aanhangig maakt bij de appèlrechter (1). (1) Zie de 
concl. van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Stedenbouw - Herstelvordering - 
Hoger beroep van het openbaar ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0542.N AC nr. ...

Artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de beslissingen van de strafgerechten (1). (1) 
VAN COMPERNOLLE, J.Het hoger beroep in het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de wet 
van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk 
Recht (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1993 (3de druk), p. 174 e.v., nrs. 20 e.v.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Tergend en roekeloos hoger beroep - 
Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 2 en 1072bis Gerechtelijk Wetboek

Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de onderzoeksgerechten bevoegd om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Onderzoeksgerechten - Tergend en 
roekeloos hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Onderzoeksgerechten - Tergend en roekeloos 
hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid

- Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0685.N AC nr. ...

De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek 
maakt geen grond van verval van de strafvordering in de zin van Hoofdstuk IV van de voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering en van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uit.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde - Regeling van de 
rechtspleging - Niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering - Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 
Sw. - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 5 Strafwetboek

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

De weigering van de raadkamer, die gelast werd met de rechtspleging, om een nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling te bevelen levert geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent 
derhalve de inverdenkinggestelde geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass. 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 
621.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde - Regeling van de 
rechtspleging - Verzoek om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling - Weigering - Beschikking tot verwijzing - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0687.N AC nr. ...

De artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, welke rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang 
genieten op de minder gunstige bepalingen van het interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te 
verdedigen met bijstand van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, 
niettegenstaande de door artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde opgelegde 
verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn cliënt te vertegenwoordigen ook al 
toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen (1) Zie Cass., 16 maart 1999, AR 
P.98.0861.N, nr. 158 en J.T., 2000, 124 met noot KUTY, F.; 8 juni 1999, AR P.97.1104.N, nr. 335; 15 feb. 2000, 
AR P.98.0760.N, nr. 122.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verstek - Beklaagde - Vertegenwoordiging 
door raadsman - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 6, § 3.c - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen
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- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, de beslissing waarbij de appèlrechters de versteklatende beklaagde 
het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid 
ontnemen zijn verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch 
strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in het kader van dit 
verzet te laten bijstaan door een raadsman (1). (1) Zie Cass., 16 maart 1999, AR P.98.0861.N, nr. 158 en J.T., 
2000, 124 met noot KUTY, F.; 8 juni 1999, AR P.97.1104.N, nr. 335; 15 feb. 2000, AR P.98.0760.N, nr. 122; 
TRAEST, Ph.De vertegenwoordiging van de afwezige beklaagde", T. Strafr., 2000, p. 205. De beslissing van het 
geannoteerde arrest ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens dat reeds eerder, onder meer in zijn arrest van 21 januari 1999, nr. 26103/95, zaak Van Geyseghem t. 
België, J.T., 1999, 174 en Rev. Dr. Pén., 1999, 780-784, met noot BEERNAERT, A.M., benadrukte dat de 
omstandigheid dat de beklaagde in een latere fase van de rechtspleging alsnog de mogelijkheid heeft om zich 
te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze op zich niet doorslaggevend is.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verstek - Beklaagde - Vertegenwoordiging 
door raadsman - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 6, § 3.c - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

24 juli 2001P.01.0864.F AC nr. ...

De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen een 
beschikking tot verwijzing overeenkomstig artikel  135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de 
verdachte instelt tegen een arrest, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens hoedanigheid van 
burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de 
raadkamer, is dus niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0457.N, nr. 19, en de concl. adv.-
gen. P. DUINSLAEGER ; Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Beschikking van 
buitenvervolgingstelling van raadkamer - Hoger beroep van een persoon wiens hoedanigheid van burgerlijke partij betwist 
wordt - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - Verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

17 juli 2001P.01.0972.N AC nr. ...

Inzake uitlevering bedraagt de termijn voor de vreemdeling om hoger beroep in te stellen tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering 
verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen vanaf de dag waarop 
de beschikking is betekend (1). (1) Cass. 28 april 1999, AR P.99.0475.F, nr 249.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Uitlevering - In het buitenland 
verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Beschikking van de raadkamer

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...

De noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten te verrichten is niet een van de middelen die de 
verdachte krachtens de artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv., voor de kamer van inbeschuldigingstelling kan doen 
gelden tegen de beschikking tot verwijzing.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de 
verdachte - Grieven - Aanvullende opdrachten

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

22 mei 2001P.01.0303.N AC nr. ...

Het hoger beroep van het openbaar ministerie dat in het algemeen belang werd ingesteld betreft zowel de 
uitspraak voor de schuld als voor de straf (1). (1) Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging (1999), nr 2039 
e.v.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Vonnis van 
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onbevoegdheid - Wijziging - Verplichting voor de appèlrechter

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van verdediging 
eerbiedigt ; de miskenning ervan valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde 
alleen in hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie (1). (1) Zie Cass., 
25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500 ; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21 ; 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, 
nr. 389.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging - 
Voorwaarden - Recht van verdediging

De evocatie van de zaak krachtens artikel  215 Sv., waarvan de draagwijdte niet beperkt is, vormt voor de 
appèlrechter een wettelijke verplichting die het gevolg is van de vernietiging van de beroepen beslissing, die 
gegrond is op gegevens die de partijen hebben kunnen tegenspreken (1) ; de appèlrechter moet de beklaagde 
bijgevolg niet op de hoogte brengen van de evocatie en zijn recht van verdediging wordt niet miskend. (1) Zie 
Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0420.F, nr. 365.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Evocatie - Begrip - Gevolgen - Recht 
van verdediging

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

15 mei 2001P.01.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van 
voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring

Geen verdrags- of wetsbepaling verleent aan de personen die worden getroffen door een voorlopige 
maatregel of door een inbeslagneming in toepassing van de wet van 20 mei 1997 een onmiddellijk 
rechtsmiddel, en met name het rechtsmiddel van hoger beroep, tegen de beschikking tot 
uitvoerbaarverklaring van een rechtshulpverzoek strekkende tot een dergelijke voorlopige maatregel of 
inbeslagneming (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van 
voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring

- Art. 5 Overeenkomst 8 nov. 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van 
misdrijven

- Art. 10 Wet 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van 
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen

15 mei 2001P.01.0050.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de appelrechters ten onrechte zeggen dat zij de zaak aan zich trekken, heeft geen 
nietigheid tot gevolg, wanneer zij op dezelfde wijze konden beslissen ingevolge de devolutieve werking van het 
hoger beroep (1). (1) Cass., 30 april 1997, A.R. P.97.0022.F, nr 209.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Foutieve evocatie - Devolutieve 
kracht van het hoger beroep

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

De afstand die het O.M. doet van zijn hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, heeft geen uitwerking op het verloop van de strafvordering, die bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig blijft (1). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
2de uitg., 1999, blz. 849, nr. 1992.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Strafvordering - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Afstand

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...
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Art. 8, eerste lid, Besl. W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair gerechtshof bij meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het 
oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een 
vrijspraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 11 
oktober 2000 (101/2000, B.S. 29 december 2000, blz. 43347); cass., 10 januari 2001, A.R. P.98.1505.F, A.C., 
nr...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Militair gerechtshof - Wijziging van de 
beslissing tot vrijspraak - Strafverzwaring - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

4 april 2001P.01.0042.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, A.C., 2001, nr...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Gevallen waarin die 
vereist is

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, A.C., 2001, nr...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Vonnis van 
onbevoegdheid - Wijziging - Verplichting voor de appèlrechter

Het arrest dat een vonnis van onbevoegdheid van de correctionele rechtbank wijzigt en de voortzetting van 
het debat beveelt teneinde de grond van de zaak te onderzoeken, moet niet worden gewezen met 
eenstemmigheid van de leden van het hof van beroep(1).(1)Zie Cass., 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 141).

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Gevallen waarin die 
vereist is

De appèlrechter die het beroepen vonnis tenietdoet omdat de eerste rechter zich ten onrechte onbevoegd 
heeft verklaard, moet uitspraak doen over het gehele geschil dat bij de eerste rechter regelmatig aanhangig 
was gemaakt en door die eerste rechter niet ten gronde is beoordeeld ; in dat geval heeft het hoger beroep, in 
strafzaken, devolutieve kracht m.b.t. de zaak zelf en is er voor de appèlrechter geen grond om de zaak aan zich 
te trekken wanneer hij die beslissing tenietdoet, zich bevoegd verklaart en over de grond uitspraak doet of de 
voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten gronde te behandelen(1).(1)  Zie Cass., 20 juli 1963 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 1145); 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 141)..

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Vonnis van 
onbevoegdheid - Wijziging - Verplichting voor de appèlrechter

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

3 april 2001P.00.1595.N AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter bijtreden, 
geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge 
onregelmatige samenstelling van de zetel over (1). (1) zie R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, nrs. 2095 en 2096 en de aldaar vermelde rechtspraak.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Eigen redenen van de appelrechters - Nietigheid van het 
beroepen vonnis

13 maart 2001P.00.1760.N AC nr. ...

De appelrechters verzwaren de tegen de beklaagde uitgesproken straf niet en hoeven niet met eenparigheid te 
oordelen, wanneer zij, nadat de eerste rechter enkel een gevangenisstraf heeft uitgesproken, die 
gevangenisstraf verminderen en daarbij een geldboete opleggen (1). (1) Zie cass. 28 maart 1979, A.C. 1978-79, 
893.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Verzwaring van de toestand 
van de beklaagde - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

13 februari 2001P.01.0196.N AC nr. ...
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Maakt geen rechtsgeldige akte van hoger beroep uit de verklaring die een gedetineerde doet aan een 
bewaarder van de inrichting waar de appellant opgesloten is, als niet blijkt dat die bewaarder de gemachtigde 
is van de directeur van die inrichting (1). (1) Zie: Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.1409.F, A.C. 1995, nr 562.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vorm - Verklaring van hoger beroep door 
gedetineerde

- Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893

6 februari 2001P.99.0527.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat het vonnis van de correctionele rechtbank tenietdoet omdat het feit slechts een 
wanbedrijf oplevert waarvan de kennisneming aan de politierechtbank is opgedragen, is gehouden over het 
aldus heromschreven feit uitspraak te doen, wanneer noch het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij 
de verwijzing hebben gevorderd (1). (1) Cass., 1 okt. 1996, A.R. nr P.96.0504.N, nr 343.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vonnis waarbij het verzet ongedaan 
werd verklaard - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 192 en 213 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.99.0331.N AC nr. ...

De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk verklaren van het verzet strekt 
zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort 
bestaan, zodat het hoger beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate 
aanhangig blijft voor de appelrechters (1). (1) Zie Brussel, 23 jan. 1990, R.D.P., 1990, p. 804 met noot.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Beroepen vonnis - Meerdere 
beslissingen in éénzelfde vonnis - Vonnis bij verstek ten overstaan van één partij en op tegenspraak ten overstaan van een 
andere partij - Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet van één partij en hoger beroep van een andere partij - 
Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het 
verstekvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Meerdere beslissingen in éénzelfde vonnis - Vonnis 
bij verstek ten overstaan van één partij en op tegenspraak ten overstaan van een andere partij - Samenloop van 
rechtsmiddelen - Verzet van één partij en hoger beroep van een andere partij - Rechtsmiddelen die verschillende 
beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waarop 
de vernietiging betrekking heeft

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Meerdere partijen - Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet en 
hoger beroep - Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard verzet - 
Vernietiging van het verstekvonnis - Draagwijdte - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

28 november 2000P.00.1383.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf verminderen en de bijkomende 
straf van terbeschikkingstelling van de regering toevoegen verzwaren zij de door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet en dienen ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen (1). (1) Vgl. cass., 21 
dec. 1976, A.C., 1977, 455.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Vermindering van 
hoofdstraf - Toevoeging van terbeschikkingstelling van de regering - Geen strafverzwaring

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

15 november 2000P.00.1271.F AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk heeft gemaakt van het slagen 
voor een of meerdere onderzoeken, kan het appèlgerecht die veiligheidsmaatregel alleen opleggen met 
eenstemmigheid van zijn leden (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 456) ; 17 nov. 1981, A.R. 6568 (ibid., 
1981-82, 373) ; 10 sept. 1991, A.R. 4745, nr. 13, noot 1 ; 22 juni 1993, A.R. 6417, nr. 300 (redenen).

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Veiligheidsmaatregel - 
Verval van het recht tot sturen - Herstel - Verplichting om aan bepaalde onderzoeken te voldoen

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 38, § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968
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14 november 2000P.98.1412.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem uitgesproken straf, 
in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is (1). (1) Zie Cass., 
5 okt. 1988, AR 6753, nr 71 en, voor een bijzondere toepassing, Cass., 31 maart 1992, AR 5098, nr 410.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Straf - Motivering - Strafverzwaring

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1382.N AC nr. ...

De weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen, levert geen 
onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de 
burgerlijke partij geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie 
van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Verzoek om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling - Weigering - 
Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

Het oordeel van de raadkamer of een in toepassing van artikel 127, vierde of vijfde lid, Wetboek van 
Strafvordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd, heeft niets uitstaande met de regelmatigheid van 
de verwijzingsbeschikking en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot 
hoger beroep (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Oordeel omtrent de uitvoering van een bijkomende onderzoekshandeling - 
Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.00.1320.F AC nr. ...

De jeugdrechter die, op het hoger beroep van een ouder van een minderjarige tegen de beslissing van de 
jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel 
bijkomend onderzoek beveelt en t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, 
onder bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hoger beroep uitspraak doen, als hij de 
uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt (1). (1) Zie Cass., 17 maart 1998, A.R. P.98.0034.N, nr. 151.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van de rechter - 
Jeugdbescherming - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare 
pedagogische maatregelen - Arrest - Gerechtskosten

- Artt. 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 162, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 april 1990

3 oktober 2000P.00.1152.N AC nr. ...

Krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de in verdenking gestelde slechts tegen een 
verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in artikel 539 
beoogde rechtsmiddel, hoger beroep instellen: 1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is 
ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de 
vermelde gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de verwijzingsbeschikking zelf is 
aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr....

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Gevallen

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

26 september 2000P.00.1150.N AC nr. ...
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Geen eenparigheid is vereist voor de motieven op grond waarvan de door de eerste rechter opgelegde straf in 
hoger beroep wordt bevestigd (1) (2). (1) Zie Cass., 4 nov. 1986, AR 213, nr 140. (2) in de zaak die het voorwerp 
uitmaakt van bovenstaand arrest oordeelden de appèlrechters, enerzijds, dat de door de eerste rechter 
uitgesproken straffen principieel niet aangepast waren aan de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de 
beklaagden, maar, anderzijds, dat rekening houdend met de vastgestelde vertraging in de voortzetting van de 
strafvordering de in het beroepen vonnis bepaalde straffen dienden te worden bijgetreden. In het middel werd 
aangevoerd dat deze redenering impliceert dat de straffen volgens de appèlrechters moesten worden 
verzwaard, zodat, althans volgens eiser, deze beslissing met eenparigheid van stemmen diende te worden 
genomen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bevestiging van de straf op grond van een 
gewijzigde motivering - Eenparigheidsvereiste - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

5 september 2000P.00.0988.N AC nr. ...

Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk cassatieberoep toegelaten ook 
in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin 
van artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de kritiek op de 
motivering van deze beschikking erop neerkomt alleen het bestaan van voldoende bezwaren te betwisten (1). 
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20, met conclusie van het openbaar ministerie en noot (2); 27 
juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr ... en de afwijkende stelling in Cass., 7 juni 2000, A.R. P.00.0668.F, nr ...; A. 
MASSETLe nouveau règlement de la procédure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.C.): un an d'application de la 
réforme Franchimont", Proces & Bewijs, p. 23 e.v.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beschikking van de raadkamer - 
Inverdenkinggestelde

28 juni 2000P.00.0835.F AC nr. ...

Wanneer de verdachte zich in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer beroept op een in artikel  131, § 1, 
Sv., bedoelde grond van nietigheid, schendt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling artikel  135, § 
2, van dat wetboek, als dat arrest het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank verwerpt, op grond dat de zaak reeds is beslecht 
door een vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin uitspraak wordt gedaan over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte, en door een arrest van het Hof van Cassatie dat het cassatieberoep 
tegen die beslissing heeft verworpen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Nietigheidsgrond - 
Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Vorig arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

27 juni 2000P.99.0127.N AC nr. ...

De beslissing in hoger beroep waarbij de beklaagde wordt veroordeeld nadat in eerste aanleg de 
strafvordering niet ontvankelijk werd verklaard, mag niet volstaan met de enkele vermelding van artikel  
211bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige stemmen is gewezen (1).  (1) Cass., 11 sept. 1990, AR 
nr. 3935, nr. 17 en 27 okt. 1999, AR nr. P.99.1040.F, nr. 570.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Vereiste eenstemmigheid - Vaststelling door 
de appelrechter

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

27 juni 2000P.99.1659.N AC nr. ...

Behoudens het geval van artikel  205 Sv. is een dagvaarding om voor een appèlrechter in strafzaken te 
verschijnen slechts een dagstelling (1). (1) zie Cass., 26 maart 1985, AR nr. 9212, nr. 453.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vorm - Dagvaarding voor de 
appelrechter - Dagstelling

13 juni 2000P.98.0810.N AC nr. ...
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Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering vindt geen toepassing op de wijze van stemmen in het Militair 
gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt geregeld door artikel 8 van de besluitwet van 14 
september 1918 (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, AR nr. P.98.0094.F, nr. 224.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Militair gerechtshof - Strafverzwaring - 
Eenparigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Besl. W. 14 sept. 1918

7 juni 2000P.00.0425.F AC nr. ...

Wanneer het rechtscollege, op het hoger beroep tegen een vonnis dat één enkele straf heeft uitgesproken 
voor verschillende telastleggingen, één ervan splitst van de andere telastleggingen, zijn uitspraak hierover 
aanhoudt en voor de andere telastleggingen één enkele straf uitspreekt die lichter is dan die welke de eerste 
rechter had opgelegd, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van zijn leden te worden gewezen (1). 
(1) Zie Cass., 21 april 1999, A.R. P.99.0401.F, nr. 232.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eerste rechter - Enige straf - Appelgerecht - 
Splitsing van een telastlegging - Lichtere enige straf voor de andere telastleggingen - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

30 mei 2000P.00.0545.N AC nr. ...

Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N, nr ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Geesteszieke - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling 
voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - 
Toepassing

De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de geïnterneerde en van de procureur des 
Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep aan de geïnterneerde op wiens verzoek geen 
einde aan de tenuitvoerlegging van de internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op 
proef wordt aan de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld (1). (1) Zie referten in de 
andersluidende conclusie van het O.M.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Geesteszieke - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling 
voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - 
Toepassing

10 mei 2000P.99.1887.F AC nr. ...

De appelrechters kunnen niet, zonder eenstemmigheid, de duur van het door de eerste rechter verleende 
uitstel van tenuitvoerlegging van de straf verlengen, zelfs niet als zij de door de eerste rechter uitgesproken 
straf handhaven (1). (1) Cass., 24 maart 1992, A.R. 5063, nr. 392.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Uitstel - Duur - Verlenging - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

9 mei 2000P.99.0181.N AC nr. ...

Schendt artikel  211bis Sv. het vonnis in hoger beroep dat dezelfde geldboete als de eerste rechter uitspreekt, 
maar de vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder daarbij vast te stellen dat zulks met eenparige 
stemmen werd  beslist. (1) (1) Zie Cass., 14 okt. 1986, A.R. nr. 386, nr. 83 en 2 juni 1993, A.R. nr. P.93.0219.F, 
nr. 265.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Vervangende 
gevangenisstraf - Verzwaring

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

2 mei 2000P.00.0100.N AC nr. ...

Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over de waarde van het verzet tegen een door dit 
rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, mag de tegen de beklaagde door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet verzwaren dan met eenparige stemmen van zijn leden, ook indien het vonnis of arrest 
bij verstek met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken straf wettig had 
verzwaard. (4) (4) Cass., 9 maart 1993, A.R. 6135, nr. 135

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Arrest op verzet - Verzwaring van de straf - 
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Eenparigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

12 april 2000P.00.0007.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechtbank, dat de persoonlijke 
verschijning van de beklaagde beveelt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Politierechtbank - Persoonlijke verschijning - 
Ontvankelijkheid

- Art. 152, § 3, eerste lid Wetboek van Strafvordering

21 maart 2000P.98.1172.N AC nr. ...

Voldoet aan de vereiste van artikel  205 Sv. de betekening en dagvaarding waarbij aan het exploot het bevel 
tot dagvaarding is gehecht waarin vermeld is dat het openbaar ministerie in hoger beroep is gekomen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Beroep van het openbaar ministerie bij 
gerecht dat hiervan kennis moet nemen - Betekening van het hoger beroep met dagvaarding - Geldigheidsvereiste

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

16 februari 2000P.99.1826.F AC nr. ...

Art. 211bis Sv., dat van toepassing is op de appèlgerechten, houdt geen verband met de rechtspleging inzake 
voorwaardelijke invrijheidstelling; de beslissing tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt 
genomen met meerderheid van stemmen, aangezien eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor 
beslissingen die de invrijheidstelling onder de bij wet gestelde voorwaarden toekennen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

15 februari 2000P.98.0270.N AC nr. ...

Wanneer de rechter in correctionele-of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen uitspraak heeft gedaan over de 
schuld en over de op te leggen straf, draagt de devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de 
appelrechter op.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Eerste rechter - Afzonderlijke 
uitspraak over schuld en straf - Onbeperkt hoger beroep door beklaagde en openbaar ministerie - Devolutieve werking

- Artt. 199 en 202 Wetboek van Strafvordering

25 januari 2000P.97.0156.N AC nr. ...

Een betekening aan de procureur des Konings van het hoger beroep van het O.M. bij het gerecht dat van het 
beroep kennis moet nemen in het geval van een beklaagde met woonplaats in Polen is noch met toepassing 
van artikel  40, eerste lid, Ger.W., noch met toepassing van het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag, rechtsgeldig.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep door O.M. bij gerecht dat 
hiervan kennis moet nemen - Betekening van het hoger beroep - Beklaagde met woonplaats in Polen - Betekening aan de 
procureur des Konings - Geldigheid

- Artt. 16 en 23 Verdr. van 13 mei 1931 van uitlevering en van gerechtelijken bijstand in strafrechtelijke zaken 
gesloten tusschen het Koninkrijk België en de Poolsche republiek

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

Het Militair Gerechtshof dat een vrijsprekend vonnis wijzigt, hoeft niet vast te stellen dat het met eenparige 
stemmen uitspraak doet.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - 
Veroordeling - Eenstemmigheid

- Art. 58, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering
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- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meerderheid van stemmen genomen worden, zonder dat het 
eenstemmigheid van de leden van dat hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de 
krijgsraad opgelegde straffen verzwaren.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - 
Veroordeling - Eenstemmigheid - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 58, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

19 januari 2000P.00.0059.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat de beslissing van de eerste rechter nietig heeft verklaard en bij wege van nieuwe 
beschikkingen uitspraak doet, hoeft noch over de gronden van die beroepen beslissing noch over een daaraan 
gehecht stuk uitspraak te doen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Beslissing van de eerste rechter - 
Nietigverklaring - Nieuwe beschikkingen - Gronden van de beroepen beslissing - Verplichting van het hof van beroep

12 januari 2000P.99.1490.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, kan de termijn van hoger beroep jegens hem niet ingaan, 
als het vonnis hem niet op regelmatige wijze is betekend, zelfs als de akte van betekening hem overhandigd 
werd.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Verstekvonnis - Onregelmatige 
betekening - Hoger beroep van de veroordeelde - Termijn - Begin

11 januari 2000P.99.0905.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 januari 2000, P.99.0905.N, voltallige zitting, nr...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beschikking van de raadkamer - 
Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 Sv.

Ingevolge artikel  135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de volgende 
beschikkingen van de raadkamer: 1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
als bedoeld in artikel 131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen 
voor de raadkamer; 2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.; 3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de 
atikelen 129 en 130 Sv. in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde 
dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan 
na de debatten voor de raadkamer; 4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast; Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, 
en 135, § 2, Sv., volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van ingeschuldigingstelling, zodat hij geen 
onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeshuldigingstelling die 
oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem 
naar de correctionele rechtbank verwijst.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beschikking van de raadkamer - 
Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 Sv.

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

5 januari 2000P.99.0978.F AC nr. ...

Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg en in burgerlijke zaken 
gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt door een toestand die verholpen dient te 
worden  ; dat is niet het geval wanneer het hof van beroep, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de 
toestand van die partij verergert.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Verergering van de toestand - Openbare orde - Ontvankelijkheid

- Art. 138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

22 december 1999P.99.1115.F AC nr. ...

Wanneer alleen de beklaagde hoger beroep instelt, kan deze niet worden veroordeeld tot meerdere straffen 
wegens feiten waarvoor de eerste rechter slechts één enkele straf heeft uitgesproken.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van de beklaagde 
alleen - Verzwaring van de straf - Onwettigheid

- Artt. 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

27 oktober 1999P.99.1040.F AC nr. ...

Om een door de correctionele rechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger beroep te veroordelen, moet het 
hof van beroep uitspraak doen met eenparige stemmen van zijn leden.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Vrijspraak door de 
correctionele rechtbank - Wijziging door het hof van beroep

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

De beslissing in hoger beroep waarbij de in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld, mag niet 
volstaan met de enkele vermelding van artikel  211bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige 
stemmen is gewezen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid vereist - Vaststelling door 
de appelrechter

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Gegrond is het middel gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre wordt 
geoordeeld dat de termijn van 24 uren vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te 
tekenen voor de burgerlijke partij die niet woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk 
arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en dat 
het hoger beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Burgerlijke partij die niet 
woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar woonplaats te kiezen - 
Termijn van hoger beroep tegen beschikking raadkamer

- Artt. 68 (oud) en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.99.1351.N AC nr. ...

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Hoger beroep tegen arrest van het Hof van Cassatie

13 oktober 1999P.99.0830.F AC nr. ...

Het arrest, dat, bij wege van nieuwe beschikkingen, de door de eerste rechter niet vrijgesproken beklaagde 
veroordeelt, zonder de hem opgelegde straffen te verzwaren, hoeft niet met eenparige stemmen van de leden 
van het hof van beroep gewezen te worden.

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

Er is geen strafverzwaring wanneer de appelrechter, nadat de eerste rechter ingevolge eenheid van opzet één 
straf had uitgesproken wegens verscheidene misdrijven, deze straf behoudt alhoewel hij slechts nog bepaalde 
misdrijven in aanmerking neemt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Eén enkele straf door de eerste rechter uitgesproken wegens 
verschillende misdrijven - In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in aanmerking genomen - Handhaving van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf - Strafverzwaring - Toepassing

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

7 september 1999P.98.1282.N AC nr. ...
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De appèlrechters, ook al doen zij enkel uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering, vermogen niet wettig te 
oordelen dat de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, die door de eerste rechter niet bewezen werden 
bevonden, bewezen zijn, zonder vast te stellen dat zij uitspraak doen met eenparigheid van stemmen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vrijspraak van de 
beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

22 juni 1999P.98.0462.N AC nr. ...

Nietig is de beslissing van de appelrechters, waarbij zij de door de eerste rechter opgelegde gevangenisstraf 
bevestigen en de beklaagde daarenboven veroordelen tot een geldboete, vermeerderd met de wettelijke 
opdeciemen en een vervangende gevangenisstraf, zonder vast te stellen dat zij over dat punt uitspraak hebben 
gedaan met eenparige stemmen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bijkomende veroordeling tot geldboete - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

9 juni 1999P.99.0258.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters, op het hoger beroep tegen een vrijsprekend vonnis met afwijzing van de 
burgerlijke rechtsvordering, enerzijds de strafvordering vervallen verklaren wegens verjaring en, anderzijds, de 
burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaren, dient deze laatste beslissing met eenparigheid van stemmen te 
worden genomen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in 
eerste aanleg - Afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling tot schadevergoeding in hoger beroep - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

9 juni 1999P.99.0259.F AC nr. ...

Het vonnis dat, alleen op het ontvankelijke hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend 
vonnis waarbij haar vordering wordt afgewezen, schadevergoeding aan die burgerlijke partij toekent, moet 
vaststellen dat het met eenparige stemmen is gewezen, in zoverre het het misdrijf waarop de burgerlijke 
rechtsvordering berust, bewezen verklaartikel ~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in 
eerste aanleg - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling tot schadevergoeding in hoger beroep - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Wanneer de appèlrechters de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaven, dienen zij met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen om het door de eerste rechter verleende uitstel van 
tenuitvoerlegging van de straf in te trekken.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Intrekking van het uitstel - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

28 april 1999P.99.0475.F AC nr. ...

Inzake uitlevering bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, 
vierentwintig uur te rekenen van de betekening van die beschikking.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Uitlevering - In het buitenland 
verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Beschikking van de raadkamer

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

21 april 1999P.99.0401.F AC nr. ...

Wanneer het gerecht, op het hoger beroep tegen een vonnis dat één enkele straf heeft uitgesproken voor 
verschillende telastleggingen, één ervan niet bewezen verklaart doch niettemin de door de eerste rechter 
uitgesproken straf handhaaft, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van de leden worden gewezen.
~
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Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eerste rechter - Meerdere telastleggingen - 
Een enkele straf - Appelgerecht - Vrijspraak uit hoofde van één telastlegging - Handhaving van de straf - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.99.0026.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling is niet gebonden aan de door artikel  30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 
voorgeschreven termijn van vijftien dagen, wanneer zij uitspraak doet op het hoger beroep van de verdachte 
tegen een beschikking van de raadkamer die, bij het regelen van de rechtspleging door de verdachte naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, zijn hechtenis handhaaft.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - 
Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Hoger beroep - Termijn om uitspraak te doen

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het hoger beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer, dat gegrond is op de in artikel  
131, § 1, Sv., bedoelde onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheden of op gronden van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, die reeds tijdens het debat voor de raadkamer 
bestonden, is alleen ontvankelijk als het middel bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer is aangevoerd.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep van 
de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, en 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

Er staat geen hoger beroep open tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, wanneer zij bij het 
regelen van de rechtspleging de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, zijn voorlopige hechtenis 
handhaaft.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - 
Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Rechtsmiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 26, § 3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 december 1998P.98.1441.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen, nu de appelrechters, op grond van de overweging dat uit de 
aangevoerde middelen geen onregelmatigheid, verzuim of grond tot nietigheid in een daad van onderzoek of 
bij het verkrijgen van het bewijs kan worden afgeleid, aldus uitspraak doen over een geschil betreffende een 
onregelmatigheid van een onderzoeksmaatregel.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Verdachte - Onderzoeksgerechten - Raadkamer - 
Verwijzing - Rechtsmiddel - Onderzoeksmaatregel - Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

8 december 1998P.97.0533.N AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter, voor wie de rechtspleging in het Nederlands geschiedt, het verzoek van de 
beklaagde tot verwijzing naar een rechtbank waarvan de taal der rechtspleging het Frans is zonder enige 
motivering heeft afgewezen, is niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij de appelrechters, na te 
hebben vastgesteld waar het misdrijf is gepleegd en dat, indien de beklaagde zich persoonlijk had aangeboden 
ter rechtszitting, zijn gezegdes konden worden overgebracht door een tolk, oordelen niet te kunnen ingaan op 
de aanvraag van de beklaagde tot verwijzing.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Taalgebruik - Gerechtszaken - Verzoek tot 
verandering van taal - Weigering

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

19 november 1998P.98.0947.F AC nr. ...

Om de beklaagde te veroordelen tot een verbeurdverklaring die de eerste rechter niet heeft uitgesproken, 
dient het hof van beroep uitspraak te doen met eenparigheid van stemmen en zulks in zijn arrest vast te 
stellen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid van stemmen - 
Verbeurdverklaring niet door de eerste rechter uitgesproken
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- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 42 Strafwetboek

6 oktober 1998P.98.1196.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over het verzoek tot 
invrijheidstelling van de geïnterneerde uitgesteld wordt tot de eerstvolgende nuttige zitting, op verzoek van 
het openbaar ministerie wegens onvolledig maatschappelijk verslag, staat niet gelijk met een beslissing tot 
afwijzing van het verzoek om invrijheidstelling waartegen hoger beroep kan ingesteld worden bij de hoge 
commissie tot bescherming van de maatschappij.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Beslissing - Uitstel - Gevolg - Ontvankelijkheid

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

22 september 1998P.98.1149.N AC nr. ...

Nietig is de beslissing van de appelrechters waarbij zij, zonder vast te stellen dat de beslissing met eenparige 
stemmen is genomen, de veroordeling door de eerste rechter tot een hoofdgevangenisstraf bevestigen en 
daarenboven een geldboete opleggen, ook al verlenen zij, anders dan de eerste rechter, voor de 
hoofdgevangenisstraf ten dele uitstel.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bevestiging van de veroordeling tot 
gevangenisstraf maar voor een gedeelte ervan wordt uitstel verleend - Bijkomende veroordeling tot geldboete - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

30 juni 1998P.97.0281.N AC nr. ...

Nu alleen de administratie de strafvordering strekkende tot toepassing van boete, verbeurdverklaringen of het 
sluiten van fabrieken uitoefent, na de conclusies van het openbaar ministerie te hebben gehoord, vermogen 
de appelrechters niet, bij ontstentenis van hoger beroep door deze administratie, de ten laste van beklaagde 
uitgesproken verbeurdverklaring te verzwaren.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Douane en accijnzen - Geen hoger 
beroep door administratie - Verbeurdverklaring - Verzwaring - Wettelijkheid

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

2 juni 1998P.96.1587.N AC nr. ...

Het gerecht in hoger beroep dat, met toepassing van artikel  215 Sv., over de zaak zelf beslist na een vonnis 
alvorens recht te doen te hebben vernietigd of gewijzigd, vermag de beklaagde te veroordelen zonder dat 
hierover met eenparige stemmen moet worden beslist.~

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

- Artt. 211bis en 215 Wetboek van Strafvordering

Ongeacht de bepaling van artikel  1046 Ger.W. kan het openbaar ministerie hoger beroep instellen tegen elke 
beslissing die de uitoefening van de strafvordering belemmert.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing die de uitoefening van de strafvordering 
belemmert - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

27 mei 1998P.98.0260.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen 
woonplaats heeft, dan wordt het vonnis, dat hem bij verstek veroordeelt, hem op regelmatige wijze betekend, 
als de betekening gedaan wordt aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de 
vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting houdt; aangezien die betekening geldt als een 
betekening aan de woonplaats, is het hoger beroep dat meer dan vijftien dagen na de dag van die betekening 
ingesteld wordt, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Verstekvonnis - Betekening aan de 
procureur des Konings - Wettigheid - Hoger beroep - Termijn van hoger beroep - Vertrekpunt
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- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

12 mei 1998P.98.0485.N AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter een veroordeling uitspreekt zonder de staat van herhaling in acht te nemen waarin 
de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd, zijn de appelrechters die de door de eerste rechter opgelegde straf 
bevestigen wegens het in staat van wettelijke herhaling gepleegde misdrijf, niet gehouden hun beslissing met 
eenparige stemmen te nemen.

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 56 Strafwetboek

18 maart 1998P.97.1564.F AC nr. ...

De betekening van het hoger beroep op straffe van verval, binnen vijfentwintig dagen te rekenen van de 
uitspraak van het vonnis, is alleen van toepassing wanneer dat beroep uitgaat van het openbaar ministerie bij 
het rechtscollege dat van het hoger beroep moet kennisnemen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vorm - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Kennisgeving van het hoger beroep

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

Op het hoger beroep van de minderjarige, verdacht van een als misdrijf omschreven feit, tegen de door de 
jeugdrechter getroffen beslissing van onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de te zijnen aanzien voorlopig 
genomen maatregelen van bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, in deze stand van de rechtspleging, 
de minderjarige niet in de kosten van de rechtspleging in graad van hoger beroep te veroordelen en dient hij 
deze kosten aan te houden totdat over het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Jeugdrechtbank - Voorlopige 
maatregelen ten aanzien van een minderjarige - Voorbereidende rechtspleging - Hoger beroep van de minderjarige - 
Gevolgen - Gerechtskosten

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter,eerste lid,a)en c) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

18 februari 1998P.97.1360.F AC nr. ...

De appèltermijn van de beklaagde die bij verstek is veroordeeld, valt samen met de gewone en niet met de 
buitengewone verzettermijn.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Hoger beroep van de beklaagde

17 februari 1998P.96.0312.N AC nr. ...

Het hoger beroep van de beklaagde tegen de eindbeslissing, en bij ontstentenis van hoger beroep tegen het 
tussenvonnis dat bij miskenning van het verbod in correctionele- en politiezaken van gesplitste uitspraak 
betreffende schuld en straf reeds heeft geoordeeld over een materiëel of moreel element van het feit dat de 
beklaagde wordt ten laste gelegd, omvat niettemin alle niet van elkaar af te scheiden elementen van de 
strafvordering en onderwerpt zodoende noodzakelijkerwijze het onderzoek omtrent de wettigheid van het 
tussenvonnis aan de appelrechters in zoverre dit reeds over sommige elementen oordeelde.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Correctionele- en politiezaken - 
Gesplitste uitspraak tussen schuld en straf - Geen hoger beroep tegen tussenvonnis - Devolutie

- Artt. 199 en 202 Wetboek van Strafvordering

10 februari 1998P.96.0785.N AC nr. ...

Wanneer het appèlgerecht de door de eerste rechter met uitstel van de tenuitvoerlegging uitgesproken straf 
vermindert, en slechts ten dele het door de eerste rechter verleende uitstel van de tenuitvoerlegging behoudt, 
hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van de leden te worden gewezen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eerste rechter - Strafrechtelijke 
veroordeling - Uitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf - Appelgerecht - Veroordeling tot lagere straf - Uitstel van 
de tenuitvoerlegging van een gedeelte van de hoofdstraf - Eenstemmigheid
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- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

2 december 1997P.96.0117.N AC nr. ...

Verantwoorden hun beslissing niet naar recht, de appelrechters, die na het hoger beroep van het openbaar 
ministerie wegens laattijdigheid niet ontvankelijk te hebben verklaard, het beroepen vonnis bevestigen mits de 
wijziging dat de burgerlijke aansprakelijkheid eveneens wordt uitgesproken voor de geldboete, terwijl het 
beroepen vonnis deze enkel uitsprak voor de bijzondere vergoeding voor de slachtofferhulp.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Geen hoger beroep O.M. - 
Burgerlijke aansprakelijkheid - Uitbreiding omvang - Devolutie

- Artt. 202 en 205 Wetboek van Strafvordering

25 november 1997P.95.1350.N AC nr. ...

De vrijwillige verschijning als wijze van aanhangigmaking bij de appelrechters is niet toelaatbaar.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Beklaagde - Vrijwillige verschijning - 
Toelaatbaarheid

In hoger beroep mag aan de beklaagde geen ander feit dan dat van de vervolging ten laste worden gelegd.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Feit - Grenzen

Ook in tweede aanleg heeft de rechter het recht en de plicht het feit van de vervolging volledig en juist te 
kwalificeren, mits het feit hetzelfde blijft en de beklaagde de gelegenheid krijgt zich over de nieuwe 
kwalificatie te verdedigen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Taak van de rechter - Kwalificatie

25 november 1997P.95.1479.N AC nr. ...

Op het hoger beroep van de beklaagde alleen tegen het vonnis op verzet hebben de appelrechters geen 
rechtsmacht om de afzonderlijke beslissing, in zoverre het verzet ontvankelijk werd verklaard, te wijzigen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beroepen beslissing - Beslissing op verzet - Hoger 
beroep van de beklaagde - Afzonderlijke beslissing waarbij het verzet ontvankelijk werd verklaard - Geen hoger beroep - 
Rechtsmacht van de appelrechters

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht van het hoger 
beroep - Beroepen beslissing - Beslissing op verzet - Hoger beroep van de beklaagde - Afzonderlijke beslissing waarbij het 
verzet ontvankelijk werd verklaard - Geen hoger beroep - Bevoegdheid van de appelrechters

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N (A.C., 1997, nr ...)~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Vonnis gewezen ter zake van wraking - Vorm van het hoger beroep

Hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over een verzoek tot wraking van een rechter van de 
correctionele rechtbank dient te worden ingesteld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei - Vonnis gewezen ter zake van wraking - Vorm van het hoger beroep

- Art. 842 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1997P.97.0671.F AC nr. ...

De appèlrechter kan, alleen op de hogere beroepen van het openbaar ministerie en van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde die voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, de 
beslissing op de rechtsvordering van de burgerlijke partij tegen de beklaagde niet wijzigen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht - Burgerlijke 
rechtsvordering van een burgerlijke partij tegen de beklaagde - Hoger beroep van het openbaar ministerie en van de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 1997P.97.0666.F AC nr. ...
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In strafzaken wordt, onder voorbehoud van het geval van artikel  205 Sv., de zaak bij de appèlrechter 
aanhangig gemaakt door de verklaring van hoger beroep en niet door de dagvaarding om voor de rechter te 
verschijnen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vorm - Aanhangigmaking van de zaak bij 
de appèlrechter - Modaliteiten

Wanneer, buiten het geval van artikel  205 Sv., het hof van beroep, op het hoger beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij de correctionele rechtbank de beklaagde veroordeelt, 
uitspraak doet bij verstek ten aanzien van de beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen 
in hoger beroep, heeft het ontbreken van een regelmatige dagvaarding niet tot gevolg dat de zaak niet bij het 
hof van beroep aanhangig is doch enkel dat de beklaagde niet bij verstek kan worden gevonnist.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - rechtszitting - Beklaagde 
niet gedagvaard om te verschijnen - Niet verschenen beklaagde

3 september 1997P.97.1083.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van het hof van beroep, dat de straf met eenparigheid van stemmen 
verzwaart op grond van wettelijke herhaling, die noch in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer noch in 
het beroepen vonnis is vermeld, zonder aan te geven dat het hof van beroep met eenparigheid van stemmen 
over die omstandigheid uitspraak heeft gedaan, nu de beklaagde de mogelijkheid heeft gehad om kennis te 
nemen van de stukken waaruit zij blijkt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Wettelijke herhaling - Hof van beroep - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

2 september 1997P.97.1093.N AC nr. ...

Zo blijkt dat een partij geen principaal beroep instelde tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis, is het tegen 
deze partij als incidenteel bestempeld beroep niet ontvankelijk.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Incidenteel beroep - Ontstentenis van hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 203, § 4 Wetboek van Strafvordering

24 juni 1997P.97.0559.N AC nr. ...

De termijn van hoger beroep tegen een beschikking waarbij ten aanzien van een minderjarige een maatregel 
met toepassing van artikel 52ter Jeugdbeschermingswet genomen werd, loopt, voor de ouder die ter 
rechtszitting niet aanwezig was, vanaf de kennisgeving van de beschikking bij gerechtsbrief.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Aanvang - Jeugdbescherming - 
Maatregel - Ouder

- Art. 52ter, vierde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Uit de omstandigheid dat de wetgever, omwille van de frequente hoogdringendheid van ten aanzien van 
minderjarigen te nemen maatregelen, niet in de oproeping van partijen heeft voorzien, kan niet afgeleid 
worden dat de niet ter zitting van de jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de minderjarige geen partij zou 
zijn.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Jeugdbescherming - Maatregelen - Ouder

- Art. 52ter, vierde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

11 juni 1997P.97.0736.F AC nr. ...

Niet vatbaar voor hoger beroep is de afzonderlijke en met redenen omklede beschikking van de raadkamer 
die, bij de regeling van de rechtspleging door verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte in hechtenis blijft.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - 
Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 26, § 3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 juni 1997P.95.1321.N AC nr. ...
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De beslissing die, op het hoger beroep van de beklaagde alleen, door de eerste rechter in solidum met zijn 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar veroordeeld tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij, deze 
veroordeling herleidt ten opzichte van deze verzekeraar, miskent de kracht van het gewijsde van het vonnis 
van de eerste rechter.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Burgerlijke rechtsvordering - 
Beklaagde en vrijwillig tussengekomen verzekeraar - Veroordeling - Hoger beroep van de beklaagde alleen - Verstek van de 
verzekeraar - Kracht van gewijsde - Veroordeling

- Artt. 2 en 28 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht - Burgerlijke 
rechtsvordering - Beklaagde en vrijwillig tussengekomen verzekeraar - Veroordeling - Hoger beroep van de beklaagde 
alleen - Verstek van de verzekeraar - Veroordeling - Wettigheid

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

3 juni 1997P.97.0016.N AC nr. ...

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de appelrechter, die 
uitspraak doet op het hoger beroep van het O.M.  en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet 
van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Verstekvonnis - Geen hoger beroep 
van het O.M. - Verzet van de beklaagde - Verzetvonnis - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - 
Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

30 april 1997P.97.0022.F AC nr. ...

Het feit dat een appèlrechter het beroepen vonnis onterecht vernietigd heeft en de zaak aan zich heeft 
getrokken, belet hem niet om op geldige wijze uitspraak te doen, wegens de devolutieve kracht van het hoger 
beroep.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Foutieve vernietiging van het 
beroepen vonnis - Devolutieve kracht van het hoger beroep

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis moet de appèlrechter 
uitspraak doen over de burgerlijke rechtsvordering, door na te gaan of de beklaagde een fout heeft begaan, 
ook al is die fout het misdrijf waarvan hij vrijgesproken werd.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vonnis van 
onbevoegdverklaring - Bevoegdheden van de appèlrechter

- Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering

30 april 1997P.97.0562.F AC nr. ...

Wanneer alleen de verdachte hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij zijn 
invrijheidsstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de handhaving 
van zijn hechtenis niet bevelen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige hechtenis - 
Invrijheidstelling onder borgtocht - Alleen hoger beroep van de verdachte - Handhaving van de hechtenis - Verzwaring van 
de toestand van de verdachte

- Art. 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de procureur des Konings tegen een vrijspraak van een beklaagde hoger beroep instelt 
en niet tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou 
bevinden neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde gepleegde misdrijf niet weg, noch 
heeft ze het verval van de strafvordering tot gevolg.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vrijspraak - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie beperkt tot één vrijspraak - Gevolg - Strafbaarheid - Strafvordering
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Het staat aan de procureur des Konings te oordelen of er grond is tot het instellen van hoger beroep tegen een 
beslissing waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het openbaar 
ministerie is het de strafrechter niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet 
hoger beroep in te stellen te beoordelen of hem ter zake bevel te geven.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Openbaar ministerie - 
Onafhankelijkheid - Beoordelingsbevoegdheid

4 maart 1997P.96.1473.N AC nr. ...

De appelrechter dient, op een ontvankelijk hoger beroep van een burgerlijke partij tegen een vonnis waarbij 
een beklaagde werd vrijgesproken, ook al is de beslissing van vrijspraak in kracht van gewijsde gegaan, alsnog 
na te gaan, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, of het als misdrijf gekwalificeerde feit dat aan de 
burgerlijke rechtsvordering ten grondslag ligt, bewezen is en of het aan de burgerlijke partij schade heeft 
berokkend.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vrijspraak - Kracht van 
gewijsde - Rechtsmacht

- Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering

7 januari 1997P.95.0782.N AC nr. ...

De rechter in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter waarbij deze zich ratione loci onbevoegd 
verklaart bevestigt, vermag niet mede over de zaak zelf te beslissen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Evocatie - Vereisten

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1997P.96.0191.N AC nr. ...

Nietig is het arrest van het hof van beroep dat het vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt, wanneer 
het aan de appelrechters overgelegde dossier het door de griffier ondertekend afschrift van het bestreden 
vonnis niet bevat.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Bestreden vonnis - Niet door de griffier ondertekend 
afschrift

- Art. 207 Wetboek van Strafvordering

17 december 1996P.96.0368.N AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters die, 
ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, de zaak opnieuw onderzoeken, het beroepen vonnis, 
wat één telastlegging betreft, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter bevestigen, wat een 
andere telastlegging betreft, met eigen motieven oordelen dat de eerste rechter ten onrechte een 
verschoningsgrond had aangenomen en op grond hiervan een onwettige straf uitsprak, de beklaagde schuldig 
verklaren aan deze laatste telastlegging, zoals omschreven in de beschikking tot verwijzing en hem, in 
aanmerking genomen de correctionalisering van dit feit, met eenparige stemmen veroordelen tot de bij de wet 
bepaalde straffen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve werking - Meerdere 
telastleggingen - Eén onwettige straf - Bevestiging - Hervorming - Motivering

- Artt. 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering

11 december 1996P.96.1527.F AC nr. ...

De datum van de verklaring van hoger beroep van een gedetineerde wordt bepaald door zijn wilsuiting ten 
overstaan van de gevangenisdirecteur of diens afgevaardigde;  die wilsuiting wordt ingeschreven in het 
gevangenisregister.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Gedetineerde - Verklaring van hoger 
beroep - Datum

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

5 november 1996P.95.0803.N AC nr. ...
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Het gerecht in hoger beroep kan, op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij, de definitief 
vrijgesproken beklaagde niet tot schadeloosstelling van deze burgerlijke partij veroordelen dan met de 
vaststelling dat het met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak doet, vermits deze beslissing inhoudt dat 
de verweerder schuldig is aan het hem ten laste gelegde misdrijf.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Vrijspraak van de 
beklaagde - Enkel hoger beroep van de burgerlijke partij - Wijziging

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

30 oktober 1996P.96.0570.F AC nr. ...

Met betrekking tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering is eenstemmigheid slechts vereist wanneer, 
op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen tegen een vonnis dat de beklaagde heeft vrijgesproken en 
de correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, de 
appelrechters die beslissing wijzigen en schadevergoeding toekennen aan die partij;  eenstemmigheid is niet 
vereist om de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, wanneer de appelrechters, op 
de burgerlijke rechtsvordering, eenstemmig het vrijsprekend vonnis gewijzigd hebben en de ten laste gelegde 
feiten hebben bewezen verklaard.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Hoger beroep tegen het 
vonnis dat de burgerlijke rechtsvordering verwerpt - Eenstemmigheid vereist

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

22 oktober 1996P.95.0540.N AC nr. ...

Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige staat te herstellen een 
beslissing volgt die het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van het 
openbaar ministerie de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - 
Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Beslissing die het algemeen belang schaadt - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1996P.96.0504.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat het vonnis tenietdoet omdat het feit slechts een wanbedrijf oplevert, waarvan de 
kennisneming aan de politierechtbank is opgedragen, is gehouden over het aldus heromschreven feit uitspraak 
te doen, wanneer noch het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij de verwijzing hebben gevorderd.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vonnis op verzet - Vordering van de 
burgerlijke partij - Afwijzing - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Incidenteel beroep van de beklaagde en van de 
civielrechtelijk aansprakellijke partij - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 192 en 213 Wetboek van Strafvordering

11 september 1996P.96.0277.F AC nr. ...

In strafzaken wordt de regelmatig bij de eerste rechter ingestelde burgerlijke rechtsvordering door de 
verklaring van hoger beroep bij het appèlgerecht aanhangig gemaakt; de appèlrechters moeten bijgevolg 
uitspraak doen over de aldus bij hun aanhangig gemaakte burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs als de 
burgerlijke partijen geen conclusies neerleggen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep

- Artt. 202, 203 en 203bis Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep

- Artt. 202, 203 en 203bis Wetboek van Strafvordering

3 september 1996P.95.0388.N AC nr. ...
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Ingevolge het hoger beroep van een burgerlijke partij tegen een op verzet gewezen vonnis, dat haar vordering 
afwijst, hoeven de appelrechters niet enkel de grieven van die burgerlijke partij tegen dit vonnis te 
onderzoeken, doch eveneens elk verweer vanwege de andere partijen, met name de beklaagde en zijn 
civielrechtelijk aansprakelijke partij, die aanvoeren dat, in strijd met wat het vonnis op verzet daaromtrent had 
beslist, het verzet van de burgerlijke partij op civielrechtelijk gebied niet ontvankelijk was, beslissing, 
waartegen de beklaagde en de civielrechtelijk aansprakelijke partij, bij gebrek aan belang, geen ontvankelijke 
rechtsmiddel konden instellen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Vonnis op verzet - Vordering van de 
burgerlijke partij - Afwijzing - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Incidenteel beroep van de beklaagde en van de 
civielrechtelijk aansprakellijke partij - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

5 juni 1996P.96.0004.F AC nr. ...

De regel van de eenstemmigheid geldt niet wanneer de appelrechter, met toepassing van nieuwe 
wetsbepalingen waarbij het bedrag van de opdeciemen wordt gewijzigd, de bijdrage aan het Bijzonder Fonds 
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verhoogt.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke 
gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage - Opdeciemen - Verhoging in hoger beroep - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 1, eerste lid Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 24 dec. 1993

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

- Art. 1, 2° Wet 24 dec. 1993

29 mei 1996P.96.0713.F AC nr. ...

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling na de beschikking van de raadkamer te hebben vernietigd, 
uitspraak doet bij wege van nieuwe beschikkingen en, zoals de vernietigde beschikking, de voorlopige 
hechtenis handhaaft, wijzigt zij geen voor de verdachte gunstige beschikking en hoeft zij derhalve niet met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Voorlopige hechtenis - Handhaving bevolen 
door de raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vernietiging van de beschikking - Handhaving van de hechtenis - 
Eenparigheid niet vereist

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet, op het 
hoger beroep tegen die beslissing, de kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt en de 
hechtenis handhaaft, uitspraak wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep en niet bij wege van 
evocatie.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige hechtenis - Handhaving 
bevolen door de raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vernietiging van de beschikking - Devolutieve kracht

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 mei 1996P.95.1422.F AC nr. ...

Het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een vonnis van de politierechtbank wordt regelmatig 
ingesteld door een verklaring ter griffie van de voornoemde rechtbank binnen de bij artikel   203, § 1, Sv. 
bepaalde termijn.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vonnis van de politierechtbank - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie - Vorm

- Artt. 174 en 202, 5° Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1412.N AC nr. ...

De burgerlijke partij kan het haar bij artikel  135 Sv. toegekende recht om hoger beroep in te stellen tegen een 
door de raadkamer gewezen beschikking van buitenvervolgingstelling slechts uitoefenen indien haar 
burgerlijke partijstelling ontvankelijk is en zij derhalve op regelmatige wijze als partij kan optreden.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Burgerlijke partij - Onderzoeksgerechten - 
Raadkamer - Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel

20 maart 1996P.95.1172.F AC nr. ...
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Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, dient de rechter in 
hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend 
feit bewezen is en of het schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Burgerlijke rechtsvordering - 
Vrijspraak - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Devolutieve kracht

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

17 januari 1996P.95.1389.F AC nr. ...

Inzake uitlevering bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, 
vierentwintig uur te rekenen van de betekening van die beschikking.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - In het buitenland verleend 
bevel tot aanhouding - Uitlevering - Beschikking van de raadkamer - Exequatur

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

9 januari 1996P.95.0348.N AC nr. ...

Een akte van hoger beroep in strafzaken die niet goedgekeurde doorhalingen bevat, moet gelezen worden met 
behoud van de geschrapte woorden maar zij is niet nietig wanneer de zonder goedkeuring geschrapte 
woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Akte van hoger beroep - Niet goedgekeurde doorhalingen

- Art. 78 Wetboek van Strafvordering

Een hoger beroep in strafzaken is niet nietig doordat in de akte van hoger beroep doorhalingen zonder enig 
verband met de vermelding van een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm, niet 
regelmatig zijn goedgekeurd.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Akte van hoger beroep - Niet goedgekeurde doorhalingen - 
Geldigheid van rechtsmiddel

20 december 1995P.95.1409.F AC nr. ...

Wanneer een gehechte, bij een ten overstaan van de gevangenisdirecteur of diens afgevaardigde gedane 
verklaring hoger beroep heeft ingesteld tegen een beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, is 
het hoger beroep rechtsgeldig, ook al is de verklaring niet overgezonden aan de met de overschrijving ervan 
belaste griffier.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Gehechte - Verklaring van hoger beroep 
gedaan ten overstaan van de gevangenisdirecteur of diens afgevaardigde - Verklaring niet overgezonden aan de griffie van 
het gerecht

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

4 oktober 1995P.95.0166.F AC nr. ...

Eenstemmigheid van de leden van het hof van beroep is vereist voor het arrest dat opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling beveelt voor ten laste gelegde feiten die het bewezen verklaart, terwijl de eerste 
rechter die niet bewezen had verklaard.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling - Strafvordering

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Eenstemmigheid van de leden van het hof van beroep is niet vereist voor het arrest dat de beklaagde 
veroordeelt, terwijl de eerste rechter zich ertoe beperkt had de splitsing te bevelen van de tegen de beklaagde 
ingestelde vervolging en de zaak sine die te verwijzen.~

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

12 september 1995P.94.0386.N AC nr. ...

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hoger beroep is gekomen, mag de appelrechter, op het 
hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de 
toestand van de beklaagde niet verzwaren.~
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Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Geen hoger beroep O.M. - Verzet 
van de beklaagde - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - Beslissing over dat hoger beroep - Verzwaring van de 
toestand van de beklaagde - Vonnis bij verstek - Vonnis op verzet

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

12 september 1995P.95.0558.N AC nr. ...

De regel luidens welke de appelrechter op het hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op 
verzet van de beklaagde gewezen vonnis de toestand van de beklaagde niet mag verzwaren wanneer het O.M. 
niet in hoger beroep is gekomen tegen het verstekvonnis, geldt niet bij veroordeling uit hoofde van een 
aanvullende telastlegging waarvoor de beklaagde tijdens de rechtspleging op verzet in eerste aanleg vrijwillig is 
verschenen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Veroordeling - Geen hoger beroep 
O.M. - Verzet van de beklaagde - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - Beslissing over dat hoger beroep - 
Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Vonnis bij verstek - Vrijwillige verschijning voor aanvullende telastlegging

- Artt. 147, 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

20 juni 1995P.95.0105.N AC nr. ...

De in artikel  211bis Sv. vastgestelde regel van de eenstemmigheid is van toepassing in de bij die wetsbepaling 
opgesomde gevallen, zelfs als de rechter in hoger beroep, overeenkomstig artikel  215 Sv., het eerste vonnis 
tenietdoet en uitspraak doet bij wege van een nieuwe beschikking.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de 
beklaagde - Teniet doen van het beroepen vonnis - Eenstemmigheid

23 mei 1995P.94.0078.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie en met name de procureur des Konings behoudt het recht om hoger beroep in te 
stellen, ook al zou hij ter rechtszitting van de correctionele rechtbank ingestemd hebben met de door de 
beklaagde gevraagde en door de rechtbank gelaste opschorting van de uitspraak.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Opschorting van de veroordeling - Instemming - 
Openbaar ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

2 mei 1995P.93.0126.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep, ingeval de 
betekening is gebeurd door afgifte van het afschrift van het exploot op het politiecommissariaat ingevolge 
artikel  37 Ger.W., behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen 
na die afgifte.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - Aanvangstijdstip

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

7 maart 1995P.94.1086.N AC nr. ...

De burgerlijke partij kan het haar door artikel  135 Sv. toegekende recht om hoger beroep in te stellen tegen 
een door de raadkamer gewezen beschikking van buitenvervolgingstelling slechts uitoefenen indien haar 
burgerlijke partijstelling ontvankelijk is en zij derhalve op regelmatige wijze als burgerlijke partij kan optreden.
~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Burgerlijke partij - Regeling van de procedure - 
Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel - Onderzoeksgerechten - Raadkamer

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1995P.93.1005.N AC nr. ...

De uitspraak van de appelrechters waarbij de opdecimes van de bijdrage tot financiering van het Bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden worden verhoogd en waarbij een 
veroordeling tot gerechtskosten voor het eerst in hoger beroep wordt opgelegd, vereist geen éénparigheid nu 
het geen straffen betreft.~

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

P. 1181/30476-9-2016



28 februari 1995P.93.1774.N AC nr. ...

Wanneer op het hoger beroep tegen een vrijsprekend vonnis met afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering, 
de appelrechters enerzijds de strafvordering vervallen verklaren wegens verjaring en, anderzijds, de burgerlijke 
rechtsvordering gegrond verklaren, dient deze laatste beslissing met eenparigheid van stemmen te worden 
gewezen, in zoverre het misdrijf, waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, bewezen wordt verklaard.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Vrijspraak in eerste aanleg - Afwijzing van de 
burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling tot schadevergoeding in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - 
Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

28 februari 1995P.93.1781.N AC nr. ...

De appelrechter die de straf van de eerste rechter bevestigen en deze ook opleggen voor feiten die de eerste 
rechter enkel bewezen had verklaard alsmede voor feiten waarvoor de behandeling sine die was verdaagd 
geworden, dienen hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen.~

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

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

7 december 1994P.94.0312.F AC nr. ...

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de inventaris van het in eerste aanleg 
samengestelde dossier door de griffier is ondertekend, dat blijkens die inventaris het dossier een uittreksel uit 
het beroepen vonnis bevat en dat op dat stuk alle voor een eensluidend afschrift van dat vonnis vereiste 
vermeldingen voorkomen, zijn die vaststellingen voldoende om het bij het dossier gevoegde afschrift als 
eensluidend met het vonnis te beschouwen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beroepen vonnis - Voeging van een afschrift bij het 
dossier

- Art. 207 Wetboek van Strafvordering

22 november 1994P.94.0416.N AC nr. ...

Wanneer de burgerlijke partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van afwijzing van haar 
vordering, miskent de appelrechter de devolutieve kracht van het hoger beroep van de overige partijen als hij 
die vordering toewijst.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Afwijzing van burgerlijke 
rechtsvordering door beroepen vonnis - Geen hoger beroep van burgerlijke partij - Toewijzing van burgerlijke 
rechtsvordering door appelrechter - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Wettigheid

- Artt. 202, 2° en 203 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het hoger beroep van het openbaar ministerie bij het gerecht dat van het hoger beroep kennis moet 
nemen, gericht is tegen een beklaagde die zijn woonplaats in België heeft, moet het exploot waarbij dat 
beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het beroep, dagvaarding bevatten om voor het 
appelgerecht te verschijnen binnen zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het beroepen vonnis.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Hoger beroep tegen vonnis van politierechtbank - Beklaagde met woonplaats in België - Dagvaarding voor het 
appelgerecht - Geen dagvaarding binnen zestig dagen na uitspraak van beroepen vonnis - Wettigheid - Termijn

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

9 november 1994P.94.0656.F AC nr. ...

De regel van de eenstemmigheid vervat in artikel  211bis Sv. geldt niet wanneer de appelrechter, met 
toepassing van nieuwe wetsbepalingen waarbij het bedrag van de opdeciemen wordt gewijzigd, de bijdrage 
aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verhoogt.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke 
gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage - Verhoging in hoger beroep - Eenstemmigheid

- Art. 1, eerste lid Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 24 dec. 1993

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

9 november 1994P.94.0891.F AC nr. ...

P. 1182/30476-9-2016



Het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een vonnis van de politierechtbank wordt ingesteld bij 
deurwaardersexploot, dat wordt betekend aan de partij tegen wie het beroep gericht is, met dagvaarding om 
voor de correctionele rechtbank te verschijnen binnen de bij de wet voorgeschreven termijn.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vonnis van de politierechtbank - Hoger 
beroep van de procureur des Konings - Vorm

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

8 november 1994P.92.7200.N AC nr. ...

De appelrechter is zonder rechtsmacht wanneer het openbaar ministerie in zijn akte van hoger beroep 
gewaagt van een ander misdrijf dan dat waarvan de beklaagde vrijgesproken werd.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vrijspraak wegens een misdrijf - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie - Ander misdrijf - Appèlrechter - Rechtsmacht

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

12 oktober 1994P.94.0446.F AC nr. ...

Wanneer noch door het O.M. noch door de beklaagde hoger beroep wordt ingesteld, dan is de tegen die 
beklaagde ingestelde strafvordering niet aanhangig bij de rechter in hoger beroep.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Strafvordering - Openbaar ministerie - Beklaagde - 
Ontstentenis van hoger beroep - Beslissing

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

20 september 1994P.92.7159.N AC nr. ...

Er is verzwaring van de toestand van de beklaagde in hoger beroep wanneer de appelrechter dezelfde 
hoofdgevangenisstraf en dezelfde boete oplegt als de eerste rechter, maar aan de beklaagde het uitstel t.a.v. 
de hoofdgevangenisstraf ontneemt, terwijl hij het toekent voor de geldboete.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Verzwaring van de toestand van de 
beklaagde - Hoofdgevangenisstraf - Intrekking van het uitstel van de tenuitvoerlegging - Geldboete - Toekenning van het 
uitstel van de tenuitvoerlegging

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

14 september 1994P.94.0538.F AC nr. ...

De beslissing in hoger beroep waarbij de in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld, mag niet 
volstaan met de enkele vermelding van artikel  211bis, Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige 
stemmen is gewezen.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Artikel 211bis, Sv. - Eenstemmigheid vereist - 
Vaststelling door de appelrechter

Om een door de politierechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger beroep te veroordelen, moet de 
correctionele rechtbank uitspraak doen met eenparige stemmen van haar leden.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - Vrijspraak door de 
politierechtbank - Wijziging door de correctionele rechtbank

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

7 september 1994P.94.0410.F AC nr. ...

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling neemt 
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvordering en moet zij, ondanks het niet instellen van 
hoger beroep door de procureur des Konings, zich uitspreken over de bezwaren en aldus uitspraak doen over 
die rechtsvordering, ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar hoger beroep.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van de burgerlijke 
partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Geen hoger beroep van het O.M. - Bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling

- Art. 5 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

22 juni 1994P.94.0334.F AC nr. ...

Op het enkele hoger beroep van de beklaagde kan de appelrechter de straf niet verzwaren, zelfs als de door de 
eerste rechter uitgesproken straf lager ligt dan het wettelijke minimum.~
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Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van de beklaagde 
alleen - Straf lager dan het wettelijke minimum - Strafverzwaring

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

1 juni 1994P.94.0122.F AC nr. ...

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, dient de rechter in 
hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend 
feit bewezen is en of het schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep van de burgerlijke 
partij - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak - Devolutieve kracht

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

1 juni 1994P.94.0577.F AC nr. ...

In de regel kan de verdachte geen verzet doen tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen;  van die regel wordt echter afgeweken wanneer de verdachte een 
geschil inzake bevoegdheid opwerpt in de zin van artikel  539 Sv.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Ontvankelijkheid - Regeling van de rechtspleging - 
Beschikking van de raadkamer - Verzet

18 mei 1994P.94.0012.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde onder meer wegens niet-verzekering van zijn voertuig is veroordeeld, het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met hem veroordeeld is tot schadeloosstelling van de 
getroffene van het door de beklaagde veroorzaakte ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de 
zaak is gesteld, verbiedt het gezag van gewijsde van de veroordeling de appelrechter niet om, in geval van 
ontvankelijk hoger beroep van de getroffene, burgerlijke partij, en van het Gemeenschappelijk Fonds, het 
misdrijf "niet-verzekering" niet bewezen te verklaren op de burgerlijke rechtsvordering, de verzekeraar te 
veroordelen en het Gemeenschappelijk Fonds buiten de zaak te stellen.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Veroordelend vonnis - Hoger beroep 
van de burgerlijke partij

10 mei 1994P.94.0014.N AC nr. ...

Er is verzwaring van de toestand van de beklaagde in hoger beroep wanneer de appelrechter het in eerste 
aanleg toegestane uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf geheel of gedeeltelijk intrekt, ook al blijft de 
door de eerste rechter uitgesproken straf gehandhaafd.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Gehele of 
gedeeltelijke intrekking van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hoger beroep is gekomen, mag de appelrechter, op het 
hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de 
toestand van de beklaagde niet verzwaren.~

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Bij verstek gewezen vonnis - Geen 
hoger beroep O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - 
Beslissing over dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet de 
kamer van inbeschuldigingstelling, op het tegen die beslissing ingestelde hoger beroep, uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Voorlopige hechtenis - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Handhaving - Raadkamer

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

1 maart 1994P.94.0070.N AC nr. ...

De regel van de eenparigheid van stemmen moet in acht worden genomen als de appelrechter, op het verzet 
van de veroordeelde, opnieuw uitspraak moet doen op het hoger beroep en zelfs als het op verzet gewezen 
arrest de veroordeling die wettig was uitgesproken bij verstek, bevestigt.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verstek -  -  - Strafverzwaring
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- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

TUCHTZAKEN

17 september 2004D.03.0019.N AC nr. 419

Wanneer tegen een bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van de Orde van architecten op 
dezelfde datum zowel verzet als hoger beroep wordt ingesteld, sluit de beslissing die het verzet ontvankelijk 
verklaart uit dat het beroep nadien eveneens ontvankelijk wordt verklaard.

Tuchtzaken - Architecten - Gelijktijdig verzet en hoger beroep - Beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart

- Art. 26, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

20 november 2003D.02.0028.N AC nr. 585

De nationale raad van de Orde van architecten is geen vervolgende partij bij de raden van de Orde, en hoeft 
geen reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om hoger beroep tegen de beslissing van de provinciale 
raad van de Orde te kunnen instellen (1). (1) Zie Cass., 20 nov. 1981, nr 189; 5 juni 1992, AR 7635, nr 522; 15 
jan. 1998, AR D.95.0010.N, nr 28.

Tuchtzaken - Orde van architecten - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep door nationale raad - Belang - 
Ontvankelijkheid

- Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Devolutieve kracht - Evocatierecht - Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid

- Art. 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

De behandeling van de zaak in hoger beroep sluit niet uit dat ze terug naar de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren moet worden verwezen.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Devolutieve kracht - Terugverwijzen - Provinciale raad - Mogelijkheid

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het 
recht heeft hoger beroep in te stellen.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.1

1 februari 2001C.00.0587.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. De Riemaecker, cass., 1 feb. 2001, A.R. C.00.0587.F, nr...

Tuchtzaken - Notariaat - Vonnis - Betekening - Hoger beroep - Meer dan vijftien dagen na de betekening - Ontvankelijkheid

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het door eiser meer dan vijftien dagen na de betekening van het 
bestreden vonnis ingestelde hoger beroep, dat in tuchtzaken is gewezen met toepassing van artikel 110 van de 
wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, die is aangevuld bij de wet van 4 mei 1999 (1). (1) Zie de 
verwijzingen in concl. O.M. en Cass., 18 feb. 1991, AR. 7311, nr 328.

Tuchtzaken - Notariaat - Vonnis - Betekening - Hoger beroep - Meer dan vijftien dagen na de betekening - Ontvankelijkheid

- aangevuld bij Wet 4 mei 1999

- Art. 110 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

- Art. 1 KB nr 261 van 24 maart 1936

22 april 1999D.98.0012.F AC nr. ...

Het naleven van de regel volgens welke het beroep tegen een beslissing van de provinciale raad van de Orde 
van geneesheren bij aangetekende brief wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale orde die de 
beslissing heeft gewezen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het beroep; het beroep dat bij 
aangetekende brief aan de raad van beroep wordt gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk.~
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Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Vorm

- Art. 29 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

3 september 1998D.97.0016.N AC nr. ...

Uit het feit dat de appelrechter die de zaak in haar geheel beoordeelt en een nietige beroepen beslissing niet 
vernietigt, volgt niet dat zijn beslissing nietig is.

Tuchtzaken - Devolutieve kracht - Nietige beroepen beslissing - Geen vernietiging

20 juni 1997D.96.0005.N AC nr. ...

Schendt artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet de beslissing van de raad van beroep waarbij voor de 
geneesheer een kortere termijn voor het hoger beroep wordt toegepast dan die welke geldt voor andere 
personen die hoger beroep kunnen instellen.~

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep - Geneesheer - Bijzitter van de 
provinciale raad - Voorzitter van de nationale raad samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

30 juni 1995D.94.0010.N AC nr. ...

Voor de raad van beroep van de Orde van architecten kan in hoger beroep worden gekomen van de beslissing 
van een provinciale raad die, uitspraak doende in tuchtzaken, een individuele maatregel beveelt die niet het 
karakter van een tuchtstraf heeft.~

Tuchtzaken - Orde van architecten - Raad van beroep - Individuele maatregel die niet het karakter van een tuchtstraf heeft - 
Bevoegdheid - Provinciale raad

- Artt. 19, 20 en 31, eerste lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

HOOFDELIJKHEID

21 september 2004P.04.0512.N AC nr. 423

Concl. adv.-generaal Th. Werquin, Cass., 21 sept. 2004, AR P.04.0512.N, A.C., 2004, nr ...

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Overdracht 
van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Naastende medeschuldenaars - Betaling door één naastende 
medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest - Bevrijding - Andere 
medeschuldenaar

De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed overeenkomstig artikel 1699 
van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld; hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, 
behoudens wat betreft de prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen 
schuldenaar heeft betaald (1). (1) Zie de tegenstrijdige conclusie van het openbaar ministerie.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Overdracht 
van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Naastende medeschuldenaars - Betaling door één naastende 
medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest - Bevrijding - Andere 
medeschuldenaar

- Art. 1699 Burgerlijk Wetboek

- Art. 50, eerste lid Strafwetboek

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelijke fout, die gezamenlijk werd 
begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bijgedragen hebben tot het ontstaan van de schade, 
geven aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor de teruggave en de schadevergoeding (1). (1) Zie Cass., 
15 feb. 1974, A.C. 1974, 632, 9 dec. 1993, A.C. 1993, nr 512; 3 mei 1996, A.R. C.95.0016.F, nr 145; STIJNS, 
S.Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over gemeenschappelijke fouten en 
samenlopende fouten", noot bij Cass., 9 dec. 1993, R. Cass., 1994, p. 54, nr 16; CORNELIS, L., Algemene theorie 
van de verbintenis, nr 135.

 - Meerdere daders - Veroordeling wegens eenzelfde misdrijf - Teruggave en schadevergoeding

- Art. 50 Strafwetboek

 - Meerdere rechtssubjecten - Gemeenschappelijke fout - Teruggave en schadevergoeding
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- Art. 50 Strafwetboek

30 mei 2002C.99.0524.N AC nr. 330

Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring enkel te zijn aanzien; de 
hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (1). (1) Zie Cass.fr., 10 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1986, 
416. De Engelse rechtspraak aanvaardt blijkbaar evenmin de doorwerking, maar zijn juistheid wordt betwijfeld; 
zie: Worldwide Carriers v. Ardtran International (1983) 1 Lloyd's Rep. 61.66, per Parker J., geciteerd door 
Malcolm A. Clarke, M.A., LL.B., PH.D, International Carriage of goods by road: CMR, Third Ed., London, Sweet & 
Maxwell, 1997, 170 en voetnoot 87. In het Duitse recht wordt de doorwerking van de reclamatie tegen de 
hoofdvervoerder aanvaard, maar het omgekeerde niet; zie: Kommentar zur CMR, Heidelberg, 766, nr A73. Zie 
ook LIBOUTON, J., noot onder het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 1976, J.T., 1996, 
525-530; en (m.b.t. de schorsing in het algemeen) DE PAGE, H., Traité, T. VII, 1957, nr 1243: "La suspension de 
la prescription étant une faveur exceptionnelle, ses effets ne peuvent s'étendre d'une personne à une autre, 
soit activement, soit passivement". Contra: Hof Gent, 25 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1987, 421, noot L.W., Kh. 
Antwerpen, 22 dec. 1995, R.H.A., 1996, 235 en Kh. Luik, 12 juni 1998, ibid., 1998, 461.

 - Vervoerders - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 32.3 - 
Schriftelijke vordering - Verjaring - Schorsing

- Artt. 1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

Vervolgingen tegen een hoofdelijke schuldenaar schorsen de verjaring niet noodzakelijk ten aanzien van allen.

 - Verjaring - Schorsing

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

15 december 2000C.98.0097.N AC nr. ...

Tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden bevrijdt kwijtschelding of 
ontslag bij overeenkomst ten voordele van één van de hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen; daartoe 
is niet vereist dat de kwijtschelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt (1). (1) Zie cass., 18 
sept. 1941, Bull. en Pas., 1941, I, 343; Cass. fr. (civ.) 3 juli 1900, Recueil Sirey, 1900, I, 441; Simler, Ph., Contrats 
et obligations, in J.Cl.Civ., Remise de dette, artikel  1282 à 1288, blz. 6; Tilleman, B., Claeys, I, Coudron, C. en 
Loontjens K., Dading, in A.P.R., E. Story-Scientia, 2000, nr 154.

 - Hoofdelijkheid tussen schuldenaars - Kwijtschelding ten voordele van een schuldenaar - Tenietgaan van de verbintenis - 
Gevolg voor de overigen - Al dan niet kosteloze kwijtschelding

- Art. 1285 Burgerlijk Wetboek

23 november 1999P.97.0945.N AC nr. ...

De bij artikel 15, eerste lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten bepaalde herstelplicht, als ambtshalve te bevelen maatregel van burgerlijke aard die tot de 
strafvordering behoort, beoogt de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van het decreet bepaalde 
misdrijven te doen ophouden en blijft onverminderd voortbestaan wanneer deze gevolgen mede door andere 
feiten, waarvoor geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn veroorzaakt; wanneer de dader van het misdrijf tot 
het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit misdrijf die schade, zoals in concreto 
vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het ten zijnen laste te bevelen herstel zich uit tot de gehele schade.

 - Strafzaken - Samenlopende fouten - Herstelplicht - Toepassing

3 mei 1996C.95.0016.F AC nr. ...

De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke 
gezamenlijk wordt begaan door verscheidene personen die wetens bijdragen tot het ontstaan van een 
schadelijk feit, zowel inzake contractuele aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~

 - Gemeenschappelijke fout

- Artt. 1202, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

26 oktober 1994P.94.0551.F AC nr. ...
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De rechter, bij wie aanhangig zijn, enerzijds, een strafvordering die verjaard is t.a.v. één van de beklaagden 
maar niet t.a.v. de anderen, en, anderzijds, tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, kan de beklaagden, 
die hij schuldig bevindt aan hetzelfde strafbaar feit, hoofdelijk veroordelen tot algehele schadeloosstelling van 
de benadeelden.~

 - Strafzaken - Verscheidene beklaagden - Strafvordering verjaard t.a.v. één der beklaagden - Tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering

- Art. 50 Strafwetboek

HUUR VAN DIENSTEN

29 oktober 2004C.03.0366.N AC nr. 519

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer heeft alle schuldvorderingen tot 
voorwerp die de aannemer put uit diens overeenkomst met de bouwheer met betrekking tot het bedoelde 
werk; hierbij is niet vereist dat de schuldvordering van de aannemer op dat ogenblik reeds opeisbaar is.

 - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering - Voorwerp - Vereiste

- Art. 1798 Burgerlijk Wetboek

23 september 2004C.02.0424.F AC nr. 429

Het beginsel dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de wederzijdse rechten van de 
schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op onherroepelijke wijze worden 
vastgesteld, belet, vanaf dat tijdstip, dat een onderaannemer de in artikel  1798 B.W. bedoelde rechtstreekse 
vordering instelt (1). (1) Zie inzake faillissement, Cass. 27 mei 2004, AR C.02.0435.N, nr .... Zie E. DIRIX, "Het 
voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W., 1995-96, p. 1232; P. GERARD en J. WENDEY, 
"Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre courant" in Liber Amicorum L. 
Simont, Ed. Bruylant, 2002, p. 385.

 - Aannemingsovereenkomst - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering - Hoofdaannemer - Vereffening - Rechtstreekse 
vordering na de vereffening - Samenloop van schuldeisers

23 september 2004C.02.0469.F AC nr. 430

Het faillissement heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer op de opdrachtgever 
onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring, de in artikel  1798 B.W. 
bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan worden ingesteld (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2004, AR 
C.02.0435.N, nr ... . Zie E. DIRIX, "Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W., 
1995-96, p. 1232; P. GERARD en J. WENDEY, "Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à 
contre courant" in Liber Amicorum L. Simont, Ed. Bruylant, 2002, p. 385.

 - Aannemingsovereenkomst - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering - Hoofdaannemer - Faillissement - Rechtstreekse 
vordering na de faillietverklaring

- Art. 16 Wet 8 aug. 1997

27 mei 2004C.02.0435.N AC nr. 288

De bij een overheidsopdracht gebezigde onderaannemer geniet zowel van de bescherming verzekerd door 
artikel  1798, eerste lid, B.W. als van deze geboden door artikel  23, Overheidsopdrachtenwet (1). (1) Verslag 
aan de Koning bij het K.B. van 26 sept. 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, B.S., 18 okt. 1996, 26833.

 - Aanneming van werk - Aannemer - Onderaannemer - Schuldvordering op aanbestedende overheid - Artikel 1798, eerste 
lid, B.W. - Artikel 23, § 2, Overheidsopdrachtenwet - Verenigbaarheid

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer voor hetgeen deze aan de aannemer 
verschuldigd is kan enkel worden ingesteld wanneer de schuldvordering van de aannemer op de bouwheer 
nog beschikbaar is in het vermogen van de aannemer (1). (1) E. DirixHet voorrecht en de directe vordering van 
de onderaannemer", R.W. 1989-1990, 1232-1235; E. Dirix en R. Decorte, Zekerheidsrechten, Story-Scientia 
1999, nr 542-543; P. Gérard en J. WindeyAction directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à 
contre-courant", in Liber amicorum Lucien Simont, 385-403. Zie J. KokelenbergArtikel 1798 van het Burgerlijk 
Wetboek bij faillissement en gerechtelijk akkoord: een steriele discussie of een Babylonische 
spraakverwarring?", T.B.B.R. 1999, (166) 171, nr 7.
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 - Aannemingsovereenkomst - Schuldvordering op de bouwheer - Faillissement van de aannemer - Rechtstreekse vordering 
van de onderaannemer

- Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek

4 april 2003C.02.0206.N AC nr. 227

Uit de samenlezing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat, in het geval een 
gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de 
grond, de vordering op grond van verborgen gebreken tegen de aannemer en de architect binnen de tienjarige 
termijn kan worden ingesteld (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1994, AR C.93.0414.F, nr 382.

 - Aannemingsovereenkomst - Rechten en verplichtingen van de partijen - Tussen partijen - Verborgen gebreken - 
Aansprakelijkheid - Vordering in rechte

- Artt. 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek

5 december 2002C.01.0316.F AC nr. 652

Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat wordt vermoed dat een gespecialiseerd aannemer op de hoogte was 
van het verborgen gebrek van de zaak die hem voor onderhoud is toevertrouwd en dat ook na de uitvoering 
van zijn werk is blijven bestaan.

 - Contractuele aansprakelijkheid - Aannemingsovereenkomst - Verborgen gebrek - Kennis - Vermoeden

De aannemer is enkel contractueel aansprakelijk als hij tekortkomt aan een van de verbintenissen uit de 
overeenkomst; de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis waarvan de aannemer wanuitvoering wordt 
verweten een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis is.

 - Contractuele aansprakelijkheid - Aannemingsovereenkomst

- Artt. 1134, 1135, 1147 tot 1151, en 1779, 3° Burgerlijk Wetboek

22 maart 2002C.00.0402.F AC nr. 194

Conclusie van adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 22 maart 2002, AR C.00.0402.F, nr ...

 - Onderaannemer - Voorrechten en hypotheken - Voorrecht van de onderaannemer

21 december 2001C.00.0180.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór cass., 21 dec. 2001, AR C00.0180.F, A.C. 2001, nr ...

 - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel instellen tot beloop van de 
schuldvorderingen die verband houden met de werken op de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de 
hoofdaannemer en, daarna, door laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

- Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek

30 maart 2001C.00.0062.N AC nr. ...

Is geen strafbeding dat de rechter bij contractuele tekortkoming eventueel vermag te matigen, de vaste 
vergoeding die bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen tot schadeloosstelling van de verhuurder 
van diensten ingeval de opdrachtgever met toepassing van artikel  1794 B.W. de aanneming verbreekt (1). (1)
Zie cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0134.F, nr. 556.

 - Aanneming - Verbreking door de opdrachtgever - Forfaitaire schadevergoeding - Strafbeding

- Artt. 1226, 1231 en 1794 Burgerlijk Wetboek

9 juni 1997S.96.0114.F AC nr. ...

De architect, die verplicht is de opdrachtgever advies te geven en bijstand te verlenen, moet hem deswege 
inlichten over de reglementering inzake registratie van aannemers en de mogelijke gevolgen daarvan, en moet 
de registratie van de aannemer bij het sluiten van en tijdens de overeenkomst nagaan.

 - Architect - Aansprakelijkheid - Verplichtingen - Opdrachtgever - Werken - Uitvoering - Controle - Raadgevende opdracht - 
Aannemer - Keuze - Waarborgen - Registratie - Niet geregistreerde aannemer

- Art. 22 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

- Art. 4, eerste lid Wet 20 feb. 1939
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25 april 1996C.93.0495.N AC nr. ...

Art. 17A van het M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen 
die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, heeft tot doel het bestuur in 
staat te stellen de werkelijkheid van het aangevoerde feit vast te stellen, de gevolgen ervan te beoordelen en, 
in voorkomend geval ze te verhelpen; de erin bedoelde bekendmaking is niet vereist als zij hierop geen invloed 
kan hebben.~

 - Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van de boeten wegens de te late uitvoering - Omstandigheden waaraan het bestuur 
vreemd is - Verzoek - Doel - Toepassing

De termijn bepaald bij artikel  16C van het M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische 
kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, is 
toepasselijk op een vordering ingesteld op grond van artikel  17A van het genoemd M.B.~

 - Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van de boeten wegens de te late uitvoering - Omstandigheden waaraan het bestuur 
vreemd is - Verzoek - Termijn

15 december 1995C.95.0048.F AC nr. ...

Wanneer een opdrachtgever zich beroept op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer uit artikel   1792 
B.W., moet hij het bewijs leveren van het gebrek in de bouw of van de ongeschiktheid van de grond, en niet 
enkel van de eventueel door zodanig gebrek veroorzaakte schade.~

 - Gebrek in de bouw - Tienjarige aansprakelijkheid - Bewijs

30 juni 1995C.93.0418.N AC nr. ...

Op zich regelt art 4, eerste lid, Wet 20 febr. 1939 de extra-contractuele aansprakelijkheid van de architect niet.
~

 - Onvolledige opdracht - Schadelijdende derde - Architect - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

12 januari 1995C.94.0234.F AC nr. ...

Een constructiegebrek waarvan de opdrachtgever althans bij de eindoplevering van het werk het bestaan 
kende, kan niet worden beschouwd als een verborgen gebrek dat als dusdanig de aannemer aansprakelijk 
stelt.~

 - Gebouw - Aansprakelijkheid van de aannemer - Verborgen gebrek - Aannemingsovereenkomst - Goedkeuring van het werk

- Art. 1792 Burgerlijk Wetboek

15 september 1994C.93.0414.F AC nr. ...

Inzake aannemingsovereenkomsten oordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze of de 
vordering op grond van verborgen gebreken tijdig is ingesteld; artikel  1648 B.W. dat inzake koop bepaalt dat 
de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken "binnen een korte tijd" moet worden ingesteld, 
is niet toepasselijk op de aannemingsovereenkomst.~

 - Aannemingsovereenkomst - Aansprakelijkheid - Verborgen gebreken - Rechten en verplichtingen van de partijen - Tussen 
partijen - Vordering in rechte

De goedkeuring van het werk door de opdrachtgever ontheft de architect niet van zijn aansprakelijkheid voor 
de verborgen gebreken, zelfs als die de stevigheid van het gebouw of een van de essentiële elementen ervan 
niet hebben aangetast.~

 - Aannemingsovereenkomst - Architect - Aansprakelijkheid - Verborgen gebreken - Goedkeuring van het werk

HUUR VAN GOEDEREN

ALGEMEEN

24 september 2004C.03.0239.N AC nr. 435

Degene die een goed verhuurt verplicht zich niet tot het verlenen van een zakelijk recht op dat goed noch 
draagt hij een eigen recht van genot van het goed dat hij in huur geeft aan de huurder over; hij verbindt zich 
ertoe de huurder het genot van het goed te doen hebben.
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Algemeen - Verplichting van verhuurder

- Art. 1709 Burgerlijk Wetboek

Een huurovereenkomst is niet nietig door het enkele feit dat de verhuurder geen zakelijk recht heeft op het 
verhuurde goed of er niet zelf het genot van heeft of tot het verhuren van het goed geen toestemming heeft 
van degene die een recht op het goed of het genot ervan heeft; ook in die gevallen heeft degene aan wie in die 
overeenkomst het genot van het goed wordt verleend de hoedanigheid van huurder (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 
1941, Arr. Verbr., 1941-44, 250; zie ook DE PAGE H., Traité, T. IV, 3e ed., 1972, nr 509; STASSIJNS E., Pacht, 
A.P.R., Story-Scientia, 1997, nr 56; LA HAYE M. & VANKERCKHOVE J., Le louage des choses, I, Les baux en 
général, 2e ed., in: Les Novelles, Larcier, 2000, nr 72.

Algemeen - Rechten van de verhuurder - Gevolg - Huurder - Hoedanigheid

- Art. 1709 Burgerlijk Wetboek

13 november 2003C.01.0450.N AC nr. 571

Als zodanig oefent de huurder geen vervolging tegen zijn schuldenaar uit op diens goederen en is hij evenmin 
bezitter van een zakelijk recht op het verhuurde goed; de rechtsverhoudingen die uit een huurcontract volgen, 
zijn van persoonlijke aard en de huurder is enkel gerechtigd op het gebruik en het genot dat de 
huurovereenkomst hem verleent; hij kan het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigendom door 
de verhuurder niet aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de voormalige verhuurder en de 
nieuwe eigenaar in de weg te staan (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Algemeen - Huurcontract - Rechtsverhoudingen - Aard - Rechten van de huurder - Onroerend goed - Overdracht - 
Overschrijving - Gebrek - Tegenstelbaar karakter

- Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0450.N, A.C., 2003, nr ... .

Algemeen - Huurcontract - Rechtsverhoudingen - Aard - Rechten van de huurder - Onroerend goed - Overdracht - 
Overschrijving - Gebrek - Tegenstelbaar karakter

30 januari 2003C.00.0632.F AC nr. 69

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk en toereikend 
belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle 
omstandigheden van de zaak (1). (1) Cass. 17 mei 2002, AR C.01.0101.F, nr. ...

Algemeen - Huurovereenkomst - Rechtsmisbruik - Niet-uitvoering door een van de partijen - Vordering tot uitvoering in 
natura

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

De partij bij een wederkerige overeenkomst ten aanzien van wie de verbintenis niet is uitgevoerd, kan ofwel 
zijn schuldenaar dwingen de overeenkomst uit te voeren als zulks mogelijk is, ofwel de ontbinding ervan 
vorderen, met betaling van schadevergoeding; die keuze kan hem noch door de rechter noch door de 
schuldenaar worden opgelegd (1). (1) Cass. 22 mei 1981, AR 2967, nr 548; 13 dec. 1985, AR 4667, nr 259; 15 
april 1994, AR 8191, nr 181.

Algemeen - Huurovereenkomst - Niet-uitvoering door een van de partijen

- Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek

De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de verbintenissen om iets te 
doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is 
moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden (1). (1) Cass. 14 april 1994, AR C.93.0161.F, nr 179.

Algemeen - Huurovereenkomst - Verbintenis om iets te doen - Verbintenis iets niet te doen - Gedwongen tenuitvoerlegging

- Artt. 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek

12 december 2002C.01.0370.N AC nr. 670

Tenzij anders is bedongen is de huurovereenkomst waarin de partijen zonder enige bedoeling van 
wetsontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt voor een andere bestemming dan 
landbouw, niet onderworpen aan de bepalingen van de Pachtwet; dat de pachter, tegen de overeenkomst in, 
het onroerend goed toch gebruikt in zijn landbouwbedrijf maakt de Pachtwet niet toepasselijk (1). (1) Zie 
Cass., 27 juni 1975, 1158.

Algemeen - Huur van onroerend goed - Andere bestemming dan landbouw - Geen wetsontduiking

- Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
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het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

5 april 2001C.99.0397.F AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat een gedeelte van de huurovereenkomst vermomd is, namelijk door de clausule 
waarin een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd bedongen, en dat verweerder geen fout heeft begaan die 
de ontbinding van de door eiseres als huur omschreven overeenkomst kan verantwoorden, dient de 
ontbinding van de overeenkomst niet uit te spreken, als hij daaraan het gevolg verbindt van een overeenkomst 
van kosteloze bewoning.

Algemeen - Fictieve huurprijs - Veinzing - Ontbinding

- Art. 1321 Burgerlijk Wetboek

22 september 2000C.98.0090.N AC nr. ...

De verzekeraar die op grond van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in 
de omstandigheden bedoeld in artikel  1386bis B.W., kan zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat 
artikel; het recht op mildering van de verplichting komt alleen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan 
zijn verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer (1). (1) Vgl. Cass., 18 okt. 1990, A.R. nr 8744, nr 
90; Glansdorff, F., La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un 
trouble physique ou mental, noot bij cass. 29 juni 1984, R.C.J.B. 1987, (222) nr. 11 en 12; Kruithof, R., De 
buitencontractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, 10179.

Algemeen - Aansprakelijkheid van de huurder - Schade veroorzaakt in de omstandigheden bedoeld in artikel 1386bis B.W. - 
Eigenaar - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de huurder - Billijkheid

- thans art. 68 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 38 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Artt. 1386bis en 1732 Burgerlijk Wetboek

2 april 1998C.94.0275.N AC nr. ...

Als de vruchtgebruiker alleen een verhuring heeft toegestaan van meer dan negen jaar, kan de blote eigenaar 
die volle eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de huur verkort wordt tot 
aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode waarin de huur zich bij het eindigen 
van het vruchtgebruik bevindt;  ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht 
uitoefenen zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de 
opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van 
artikel  4, tweede lid, Pachtwet.

Algemeen - Verhuring door de vruchtgebruiker - Verhuring voor langer dan negen jaar - Einde van het vruchtgebruik - 
Rechtstoestand van de volle eigenaar - Verkorten van de huur

- Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek

10 april 1997C.95.0468.F AC nr. ...

De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract, zoals een huurovereenkomst, werkt, wat de gevolgen 
betreft, in de regel, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst na die 
vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven.~

Algemeen - Huurovereenkomsten - Gerechtelijke ontbinding - Gevolgen - Datum - Uitzondering

- Artt. 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek

De schorsende werking van het hoger beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een 
huurovereenkomst uitspreekt heeft niets uitstaande met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft.~

Algemeen - Huurovereenkomsten - Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep - Schorsende werking

- Artt. 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1397 Gerechtelijk Wetboek

24 november 1994C.94.0028.F AC nr. ...

Wanneer een huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder is aangegaan voor een 
duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar en de huurder, vóór het verstrijken van die periode, per telefoon 
aan de verhuurder meedeelt dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen, verklaart de verhuurder, die 
daarmee instemt zonder zich te beroepen op de onregelmatigheid van de opzegging, deze geldig.~

Algemeen - Huurovereenkomst betreffende onroerende goederen - Hoofdverblijfplaats van de huurder - Duur van de 
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huurovereenkomst - Drie jaar of minder dan drie jaar - Opzegging - Aanvaarding - Geldigverklaring - Nietigheid - Einde

- inz. vierde lid, van art. 2 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

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

Wanneer een huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder is aangegaan voor een 
duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar en, ten minste een maand vóór het verstrijken van die periode, 
door een van de beide partijen een opzegging wordt "betekend" maar de verhuurder ermee instemt dat de 
huurder het gehuurde goed blijft bewonen, echter zonder dat zulks langer mag duren dan drie jaar, wordt de 
oorspronkelijke huurovereenkomst verlengd; zij wordt niet geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen 
jaar.~

Algemeen - Huurovereenkomst betreffende onroerende goederen - Hoofdverblijfplaats van de huurder - Duur van de 
huurovereenkomst - Drie jaar of minder dan drie jaar - Verlenging

- inz. derde en vijfde lid, van art. 2 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake 
huishuur

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

ALLERLEI

5 december 2002C.02.0049.F AC nr. 653

Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond tussen de verhuurder 
en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt dat de overeengekomen rechten en 
verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst 
van de notariële akte blijk van de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe 
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de contractuele 
verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de rechter afleiden dat er geen sprake is 
van een huuroverdracht maar wel van een schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (1). 
(1) Zie Cass., 20 sept. 1984, A.R. 7074 (A.C. 1984-85, nr 57).

Allerlei - Andere schuldenaar - Verschillende rechten en verplichtingen - Wil tot schuldvernieuwing

- Artt. 1271, 3°, 1273 en 1275 Burgerlijk Wetboek

23 november 2001C.00.0460.F AC nr. ...

De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in eigen naam te beheren en 
de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst 
betaalt, waarbij de zaakvoerder ten aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de 
huur van de handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor zover zij met de 
aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen 
zijn overeengekomen.

Allerlei - Handelszaak - Overeenkomst - Concessie van exploitatie of zaakvoering - Huur van handelszaak - Toepasselijke 
regels

HANDELSHUUR

26 november 2004C.04.0370.N AC nr. ...

Wanneer het voornemen op grond waarvan de verhuurder de uitzetting van de huurder heeft verkregen 
bestaat in de in artikel  16,I,3° Handelshuurwet bepaalde wederopbouw van de lokalen en de huurder een 
uitzettingsvergoeding, eventueel vermeerderd met schadevergoeding, vordert omdat de verhuurder zonder 
van een gewichtige reden te doen blijken dit voornemen niet heeft uitgevoerd binnen de in artikel  25, eerste 
lid, 3° bepaalde termijn van zes maanden omdat de kosten van de werken geen drie jaar huur te boven gaan of 
de werken de ruwbouw van het handelspand niet raken, valt het feit waarop de rechtsvordering is gegrond in 
de regel samen met de voltooiing van de werken; in dit geval begint de vervaltermijn van artikel  28 in de regel 
vanaf dan te lopen, ook wanneer de werken zijn voltooid vooraleer de in artikel  25, eerste lid, 3° bepaalde 
termijn van zes maanden is verstreken (1). (1) Zie Cass., 23 sept. 1976, AC, 1977, 96. M. Lahaye en J. 
Vandekerckhove, Les Novelles, Droit civil, t. VI vol. II, Larcier 1984, nr 1953 en 1954; A. Pauwels en M. Th. 
VranckenHandelshuur" in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl., (1998) artikel  28-6.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Uitzetting in geval van vervreemding - Wederopbouw van de 
lokalen - Niet uitvoering van de werken - Te lage kostprijs van de werken - Rechtsvordering tot betaling van 
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uitzettingsvergoeding - Feit waarop de rechtsvordering is gegrond - Vervaltermijn - Begin

- Artt. 12, 16,I,3°, 25, eerste lid, 3° en 28 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds

17 juni 2004C.03.0134.N AC nr. 338

De Handelshuurwet heeft de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die 
rechtstreeks in contact staan met het publiek tot doel (1). (1) Cass., 29 nov. 2001, AR C.98.0064.N, met concl. 
O.M., nr 654.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Doel van de handelshuurwet

- Art. 1 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

Uit de regeling van de Handelshuurwet betreffende het al dan niet tot stand komen van een huurhernieuwing 
door de onderhuurder volgt niet dat, nadat de verhuurder de huurhernieuwing op aanvraag van de 
hoofdhuurder heeft geweigerd ten gevolge van het hoger bod van een derde, de onderhuurder, die de 
handelszaak heeft tot stand gebracht en zijn vraag tot huurhernieuwing regelmatig aan de hoofdhuurder heeft 
gericht doch zonder hem tegelijk ter kennis van de verhuurder te brengen, daardoor zijn recht op een 
vergoeding wegens uitzetting verliest (1). (1) Zie Cass., 21 april 1995, AR C.93.0170.N, nr 205, 13 april 2000, AR 
C.97.0080.N, nr 253 en 29 nov. 2001, AR C.98.0064.N, met concl. O.M., nr 654.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Hoger bod door een derde - Weigering door de 
verhuurder - Onderverhuring - Onderhuurder eigenaar van de handelszaak - Huurhernieuwing - Geen kennisgeving aan de 
verhuurder - Recht op vergoeding wegens uitzetting

- Artt. 21,23 en 25, eerste lid,aanhef en 4°en 5° en derde lid Wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds

- Artt. 11.II, eerste en tweede lid, 16.I, aanhef en 5° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het handelsfonds

3 juni 2004C.02.0613.N AC nr. 301

De artikelen 7 en 9 van de Handelshuurwet bepalen aan de zijde van de huurder het dwingend recht om, 
binnen bepaalde voorwaarden, verbouwingswerken op te dringen aan de verhuurder; zij gelden eensdeels ter 
bescherming van de huurder aan wie het recht niet kan ontzegd worden bepaalde werken uit te voeren ter 
aanpassing van het gehuurde pand aan de er uitgebate kleinhandel, maar anderdeels ter bescherming van de 
verhuurder voor wie de gebeurlijke vergoeding van die werken bij het vertrek van de huurder moet beperkt 
blijven; daarnaast staat het de partijen vrij overeen te komen volgens het gemene recht (1). (1) Zie Cass., 16 
mei 1980, A.C., 1979-80, nr 586 en de voetnoot (6) get. E.L.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verbouwingswerken - Aard van de wetgeving - Doel - Vergoeding

- Artt. 7 en 9 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

29 april 2004C.00.0376.N AC nr. 224

De overdracht van de handelshuur geldt tegenover de verhuurder onder de opschortende voorwaarde dat hij, 
binnen dertig dagen nadat hem het ontwerp van akte van overdracht door de huurder betekend werd, 
daartegen geen verzet heeft gedaan of dat dit verzet door de rechter wordt verworpen; door het vervullen van 
die opschortende voorwaarde krijgt de overdracht zijn volledige uitwerking vanaf de datum van de betekening 
(1); de wet bepaalt niet dat voor de geldigheid van de overdracht en de uitwerking ervan ten aanzien van de 
verhuurder, de overeenkomst van overdracht niet mag zijn uitgevoerd voor het verstrijken van de termijn voor 
zijn verzet; nu het verstrijken van de termijn van verzet of de afwijzing van zulk verzet slechts kan terugwerken 
tot aan de betekening van de overdracht aan de verhuurder, kan deze de verbreking van de 
huurovereenkomst eisen in geval de overdrachtovereenkomst tussen de huurder en de overnemer wordt 
uitgevoerd vooraleer de overdracht hem is betekend en de rechter die tekortkoming aan het verbod van 
huuroverdracht voldoende zwaarwichtig acht. (1) Cass., 6 maart 1992, AR 7611, nr 353. Het O.M. 
concludeerde eveneens tot verwerping van de voorziening, doch omdat, naar zijn oordeel, het middel naar 
recht faalde: uit het voormelde precedent volgde, naar zijn mening, dat de betekening aan de uitvoering van 
de overdracht moet voorafgaan daar een latere betekening immers geen betekening van een ontwerp van een 
akte van overdracht kan zijn.

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Huuroverdracht - Ontwerp van akte - Uitvoering voor de betekening

- Art. 10, derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds
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De verplichting een ontwerp van akte van huuroverdracht of van onderverhuring te betekenen houdt alleen in 
dat de huurder op de wettelijk bepaalde wijze kennis geeft van alle gegevens van de huuroverdracht of van de 
onderverhuring die tussen de huurder en de overnemer vooraf zijn overeengekomen.

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Ontwerp van akte - Betekening - Verplichting - Draagwijdte - Artikel 10, 
derde lid, Handelshuurwet

- Art. 10, derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

25 maart 2004C.02.0228.N AC nr. 169

Het onroerend goed wordt voor geen ander gebruik bestemd in de zin van de artikelen 16, I, 2° en 25, 3°, in 
fine, Handelshuurwet, door de verhuurder die, hoewel hij de handelsbestemming van het onroerend goed wil 
doen ophouden, daaraan geen nieuwe bestemming geeft (1). (1) Zie Cass., 22 febr. 1968, A.C. 1968, 831, en de 
auteurs vermeld in voetnoot (1); A. PauwelsHandelshuur - artikel  16" in Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, 
nr 16, 10; J. VankerckhoveBaux Commerciaux. Législation, Jurisprudence, Critiques" T. Vred., 1990, 296; J. Van 
Ryn, J. Heenen, Principes de Droit Commercial, t. II, Bruylant 1976, 433.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verhuurder die de handelsbestemming wil doen ophouden - Geen 
nieuwe bestemming

13 november 2003C.01.0184.N AC nr. 569

Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet is van dwingend recht (1) (2). (1) Cass., 5 nov. 1992, AR 9553, nr 717. (2) 
Zie ook de (strijdige) conclusie O.M.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet - Aard

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0184.N, A.C., 2003, nr ... .

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet - Aard

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0184.N, A.C., 2003, nr ... .

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Aanvraag - Vermeldingen - Onregelmatigheid - 
Herstel - Voorwaarden - Antwoord van de verhuurder - Termijn - Aanvang

De huurder kan de onregelmatigheid van de aanvraag tot huurhernieuwing, wegens de niet-vermelding van de 
antwoordmogelijkheden van de verhuurder, herstellen door tussen de achttiende en de vijftiende maand voor 
het eindigen van de lopende huur een nieuwe regelmatige aanvraag aan de verhuurder te richten, wat kan 
gebeuren door het sturen van een aanvullende aangetekende brief die verwijst naar de inhoud van de eerste 
brief en waarin die verzuimvermelding voorkomt; in dat geval vangt de termijn van drie maanden om de 
aanvraag te beantwoorden aan vanaf de datum van de aldus vernieuwde aanvraag (1). (1) Zie ook de (strijdige) 
conclusie O.M.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Aanvraag - Vermeldingen - Onregelmatigheid - 
Herstel - Voorwaarden - Antwoord van de verhuurder - Termijn - Aanvang

- Art. 14, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

20 oktober 2003C.02.0597.N AC nr. 512

De vergoedingsregeling voor de met toelating uitgevoerde werken heeft enkel betrekking op de werken 
waarvan het bedrag drie jaar huur niet te boven gaat (1). (1) Vgl Cass., 16 mei 1980, A.C. 1979-80, nr 586 met 
noot E.L.; Parl. St. Kamer 1997-98, Wetsontwerp houdende de bescherming van de handelszaak - verslag van 
19 november 1997, p. 18 en 22.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Vertrek van huurder - Vergoedingsregeling - Verbouwingswerken - 
Artikel 9 - Handelshuurwet

- Artt. 7 en 9 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

19 juni 2003C.01.0381.F AC nr. 363

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 19 juni 2003, AR C.01.0381.F, A.C., 2003, nr ...

Handelshuur - Betrekkingen met derden - Huurcontract zonder vaste dagtekening - Gebruik sinds meer dan zes maanden - 
Vervreemding - Koper na gedwongen tenuitvoerlegging - Uitzetting - Artikel 12, Handelshuurwet - Weerslag
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Uit de opzet van artikel  1575 Ger.W. volgt dat de koper op gedwongen tenuitvoerlegging niet kan aangemerkt 
worden als "verkrijger" in de zin van artikel  12 Handelshuurwet (1). (1) Zie concl. O.M.

Handelshuur - Betrekkingen met derden - Huurcontract zonder vaste dagtekening - Gebruik sinds meer dan zes maanden - 
Vervreemding - Koper na gedwongen tenuitvoerlegging - Uitzetting - Artikel 12, Handelshuurwet - Weerslag

- Art. 1575 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 12 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

25 april 2003C.01.0374.N AC nr. 264

Artikel 6, eerste lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951, krachtens welke bepaling de partijen het recht 
hebben om bij het verstrijken van elke driejarige periode de herziening van de huurprijs te vragen onder de in 
dat artikel bepaalde voorwaarden, is van dwingend recht ter bescherming van zowel de huurder als de 
verhuurder en geldt niettegenstaande daarmee strijdige bedingen in de huurovereenkomst, zonder dat 
partijen verplicht zijn eerst de nietigverklaring ervan te vorderen (1). (1) Zie Cass., 15 maart 1968, A.C. 1968, 
936; Cass., 19 maart 1971, A.C. 1971, 699, Cass., 18 april 1975, A.C. 1975, 916; Cass., 19 juni 1992, AR 7710, 
A.C. 1991-92, 997.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Herziening van de huurprijs - Artikel 6, eerste lid Handelshuurwet - Aard van die 
bepaling

- Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

11 april 2003C.99.0368.N AC nr. 246

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 11 april 2003, AR C.99.0368.N, A.C., 2002, nr ... .

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Meerdere huurders

In het geval dat er op de datum van de aanvraag tot huurhernieuwing meerdere huurders zijn moet die 
aanvraag uitgaan van alle huurders (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Meerdere huurders

- Artt. 13 en 14 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

21 maart 2003C.00.0569.N AC nr. 187

Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet dat bepaalt hoe de huurder voor het einde van de lopende 
huurperiode zijn recht op huurhernieuwing kan uitoefenen, is van dwingend recht ten voordele van de 
verhuurder; de verhuurder kan van die dwingende bepaling geen afstand doen voor de aanvang van de daarin 
bepaalde termijn waarbinnen de huurhernieuwing moet worden aangevraagd (1). (1) Cass., 19 juni 1992, AR 
7710, nr 551; 6 mei 1994, AR 8280, nr 223. Zie V. Bastiaen en G. ThoreauLes nullités en droit civil" in Les 
nullités en droit belge - Sanction du vice et conséquences, Editions du jeune barreau de Liège 1991, 85-88; J. 
Herbots, E. Degroote en M. VervoortHandelshuur" in Het onroerend goed in de praktijk, Kluwer, II.C.1, blz. 4; 
A. Pauwels, Handelshuur in A.P.R., Larcier 1971, nrs 516 en 517.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Huurhernieuwing - Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet - Dwingende 
bepalingen

De omstandigheid dat huurder voor de aanvang van de termijn voor de huurhernieuwingsaanvraag een 
overeenkomst van huurhernieuwing heeft gesloten, stelt hem niet vrij van de verplichting binnen de in artikel  
14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalde termijn de huurhernieuwing te vragen.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet - 
Voortijdige overeenkomst van huurhernieuwing

18 november 2002C.00.0235.N AC nr. 609

De kosten van meer dan drie jaar huur die, krachtens artikel  16.1, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet in 
aanmerking mogen genomen worden omvatten niet enkel de kosten van afbraak en wederopbouw in zoverre 
die kosten rechtstreeks betrekking hebben op de ruwbouw, maar ook de andere kosten die verbonden zijn 
met de afbraak gevolgd door een verbouwing (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 1978, A.C., 1978, p. 563 en concl. proc.-
gen. VELU, toen adv.-gen. bij Cass., 12 jan. 1978, Pas., I, 1978, 535, 537.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering - Wederopbouw na afbraak - 
Werken - Criteria - Aard - Omvang en belangrijkheid - Kosten hoger dan drie jaar huur
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- Art. 16.1, eerste lid, 3° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds

15 november 2002C.00.0390.N AC nr. 607

De wettelijke voorwaarde het akkoord van de partijen, dat ze de lopende huur hebben beëindigd, vast te 
stellen bij authentieke akte of bij een voor de rechter afgelegde verklaring, is van dwingend recht in het belang 
van de huurder (1). (1) Cass., 17 februari 1995, A.R. C.98.0146.N, nr. 98, met concl. A.G. Bresseleers.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Voortijdige beëindiging - Akkoord van partijen - Wijze van vaststelling - Aard

- Art. 3, vierde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

Wanneer de partijen een handelshuurovereenkomst hebben beëindigd met hun wederzijds akkoord, zonder 
dat dit is vastgesteld bij authentieke akte of bij een voor de rechter afgelegde verklaring, kan de huurder afzien 
van de daaruit voortvloeiende nietigheid en zodanige beëindiging bewijzen (1). (1) Zie Cass., 17 februari 1995, 
A.R. C.98.0146.N, nr. 98, met concl. A.G. Bresseleers.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Voortijdige beëindiging - Akkoord van partijen - Wijze van 
vaststelling - Nietigheid

- Art. 3, vierde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

24 oktober 2002C.01.0137.F AC nr. 567

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.01.0137.F, A.C., 2002, nr ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verlenging - Huurders - Volledige uitoefening van het recht om de 
hernieuwing te vragen - Verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst - Contractuele gevolgen

De verlenging die is toegestaan niettegenstaande het recht van de huurders om de hernieuwing van de 
huurovereenkomst te vragen volledig is uitgeoefend, vergt een nieuwe instemming van de partijen zodat er 
een nieuwe huurovereenkomst tot stand komt; die omstandigheid belet toch niet dat een dergelijke 
verlenging waardoor de huurders het in de oorspronkelijke huurovereenkomst bepaalde ononderbroken genot 
van het goed blijven behouden, een hernieuwing van die overeenkomst uitmaakt in de zin van artikel 13 van 
de wet betreffende de handelshuur (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verlenging - Huurders - Volledige uitoefening van het recht om de 
hernieuwing te vragen - Verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst - Contractuele gevolgen

26 april 2002C.00.0618.F AC nr. 254

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de door de verhuurders aangevoerde persoonlijke 
ingebruikneming niet voldoet aan de wettelijke voorschriften omdat het gaat om een ingebruikneming waarbij 
de in de wet opgesomde personen het verhuurde goed niet volledig of bij uitsluiting in gebruik nemen, daar 
ingevolge de wet het voorheen verhuurde goed weliswaar in zijn geheel in gebruik genomen moet worden, 
maar niet vereist is dat het gaat om een materiële ingebruikneming die permanent de gehele oppervlakte van 
dat goed beslaat (1). (1) Cass., 18 juni 1987, A.R. 7644, nr. 641; 30 april 1976, A.C.,  1976, 981; 19 dec. 1969, 
A.C., 1970, 380.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Hernieuwing - Weigering - Reden - Persoonlijke en werkelijke 
ingebruikneming

- Art. 16, I, 1° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

31 januari 2002C.99.0015.N AC nr. 68

De huurder aan wie de hernieuwing van de huurovereenkomst is toegestaan alvorens hij de huur met de 
handelszaak heeft overgedragen aan de overnemer die de rechtstreekse huurder wordt van de verhuurder, 
blijft hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen uit de lopende huurovereenkomst, maar niet tot de 
verplichtingen die uit de daarop volgende hernieuwde huurovereenkomst voortvloeien (1). (1) Zie A. Pauwels, 
Handelshuur in A.P.R., Story-Scientia, 1971, nr. 209.

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Huuroverdracht - Oorspronkelijke huurder - Verplichtingen

- Art. 11, III Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

29 november 2001C.98.0064.N AC nr. 646
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, A.C., 2001, nr ...

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Doel van de wet

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, A.C., 2001, nr ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering door de verhuurder - 
Onderverhuring - Onderhuurder eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering

De Handelshuurwet heeft alleen de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars en 
ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek tot doel.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Doel van de wet

- Art. 1 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

Uit het doel van de Handelshuurwet, dit is alleen de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars 
en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek, volgt dat wanneer de hoofdhuurder het 
gehuurde goed in onderhuur heeft gegeven en de onderhuurder alleen rechten heeft op de handelszaak, de 
hoofdhuurder geen eigen recht op een vergoeding kan doen gelden; in dit geval en in zoverre door de 
weigering van huurhernieuwing door de verhuurder de handelszaak van de onderhuurder verloren gaat, heeft 
alleen deze laatste, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op die vergoeding (1). (1) Zie 
conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar; zie ook cass., 29 april 1993, J.L.M.B., 1993, 1154 et J.T., 1993, 687; 
21 april 1995, A.R. C.93.0170.N, nr 205 (betreffende opzegging gegeven door de verhuurder) en 13 april 2000, 
A.R. C.97.0080.N, nr 253.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering door de verhuurder - 
Onderverhuring - Onderhuurder eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering

- Art. 16.IV Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

20 september 2001C.99.0068.N AC nr. ...

De bedingen in het huurcontract die de rechten van de uitgewonnen huurder tot een door de wet geregelde 
uitzettingsvergoeding uitbreiden, zijn niet nietig behalve in zoverre zij de rechten van de onderverhuurder op 
een uitwinningsvergoeding beperken (1). (1) Zie cass., 21 april 1995, A.R. nr C.93.0170.N, nr 205, 13 april 2000, 
A.R. C.97.0080.N, nr 253.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering - Huurder niet eigenaar van 
handelszaak - Uitwinningsvergoeding - Beding in handelshuurovereenkomst - Geldigheid

- Art. 25, eerste lid, 2° en derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

De bedingen in het huurcontract die de verhuurder verplichten tot betaling van een door de wet geregelde 
uitwinningsvergoeding aan de uitgewonnen huurder die geen eigenaar is van de handelszaak, zijn slechts 
nietig in zoverre zij voor gevolg hebben dat het recht op een uitwinningsvergoeding van de onderhuurder die 
eigenaar is van de handelszaak, wordt verminderd of uitgesloten.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering - Uitwinningsvergoeding - Beding in 
handelshuurovereenkomst - Huurder niet eigenaar van handelszaak - Verplichting van verhuurder

- Art. 25, eerste lid, 2° en derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

De Handelshuurwet heeft tot doel de handelszaak te beschermen; de uitzettingsvergoeding, zoals zij door die 
wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies van de handelszaak als gevolg van de 
uitzetting; in de gevallen waarin de wet ook de niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering 
tot het verkrijgen van een uitzettingsvergoeding in te stellen, is het nog om de rechten van de eigenaar van de 
handelszaak te behouden en hem in de mogelijkheid te stellen voor het verlies van zijn handelszaak vergoed te 
worden (1). (1) Cass. 12 nov. 1982, A.R. nr 3474 (A.C. 1982-83, nr 160).

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Uitzettingsvergoeding - Doel

- Artt. 14, 16, 18, 19 en 20 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

7 september 2001C.99.0520.F AC nr. ...
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Het gebruik, na het verstrijken van de huurovereenkomst, van de gehuurde goederen door de huurder die pas 
afstand heeft gedaan van zijn vraag tot huurhernieuwing nadat die huur was verstreken, valt onder de theorie 
van de verrijking zonder oorzaak, zodat de vergoeding niet naar billijkheid dient te worden vastgesteld met 
inaanmerkingneming van de financiële mogelijkheden van de huurder, maar wel door rekening te houden met 
de verarming van de verhuurder en de verrijking van de huurder (1). (1) Zie: De Page, Traité élémentaire de 
droit civil belge, Brussel, Bruylant, dl. III, nrs. 41, 45, 46 en 47, alsook dl. IV, nrs. 547 en 581; Les Novelles, Les 
baux commerciaux, nr. 1790bis en Louage de choses, nrs. 362 en  406.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Vraag van de huurder - Afstand na verstrijken 
huurovereenkomst - Gebruiksvergoeding - Verrijking zonder oorzaak

- Art. 20 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

21 december 2000C.99.0433.F AC nr. ...

Wanneer de weigering om een handelshuur te hernieuwen gemotiveerd is door het voornemen om het pand 
opnieuw op te bouwen, ontstaat het recht op de uitzettingsvergoeding op het tijdstip dat de verhuurder dat 
voornemen niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden na de uitzetting zonder van een gewichtige reden te 
doen blijken; derhalve is het akkoord van de partijen dat afwijkt van de wettelijke regeling betreffende de 
forfaitaire vergoeding niet geldig wanneer het gesloten is vooraleer het recht op de uitzettingsvergoeding is 
ontstaan (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1982, A.R. 3566, nr. 235.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Geweigerde hernieuwing - Voornemen om het pand opnieuw op 
te bouwen - Vergoeding wegens uitzetting - Ontstaan van het recht - Tijdstip - Forfaitaire vergoeding - Afwijkende 
overeenkomst - Geldigheid

- Art. 25, eerste lid en eerste lid, 3° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

25 september 2000C.99.0385.F AC nr. ...

Goederen die tot het openbaar domein behoren, kunnen niet in huur worden gegeven en komen dus niet voor 
handelshuur in aanmerking (1). (1) Cass. 4 jan. 1974 (A.C., 1974, 486); 2 sept. 1982, A.R. 6565, nr. 1; Zie Cass. 
26 dec. 1890 (Bull. et Pas. 1891, I, 31) met concl. proc.-gen. Mesdach de ter Kiele; 5 maart 1896 (ibid. 1896, I, 
104) met concl. proc.-gen. Mesdach de ter Kiele; 9 maart 1950 (ibid. 1950, I, 485); 27 mei 1983, A.R. 3622, nr. 
534; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. IV, 3e uitg., Brussel, 1972, nr. 491 en dl. V, 2e uitg., 
Brussel, 1975, nrs. 814 en 815.

Handelshuur - Algemeen - Goederen - Openbaar domein

- Artt. 537, 538 en 1128 Burgerlijk Wetboek

23 juni 2000C.99.0395.F AC nr. ...

De termijn van dertig dagen te rekenen van het antwoord van de verhuurder binnen welke de huurder, op 
straffe van verval, de rechter kan adiëren, gaat in op de datum waarop de aangetekende brief van de 
verhuurder met diens antwoord op de vraag tot huurhernieuwing van de huurder ter post wordt afgegeven, 
en niet vanaf de datum waarop die brief tegen ontvangstmelding aan de huurder is overhandigd (1). (1) De 
procedurekwestie die door de voorziening was opgeworpen, betrof het tijdstip waarop het antwoord van de 
verhuurder als begin van de rechtsvordering moest worden geplaatst: de datum waarop zijn aangetekende 
brief ter post is afgegeven of die waarop de huurder de brief ontvangt? Inzake pacht en in het raam van artikel  
1776 BW had het Hof reeds beslist dat, voor de berekening van de termijn van ten minste drie jaar waarbinnen 
de verpachter geen nieuwe opzegging van de pachtovereenkomst na de kennisgeving van een niet geldig 
verklaarde opzegging kan geven, als datum van de kennisgeving van de bij ter post aangetekende brief gedane 
vorige opzegging, niet de datum waarop de brief op de post is afgegeven in aanmerking komt, maar die 
waarop de geadresseerde van de brief kon kennisnemen, met name door de afgifte ervan aan zijn woonplaats 
(Cass., 8 juni 1973, A.C., 1973, 983).

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verzoekschrift tot minnelijke schikking - Dagvaarding in rechte - 
Termijn - Begin

- Art. 18, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

13 april 2000C.97.0080.N AC nr. ...
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Een volledige onderverhuring met totstandbrenging van de handelszaak en derhalve zonder overdracht van 
een handelszaak door de hoofdhuurder aan de onderhuurder staat niet gelijk met een overdracht van huur; in 
dat geval wordt de onderhuurder geen rechtstreekse huurder van de verhuurder.

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Onderverhuring zonder overdracht van de handelszaak

- Artt. 11, I, eerste lid, en II, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

Wanneer de weigering van huurhernieuwing door de verhuurder het verlies van de handelszaak, die 
uitsluitend eigendom is van de onderhuurder, tot gevolg heeft, heeft deze geen rechtstreeks vorderingsrecht 
tegen de verhuurder maar kan hij alleen door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder een vergoeding 
wegens uitzetting verkrijgen.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering door de verhuurder - 
Onderverhuring - Onderhuurder eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering in rechte

- Artt. 16.IV en 25, tweede en derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds

- Artt. 11, I, eerste lid, en II, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

6 april 2000C.96.0448.N AC nr. ...

Wanneer de huurovereenkomst een onroerend goed tot voorwerp heeft dat in onverdeeldheid aan 
verscheidene verhuurders toebehoort, volstaat de weigering van één enkele verhuurder om de door de 
huurder gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst te beletten.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Aanvraag tot huurhernieuwing - Onverdeeld onroerend goed - 
Weigering van een van de verhuurders

- Art. 16 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

21 januari 2000C.96.0313.F AC nr. ...

Wanneer in de voorlopige koopakte betreffende een verhuurd pand bedongen wordt dat de 
eigendomsovergang wordt opgeschort tot de dag waarop de authentieke koopakte zal worden verleden, 
begint de termijn waarbinnen de koper aan de huurder opzegging kan geven pas te lopen vanaf die dag.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Verkoop van een verhuurd goed - Opzegging van de koper - 
Aanvang

- Art. 12 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

14 januari 2000C.99.0031.F AC nr. ...

Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie gedane opzegging geldig is, is 
niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit 
de gegevens van het deskundigenonderzoek die het vermeldt met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie 
het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel of ze dat alleen 
maar waarschijnlijk maken.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegging wegens persoonlijke exploitatie - Bewijs

- Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

- Art. 149 Grondwet 1994

4 oktober 1999C.98.0376.F AC nr. ...

Wil de verhuurder aanspraak kunnen maken op het in artikel  3, vijfde lid, Handelshuurwet bepaalde voordeel 
om bij het verstrijken van elke driejarige periode aan de huurder opzegging te doen, moet het huurcontract de 
in die wetsbepaling bedoelde vereisten vermelden.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegging - Driejarige periode - Verstrijken - Toepassingsvereisten

- Art. 3, vijfde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

23 oktober 1998C.97.0368.F AC nr. ...
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Wanneer de verhuurder de verlenging van een handelshuur geweigerd heeft om het verhuurde goed te 
kunnen wederopbouwen, dat voornemen niet binnen de wettelijke termijn ten uitvoer gebracht heeft, maar 
het goed binnen die termijn voor een ander gebruik dan voor handel heeft bestemd, dient hij geen andere 
uitzettingsvergoeding te betalen dan die welke hij verschuldigd is ingeval van wederopbouw.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Geweigerde hernieuwing - Vergoeding wegens uitzetting - Andere 
reden

- Art. 25, eerste lid, 1° en 3° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

22 mei 1998C.97.0127.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat werken die de verhuurder, wegens een 
schadegeval, uitvoert en die de staat van het verhuurde goed aanmerkelijk verbeteren, niet kunnen worden 
aangemerkt als een nieuwe omstandigheid die het recht verleent om, mits de overige wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn, de huurprijs te herzien bij het verstrijken van iedere driejarige periode.

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Herziening van de huurprijs - Nieuwe omstandigheden

- Art. 6 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

30 maart 1998C.96.0273.N AC nr. ...

De verhuurder die de door de huurder gevraagde handelshuurhernieuwing weigert om persoonlijk het 
verhuurde goed in gebruik te nemen of het op die wijze te doen in gebruik nemen, moet in de weigering bij 
het ingeroepen gebruik het woord "werkelijk" niet vermelden noch aangeven waarin het werkelijk gebruik zal 
bestaan.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Handelshuurhernieuwing - Weigering - Reden - Persoonlijk en 
werkelijk in gebruik nemen - Vereiste vermeldingen - Vermelding "werkelijk"

- Art. 16, I, 1° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

22 januari 1998C.95.0238.N AC nr. ...

Terzijde gelaten het geval dat de verhuurder binnen drie maanden van de aanvraag tot huurhernieuwing van 
zijn weigering kennis heeft gegeven aan de huurder, houdt artikel   16, IV, Handelshuurwet niet in dat de 
weigering van de huurhernieuwing steeds aan de huurder kan worden opgedrongen.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Rechten van de verhuurder - Weigering huurhernieuwing - 
Beperking

- Artt. 16, IV en 24 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

15 december 1997C.96.0160.N AC nr. ...

De vaststelling van huurschade veronderstelt een vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed bij de 
ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan; voor de vaststelling van huurschade is aldus bepalend de 
toestand bij de ingebruikneming van het gehuurde goed en niet de toestand ervan, zoals die blijkt uit de op 
het ogenblik van een overeenkomstig de bepalingen van de Handelshuurwet tot stand gekomen 
huurhernieuwing opgestelde plaatsbeschrijving.~

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurhernieuwing - Huurschade - Raming - Vergelijkingspunt - Ingebruikname

- Artt. 22, 23 en 24 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

- Artt. 1730 en 1731 Burgerlijk Wetboek

27 juni 1996C.95.0360.N AC nr. ...

Zo de kosten van de werken die de huurder aan het pand heeft uitgevoerd, drie jaar huur overschrijden, valt 
die verbouwing buiten het toepassingsgebied van artikel  7 Handelshuurwet.~

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Verbouwing door huurder - Kosten hoger dan drie jaar huur

24 juni 1996C.95.0202.F AC nr. ...
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Art. 11, III, Handelshuurwet dat bepaalt dat de oorspronkelijke huurder hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit 
de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen, is toepasselijk op alle in de paragrafen I en II van dat 
artikel bedoelde gevallen.~

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Oorspronkelijke huurder - Hoofdelijkheid - Toepassingsgebied

- Art. 11 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

23 oktober 1995C.94.0466.N AC nr. ...

Het feit dat de huurder niet overgaat tot de kennisgeving of de betekening van onderverhuring of 
huuroverdracht, verleent aan de overnemer van gezamenlijke rechten van de huurder niet het recht om in 
eigen naam tot de in het derde lid van artikel  10 Handelshuurwet, bepaalde betekening over te gaan.~

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Vormvereisten - Verbodsbepaling - Niet naleving door de huurder - 
Gevolgen t.a.v. overnemer

- Art. 10, eerste en derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

30 juni 1995C.94.0396.N AC nr. ...

De onderhuur is een zelfstandige huur die onderscheiden is van de hoofdhuur.~

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Aard - Overeenkomst - Onderverhuring

De onderhuur kan ook bestaan in het geval dat de oorspronkelijke verhuurder slechts na zijn overeenkomst 
met de oorspronkelijke huurder hoofdhuurder wordt.~

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Onderverhuring - Eerste verhuurder geen hoofdhuurder bij sluiten van de 
onderhuurovereenkomst

- Art. 11, II, derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds

Het bestaan van een onderhuur vereist niet dat de in de onderhuurovereenkomst verleende rechten door de 
hoofdhuurder zijn verkregen in de hoofdhuurovereenkomst.~

Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Vereisten - Onderhuurovereenkomst - Verhouding tussen partijen - 
Ontstaan van rechten van hoofdhuurder

- Art. 11, II, derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds

4 mei 1995C.94.0293.F AC nr. ...

Inzake handelshuur mag de verbouwing die de huurder mag uitvoeren niet meer dan drie jaar huur kosten, 
inclusief het honorarium van de architect en de belasting over de toegevoegde waarde; de rechter kan 
daarentegen oordelen dat de kosten van de afwerking daarin niet moeten worden begrepen.~

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Verbouwing door huurder - Kosten niet hoger dan drie jaar huur

- Art. 7 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

21 april 1995C.93.0170.N AC nr. ...

Wanneer een handelszaak, die uitsluitend eigendom is van de onderhuurder, verloren gaat ingevolge de 
opzegging gegeven door de verhuurder aan de hoofdhuurder, heeft de onderhuurder, alleen door verplichte 
bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op een vergoeding wegens uitzetting.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegging - Opzegging door de verhuurder - Hoofdhuurder - 
Onderhuurder - Onderhuurder eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering in rechte

- Artt. 3, vijfde lid, 25, eerste en derdee lid, en 26 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het handelsfonds

17 februari 1995C.93.0146.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 17 feb. 1995, A.R. C.93.0146.N, AC, 1995, n°~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Akkoord van partijen - Wijze van vaststelling - Voortijdige 
beëindiging
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Onwettig is het vonnis dat beslist dat een handelshuurovereenkomst beëindigd is op grond van een wederzijds 
akkoord tussen partijen, wanneer dat akkoord niet is vastgesteld bij authentieke akte of niet blijkt uit een voor 
de rechter afgelegde verklaring.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Akkoord van partijen - Wijze van vaststelling - Voortijdige 
beëindiging

- Art. 3, vierde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

27 januari 1995C.93.0109.N AC nr. ...

De door een partij opgezegde handelshuurovereenkomst blijft voortbestaan tot het verstrijken van de in de 
opzegging bepaalde termijn.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegging

- Art. 3 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

De huurder die een einde maakt aan de handelshuurovereenkomst door een opzegging waarvan de termijn 
verstrijkt voor het verstrijken van de termijn van opzegging door de verhuurder, heeft geen recht op de in 
artikel  25, eerste lid, 3° Handelshuurwet bepaalde uitzettingsvergoeding.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Beëindiging door de huurder - Vergoeding wegens uitzetting

- Artt. 3 en 25, eerste lid, 3° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

Wanneer de huurder een einde maakt aan de handelshuurovereenkomst door een opzegging waarvan de 
termijn verstrijkt vóór het verstrijken van de termijn van opzegging door de verhuurder, eindigt de 
overeenkomst niet doordat de termijn van de door de verhuurder gegeven opzegging wordt verkort, maar als 
gevolg van de door de huurder gegeven opzegging bij het verstrijken van de door deze in acht genomen 
opzeggingstermijn.~

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegging - Verkorte opzeggingstermijn

- Art. 3 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

HUISHUUR

21 juni 2004C.04.0036.N AC nr. 342

De bepalingen aangaande de huurprijs en de andere voorwaarden welke waren bepaald in de aanvankelijk 
gesloten overeenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7 
Woninghuurwet, zijn van dwingend recht ter bescherming van de huurder; de huurder kan derhalve vóór het 
verstrijken van de in artikel 7, § 1, bepaalde driejarige termijn niet instemmen met een verhoging van de 
aanvankelijke huurprijs en kan binnen die termijn van zijn recht op betaling van de aanvankelijke huurprijs 
geen afstand doen.

Huishuur - Begrip - Aard van wetgeving - Woninghuurwet - Overeenkomst van korte duur - Herziening van de huurprijs - 
Dwingende regeling - Bescherming van de huurder

- zoals vervangen bij art. 6, 8° Wet 13 april 1997

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

3 juni 2004C.02.0613.N AC nr. 301

De regeling voor de vaststelling van de huurschade is in de regel afhankelijk van het al dan niet voorhanden 
zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het gehuurde goed; in het geval van ononderbroken 
gebruik van het goed geschiedt die vaststelling in de regel door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij 
de ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan (1). (1) Zie Cass., 15 dec. 1997, AR C.96.0160.N, nr 555; zie 
ook MOSSELMANS S., De werking in de tijd van artikel 1731 B.W. inzake de plaatsbeschrijving, noot onder 
Vred. Sint-Truiden, 10 nov. 1998, T. Vred., 1999, 388-394.

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Huurschade - Vaststelling

- Artt. 1730 en 1731 Burgerlijk Wetboek

30 januari 2004C.02.0045.F AC nr. 54
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Bij het ramen van het bedrag van de schadevergoeding die de rechter wegens huurschade toekent, dient hij 
zich weliswaar te baseren op het tijdstip van zijn uitspraak, maar bij die raming mag hij geen gebeurtenissen in 
aanmerking nemen die zich na de tekortkomingen van de huurder hebben voorgedaan en met die 
tekortkomingen en de schade zelf geen verband houden en waardoor de toestand van de verhuurder 
verbeterd of verergerd zou zijn, zoals de doorverkoop van het pand (1) (2). (1) Zie Cass., 2 mei 2001, AR 
P.00.1703.F, nr 247. (2) Andersl. concl.: het O.M. concludeerde tot verwerping, en steunde daartoe op de 
rechtspraak van het Hof betreffende de aansprakelijkheid buiten overeenkomst, meer bepaald op het arrest 
van 2 mei 2001 (P.00.1703.F, nr 247) volgens hetwelk de rechter bij de beoordeling van de schade tevens 
rekening mag houden met latere gebeurtenissen die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad zelf, de 
hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden. Het O.M. was van oordeel dat zulks hier het geval was, aangezien 
de schade verband houdt met huurschade en de eventuele waardevermindering van het pand ten gevolge van 
die schade, de schade beïnvloedt.

Huishuur - Allerlei - Huurschade - Vergoeding - Schade - Raming - Doorverkoop van het pand - Latere gebeurtenis

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Ontbinding - Huurschade - Vergoeding - Schade - Raming - Doorverkoop van 
het pand - Latere gebeurtenis

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Indien de verhuurder privatieve delen in een appartementsgebouw verhuurt, is hij geen vergoeding 
verschuldigd aan de huurder als door de vereniging van mede-eigenaars werken worden uitgevoerd aan de 
gemene delen, zoals aan de gevel van het gebouw.

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Herstellingen - Mede-eigendom - Gemene delen

- Art. 1724 Burgerlijk Wetboek

17 december 1999C.98.0267.F AC nr. ...

Een huurovereenkomst die gesloten is "voor de duur van het leven van de huurders", is een 
huurovereenkomst van bepaalde duur.

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst voor het leven - Huurovereenkomst van bepaalde duur

- Art. 14, § 2 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

3 december 1999C.98.0416.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 3 december 1999, A.R. C.98.0416.N, nr...

Huishuur - Allerlei - Rechtsvordering - Verhuurders - Betaling van de indexeringen - Verjaring - Vermoeden van betaling - 
Weerslag

De verjaring voorzien bij artikel 2273, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek berust niet, ondanks de plaats 
waar het voorkomt in het Burgerlijk Wetboek, op een vermoeden van betaling.

Huishuur - Allerlei - Rechtsvordering - Verhuurders - Betaling van de indexeringen - Verjaring - Vermoeden van betaling - 
Weerslag

- Art. 2273, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 maart 1999C.98.0062.N AC nr. ...

Wanneer de verhuurder zich een recht van voortdurend genot en medegebruik van het gehuurde goed heeft 
voorbehouden, zodat hij en de huurder tijdens de duur van de verhuring samen het goed onder zich hadden, 
en meer bepaald op het tijdstip van de brand, dan is artikel  1733 B.W. (oud) niet van toepassing.~

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Brand van het gehuurde goed - Verhuurder en huurder medegebruiker van het 
gehuurde goed

- Art. 1733 (oud) Burgerlijk Wetboek

21 januari 1999C.96.0086.N AC nr. ...

De huurder is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand is ontstaan door toeval of door 
overmacht of door gebrek in de bouw of dat de brand van een naburig huis is overgeslagen.

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Brand in onroerend goed - Huurder - Aansprakelijkheid

- Artt. 1732 en 1733 Burgerlijk Wetboek

De personen die in opdracht van de huurder aan het huurgoed werken uitvoeren voor de huurder zijn 
huisgenoten.
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Huishuur - Verplichtingen van partijen - Brand in onroerend goed - Huisgenoten van de huurder

- Art. 1735 Burgerlijk Wetboek

22 juni 1998C.97.0355.N AC nr. ...

Wanneer de huurder een einde maakt aan de huurovereenkomst door een opzegging waarvan de termijn 
verstrijkt voor het verstrijken van de termijn van de opzegging door de verhuurder, eindigt de 
huurovereenkomst niet door een verkorting van de termijn van de opzegging van de verhuurder, maar door de 
opzegging door de huurder, waardoor deze laatste zijn recht op een vergoeding verliest.~

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Opzegging door de verhuurder - Recht huurder op schadevergoeding - 
Tegenopzegging huurder - Termijnen van de opzeggingen - Verschil - Eerste verstreken termijn - Termijn van de 
tegenopzegging

- Art. 3, § 2, eerste lid Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

29 mei 1998C.97.0143.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Piret, cass., 29 mei 1998, AR. C.97.0143.F (Bull. en Pas., 1997, I, nr....).~

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst voor het leven - Opzeggingsrecht van de huurder - Duur 
van de huurovereenkomst

Wanneer een huurovereenkomst gesloten is voor de duur van het leven van de huurder, kan de rechter uit de 
mogelijkheid die alleen aan de huurder is toegekend om de huurovereenkomst vervroegd op te zeggen, niet 
afleiden dat het een huurovereenkomst met onbepaalde duur betreft.~

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst voor het leven - Opzeggingsrecht van de huurder - Duur 
van de huurovereenkomst

- Art. 14, § 4 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

30 maart 1998C.96.0363.N AC nr. ...

Art. 16 Huurwet 1991, wijkt niet af van de algemene regel dat de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, 
partijen die ze hebben aangegaan tot wet strekken wat betreft het vaststellen van de aanvangsdatum van 
schriftelijke huurovereenkomsten betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder die vóór de 
inwerkingtreding van die wet voor onbepaalde duur zijn aangegaan en vóór die inwerkingtreding zijn 
geregistreerd, zodat uit die wetsbepaling niet volgt dat de aanvangsdatum van die huurovereenkomsten de 
datum van de registratie is.

Huishuur - Algemeen - Schriftelijke huurovereenkomst - Onbepaalde duur - Latere registratie - Aanvangsdatum - Artikel 16 
van de Wet van 20 feb. 1991

- Art. 16 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

15 december 1997C.96.0160.N AC nr. ...

De vaststelling van huurschade veronderstelt een vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed bij de 
ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan; voor de vaststelling van huurschade is aldus bepalend de 
toestand bij de ingebruikneming van het gehuurde goed en niet de toestand ervan, zoals die blijkt uit de op 
het ogenblik van een overeenkomstig de bepalingen van de Handelshuurwet tot stand gekomen 
huurhernieuwing opgestelde plaatsbeschrijving.~

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Huurhernieuwing - Huurschade - Raming - Vergelijkingspunt - Ingebruikname

- Artt. 22, 23 en 24 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

- Artt. 1730 en 1731 Burgerlijk Wetboek

5 december 1996C.95.0342.F AC nr. ...

Art. 1722 B.W. volgens hetwelk de huur ontbonden is indien het verhuurde goed tenietgaat, veronderstelt dat 
de derving van het genot van het goed voortvloeit uit de onmogelijkheid voor de verhuurder, wegens toeval of 
overmacht, het in de huurovereenkomst beloofde genot te verschaffen.~

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Ontbinding - Tenietgaan van het verhuurde goed

18 oktober 1996C.95.0171.N AC nr. ...
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Artikel 1731, § 2, B.W. ontslaat de verhuurder niet van de verplichting het bestaan van de huurschade waarop 
hij steunt te bewijzen.~

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Opzegging - Aanvang huurovereenkomst - Plaatsbeschrijving op 
tegenspraak - Einde huurovereenkomst - Huurschade - Verhuurder - Bewijslast

- Art. 1731, § 2 Burgerlijk Wetboek

19 oktober 1995C.94.0470.N AC nr. ...

De aansprakelijkheid van de huurder voor brand is dezelfde in de vorige versie van artikel  1733 als in de versie 
van dat artikel bepaald bij de wet van 20 feb. 1991.~

Huishuur - Verplichtingen van partijen - Aansprakelijkheid van de huurder - Brand in onroerend goed - Artikel 1733 B.W. 
(oud) - Artikel 1733 B.W. gewijzigd bij Huurwet van 20 feb. 1991 - Beide wetsbepalingen inhoudelijk identiek

PACHT

16 december 2004C.03.0599.N AC nr. 618

De bepalingen krachtens welke, wanneer het gepachte goed slechts een deel is van het te koop gestelde 
eigendom, het recht van voorkoop van toepassing is op het gepachte goed, de eigenaar gehouden is voor dit 
goed een afzonderlijk aanbod te doen en, bij openbare verkoop, dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild 
en eventueel afzonderlijk toegewezen moet worden, zijn ook toepasselijk wanneer de bij afzonderlijke 
contracten aan dezelfde pachter in pacht gegeven gedeelten van het te koop gestelde goed samen 
overeenstemmen met het geheel van dit goed (1). (1) STASSIJNS, E., Pacht, A.P.R., Story-Scientia, 1997, 532.

Pacht - Voorkooprecht - Gepachte goed - Deel van het te koop gestelde eigendom - Afzonderlijke pachtovereenkomsten - 
Geheel van het gepachte goed - Zelfde pachter

- Art. 50, derde en vierde lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Er ontstaan evenveel voorkooprechten als er pachtovereenkomsten over respectieve landeigendommen of 
delen van een landeigendom met dezelfde pachter zijn.

Pacht - Voorkooprecht - Meerdere pachtovereenkomsten - Zelfde pachter

- Art. 47 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Het voorkooprecht is een wettelijk gevolg van de pachtovereenkomst.

Pacht - Voorkooprecht - Gepachte goed - Deel van het te koop gestelde eigendom - Afzonderlijke pachtovereenkomsten - 
Geheel van het gepachte goed - Zelfde pachter

- Art. 47 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

2 december 2004C.04.0092.N AC nr. 586

De exploitatie van een landbouwbedrijf vereist niet dat de pachter zelf handenarbeid verricht (1). (1) Zie E. 
Stassijns, Pacht, A.P.R., 390, nr 387.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Landbouwbedrijf - Exploitatie - Vereiste

- Art. 1, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

3 juni 2004C.02.0156.N AC nr. 304

De verkoper die als een geheel goederen te koop stelt waarvan het verpachte goed slechts een deel is, mag de 
waarde van respectievelijk de verpachte en niet-verpachte goederen niet bepalen op een wijze die bedoeld is 
om de uitoefening van het voorkooprecht van de pachter te verhinderen (1). (1) P. DELNOY, R.P.D.B. tw. Droit 
de préemption en matière de biens ruraux, Compl. V, 443, nr 7; R. EECKLO en R. GOTZEN, Pacht en voorkoop, 
Leuven 1990, 359, nr 211; V. RENIER e.a., Le bail à terme in Rép. Not., tome VIII, livre II, Larcier 1992, 423, nr 
631.

Pacht - Voorkooprecht - Verpachte goed - Te koop stellen van groter geheel - Afzonderlijke prijs - Vereiste

- Artt. 47 en 50, derde lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
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Wanneer het voorkooprecht van de pachter is miskend omdat de verpachter voor de samen verkochte 
goederen de prijs voor de verpachte goederen abnormaal hoog heeft gesteld met de bedoeling het 
voorkooprecht te omzeilen en ter compensatie de niet-verpachte goederen evenredig laag heeft geprijsd, 
moet de indeplaatsgestelde pachter voor de verpachte goederen niet de formeel bedongen prijs betalen maar 
wel de prijs die verschuldigd zou zijn geweest indien het voorkooprecht niet was miskend (1). (1) V. RENIER 
e.a., Le bail à terme in Rép. Not., tome VIII, livre II, Larcier 1992, 474, nr 758.

Pacht - Voorkooprecht - Miskenning - Gevolg - Indeplaatsgestelde pachter - Te betalen prijs

- Art. 51, derde lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

22 april 2004C.02.0495.N AC nr. 215

Als een landbouwgoed wordt gebruikt voor een doel dat verenigbaar is met de landbouw is de Pachtwet niet 
van toepassing als dit gebruik niet hoofdzakelijk is, maar slechts ondergeschikt aan het bedrijf van de 
exploitant, dat zelf geen landbouwuitbating uitmaakt; zo volstaat het voor de toepassing van de Pachtwet niet 
dat de weiden die door een veehandelaar worden gehuurd, worden gebruikt voor de veeteelt en dat de 
gekweekte dieren voor de markt zijn bestemd, als blijkt dat deze veeteelt ondergeschikt is aan de veehandel 
(1). (1) Zie STASSIJNS, E., Pacht, A.P.R., 17 (nr 13) en 28 (nr 28).

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Toepasselijkheid - Landbouw - Bedrijf - Gebruik - Aard - Veeteelt - Veehandel

- Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

19 februari 2004C.02.0246.N AC nr. 90

Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 Pachtwet volgt dat de in artikel 35 bepaalde kennisgeving aan 
de verpachters moet worden gegeven door alle overdragers van de pacht, zonder uitzondering van de 
eventuele mede-pachters die het goed niet of niet in de zin van artikel 1 van de Pachtwet exploiteren.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Bevoorrechte pachtoverdracht - Meerdere pachters - Exploitatie van het 
goed - Pachters die het goed exploiteren - Pachters die het goed niet exploiteren - Kennisgeving van de overdracht aan de 
verpachter - Geldigheid

- Artt. 1, 30, 34 en 35 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 van de Pachtwet volgt dat ook voor de bevoorrechte 
pachtoverdracht van artikel 35 Pachtwet, de pacht in zijn geheel moet zijn overgedragen, zodat in het geval de 
pacht is aangegaan door meerdere pachters en niet allen het goed exploiteren of exploiteren in de zin van 
artikel 1 van de Pachtwet, de pacht niet kan worden overgedragen enkel door de pachters die het goed 
exploiteren overeenkomstig artikel 1 van de Pachtwet zonder de pachters die het goed niet aldus exploiteren.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Bevoorrechte pachtoverdracht - Meerdere pachters - Exploitatie van het 
goed - Pachters die het goed exploiteren - Pachters die het goed niet exploiteren - Geldigheid van de overdracht

- Artt. 1, 30, 34 en 35 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

19 december 2003C.01.0530.F AC nr. 661

Huuroverdracht is geen nieuwe huur, maar laat de lopende huur bestaan; zij kan geen invloed hebben op de 
rechten van de onderhuurder van de overdrager, aangezien deze niet meer rechten kan overdragen dan hij 
bezat (1). (1) L. SIMONT, "Cession de bail" in "La transmission des obligations", Brussel, Bruylant, 1980, p. 340, 
nr 18; Y. MERCHIERS, "Le bail en général", Rép. Not., t. VIII, L.I, nr 440.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht van de huur - Onderhuurder van de overdrager - Gevolgen

11 april 2003C.00.0422.N AC nr. 247

Aan de mogelijkheid om opzegging van de pacht te geven voor de persoonlijke exploitatie van het pachtgoed 
door de echtgenoot van de mede-eigenaar, welke laatste ten minste de onverdeelde helft ervan bezit, wordt 
geen afbreuk gedaan doordat deze echtgenoot tevens mede-eigenaar ervan is voor minder dan de helft.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Persoonlijke exploitatie - Mede-eigendom - Echtgenoot

- Art. 7, aanhef en 1°, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

3 april 2003C.02.0505.F AC nr. 224
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Ingevolge artikel  1345, eerste lid, Ger. W. wordt inzake pacht geen enkele rechtsvordering toegelaten indien 
de eiser niet van tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige 
verweerder tot minnelijke schikking op te roepen; die bepaling is niet van toepassing op een tussenvordering 
die bij conclusie kan worden ingesteld.

Pacht - Algemeen - Rechtsvordering inzake pacht - Voorafgaande minnelijke schikking - Tussenvordering bij conclusie - Geen 
voorafgaande minnelijke schikking

- Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

6 februari 2003C.01.0306.F AC nr. 88

Pachtoverdracht, die zonder toestemming van de verpachter mag worden gedaan aan de personen die 
opgesomd zijn in artikel  34 Pachtwet, kan, in afwijking van artikel  1690 B.W., zoals het bestond vóór de 
wijziging ervan bij Wet van 6 juli 1994, bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de verpachter 
worden gebracht (1). (1) V. RENIER en P. RENIER, "Le bail à ferme", Brussel, Larcier, 1992, p. 381; P. RENIER, 
"chronique de jurisprudence - le bail à ferme: 1986-1995", J.T. 1996, p. 140; R. EECKLOO en R. GOTZEN, "Pacht 
en Voorkoop", Boerenbond, Leuven, 1990, p. 460.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht - Overdracht van gewone pacht - Kennisgeving aan verpachter

- Artt. 34, 35 en 57 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

10 januari 2003C.01.0260.N AC nr. 22

De exploitatie die in aanmerking komt om uit te maken of die een overwegend deel van de 
beroepswerkzaamheid van de aanstaande exploitant uitmaakt in de zin van artikel 12.6, tweede lid, van de 
Pachtwet, is alleen die waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd (1). (1) In zijn 
schriftelijke conclusie (cfr. www.cass.be) had het O.M. geargumenteerd dat het bestreden vonnis uitgaat van 
het verkeerd uitgangspunt dat de uitbating van de industriële varkenskwekerij door de verpachter geen 
landbouwactiviteit uitmaakt in de zin van artikel  12.6 van de Pachtwet. De rechtbank kon, volgens het O.M., 
aldus niet wettig tot het besluit komen "dat de persoonlijke landbouwexploitatie van eisers geenszins een 
overwegend deel uitmaakt van hun beroepsactiviteiten in de zin van artikel  12.6, tweede lid, Pachtwet doch 
integendeel dient te worden beschouwd als een ondergeschikte nevenactiviteit van de voornaamste 
exploitatie, namelijk de industriële varkenshouderij onder de vorm van een BVBA" (bestreden vonnis, blz. 4).

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging wegens persoonlijke exploitatie - Pachter met hoofdberoep in 
de landbouw - Voorwaarden - Overwegend deel van de beroepsactiviteit - In aanmerking komende exploitatie

- Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

9 januari 2003C.01.0227.F AC nr. 18

Het opschuiven van de datum waartegen opzegging is gedaan beoogt het verstrijken van de opzeggingstermijn 
te doen samenvallen met de dag en de maand die overeenstemmen met die waarop het gebruik van het 
verpachte goed door de pachter, volgens de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk 
gebruik, ten einde loopt (1). (1) Cass., 24 jan. 1992, AR 7277, nr 271.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Verstrijken - Verlenging

- Art. 58 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

12 december 2002C.01.0370.N AC nr. 670

Tenzij anders is bedongen is de huurovereenkomst waarin de partijen zonder enige bedoeling van 
wetsontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt voor een andere bestemming dan 
landbouw, niet onderworpen aan de bepalingen van de Pachtwet; dat de pachter, tegen de overeenkomst in, 
het onroerend goed toch gebruikt in zijn landbouwbedrijf maakt de Pachtwet niet toepasselijk (1). (1) Zie 
Cass., 27 juni 1975, 1158.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Huur van onroerend goed - Andere bestemming dan landbouw - Gebruik in strijd met 
overeenkomst

- Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

28 juni 2002C.00.0265.F AC nr. 394
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De onmiddellijke overdracht van het recht op voorkoop valt niet af te leiden uit het loutere feit van de 
pachtoverdracht op termijn.

Pacht - Algemeen - Voorkooprecht - Huuroverdracht

- Art. 52, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

7 maart 2002C.99.0213.N AC nr. 163

De middelen tot bewijs van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden, bij ontstentenis van een 
schriftelijke pachtovereenkomst, zijn alleen toegestaan aan degene die het bewijs levert dat hij een 
landeigendom exploiteert in de zin van een landbouwexploitatie; de bewijslast en de middelen om het bewijs 
van een landbouwexploitatie te leveren zijn niet bepaald in artikel 3 van de Pachtwet.

Pacht - Algemeen - Bewijs - Landbouwexploitatie - Bewijs

- Artt. 1, eerste lid, 1° en 2° en 3, 1°, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

7 maart 2002C.99.0360.N AC nr. 166

Noch de bepaling dat inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling 
verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder te doen oproepen ter minnelijke schikking, noch enige 
andere wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer een dergelijke vordering wegens gebrek aan die 
voorafgaande oproeping niet ontvankelijk is, de navolgende gelijkaardige vordering met regelmatige 
voorafgaande zodanige oproeping over hetzelfde punt van de vordering niet ontvankelijk is, als de eiser zijn 
eerste vordering niet heeft laten schrappen.

Pacht - Voorkooprecht - Rechtsvordering - Minnelijke schikking - Onontvankelijkheid - Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid

- Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen voor bepaalde punten 
van de vordering tevoren wel tot minnelijke schikking werd opgeroepen en voor andere punten niet, strekt de 
niet-ontvankelijkheid van de vordering, op grond dat de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of 
mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder daartoe te doen oproepen, zich enkel uit tot 
die punten van de vordering die niet het voorwerp waren van de oproeping en niet tot de hele vordering.

Pacht - Voorkooprecht - Rechtsvordering - Minnelijke schikking - Ontvankelijkheid

- Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.99.0151.N AC nr. 70

In het geval dat een rechtspersoon, op grond van zijn voornemen het goed zelf te exploiteren, verzet doet 
tegen de pachtvernieuwing, moet de verzetsakte niet vermelden dat de eigen exploitatie zal geschieden door 
een bevoegd orgaan van de rechtspersoon noch aangeven wie dit bevoegd orgaan zal zijn (1). (1) Zie cass., 31 
jan. 1974, A.C. 1974, 595; E. Stassijns, Pacht, in A.P.R., Story-Scientia, 1997, nr 450.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht van de huur - Pachtvernieuwing - Verzet van de verpachter - 
Rechtspersoon - Verzetsakte - Niet vereiste vermeldingen

- Art. 37, § 1, 2° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

28 juni 2001C.99.0435.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 28 juni 2001, AR C.99.0435.F, A.C. 2001, nr...

Pacht - Voorkooprecht - Verpachte goed - Onderhandse verkoop - Bestaan en voorwaarden - Kennisgeving aan pachter - 
Vorm - Ontwerp van authentieke akte - Geldigheid

De notaris waarborgt aan de pachter het bestaan en de voorwaarden van een verkoop uit de hand die is 
gesloten tussen de verpachter en de koper, door de pachter kennis te geven van de inhoud van de koopakte 
en handelt overeenkomstig de wet wanneer hij aan de pachter een ontwerp van authentieke koopakte bezorgt 
dat de draagwijdte overneemt van de tussen de verpachter en de koper opgestelde onderhandse akte.

Pacht - Voorkooprecht - Verpachte goed - Onderhandse verkoop - Bestaan en voorwaarden - Kennisgeving aan pachter - 
Vorm - Ontwerp van authentieke akte - Geldigheid

- Art. 48, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

P. 1209/30476-9-2016



29 maart 2001C.00.0231.F AC nr. ...

Inzake pacht kan de reden voor de opzegging die bestaat in de persoonlijke exploitatie niet aangevoerd 
worden door degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf heeft verpacht; die regel geldt 
niet wanneer de eigenaar-verpachter, vóór het sluiten van de pachtovereenkomst, de gronden waarop die 
pacht betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geëxploiteerd.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging wegens persoonlijke exploitatie - Geen persoonlijke exploitatie 
van de gronden voor het sluiten van de pachtovereenkomst - Geldigheid van de opzegging

- Art. 9, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

23 februari 2001C.98.0328.N AC nr. ...

Ingevolge artikel  1345, eerste lid, van het Ger.W. wordt inzake pacht geen enkele rechtsvordering toegelaten 
indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de 
toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen; die bepaling, welke tot doel heeft 
procedures te vermijden, vindt geen toepassing in de gevallen waarin de rechtsvordering bij tussenvordering 
wordt ingesteld nu een tussenvordering een aanhangige hoofdvordering onderstelt en in de regel bij conclusie 
wordt ingesteld (1). (1) Zie cass., 19 september 1991, A.R. nr 9030, A.C., 1991-92, 73; cass., 20 november 1989, 
A.R. nr 6630, A.C., 1989-90, 383; cass., 23 december 1988, A.R. nr 3112, A.C., 1988-89, nr 250; cass. 20 juni 
1979, A.C., 1978-79, 1253.

Pacht - Algemeen - Rechtsvordering - Oproeping ter minnelijke schikking - Vordering bij tussenvordering

- Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

18 januari 2001C.99.0234.F AC nr. ...

Art. 30 Pachtwet, luidens hetwelk de pachter van landeigendom het gepachte goed noch geheel noch ten dele 
in onderpacht mag geven zonder schriftelijke toestemming van de verpachter, stelt de rechtsbetrekkingen vast 
tussen verpachter en pachter; een dergelijke onderpacht kan dus zonder schriftelijke toestemming vanwege 
de verpachter rechtsgeldig worden gesloten, in dat geval kan zij evenwel aan laatstgenoemde niet worden 
tegengeworpen (1). (1) Cass. 3 sept. 1982, A.R. C.3425, nr. 5.

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Onderverhuring van het goed zonder schriftelijke toestemming van de 
eigenaar - Geldigheid

- Artt. 1 en 30 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

11 januari 2001C.00.0250.F AC nr. ...

De beslissing om de door de verpachter gegeven opzegging niet geldig te verklaren is naar recht verantwoord, 
als de rechter vaststelt dat het verpachte perceel weliswaar aansluit aan de percelen waarop het woonhuis van 
de verpachter is gebouwd, maar niet aansluit aan dat woonhuis zelf.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging door de verhuurder gegeven om een aaneengesloten grond 
voor gezinsdoeleinden aan te wenden

- Art. 6, § 2 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

20 oktober 2000C.97.0255.N AC nr. ...

De vastgestelde feiten dat tussen partijen geen betwisting erover bestaat dat de litigieuze grond door de eiser 
gebruikt wordt voor een landbouwuitbating en dat hij minstens gedeeltelijk voor het gebruik ervan een 
vergoeding betaalt sporen met de vereisten van een pachtovereenkomst; niet naar recht verantwoord is de 
beslissing dat de schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die de term pacht niet vermeldt, ondanks deze 
vaststellingen, geen pachtovereenkost is, waardoor de toepassing van de Pachtwet dus wordt uitgesloten, op 
de gronden dat uit haar inhoud en uit getuigenverklaringen niet blijkt dat deze inhoud tegenstrijdig is met de 
bescherming van de Pachtwet of dat de partijen de omzeiling van deze wet hebben beoogd (1). (1) Zie Cass., 
27 juni 1975, A.C., 1975, 1158.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Pachtovereenkomst - Vereisten - Andere vaststellingen

- Artt. 1 en 3, 2° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

24 december 1999C.99.0019.F AC nr. ...
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De Pachtwet vindt slechts toepassing op een overeenkomst betreffende de verkoop van te velde staand gras, 
indien die overeenkomst voldoet aan de voorwaarden van artikel  1 van die wet.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Verkoop van te velde staand gras

- Art. 1 Wet 7 nov. 1988

19 november 1999C.98.0212.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appèlrechter volgens welke de uitzondering op het recht 
van voorkoop van de pachter van een bouwgrond waarop onmiddellijk kan worden gebouwd, onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de verpachter de pacht opzegt voor de verkoop.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Voorkooprecht - Bouwgrond waarop onmiddellijk kan worden gebouwd

- Artt. 6, § 1, 2° en 52, 7° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

12 juni 1998C.97.0287.F AC nr. ...

Het is de overnemende pachter niet verboden een vergoeding te betalen aan de overdragende pachter.~

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht - Vergoeding betaald aan de overdragende pachter - 
Wettigheid

- Art. III, art. 2, § 1 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

11 mei 1998C.95.0096.N AC nr. ...

Opdat de pachter bij het beëindigen van de pacht recht zou hebben op vergoeding voor de gebouwen die hij 
heeft opgericht en voor de werken die hij heeft uitgevoerd, is het voorleggen van een schriftelijke 
toestemming van de verpachter een essentiële vereiste.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Pachter - Recht op vergoeding - Gebouw opgericht door de pachter - 
Toestemming van de verpachter - Bewijs

- Art. 26, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

2 april 1998C.94.0275.N AC nr. ...

Als de vruchtgebruiker alleen een verhuring heeft toegestaan van meer dan negen jaar, kan de blote eigenaar 
die volle eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de huur verkort wordt tot 
aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode waarin de huur zich bij het eindigen 
van het vruchtgebruik bevindt;  ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht 
uitoefenen zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de 
opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van 
artikel  4, tweede lid, Pachtwet.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Pacht toegestaan door de vruchtgebruiker - Verpachting voor langer dan 
negen jaar - Einde van het vruchtgebruik - Rechtstoestand van de volle eigenaar - Verkorten van de pacht - Voorwaarden 
van opzegging door de verpachter - Toepasselijkheid

- Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek

27 maart 1998C.97.0124.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een pachter een landpacht aan een derde overdraagt zonder toestemming van de 
verpachter wettigt de ontbinding van de pacht door laatstgenoemde niet, wanneer niet is bewezen dat hij 
door de overdracht schade heeft geleden.~

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Ontbinding door de verpachter

- Artt. 29 en 30 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

5 februari 1998C.94.0281.N AC nr. ...

Art. 3 Pachtwet, zoals gewijzigd bij wet 7 nov. 1988, en artikel  44 van deze laatste wet heffen de 
overgangsbepaling van artikel  IV, 4°, tweede lid, Pachtwet 1969, waarbij het bewijs van het tijdstip van 
ingebruikneming als pachter door partijen kan geleverd worden door alle middelen, met inbegrip van getuigen 
en vermoedens, niet op.~

Pacht - Algemeen - Ingebruikneming als pachter - Bewijs van tijdstip - Overgangsbepaling van artikel IV, 4°, Pachtwet 1969 - 
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Werkingssfeer

- Art. IV, Overgangsbepalingen, 4°, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Het algemeen belang waarvoor de percelen van de opgezegde pacht voor de toepassing van artikel  7, 9°, 
Pachtwet moeten worden aangewend door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon is 
niet afhankelijk van het vereiste dat die goederen werden verkregen tot openbaar nut, zoals bepaald in artikel  
6, 6° Pachtwet.~

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Ernstige redenen - Aanwending voor doeleinden van 
algemeen belang - Vereiste

- Art. 7, 9° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

18 december 1997C.94.0249.N AC nr. ...

Wanneer het verpachte goed, samen met andere goederen uit de hand is verkocht en in de akte van verkoop 
geen afzonderlijke verkoopprijs voor het verpachte goed is bepaald, is de kennisgeving door de 
instrumenterende ambtenaar van de aldus globaal bepaalde prijs en van de voorwaarden van de verkoop aan 
de pachter een kennisgeving van de prijs en de voorwaarden die tussen de verkoper en de koper voor het 
verpachte goed zijn overeengekomen die de verjaring van de vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de 
vordering tot schadeloosstelling doet aanvangen; het is daarbij onverschillig of de prijs en de voorwaarden van 
die verkoop beantwoorden aan het aanbod dat aan de pachter werd gedaan.

Pacht - Voorkooprecht - Verpachte goed - Verkoop uit de hand van groter geheel - Prijs en voorwaarden - Kennisgeving aan 
pachter

- Artt. 48.1 en 51, vierde lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

19 december 1996C.96.0049.F AC nr. ...

Art. 35 Pachtwet bepaalt dat de pachtvernieuwing ten voordele van de afstammelingen van de pachter slechts 
geldt indien laatstgenoemde hun de pacht heeft overgedragen en van die overdracht aan de verpachter kennis 
heeft gegeven binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer.~

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht door de pachter aan zijn afstammelingen - Pachtvernieuwing

7 december 1995C.93.0148.N AC nr. ...

Wanneer de pacht beëindigd wordt door een onteigening ten algemenen nutte komt aan de pachter de 
vergoeding toe, bepaald in artikel  11 (oud) Gw. en niet die bepaald in artikel  46 Pachtwet.~

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Onteigening ten algemenen nutte - Afgaande pachter - Artikel 11 (oud) 
Gw. - Vergoeding

7 december 1995C.93.0175.N AC nr. ...

De opeenvolgende pachtperiodes, als bedoeld in artikel  8 Pachtwet, in de loop waarvan de verpachter een 
einde kan maken aan de pacht, omvatten de eerste gebruiksperiode, in de zin van artikel  4 van die wet, zijnde 
de eerste periode waarin het verpachte goed in gebruik wordt gegeven aan de pachter.~

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging door de verpachter - Eerste gebruiksperiode

Het is in strijd met de dwingende bepalingen van artikel  4 Pachtwet in de pachtovereenkomst te bedingen 
dat, bij ontstentenis van een geldige opzegging tegen het einde van de bedongen gebruiksperiode van achttien 
jaar, een derde pachtperiode ingaat of dat de eerste gebruiksperiode van achttien jaar de eerste en tweede 
gebruiksperioden omvat.~

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Bedongen gebruiksperiode van achttien jaar - Eerste en 
tweede gebruiksperiode - Geldigheid

29 september 1995C.94.0404.F AC nr. ...

Bij gerechtelijke beëindiging van een pachtovereenkomst ten laste van de pachter, wordt laatstgenoemde 
geacht het gepachte goed te verlaten op de in het vonnis bepaalde datum van beëindiging;  op die datum gaat 
de bij artikel   5, vierde lid, van artikel   III Pachtwet bepaalde termijn van verjaring in t.a.v.  van de eis van de 
pachter tot teruggave van de pachtprijs die het wettelijk bedrag overschrijdt.~

Pacht - Verplichtingen van partijen - Verjaring - Aanvang - Eis tot teruggave van te veel ontvangen pachtgelden
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24 februari 1995C.93.0078.N AC nr. ...

De verpachter die tegen de bij artikel  35 Pachtwet bepaalde bevoorrechte pachtoverdracht opkomt wegens 
onregelmatigheid van de overdracht of van de kennisgeving ervan, kan dat doen bij wijze van verzet.~

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Bevoorrechte pachtoverdracht - Onregelmatigheid - Verzet van de 
verpachter - Vorm

- Artt. 35 en 36 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

HUWELIJK

14 mei 2004C.03.0172.F AC nr. 261

De overweging dat de facturen betrekking hebben op verzorging voor de echtgenote ten gevolge van haar 
alcoholisme, is geen verantwoording naar recht van het bestreden vonnis dat het niet kan gaan om een schuld 
die wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding.

 - Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten - Schulden ten behoeve van de huishouding

- Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 december 2003C.03.0078.F AC nr. 644

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 12 dec. 2003, AR C.03.0078.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

 - Putatief huwelijk - Erkenning

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 12 dec. 2003, AR C.03.0078.F, Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

 - Putatief huwelijk - Goede trouw - Begrip - Beoordeling door de feitenrechter

Goede trouw is de enige voorwaarde die de wet vereist voor de erkenning van het putatief huwelijk (1). (1) Zie 
concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr ...

 - Putatief huwelijk - Erkenning

- Artt. 201 en 202 Burgerlijk Wetboek

Goede trouw, waarvan de beoordeling tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort, is het geloof van 
beide of van een van de echtgenoten dat zij een geldig huwelijk gesloten hebben; hoewel een eventuele 
huwelijksvoltrekking en de kenmerken ervan die beoordeling kunnen beïnvloeden, vormen die gegevens geen 
afzonderlijke voorwaarde voor de erkenning van het putatief huwelijk (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 
2003, nr ...

 - Putatief huwelijk - Goede trouw - Begrip - Beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 201 en 202 Burgerlijk Wetboek

28 november 2003C.01.0496.F AC nr. 606

De hoofdelijkheid voor de betaling van een schuld die door één der echtgenoten wordt aangegaan ten 
behoeve van de huishouding, impliceert het bestaan van die huishouding en kan bijgevolg niet worden 
aangevoerd in het geval van feitelijke scheiding, tenzij de derde gecontracteerd heeft zonder op de hoogte te 
zijn van de scheiding (1). (1) Cass., 15 okt. 1999, AR C.98.0236.F, nr 536.

 - Rechten en plichten van de echtgenoten - Schulden ten behoeve van de huishouding - Feitelijke scheiding - Hoofdelijkheid

- Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van artikel  222, eerste lid, B.W. zijn vervuld en of de derde 
contracterende op de solvabiliteit van de ene en de andere echtgenoot heeft kunnen rekenen, dient men zich 
te plaatsen op het tijdstip dat het contract is gesloten.

 - Rechten en plichten van de echtgenoten - Schulden ten behoeve van de huishouding - Feitelijke scheiding - Hoofdelijkheid - 
Voorwaarde - Tijdstip

- Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0137.N AC nr. ...
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Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken wijzigt de 
rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

7 juni 2001C.99.0260.F AC nr. ...

De appèlrechters die beslissen de op artikel  223, tweede lid, B.W. gegronde voorlopige maatregelen niet in 
tijd te beperken, verantwoorden die beslissing naar recht wanneer zij de gewone omgang van de partijen 
gedurende hun scheiding hebben willen regelen maar niet op een definitieve wijze (1). (1) Over de draagwijdte 
van de feitelijke scheiding die door de rechter wordt geregeld en over de toekenning van een 
onderhoudsuitkering als dringende en voorlopige maatregel in een door de rechter geregelde feitelijke 
scheiding, zie Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518.

 - Persoon en goederen van de echtgenoten en van de kinderen - Dringende en voorlopige maatregelen - Onbeperkt in de tijd

- Art. 223, tweede lid Burgerlijk Wetboek

7 juni 2001C.99.0460.F AC nr. ...

De appèlrechter, die, zonder te onderzoeken in hoeverre de andere partij in de lasten van het huwelijk kan 
bijdragen, de vordering van een partij om een bijdrage te verkrijgen in de lasten van het huwelijk verwerpt op 
grond dat zij ruimschoots voldoende inkomsten heeft om in welstand te leven, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht.

 - Lasten van het huwelijk - Bijdrage - Beoordeling door de rechter

- Art. 221, eerste lid Burgerlijk Wetboek

20 april 2001C.00.0429.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. met opdracht D. THIJS, cass., 20 april 2001, A.R. C.00.0429.N, A.C. 2001, nr...

 - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten

Concl. adv.-gen. met opdracht D. THIJS, cass., 20 april 2001, A.R. C.00.0429.N, A.C. 2001, nr...

 - Nietigverklaring

 - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten - Nietigverklaring van het eerste huwelijk

De in artikel 189 van het Burgerlijk Wetboek gestelde regel, krachtens dewelke vooraf moet worden beslist of 
het eerste huwelijk geldig dan wel nietig is, indien de nieuwe echtgenoten de nietigheid van dit huwelijk 
inroepen, geldt ook als de vernietiging van het nieuwe huwelijke door de procureur des Konings wordt 
gevorderd (1).(1) Zie Cass., 22 juli 1955, A.C., 1955, 955, en de nota's 2 en 3 getekend R.H. (Bull. en Pasic., 
1955, I, 1265).

 - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten

- Art. 189 Burgerlijk Wetboek

De nietigverklaring van het huwelijk werkt terug tot het aangaan ervan, zodat het huwelijk geacht wordt nooit 
te hebben bestaan, behoudens de uitzonderingen die zijn bepaald in de artikelen 201 en 202 van het Burgerlijk 
Wetboek.

 - Nietigverklaring

In het geval, in strijd met het verbod gesteld in artikel 147 van het Burgerlijk Wetboek, een nieuw huwelijk is 
aangegaan alvorens het vorige huwelijk is vernietigd, is het nieuwe huwelijk geldig als het vorige huwelijk 
nadien wordt vernietigd.

 - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten - Nietigverklaring van het eerste huwelijk

- Artt. 147 en 189 Burgerlijk Wetboek

15 oktober 1999C.98.0236.F AC nr. ...

De betaling van de schulden die een van de echtgenoten heeft aangegaan ten behoeve van de huishouding, 
kan van de beide feitelijk gescheiden echtgenoten niet hoofdelijk gevorderd worden indien de schuldeiser van 
die toestand op de hoogte was bij het ontstaan van de schulden.

 - Rechten en plichten van de echtgenoten - Schulden ten behoeve van de huishouding - Feitelijke scheiding - Hoofdelijkheid

- Art. 222 Burgerlijk Wetboek
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19 februari 1999C.97.0228.N AC nr. ...

De vrederechter die, krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, indien een der echtgenoten grovelijk 
zijn plicht verzuimt, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen beveelt 
betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen, mag niet beslissen over het 
gebruik van een goed van een afgescheiden rechtspersoon louter op grond van de omstandigheid dat een van 
de echtgenoten hiervan bestuurder is.

 - Dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten - Goederen van de echtgenoten - Vrederechter - 
Beslissingsbevoegdheid - Beperking

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

21 januari 1999C.97.0238.N AC nr. ...

De rechter die, op grond van artikel  223, tweede lid, B.W., de plicht tot samenwonen van de echtgenoten 
voorlopig opschort, kan voor de duur van de feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud als een 
daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel toekennen, zonder dat hij zich moet uitspreken 
over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld heeft. Dit belet de 
rechter niet in zijn beoordeling van de gezinstoestand feitelijke gegevens te betrekken die door de 
uitkeringsplichtige worden aangevoerd, zoals de vaststaande schuld van de andere echtgenoot.

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning

24 april 1998C.97.0272.F AC nr. ...

De persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar 
brengen, kunnen worden nietigverklaard; het gevaar moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de door de 
echtgenoot verleende zekerheid wordt gesteld en volgens het bedrag ervan vergeleken met de toestand van 
het gezinsvermogen en rekening houdend met alle op dat ogenblik bekende gegevens die deze toestand 
kunnen beïnvloeden.~

 - Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten - Persoonlijke zekerheid door een der echtgenoten gesteld - In 
gevaar brengen van de belangen van het gezin - Gevaar

19 januari 1998S.97.0082.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat gehuwden feitelijk gescheiden leefden vanaf een 
bepaalde datum en dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd werd door het vonnis waarbij de echtscheiding 
door onderlinge toestemming werd uitgesproken, vervolgens beslist dat het recht op verhoogde wezenbijslag 
wordt hersteld vanaf de eerste van de maand volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde de datum van de 
feitelijke scheiding, zonder te hebben vastgesteld dat op de datum van de wijzigende gebeurtenis een 
rechtelijke beschikking was tussengekomen die de feitelijke scheiding van de gehuwde bekrachtigt.

 - Gezinsbijslag - Werknemers - Weeskind uit vorig huwelijk - Verhoogde wezenbijslag - Feitelijke scheiding - Herstel van 
recht

- Art. 56bis, § 2, tweede lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders

16 mei 1997C.95.0345.N AC nr. ...

De bij artikel  213 B.W. bepaalde verplichting tot hulpverlening moet in de echtelijke verblijfplaats worden 
uitgevoerd; wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden leven, moet de echtgenoot die zich op deze bepaling 
beroept, bewijzen dat de scheiding en eventueel het voortduren ervan aan de schuld van de andere 
echtgenoot te wijten is.~

 - Rechten en verplichtingen - Echtgenoten - Feitelijke scheiding - Hulpverlening - Vordering tot uitkering tot onderhoud - 
Voortduren van de feitelijke scheiding - Eiser - Bewijs

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

20 december 1996C.94.0230.N AC nr. ...

P. 1215/30476-9-2016



De vordering tot nietigverklaring, op verzoek van de andere echtgenoot van de persoonlijke zekerheden die 
tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten zijn gesteld en die de belangen van het gezin in gevaar 
brengen, kan ingesteld worden door de inmiddels uit de echt gescheiden echtgenoot, binnen de 
voorgeschreven termijn van 1 jaar te rekenen van de dag die volgt op deze waarop de betwiste handeling ter 
kennis is gekomen.

 - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Echtgenoten - Bestuursbevoegdheid - Persoonlijke zekerheden - Gezinsbelang - 
Gevaar - Sanctie - Nietigheid - Vordering - Tijdstip - Hoedanigheid

- Art. 224, § 1, 4° Burgerlijk Wetboek

12 december 1996C.96.0008.F AC nr. ...

Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de griffier van de beslissing kennis aan de 
partijen en wordt hoger beroep ingesteld binnen een maand na de kennisgeving.~

 - Uit huwelijk ontstane verplichtingen - Geschil - Rechterlijke beslissing - Hoger beroep - Termijn - Aanvang

- Art. 1253quater, b en d Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203ter Burgerlijk Wetboek

22 november 1996C.95.0453.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, A.C., 1996, nr.

 - Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten - Uitkeringen tot levensonderhoud - 
Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, A.C., 1996, nr.~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - 
Gerechtsbrief

De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud moet niet bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht;  de omstandigheid dat dit toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) 
staat er niet aan in de weg dat, wat het hoger beroep betreft, de gewone regels betreffende het geding van 
toepassing zijn.~

 - Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten - Uitkeringen tot levensonderhoud - 
Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat in beroep uitspraak doet over een verzoek van een echtgenoot aan de vrederechter tot het 
bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten 
en de kinderen, zoals een uitkering tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
worden van de partijen (Impliciet).~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - 
Gerechtsbrief

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

23 september 1996C.95.0431.N AC nr. ...

De vorderingen die gegrond zijn op artt. 221 en 223 B.W. worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak 
en vallen derhalve niet onder de regeling inzake inleiding en behandeling van de vordering op éénzijdig 
verzoekschrift, bedoeld bij de artt. 1025 en 1034 Ger.W.~

 - Levensonderhoud - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Dringende procedure - Inleiding - Verzoekschrift op 
tegenspraak - Beschikking ten gronde - Kennisgeving - Regeling

- Artt. 1034bis tot 1034sexies Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 221 en 223 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1253ter, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

11 december 1995S.95.0014.F AC nr. ...
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Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W. wordt geschonden door het arrest, dat vaststelt dat de verstoten echtgenote, 
die net als haar man van Marokkaanse nationaliteit is, niet opgeroepen noch gehoord werd tijdens de 
rechtspleging tot verstoting en dat uitwerking toekent aan de beslissing waarbij de Marokkaanse rechter bij de 
akte van verstoting is opgetreden.~

 - Recht van verdediging - Voorwaarden - Gevolgen in België - Voorwaarden in België - Marokkaanse beslissing - 
Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Gevolgen

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

30 november 1995C.93.0090.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass. 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, A.C. 1995, n° ...~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Geen 
beperking in de tijd - Draagwijdte

De bij artikel  223, tweede lid, B.W. bedoelde dringende voorlopige maatregelen die de vrederechter op 
verzoek van een der echtgenoten kan bevelen indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is, 
mogen niet ertoe leiden dat een feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze wordt 
georganiseerd.~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen

De rechter die op grond van artikel  223, tweede lid, B.W. de plicht tot samenwoning der echtgenoten 
voorlopig schorst, kan voor de duur van die feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of een 
inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel toekennen zonder dat hij 
zich behoeft uit te spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding 
schuld treft.~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning

Uit het enkele feit dat de rechter de op grond van artikel  223, tweede lid, B.W.  bevolen maatregelen niet in 
de tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze 
organiseert.~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Geen 
beperking in de tijd

7 april 1995C.94.0061.N AC nr. ...

De hulpverlening tussen echtgenoten primeert de onderhoudsverplichting van bloed- of aanverwanten.~

 - Hulpverlening tussen echtgenoten - Onderhoudsplicht van bloed-of aanverwanten - Rangorde

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

23 februari 1995C.94.0254.F AC nr. ...

Het arrest dat beslist dat een in Marokko tussen personen van Marokkaanse nationaliteit gesloten huwelijk 
een schijnhuwelijk is en het deswege nietig verklaart, is naar recht verantwoord wanneer het, op grond van de 
artt. 1, 4, 1°, en 37 van het Wetboek van het Marokkaanse personeel statuut, vaststelt dat de echtgenoot niet 
is toegetreden tot het instituut van het huwelijk, zoals dat in artikel  1 van dat wetboek wordt omschreven, nu 
hij alleen is gehuwd om zijn verblijf in België te vergemakkelijken en niet om een gezin te stichten.~

 - Internationaal privaatrecht - Marokkaanse wet - Toestemming - Schijnhuwelijk - Nietigheid

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en op die grond de ontbinding van 
het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk aan het recht te huwen en mengt hij zich niet in het privé- en 
gezinsleven van de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de 
wil in van de andere echtgenoot.~

 - Duurzame ontwrichting - Ontbinding - Recht te huwen

- Art. 232 Burgerlijk Wetboek

3 november 1994C.94.0149.F AC nr. ...
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De verplichting voor iedere echtgenoot om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, 
heeft alleen zin wegens het bestaan van het huwelijk; daaruit volgt dat de rechterlijke beslissing waarbij een 
der echtgenoten wordt veroordeeld om bij te dragen in de lasten van het huwelijk, geen effect meer sorteert 
bij de overschrijving van het dictum van de eindbeslissing, waarbij de echtscheiding wordt toegestaan.~

 - Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten - Bijdrage in de lasten van het huwelijk - Veroordeling tot die 
bijdrage - Duur - Gevolgen - Rechterlijke beslissing

- Art. 221 Burgerlijk Wetboek

HUWELIJKSCONTRACT [ZIE: 413 HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS]

ALGEMEEN

23 november 2001C.99.0012.N AC nr. ...
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Met 'voordelen' in de zin van artikel  299 B.W. wordt bedoeld, eensdeels, alle schenkingen tussen 
echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met name de bedingen van 
vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap. Zodoende is die 
bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de 
huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn van de inbreng van een eigen goed 
in de huwelijksgemeenschap (1). (1) Partijen zijn vóór de Wet van 14 juli 1976 'betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels', in werking getreden op 28 
september 1976, gehuwd onder een bedongen gemeenschapsstelsel. Bij huwelijkscontract van 29 mei 1972 
opteerden de echtgenoten voor een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen, waarbij zij een 
beperkt gemeenschappelijk vermogen instelden. Aldus bracht eiser een hem persoonlijk toebehorende woning 
in oprichting en de eraan 'klevende' hypothecaire leningschuld in de bedoelde gemeenschap. Dit stelsel wordt 
thans ontbonden ingevolge een wederzijds en derhalve in het nadeel van beide partijen 'toegestane' 
echtscheiding. Volgens eiser komt nu de vermelde inbreng te vervallen ten nadele van verweerster. 
Behoudens het conventioneel bepaalde, is de litigieuze vereffening-verdeling onderworpen aan de te dezen 
vóór 14 juli 1976 geldende wetteksten. 2o ook blijven, ten aanzien van de alsdan onder een bedongen 
gemeenschapsstelsel gehuwden, de artikel 299 en de oude artikelen 300, 1452 en, in voorkomend geval, 1518 
B.W. van toepassing. Het cassatieberoep stelt de vraag of, krachtens artikel  299 B.W., de vermelde inbreng 
komt te vervallen, zoals eiser voorhoudt. Welke zijn m.a.w. de voor de echtgenoot, ten nadelen van wie de 
echtscheiding wordt toegestaan, verloren 'voordelen' in de zin van deze bepaling? Hoewel de vermelde Wet 
van 14 juli 1976 artikel  299 B.W. tekstueel niet wijzigt, gebeurde vóórdien de invulling van het bedoelde 
begrip 'voordelen' in een andere context. Het arrest van het Hof van 29 okt. 1874 (Pas. 1875, I, 7) opteerde 
voor een enge interpretatie en besliste dat "de 'voordelen' waarvan sprake in geval van echtscheiding in de 
artikelen 299 en 300 B.W. enkel de begiftigingen zijn, de louter om niet gedane schenkingen tussen 
echtgenoten. De kwalificatie kan niet slaan op de winsten en voordelen die uit een algemene gemeenschap, 
evenmin als uit een wettelijk gemeenschap voortvloeien, zij vallen niet onder de sanctie door voormeld artikel  
299 B.W. uitgesproken". De ratio legis van artikel  299 B.W. strekt inzonderheid tot burgerrechtelijke 
bestraffing van de 'schuldig' bevonden echtgenoot. Een andere strekking opteert voor een brede interpretatie. 
Hierbij onderscheiden zich eensdeels degenen die voorhouden dat ingevolge artikel  299 B.W. elk voordeel 
vervalt waarbij men, objectief gezien, afwijkt van de 'normale' werking van het toepasselijke stelsel, waarbij 
dan nog verscheidene nuances mogelijk zijn en waarbij in België, meest voorgehouden zienswijze hierop 
neerkomt dat de verdeling bij helften, zelfs van een algemene en op ongelijke wijze samengestelde 
gemeenschap, geen voordeel is in de zin van artikel  299 B.W. (zie Piret, noot onder cass., 21 nov. 1946, 
R.C.J.B. 1947, p. 109-110), anderdeels zijn er degenen die als voordeel aanzien ieder beding dat, 'bewust' en 
derhalve subjectief gezien, met een 'vrijgevigheidsgedachte' ten behoeve van de (schuldige) echtgenoot is 
bepaald. Zie voor diverse verwijzingen: H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Berchem/Antwerpen-
Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1976, p. 241-242. Sedert de Wet van 14 
juli 1976, volgt uit een samenlezing van het vermelde artikel  299 met de 'nieuwe' artt. 300 en 1429 en 1459 
B.W. dat, bij echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de bedoelde 'voordelen' aan de zijde van beide 
gewezen echtgenoten vervallen, behalve de contractuele erfstellingen die behouden blijven voor de 
onschuldige echtgenoot. Uit de meest recente rechtsleer blijkt dat na de wet van 14 juli 1976, een nieuwe 
interpretatie van het begrip "voordeel" kan worden gevolgd. Art. 1429 B.W. werkt een nieuwe regeling uit 
m.b.t. de overlevingsrechten die vervallen na echtscheiding en de regeling van artikel  299-300 nieuw B.W. 
bevestigen. Uit de samenlezing van deze artikelen kan worden afgeleid dat de huwelijksvoordelen die vervallen 
na echtscheiding alleen die huwelijksvoordelen zijn die tegelijk overlevingsrechten zijn, en dus niet voordelen 
die voortspruiten uit een beding van uitbreiding van de gemeenschappelijke baten (inbreng, algemene 
gemeenschap, o.a. Baeteman O., Gerlo J., De Mulder, Luypaers P.Huwelijksvermogensrecht" T.P.R. 1990, p. 
301 e.v.). Bij het voorliggend arrest heeft het Hof zich tevens laten leiden door laatst genoemde interpretatie.

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

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek

4 mei 2001C.97.0430.N AC nr. ...

Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de 
echtgenoten een onverdeeldheid die in de regel beheerst wordt door het gemene recht (1) en de goederen 
bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de 
vruchten die deze goederen nadien hebben opgebracht. (1) Zie cass., 18 maart 1977, A.C., 1977, 779 en 17 
nov. 1983, A.R. nr 6857, nr 149.
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Algemeen - Ontbinding - Gevolg - Onverdeeldheid - Aard - Samenstelling

22 november 1996C.95.0453.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, A.C., 1996, nr.~

Algemeen - Vorderingen van echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

Algemeen - Vorderingen van echtgenoten - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger 
beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud moet niet bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht;  de omstandigheid dat dit toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) 
staat er niet aan in de weg dat, wat het hoger beroep betreft, de gewone regels betreffende het geding van 
toepassing zijn.~

Algemeen - Vorderingen van echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat in beroep uitspraak doet over een verzoek van een echtgenoot aan de vrederechter tot het 
bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten 
en de kinderen, zoals een uitkering tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
worden van de partijen (Impliciet).~

Algemeen - Vorderingen van echtgenoten - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger 
beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

31 januari 1997C.95.0414.N AC nr. ...

De rechter in kort geding kan als bewarende maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van 
eigen goederen van de echtgenoten en van goederen die aan een van de echtgenoten zelfs voor het instellen 
van de vordering tot echtscheiding hebben toebehoord; deze bepaling wordt niet geschonden wanneer de 
boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening en verdeling, zonder 
dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.

Allerlei - Echtscheidingsprocedure - Kort geding - Voorlopige maatregelen - Boedelbeschrijving - Eigen goederen - Tijdstip - 
Bevoegdheid

- Artt. 1175 en 1280 Gerechtelijk Wetboek

6 november 1995C.94.0297.N AC nr. ...

Niet wettig verantwoord is het arrest dat de verhaalbaarheid van een eigen schuld ontstaan uit een 
strafrechtelijke veroordeling van één der echtgenoten of uit een onrechtmatige daad door hem begaan, op het 
gemeenschappelijk vermogen uitsluit op grond dat het bewijs niet is geleverd dat het gemeenschappelijk 
vermogen nut trok uit de eigen schuld.~

Allerlei - Rechten van de schuldeisers - Eigen schuld ontstaan uit strafbare of onrechtmatige daad van één der echtgenoten - 
Verhaal op het gemeenschappelijk vermogen

- Art. 1412, tweede lid Burgerlijk Wetboek

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

De vordering tot vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet doordat de 
uitvoering van de beslissing over die vordering afhankelijk is van de overschrijving van de echtscheiding in de 
registers van de burgerlijke stand.~

Allerlei - Echtscheiding - Vordering tot vereffening en verdeling - Belang

- Art. 1278 Gerechtelijk Wetboek

BEDONGEN STELSELS
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11 juni 2004C.03.0196.F AC nr. 317

De omstandigheid dat een gemeenschap van aanwinsten die toegevoegd is aan een stelsel van scheiding van 
goederen geen rechtstreeks recht van genot van de eigen goederen van de echtgenoten inhoudt, sluit niet uit 
dat de inkomsten van die goederen, naar gelang van de bedingen waarin de samenstelling van die 
gemeenschap nader wordt omschreven, het kenmerk van aanwinsten kunnen vertonen zodra ze door de 
echtgenoot-eigenaar van die goederen zijn geïnd.

Bedongen stelsels - Gemeenschap van aanwinsten toegevoegd aan een stelsel van scheiding van goederen - Eigen goederen 
van de echtgenoten - Genotsrecht

- Art. 3 Wet 14 juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels

- Artt. 1498 en 1499 Burgerlijk Wetboek

27 april 2001C.99.0041.N AC nr. ...

Voor de echtgenoten die gehuwd zijn vóór 28 september 1976 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt 
tot aanwinsten, blijft van toepassing bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, de in de artt. 1433, 1436 
en 1437 (oud) B.W. bepaalde regeling van vergoedingen door de gemeenschap aan een echtgenoot voor de 
aanwending van een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed (1). (1) Zie cass., 15 mei 
1998, C.97.0098.F, nr 254; 15 april 1999, C.98.0036.F, nr 212, en de verwijzingen in de voetnoot. Mosselmans, 
S., Het overgangsrecht m.b.t. het huwelijksvermogensrecht: een actuele stand van zaken, in Casman, H., (ed.), 
Huwelijksvermogensrecht, Topics inzake huwelijksvermogensrecht, Kluwer 1998, III, hoofdstuk 7, 25-26.

Bedongen stelsels - Gemeenschap van aanwinsten - Ontbinding van de huwelijksgemeenschap - Vereffening - 
Vergoedingsregels - Overgangsbepalingen

- Art. 4 Wet 14 juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels

- Art. 1435 Burgerlijk Wetboek

19 oktober 2000C.00.0168.F AC nr. ...

In een stelsel van algemene gemeenschap waarbij de gehele gemeenschap wordt toegekend aan de 
langstlevende echtgenoot zonder dat de terugneming of een vergoeding bedongen wordt voor de inbrengsten 
en kapitalen van de langstlevende echtgenoot, is successierecht verschuldigd op hetgeen de helft van de 
gemeenschap te boven gaat.

Bedongen stelsels - Algemene gemeenschap - Toekenning van de gehele gemeenschap aan de langstlevende echtgenoot - 
Successierechten - Belastbare grondslag - Vaststelling

- voor de opheffing evan bij art. 2 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten

- Art. 1525 Burgerlijk Wetboek

- Art. 5 Wetboek van Successierechten

15 mei 1998C.97.0098.F AC nr. ...

Bij echtscheiding tussen echtgenoten die bij huwelijkscontract het stelsel van gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten hebben aangenomen en die binnen de wettelijke termijn niet hebben verklaard dat zij dat 
bedongen huwelijksvermogensstelsel van vòòr de wet van 14 juli 1976 wensen te handhaven, kan geen van de 
echtgenoten zich bij voorrang een onroerend goed doen toewijzen dat als gezinswoning dient.

Bedongen stelsels - Gemeenschap van aanwinsten - Echtscheiding - Verdeling - Onroerend goed - Overgangsbepalingen

- Art. 3, 3° Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten

- Art. 1447 Burgerlijk Wetboek

GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN

2 maart 2001C.98.0230.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 maart 2001, AR C.98.0230.N, A.C., 2001, nr ...

Gerechtelijke scheiding van goederen - Formaliteiten - Vonnis - Termijn - Aard

P. 1221/30476-9-2016



De formaliteiten die in acht moeten zijn genomen opdat de schuldeisers van een der echtgenoten ontvankelijk 
zouden zijn om op te komen tegen een vereffening, zijn slechts de door de wet betreffende een vordering tot 
scheiding van goederen voorgeschreven publiciteitsvoorschriften; de termijn van een maand die in acht moet 
worden genomen alvorens op die vordering een vonnis mag worden uitgesproken heeft op die 
publiciteitsvoorschriften geen betrekking (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Gerechtelijke scheiding van goederen - Formaliteiten - Vonnis - Termijn - Aard

- Artt. 1311 tot 1316, 1319 en 1319bis Gerechtelijk Wetboek

18 maart 1999C.97.0451.F AC nr. ...

Wanneer echtgenoten gescheiden van goederen zijn, kan de curator van het faillissement van de echtgenoot 
niet verkrijgen dat de echtgenote veroordeeld wordt om het overschot terug te geven van de 
bedrijfsvoorheffing die wegens haar beroepswerkzaamheid aan de Schatkist is betaald.

Gerechtelijke scheiding van goederen - Bedrijfsvoorheffing - Overschot - Teruggave

- Art. 1466 Burgerlijk Wetboek

4 oktober 1996C.95.0286.N AC nr. ...

De (toepasselijke) artikelen 1434 en 1435 (oud) B.W. vereisen, voor de geldigheid van de wederbelegging, niet 
dat in de verklaring van wederbelegging of in de akte waarin die voorkomt, de oorsprong van de voor de 
wederbelegging gebruikte gelden wordt aangegeven of gepreciseerd.~

Gerechtelijke scheiding van goederen - Gemeenschap van aanwinsten - Onroerend goed - Wederbelegging van eigen 
gelden - Verklaring van wederbelegging - Koopakte - Vereiste vermeldingen - Oorsprong van de gelden

WETTELIJK STELSEL

5 april 2004C.03.0335.F AC nr. 181

Het arrest beslist wettig dat de echtgenoot niet bevoegd is om effecten die deel uitmaken van het 
gemeenschappelijk vermogen zonder de mede-echtgenoot te vervreemden, wanneer het oordeelt dat die 
vervreemding het gemeenschappelijk vermogen des te meer verarmt daar de tegenwaarde ervan niet kan 
worden aangetroffen.

Wettelijk stelsel - Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen - Goederen - Beschikking om niet onder de levenden

- Art. 1419, eerste lid Burgerlijk Wetboek

28 november 2003C.02.0270.F AC nr. 607

Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld om een gemeenschappelijke schuld te verhalen, is de 
echtgenoot die krachtens de regels tot vaststelling van de omvang van de wettelijke gemeenschap tot de 
schuld is gehouden, geen derde ten aanzien van zijn mede-echtgenoot die heeft gecontracteerd.

Wettelijk stelsel - Gemeenschappelijke schuld - Verhaal - Niet-contracterende echtgenoot - Hoedanigheid

- Artt. 1405, 1406, 1407 en 1408 Burgerlijk Wetboek

18 februari 2003P.02.1471.N AC nr. 115

Krachtens artikel 1416 Burgerlijk Wetboek wordt het gemeenschappelijke vermogen bestuurd door de ene of 
door de andere echtgenoot, die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor 
ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen, zodat, zolang het wettelijk stelstel op 
één van de in artikel 1427 Burgerlijk Wetboek vermelde gronden niet is ontbonden, de echtgenoot die in een 
geding optreedt in eigen naam, ook optreedt als bestuurder van het gemeenschappelijke vermogen.

Wettelijk stelsel - Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen - Echtgenoot die in een geding optreedt in eigen naam

- Artt. 1415, 1416 en 1427 Burgerlijk Wetboek

14 november 2000P.98.1439.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van de artikelen 1401, 3°, en 1405, 1°, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de inkomsten uit 
de beroepsbezigheden van iemand die onder het wettelijk stelsel gehuwd is tot het gemeenschappelijk 
vermogen behoren, maar dat de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige 
inkomsten voort te brengen tot zijn eigen vermogen behoren (1). (1) Cass., 8 april 1994, AR 8271, nr 164.

Wettelijk stelsel - Eigen vermogen van een der echtgenoten - Vergoeding wegens de aantasting van de geschiktheid om 
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inkomsten uit beroepsbezigheden te verwerven

- Artt. 1382, 1401, 3° en 1405, 1° Burgerlijk Wetboek

27 mei 1999C.98.0060.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat belasting geheven werd op de bedrijfsinkomsten van een der echtgenoten kan 
niet worden afgeleid dat die schuld door hem is aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep en derhalve 
evenmin dat die belasting niet kan worden verhaald op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.~

Wettelijk stelsel - Schulden aangegaan bij de uitoefening van het beroep - Begrip - Belasting op de bedrijfsinkomsten

- Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1414, tweede lid, 3 Burgerlijk Wetboek

15 april 1999C.98.0036.F AC nr. ...

Wanneer de gemeenschap, vóór de inwerkingtreding van W. 14 juli 1976, een lening heeft aangegaan om de 
aankoop van een pand door een van de echtgenoten te financieren, moet de vergoeding die die echtgenoot bij 
de vereffening van de gemeenschap verschuldigd is, geen rekening houden met de waardevermeerdering van 
het goed dat met het vergoedingsplichtige vermogen is verkregen, instandgehouden of verbeterd.~

Wettelijk stelsel - Vereffening - Vergoeding - Schatting

- Art. 1437 oud Burgerlijk Wetboek

20 maart 1997C.96.0189.F AC nr. ...

In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel worden de medische kosten van een van de echtgenoten geacht 
gemeenschappelijke schulden te zijn, zelfs als de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn.~

Wettelijk stelsel - Gemeenschappelijke schulden - Medische kosten

- Art. 1408, achtste lid Burgerlijk Wetboek

WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL

2 maart 2001C.98.0230.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 maart 2001, AR C.98.0230.N, A.C., 2001, nr ...

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel - Formaliteiten - Vonnis - Termijn - Aard

De formaliteiten die in acht moeten zijn genomen opdat de schuldeisers van een der echtgenoten ontvankelijk 
zouden zijn om op te komen tegen een vereffening, zijn slechts de door de wet betreffende een vordering tot 
scheiding van goederen voorgeschreven publiciteitsvoorschriften; de termijn van een maand die in acht moet 
worden genomen alvorens op die vordering een vonnis mag worden uitgesproken heeft op die 
publiciteitsvoorschriften geen betrekking (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel - Formaliteiten - Vonnis - Termijn - Aard

- Artt. 1311 tot 1316, 1319 en 1319bis Gerechtelijk Wetboek

IDENTITEITSKAART

20 september 1995P.95.0243.F AC nr. ...

Het K.B. van 29 Juli 1985 betreffende de identiteitskaarten is niet opgeheven door de Wet van 19 juli 1991 en 
de erin omschreven misdrijven moeten worden gestraft overeenkomstig die wet.~

 - K.B. 29 juli 1985 - Wet 19 juli 1991 - Niet opgeheven K.B.

Het feit dat een persoon zijn identiteitskaart afgeeft aan de politie wanneer hij daartoe gevorderd wordt, is 
geen vrijheidsroving in de zin van artikel  5.1 E.V.R.M.~

 - Afgifte aan de politie - Geen vrijheidsberoving

IMMUNITEIT
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12 februari 2003P.02.1139.F AC nr. 98

Uit de samenlezing van de artt. IV en VI, Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, blijkt 
dat de vrijstelling van rechtsvervolging die een regeringshoofd in functie geniet, uitgesloten is in geval van 
vervolging voor de in artikel  VI opgesomde rechtscolleges, d.w.z. de bevoegde rechtbanken van de Staat op 
wiens grondgebied de daad is gepleegd of voor de internationale strafrechtbank, maar niet is uitgesloten 
wanneer die persoon gebracht wordt voor de rechtbanken van een derde Staat die zich een bevoegdheid toe-
eigent die door het internationale verdragsrecht niet is voorzien.

 - Onschendbaarheid van rechtsmacht - Misdaad van genocide

- Artt. IV en VI Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, goedgekeurd bij de Wet 26 juni 1951

De onschendbaarheid die verbonden is aan de officiële hoedanigheid van een persoon, leidt niet tot 
strafrechtelijke ontoerekenbaarheid t.a.v. internationaalrechtelijke misdaden, zoals ze opgesomd worden in de 
Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

 - Onschendbaarheid van rechtsmacht - Ernstige schending van internationaal humanitair recht

- Art. 5, § 3 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen 
van Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen

10 september 2002P.01.0531.N AC nr. 430

Nu aan de consulaire ambtenaren die onderdaan zijn van, of duurzaam verblijf houden in de verblijfstaat 
slechts immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaarheid wordt verleend met betrekking tot 
officiële handelingen verricht in de uitoefening van hun werkzaamheden, is geen officiële handeling in de 
uitoefening van werkzaamheden als consulair ereambtenaar de verplaatsing naar het consulaat ten einde er 
met een bediende van het consulaat sommige zaken te bespreken.

 - Consulair verkeer - Consulaire ambtenaren - Immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaarheid - 
Toepassingsgebied

- Art. 71.1 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

30 oktober 2001P.00.0401.N AC nr. ...

Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke procedure wordt ingesteld, 
staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de 
handelingen, waarvoor hij wordt vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het 
komt de strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en regels van de 
bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, 
tenzij deze elke geloofwaardigheid mist.

 - Consulaire immuniteit - Strafvordering - Handeling verricht bij de uitoefening van de consulaire taak - Aanvoering van 
feitelijke gegevens - Bewijslast - Toepassing

- Artt. 5, 43, tweede lid, 58, tweede lid, en 63 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

12 maart 2001S.99.0103.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass. 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, A.C., 2001, nr ...

 - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale organisaties - Algemene rechtsbeginselen - Internationaal publiekrecht

Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht  dat de immuniteit van rechtsmacht 
vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend (1). 
(1) Zie concl. O.M.

 - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale organisaties - Algemene rechtsbeginselen - Internationaal publiekrecht

- Art. 38, 1, c Statuut van het Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Vóór de grondwetsherziening van 5 mei 1993, die op 8 mei 1993 in werking is getreden, genoten de leden van 
de Vlaamse en Franse Gemeenschapsraden alsook van de Vlaamse en Waalse Gewestraden 
onschendbaarheid, in zoverre zij lid waren van één van beide nationale vergaderingen. Om een lid van één van 
die Raden strafrechtelijk te vervolgen of aan te houden, was het voldoende zijn onschendbaarheid te doen 
opheffen door de Kamer waarvan hij deel uitmaakte.

 - Leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden - Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Bevoegdheid

- Artt. 59 en 120 Grondwet 1831
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22 september 1994C.93.0444.F AC nr. ...

Art. 31.3 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer heeft betrekking op de persoonlijke 
immuniteit van de diplomatieke ambtenaar en niet op die van de zendstaat.~

 - Immuniteit van tenuitvoerlegging - Diplomatieke immuniteit - Verdrag van Wenen - Artikel 31.3

- Art. 31.3 Verdrag van Wenen van 18 april 1961, goedgekeurd bij de wet van 30 maart 1968

INBETALINGGEVING

31 januari 2002C.01.0229.N AC nr. 74

De goederen die het voorwerp uitmaken van een inbetalinggeving door de schuldenaar sinds het door de 
rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling keren terug naar de boedel ongeacht of de contractspartij 
kennis had van de toestand van staking van betaling; dit beginsel geldt ook wanneer een derde die goederen 
heeft verkregen.

 - Goederen - Faillissement - Boedel - Derde

- Art. 17, tweede lid Wet 8 aug. 1997

INDEPLAATSSTELLING

16 december 2004C.02.0212.N AC nr. 614

De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren geschiedt enkel in het 
voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van voor en niet van na de subrogatie.

 - Verjaring - Stuiting - Voordeel van gesubrogeerde - Datum

- Artt. 1249 t.e.m. 1252 Burgerlijk Wetboek

23 februari 2004C.03.0188.F AC nr. 94

Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter, bij de vaststelling van 
de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last draagt van de aan de getroffene gedurende het 
tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de 
getroffene, naar gemeen recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne 
is aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten 
overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 19 okt. 1994, AR P.94.0587.F, nr 441.

 - Wettelijke indeplaatsstelling - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Weg naar en van het werk - Aansprakelijkheid - 
Derde - Publiekrechtelijk rechtspersoon - Bezoldiging - Betaling - Verzekeraar van de aansprakelijke derde - Getroffene - 
Verslag van in der minne aangewezen deskundigen - Rechten

- Art. 14, § 3, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

9 februari 2004C.01.0127.F AC nr. 68

Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in aanmerking genomen graad 
van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de begunstigde van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
van de bij die wet bepaalde uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de 
appèlrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de schade vergoeden 
die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten gevolge van het ongeval en ingevolge het 
stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering 
en haar recht om in de plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende 
prestaties, voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en 
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (1). (1) Cass., 12 nov. 1998, AR C.97.0163.F, nr 482; zie Cass., 
9 mei 1990, AR 7956, A.C., 1989-90, nr 526; 11 okt. 1999, volt. terechtz., AR C.97.0201.N, nr 524; 6 jan. 2003, 
AR C.00.0140.N, nr ...; Z.I.V.-wet, zoals ze van toepassing was in 1991; zie thans artt. 87, eerste lid, 90, eerste 
lid, 100, § 1, eerste lid, 136, § 2, vierde lid, en 153, laatste lid, Z.I.V.-wet 1994.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ongeval - Getroffene - Verzekeringsinstelling - Toekenning van uitkeringen - 
Aansprakelijke derde - Terugbetaling - Wettelijke indeplaatsstelling - Omvang
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- Artt. 76quater, § 2, vierde lid en 87, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

- Artt. 46, eerste lid, 48, eerste lid, 56, § 1, eerste lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

12 januari 2004C.03.0327.F AC nr. 13

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR C.03.0327.F, Pas., 2004, I, nr ....

 - Burgerlijke zaken - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige 
verstrekkingen - Verkeersongeval - Slachtoffer - Kind - Persoon ten laste - Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval - 
Vordering tot terugbetaling - Vader die het ongeval veroorzaakt heeft - Aangesloten gerechtigde - Verzekeringsinstelling - 
Indeplaatsstelling

Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan een kind dat, enerzijds, 
ten laste is van zijn vader, die bij de verzekeringsinstelling is aangesloten en gerechtigd is op de verstrekkingen, 
en dat, anderzijds, het slachtoffer is van een verkeersongeval, kan het aan de verzekeringsinstelling 
toegekende subrogatoire verhaal worden uitgeoefend tegen de persoon die krachtens het gemeen recht 
aansprakelijk is voor de schade, zelfs als die persoon de vader is van het op de verstrekkingen recht hebbende 
kind, en  de hoedanigheid van gerechtigde bezit, en derhalve, tegen de W.A.M.-verzekeraar van de 
gerechtigde vader (1). (1) Zie concl. O.M., in Pas., 2003, nr. ...; artikel  2, f, Z.I.V.-wet, na de wijziging ervan bij 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, artikel  21, 10°, Z.I.V.-wet, na de wijziging ervan bij Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969, artikel  76quater, § 2, vierde lid, na de wijziging bij K.B. nr. 19, 4 dec. 1978 
en bij Wet 30 dec. 1988.

 - Burgerlijke zaken - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige 
verstrekkingen - Verkeersongeval - Slachtoffer - Kind - Persoon ten laste - Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval - 
Vordering tot terugbetaling - Vader die het ongeval veroorzaakt heeft - Aangesloten gerechtigde - Verzekeringsinstelling - 
Indeplaatsstelling

- Artt. 2, e en f, 21, 10°, en 76quater, § 2, vierde lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 2, j en k, 32, 17°, en 136, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

3 september 2003P.03.0256.F AC nr. 410

Wanneer een verzekeringsinstelling het strafgerecht verzoekt de voor de schade aansprakelijke derde te 
veroordelen om haar de bedragen van de door haar voor die schade toegekende prestaties terug te betalen, 
oefent ze geen andere burgerlijke rechtsvordering uit dan die van de getroffene, maar oefent ze door een 
afzonderlijke vordering de rechtsvordering van de getroffene zelf uit, in wiens rechten ze van rechtswege is 
getreden; wanneer bijgevolg de indeplaatssteller voor dat rechtscollege de burgerlijke rechtsvordering 
regelmatig heeft ingesteld, heeft de indeplaatsgestelde het recht om, aangezien hij die rechtsvordering van de 
indeplaatssteller zelf uitoefent, als dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te treden (1). (1) Zie Cass., 28 
nov. 1984, AR 3862, nr. 202; 22 juni 1988, AR 6270, nr. 652; 29 jan. 1992, AR 9330, nr. 279; 28 mei 1996, AR 
P.95.1378.N, nr. 193; 20 okt. 1999, AR P.99.0408.F, nr. 548.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade ten gevolge van een misdrijf - Herstelvordering - Rechtsvordering 
ingesteld door de getroffene voor de strafrechter - Vordering van een in de plaats van de getroffene gestelde partij - 
Tussenkomst van de indeplaatsgestelde in hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 136, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 maart 2003, AR nr P.02.1609.F, A.C., 2003, nr ... .

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - 
Vergoeding van beëindiging - Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-
partijstelling van de verzekeraar - Strafrechter - Bevoegdheid
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De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, die aan 
de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van 
het voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen 
van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van 
die vordering kennis te nemen (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - 
Vergoeding van beëindiging - Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-
partijstelling van de verzekeraar - Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

25 november 2002S.00.0056.F AC nr. 624

Wanneer de instelling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde 
voorwaarden, de  prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de moederschapsverzekering 
toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij 
rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 1988, AR 6350, nr. 233; 8 feb. 1999, AR S.97.0148.N, nr. 70.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Moederschapsverzekering - Terugbetaling - 
Vergoeding krachtens de arbeidsongevallenwet - Verzekeringsinstelling

- Artt. 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

24 april 2002P.01.1623.F AC nr. 248

De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval aansprakelijke derde alleen 
de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als vervangingsinkomen aan de getroffene heeft 
uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had 
kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. 
C.98.0119.N, en 13 juni 2001, A.R. P.01.0271.F, nrs. 96 en ... .

 - Begrip - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Ambtenaar - Verzekeraar - Indeplaatsstelling - Vervangingsinkomen - 
Brutobedrag - Terugbetaling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die aan zijn door een dergelijk ongeval 
getroffen verzekerde, tijdens de daaruit voortvloeiende periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon 
uitbetaalt, treedt van rechtswege in de rechten van de getroffene tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
derde, binnen de grenzen van de door hem uitgekeerde bedragen, enerzijds, en van het bedrag dat de 
getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds (1); aangezien de verzekeraar niet de 
werkgever van de getroffene is, lijdt hij geen persoonlijke schade wegens de derving van diens 
arbeidsprestaties. (1) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. 2955 (A.C., 1980-81, nr. 418).

 - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Ambtenaar - Verzekeraar - Indeplaatsstelling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

10 december 2001C.98.0270.N AC nr. ...

De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van het getroffen personeelslid, is zonder 
belang voor de vordering van de overheid op grond van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) Cass., 19 februari 
2001, A.R. nr C.99.0014.N (A.C., 2001, nr 97).

 - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Overheid - Werkgever - 
Betaling wedde en bijdragen - Omvang indeplaatsstelling

- Art. 18 KB 15 jan. 1974

24 oktober 2001P.01.1144.F AC nr. ...
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De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval aansprakelijke derde hebben 
aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan 
laatstgenoemde niet worden tegengeworpen ; de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een 
dergelijke dading, ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het belang 
om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, die hij 
vóór de dading verkregen heeft met toepassing van de artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, 
teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, 
van de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de waarde van de jaarlijkse 
vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat 
volgens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die 
wet wordt vergoed (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1968 (A.C., 1969, 42).

 - Arbeidsongeval - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde - Afstand door de getroffene - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Tegenstelbaar karakter

- Artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode 
waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald, treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van rechtswege en tot beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die 
inkomsten kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening van het 
uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden genomen indien de betrokkene er op 
dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.

 - Maatschappelijk welzijn - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Terugvordering - Indeplaatsstelling

- Art. 12 Bestaansminimumwet

19 februari 2001C.98.0119.N AC nr. ...

Het verhaalsrecht van de overheid, gesteund op wettelijke indeplaatsstelling, strekt tot terugbetaling van de 
door de overheid uitbetaalde bedragen en dit binnen de grenzen van het bedrag dat het slachtoffer krachtens 
de artt. 1382 en 1383 B.W. had kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade 
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet verder was uitbetaald.

 - Overheid - Overheid-Werkgever - Werkgever - Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Betaling wedde 
en bijdragen - Omvang indeplaatsstelling

- Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

19 februari 2001C.99.0014.N AC nr. ...

De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van de getroffen ambtenaar, is zonder 
belang voor de vordering van de overheid op grond van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) Art. 17 van het K.B. 
van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen en 
betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheden, is opgeheven door artikel  14 van het 
K.B. van 17 maart 1995 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving toepasselijk op de ambtenaren in de 
Rijksbesturen (B.S., 29 maart 1995). Deze bepaling was overbodig geworden ten gevolge van de invoering van 
een algemene wettelijke surrogatie ten voordele van de federale overheidsdiensten door artikel  160 van de 
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994).

 - Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Overheid - Werkgever - 
Betaling wedde en bijdragen - Omvang indeplaatsstelling

- Art. 17 KB 1 juni 1964

17 april 2000C.97.0181.N AC nr. ...

In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn schuldvorderingen gegrond op 
artikel 8, eerste lid Wet 30 juni 1967 met het voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever 
verschuldigde lonen en vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen 
worden toegepast.

 - Sluitingsfonds - Rechten van werknemers - Voorrechten en hypotheken - Voorrecht van roerende goederen - Samenloop 
met voorrecht van werknemer - Rangorde - Evenredigheid van vordering

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
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ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- zoals gewijzigd bij art. 96 Herstelwet 22 jan. 1985

- Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

20 januari 2000C.96.0161.N AC nr. ...

De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in alle rechten die zij ter zake 
van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade heeft veroorzaakt.

 - Landverzekering - Schade veroorzaakt door kind - Verzekeraar die voor de ouders betaald heeft - Verhaal van de 
verzekeraar

- Art. 22 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

11 oktober 1999C.98.0421.N AC nr. ...

De dadingsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet tegen de verzekeringsinstelling, die rechtens in de plaats treedt van de 
rechthebbende op de toegekende prestaties van ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden aangevoerd 
zonder haar instemming.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde - Aansprakelijke derde - Overeenkomst 
tussen vergoedingsgerechtigde en aansprakelijkheidsverzekeraar - Tegenstelbaar karakter - Voorwaarden

- thans art. 136, § 2, vierde en vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen

- Art. 76, § 2, vierde en vijfde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 oktober 1999C.98.0040.F AC nr. ...

Wanneer de verzekeraar van een bank haar vergoed heeft voor de schade die een van haar klanten heeft 
geleden door het verlies van een postzending, en de bank die klant heeft vergoed, treedt voornoemde 
verzekeraar krachtens de wet in de rechten van de bank, nu zij zelf in de rechten van de klant is getreden; de 
verzekeraar kan met die klant een naamleningsovereenkomst sluiten, waardoor die klant in naam van de 
verzekeraar van de Post schadevergoeding mag vorderen.

 - Wettelijke indeplaatsstelling

- Art. 18 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

- Art. 1251, 3° Burgerlijk Wetboek

14 juni 1999S.98.0072.N AC nr. ...

De indeplaatsstelling, bepaald in artikel 8 van de Sluitingsfondswet van 30 juni 1967, heeft tot strekking het 
financieel evenwicht en het subsidiair karakter van het optreden van het Sluitingsfonds te vrijwaren; de 
wetgever heeft niet willen afwijken van het gemeenrechtelijk beginsel dat de indeplaatsgestelde dezelfde 
rechten heeft als de indeplaatssteller.~

 - Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling in de rechten van werknemers - Opdracht van het Fonds

- Art. 8 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een eigen bij de wet opgelegde verplichting de aan de werknemers 
verschuldigde aanvullende brugpensioenvergoedingen betaalt, draagt de in artikel 8 van de Sluitingsfondswet 
van 30 juni 1967 bepaalde indeplaatsstelling de schuldvordering van de werknemer met al haar bestanddelen 
en toebehoren aan het Sluitingsfonds over, daarin begrepen de rechten en vorderingen die de werknemer kan 
doen gelden ten aanzien van wie zich voor de werkgever borg heeft gesteld voor aanvullende 
brugpensioenvergoedingen.

 - Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling aanvullende brugpensioenvergoeding - Indeplaatsstelling in de 
rechten van werknemers - Indeplaatsstelling tegenover de borg van de werkgever

- Art. 8 Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- Art. 8, B, 3° KB 4 juli 1975, getroffen in uitvoering van art. 2 van de Wet 12 mei 1975

- Artt. 1 en 2, derde lid Wet van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
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8 februari 1999S.97.0148.N AC nr. ...

De quasi-subrogatoire vordering waarover de ziekteverzekeraar tegen de arbeidsongevallenverzekeraar 
beschikt om terugbetaling te verkrijgen van de aan de getroffene betaalde uitkeringen, strekt zich ook uit tot 
de door de ziekteverzekeraar op de aan de getroffene uitgekeerde bedragen ingehouden bedrijfsvoorheffing.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar - 
Prestaties - Bedrijfsvoorheffing

- Art. 76quater, § 2, tweede en vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Krachtens artikel   76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963, treedt de verzekeringsinstelling die aan de 
rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de 
bij die wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verschuldigd zijn en die de bedoelde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden;  zo ingevolge die indeplaatsstelling alle excepties tegen de indeplaatssteller die voor de 
indeplaatsstelling zijn ontstaan, verder tegen de in de plaats gestelde kunnen worden aangevoerd zulks 
evenwel niet geldt voor de excepties die door de betaling die de schuldvordering doet overgaan, doelloos zijn 
geworden.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar - 
Tegenwerpelijke excepties

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

12 november 1998C.97.0163.F AC nr. ...

Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in aanmerking genomen graad 
van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de begunstigde van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
van de bij die wet bepaalde uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de 
appelrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de schade vergoeden 
die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten gevolge van het ongeval en ingevolge het 
stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering 
en haar recht om in de plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende 
prestaties, voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en 
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ongeval - Getroffene - Uitkeringen van de verzekeringsinstelling - Terugbetaling door 
de derde-verzekeraar - Wettelijke indeplaatsstelling - Omvang

- Art. 70, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

14 januari 1998P.97.1253.F AC nr. ...

De verzekeraar, die in zijn hoedanigheid van verzekeraar "materiële schade" de aan zijn verzekerde 
verschuldigde vergoeding heeft betaald, treedt tot beloop van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade aansprakelijke derde, zodat de strafrechter die 
kennisneemt van de door de verzekeraar tegen die derde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich niet 
onbevoegd kan verklaren, op grond dat de rechtsvordering niet rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Benadeelde - Schadeloosstelling door de 
verzekeraar - Indeplaatsstelling van de verzekeraar - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafgerecht - 
Bevoegdheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

28 mei 1996P.95.1378.N AC nr. ...

Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene, burgerlijke partij, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv., is de beslissing van dat rechtscollege op de vordering van de in de 
rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar vóór de 
eindbeslissing op de vordering naar de getroffene ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk.~

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade ten gevolge van een misdrijf - Burgerlijke partijen - Getroffene - 

P. 1230/30476-9-2016



Indeplaatsgestelde verzekeraar - Vordering van de getroffene - Geen eindbeslissing

3 januari 1996P.95.0730.F AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van een burgerlijke partij aan wie een ongeval is overkomen, van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de beklaagde, heeft de vernietiging tot 
gevolg van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door een 
andere, in de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die 
aan de getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend.~

 - Cassatie - Beslissingen over die vorderingen - Cassatieberoep van de getroffene - Gevolgen van de indeplaatsstelling - 
Uitbreiding van de cassatie - Schade ten gevolge van een misdrijf - Rechtsvordering tot vergoeding van die schade - 
Vervolging voor het strafgerecht - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - In de plaats van de getroffene getreden 
partij - Vordering voor dezelfde rechter ingesteld

- Artt. 1249 en 1251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

7 december 1995C.93.0203.N AC nr. ...

De in artikel  1994, eerste lid, B.W. bedoelde indeplaatsstelling waarbij de lasthebber in bepaalde gevallen 
aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt in dat de 
indeplaatsgestelde de opdracht van de oorspronkelijke lasthebber geheel of gedeeltelijk uitvoert; een 
gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat een handeling van zijn ambt uitoefent in de zin van 
artikel  516 Ger.W., voert een opdracht uit die niet aan de advocaat was toevertrouwd.~

 - Gerechtsdeurwaarder - Advocaat - Lastgeving - Aansprakelijkheid

19 oktober 1995C.95.0059.N AC nr. ...

Wanneer een personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is door een ongeval veroorzaakt 
door de schuld van een derde, de overheid niet in zijn rechten heeft doen treden tegen hem die het ongeval 
heeft veroorzaakt, kan de overheid de wettelijke indeplaatsstelling niet aanvoeren om van de verzekeraar van 
degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling te verkrijgen van de weddetoelagen die, ingevolge 
een statutaire verplichting, voor de aan het ongeval te wijten periodes van afwezigheid aan de getroffene zijn 
betaald.~

 - Vereisten - Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde - Periodes van afwezigheid - 
Weddetoelagen uitbetaald door de overheid - Substitutie in de rechten van de getroffene

- Art. 18 KB 15 jan. 1974

- Art. 1250, 1° Burgerlijk Wetboek

6 oktober 1995C.94.0434.F AC nr. ...

Noch artikel  8, eerste lid, Sluitingsfondswet, noch artikel  19, eerste lid, 3°bis, Hypotheekwet kennen aan het 
Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers een voorrecht toe 
die de werknemer, in wiens rechten en vorderingen dat Fonds is getreden, niet geniet.~

 - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de werknemer - Voorrechten en hypotheken - 
Algemeen voorrecht - Gevolg

- Art. 19, eerste lid, 3°bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

9 maart 1995C.93.0144.N AC nr. ...

De gesubrogeerde oefent geen eigen rechten uit, maar de rechten van degene in wiens plaats hij is getreden 
en van wie hij die rechten door indeplaatsstelling heeft verkregen.~

 - Uitoefening van rechten - Begrip

- Art. 1251 Burgerlijk Wetboek

25 januari 1995P.93.1224.N AC nr. ...

Hij die in de plaats is gesteld van een door een misdrijf benadeelde, kan zich voor het strafgerecht burgerlijke 
partij stellen tegen de beklaagde.~

 - Ontvankelijkheid - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Benadeelde - Indeplaatsstelling - Burgerlijke partijstelling door 
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de gesubrogeerde - Burgerlijke rechtsvordering - Strafzaken

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

3 februari 2004P.03.1427.N AC nr. 56

De artikelen 18 en 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij voorzien voor iedere dienstverlener die als tussenpersoon in de zin van deze 
wet fungeert in een uitsluiting van aansprakelijkheid, in zoverre diens activiteit een louter technisch, 
automatisch en passief karakter heeft, wat inhoudt dat de tussenpersoon noch kennis noch controle heeft 
over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

 - Elektronische handel - Artikelen 18 en 20, Wet 11 maart 2003 - Aansprakelijkheid - Tussenpersonen

INGEBREKESTELLING

27 maart 2000S.98.0117.F AC nr. ...

Hoewel, behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, het recht op moratoire interest een 
aanmaning tot betaling onderstelt, verbiedt geen enkele wetsbepaling daarentegen dat die aanmaning 
geschiedt voor de opeisbaarheid van de schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist; wanneer de 
aanmaning tot betaling evenwel geschiedt voordat de schuld opeisbaar is geworden, sorteert zij pas effect 
vanaf dat ogenblik.

 - Aanmaning tot betaling - Moratoire interesten - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare schuld - Aanmaning, die is 
geschied voor de opeisbaarheid

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

Een vordering in rechte geldt als aanmaning tot betaling in de zin van artikel  1153 B.W.

 - Aanmaning tot betaling

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

26 september 1996C.95.0396.F AC nr. ...

De delictuele of quasi-delictuele aanssprakelijkheid vereist geen ingebrekstelling.~

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

- Artt. 1146, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...

De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete boedel staat gelijk met een aan de 
schuldenaar gerichte aanmaning tot betaling; zij doet de moratoire interesten lopen ten aanzien van de 
schuldenaar.~

 - Gevolg - Aangifte van schuldvordering - Interesten - Gefailleerde - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk 
akkoord - Aanmaning tot betaling - Begrip - Moratoire interesten - Faillissement

- Artt. 466, 496, 500 en 503 Wetboek van Koophandel

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

1 december 1994C.94.0173.F AC nr. ...

Wanneer de schuldeiser zijn schuldenaar in gebreke stelt om zijn verbintenis uit te voeren is zulks geen 
feitelijkheid, maar alleen de toepassing van zijn recht.~

 - Specialiteitsbeginsel - Nationale Zuiveldienst - Heffingen opgelegd bij de verordeningen van de Europese Gemeenschap - 
Opdracht - Grenzen

- Art. 1139 Burgerlijk Wetboek

23 september 1994C.92.8241.N AC nr. ...
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Schadevergoeding uit hoofde van overtreding van een verbintenis iets niet te doen is verschuldigd zonder dat 
vereist is dat de schuldenaar in gebreke wordt gesteld.~

 - Verbintenis iets niet te doen - Overtreding - Schadevergoeding

- Art. 1145 Burgerlijk Wetboek

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE

3 december 2004F.03.0008.N AC nr. 589

Stukken die de belastingplichtige voor het hof van beroep neerlegt tot staving van zijn verweer dat overmacht 
hem heeft belet zich tijdig in beroep te voorzien, kunnen niet worden aangezien als nieuwe stukken die 
overeenkomstig artikel  381 W.I.B. (1992) dienen neergelegd te worden binnen de termijn van 60 dagen.

Aanslagprocedure - Allerlei - Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe stukken

- Art. 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 november 2004F.02.0076.N AC nr. 558

Concl. adv.-gen. D. THIJS, Cass., 19 nov. 2004, AR F.02.0076.N, A.C., 2004, nr ...

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitbreiding - Gevolgen - Bedrag dat de directeur mag ontheffen

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitbreiding - Voorwaarden - Aanslag gesteund op dezelfde betwiste bestanddelen

Een bezwaarschrift dat door de belastingplichtige tegen een supplementaire aanslag wordt ingediend kan, 
binnen de perken van de grieven aangevoerd in dit bezwaarschrift, worden uitgebreid tot een eerder 
gevestigde aanslag, waarvan de bezwaartermijn reeds verstreken was, indien beide aanslagen op dezelfde 
betwiste bestanddelen zijn gesteund; dit is het geval indien bij de berekening van een aanslag een materiële 
fout is begaan en het vestigen van een supplementaire aanslag wordt aangewend om de ontoereikendheid van 
de eerder gevestigde aanslag te verhalen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitbreiding - Voorwaarden - Aanslag gesteund op dezelfde betwiste bestanddelen

Wanneer een regelmatig ingediend bezwaarschrift tegen de supplementaire aanslag werd uitgebreid tot de 
eerder gevestigde aanslag mag de directeur meer ontheffen dan het bedrag van de aanvullende inkohiering 
(1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitbreiding - Gevolgen - Bedrag dat de directeur mag ontheffen

- Art. 367 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 268 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 oktober 2004F.03.0028.N AC nr. 502

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 22 okt. 2004, AR F.03.0028.N, A.C., 2004, nr ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Wettelijk vermoeden

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 22 okt. 2004, AR F.03.0028.N, A.C., 2004, nr ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt; de gevolgen 
die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het Hof gaat slechts na of de rechter het 
rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde 
feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen worden 
verantwoord (1). (1) Cass., 28 jan. 1999, AR F.98.0097.F, nr 52; Cass., 22 maart 2001, AR F.99.0132.F, nr 156.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek
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Uit artikel  341 W.I.B. (1992) volgt niet dat de belastbare inkomsten die op grond van het vastgestelde indiciair 
tekort worden vastgesteld, vermoed worden voort te komen uit een beroepsactiviteit; het behoort aan de 
administratie het bewijs te leveren dat deze inkomsten een beroepsinkomen uitmaken aan de hand van de 
bewijsmiddelen die haar krachtens artikel  340 W.I.B. (1992) ter beschikking staan, hetgeen impliceert dat 
bedoeld bewijs kan geleverd worden op grond van feitelijke vermoedens (1). (1) Cass., 1 okt. 2004, AR 
F.02.0052.N, www.cass.be

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Wettelijk vermoeden - Draagwijdte

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

1 oktober 2004F.02.0009.N AC nr. 446

Door voor te schrijven dat de nieuwe aanslag dient te worden gevestigd binnen twaalf maanden, met ingang 
van de datum waarop tegen de beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan 
worden ingesteld, legt artikel  263, § 2 W.I.B. (1964) de uiterste datum vast waarvoor de aanslag, op straffe 
van verval, dient te worden gevestigd; die bepaling verbiedt de administratie evenwel niet die aanslag te 
vestigen vanaf het ogenblik waarop de rechtsvordering het bestaan van niet aangegeven of bewimpelde 
inkomsten uitwijst, zelfs vóór de vermelde termijn is beginnen lopen (1). (1) Cass., 17 okt. 1985, AR F.684.F, 
A.C., 1985-86, nr 105.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Niet aangegeven inkomsten aan het licht gebracht door een rechtsvordering - 
Buitengewone aanslagtermijn - Berekening

- Art. 263, § 1, 3° en § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 oktober 2004F.02.0016.N AC nr. 447

Behoudens het door artikel  318, eerste lid W.I.B. (1992) aan de administratie opgelegde verbod om in de 
rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet-, en spaarinstellingen inlichtingen in te 
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten, en behoudens in de gevallen waar hij door het 
beroepsgeheim is gehouden, moet de derde tot wie de administratie zich bij toepassing van artikel  322 W.I.B. 
(1992) wendt de gevraagde inlichtingen verschaffen, ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is van de 
opgevraagde gegevens.

Aanslagprocedure - Allerlei - Onderzoek en controle - Plichten van derden - Draagwijdte

- Artt. 318 en 322 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Concl. adv.-gen. Thijs, Cass., 1 okt. 2004, AR F.02.0016.N, A.C., 2004, nr

Aanslagprocedure - Allerlei - Onderzoek en controle - Plichten van derden - Draagwijdte

1 oktober 2004F.02.0052.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Thijs, Cass., 1 okt. 2004, AR F.02.0052.N, A.C., 2004, nr ... .

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Wettelijk vermoeden - Draagwijdte

Het vermoeden dat uit artikel  341 W.I.B. (1992) volgt, bestaat hierin dat de uitgaven, die worden aangemerkt 
als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, 
geacht worden voort te komen uit belastbare inkomsten die daarom niet noodzakelijk beroepsinkomsten zijn; 
het komt aan de administratie toe, het bewijs te leveren, desnoods met vermoedens, dat de inkomens van de 
belastingplichtige uit een welbepaalde categorie van inkomsten voortkomen (1). (1) Zie de conclusie van het 
O.M.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Wettelijk vermoeden - Draagwijdte

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

1 oktober 2004F.03.0038.N AC nr. 448

Als de administratie een aanslag van ambtswege vestigt en daarbij de inkomsten raamt op grond van tekenen 
en indiciën, volstaat het voor de belastingplichtige niet het juiste bedrag van zijn inkomsten te bewijzen, maar 
moet hij tevens bewijzen dat de uitgaven aangehaald in de indiciaire afrekening niet zijn bekostigd met 
inkomsten belastbaar tijdens het in betwisting zijnde aanslagjaar (1). (1) Zie Cass., 2 jan. 1997, AR F.96.0074.F, 
A.C., 1997, nr 3; Cass., 16 feb. 2001, AR F.99.0065.N, A.C., 2001, nr 95; Cass., 11 feb. 2002, AR F.00.0016.F, 
www.cass.be.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Aanslag van ambtswege - Tegenbewijs

- Artt. 341 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Bewijsvoering - Tekenen of 
indiciën van gegoedheid - Tegenbewijs

- Artt. 341 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 september 2004F.03.0063.F AC nr. 417

De vennoot van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid die persoonlijk gehouden is 
tot betaling van de belasting die ten name van die vennootschap is gevestigd, is een belastingplichtige in de zin 
van artikel  366 W.I.B. 1992 en heeft bijgevolg het recht om bezwaar in te dienen tegen de aanslag die ten 
name van die vennootschap is ingekohierd (1). (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping en voerde daartoe 
met name aan dat het Hof in twee arresten van 19 mei (AR F.93.0019.N, nr. 246) en 1 dec. 1995 (AR 
F.95.0044.F, nr. 521) van oordeel was geweest dat, ingevolge artikel  267 W.I.B. 1964 (thans artikel  366 W.I.B. 
1992), alleen de belastingplichtige de aanslag die te zijnen name en op zijn inkomsten is gevestigd, kan 
betwisten door het indienen van een bezwaarschrift, dat voornoemd recht persoonlijk is en niet toekomt aan 
derden op wier naam de aanslag niet is gevestigd, ook al kunnen die derden tot de belastingschuld van degene 
op wiens naam de aanslag is gevestigd, gehouden zijn. Het O.M. was van mening dat die rechtspraak niet was 
gewijzigd door een later arrest van 27 juni 2002 (AR C.00.0427.N, www.cass.be, op die datum) waarin het Hof 
had beslist dat artikel  394, eerste lid, W.I.B. 1992, dat betrekking heeft op de invordering van de aanslag die 
ten name van een van de echtgenoten is ingekohierd, op alle eigen en gemeenschappelijke goederen van 
beide echtgenoten, de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel  366 W.I.B. 1992, bezwaar in te dienen tegen 
de aanslag door de echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is, onverkort laat bestaan. Volgens 
het O.M. moest evenmin acht worden geslagen op het recht van bezwaar dat ondertussen ook openstaat  voor 
de feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie de aanslag niet is gevestigd, die op grond van artikel  394 
van dat wetboek, gehouden is tot betaling van de belastingschuld die op naam van de andere echtgenoot is 
vastgesteld. De wet van 15 maart 1999 heeft artikel  366 W.I.B. 1992 aangevuld om dat recht van bezwaar te 
verlenen aan die echtgenoot, nadat het Grondwettelijk Hof, in een eerste arrest van 27 juni 1996 (arrest nr. 
39/96; zie ook arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 m.b.t. artikel  366 vóór de wijziging ervan), voor recht 
heeft gezegd dat artikel  267 W.I.B. 1964 artikel  10 Gw. schendt in zoverre die bepaling het recht om bezwaar 
in te dienen tegen een belastingaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag 
gevestigd is, met uitsluiting van de feitelijke gescheiden echtgenoot ten name van wie de aanslag niet 
gevestigd is, terwijl die echtgenoot, op grond van artikel  295 W.I.B. 1964 gehouden is tot de belastingschuld 
die ten name van de andere echtgenoot is gevestigd.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid - Vennoot - Belastingplichtige

- Art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 141, § 3 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

11 juni 2004F.02.0010.F AC nr. 318

Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. (1964), thans artikel  419, eerste lid, 3°, W.I.B. (1992), vóór de wijziging ervan bij 
artikel  44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, schendt de artt. 10 
en 11 Gw. in zoverre het van toepassing is op een ambtshalve ontheffing verleend door de gewestelijk 
directeur der belastingen (1). (1) Grondwettelijk Hof, 4 feb. 2004, nr. 23/2004, B.S. 30 april 2004 (2de uitg.).

Aanslagprocedure - Ontheffing - Teruggave van belastingen na een bezwaar of een ambtshalve ontheffing - Moratoire 
interest - Artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Schending

- thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 juni 2004F.03.0040.F AC nr. 319
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Hoewel de belastingadministratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer zij de door de 
belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren 
niet gebonden door die wijze van raming van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk 
aanslagjaar wordt immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld 
op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie daartoe kan 
aanvoeren kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende 
verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan 
wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere 
bewijselementen aan te dragen (1) (2). (1) Het middel voerde aan dat de belastingadministratie de 
taxatieregeling slechts voor de toekomst kon wijzigen. (2) Cass. 6 nov. 2000, F.99.0108.F, nr 598.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Forfaitaire belastingschaal - Latere aanslagjaren

- Artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 maart 2004F.01.0023.F AC nr. 140

Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen en indiciën waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de 
hand van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten 
dan die welke in de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere 
periode dan de belastbare zijn verkregen (1); de bodemrechter beoordeelt in feite de bewijswaarde van de 
gegevens die de belastingplichtige heeft aangevoerd (2). (1) Cass., 11 feb. 2002, AR F.00.0016.F, www.cass.be, 
op die datum. (2) Cass., 1 juni 1990, AR F.7134.N, nr 578.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Bewijslast - Beoordeling door het hof van beroep

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 februari 2004F.02.0002.N AC nr. 80

Het door artikel 260 W.I.B. (1964) gestelde vereiste dat, na de nietigverklaring van de aanslag, de nieuwe 
aanslag moet gevestigd worden op grond van dezelfde belastingelementen - zijnde alle positieve en negatieve 
materiële elementen die de belastbare grondslag vormen - sluit de mogelijkheid tot hertaxatie uit in de 
gevallen waarin de oorspronkelijke aanslag werd vernietigd omdat deze aanslag steunt op onjuiste gegevens 
die willekeurig werden vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 28 nov. 1961, Pas., 1961, I, 404; 16 mei 2003, F.01.0081.N, 
www.cass.be, met concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Nieuwe aanslag - Vereisten - Dezelfde 
belastingelementen

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 januari 2004F.02.0056.F AC nr. 40

De beslissing die niet-bewezen feiten feitelijke gevolgtrekkingen maakt die geen algemeen bekende feiten zijn 
en uit bekende feiten gevolgtrekkingen heeft gemaakt die, betreffende de grondslag ervan, voor geen enkele 
verantwoording vatbaar zjn, is niet naar recht verantwoord.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Algemeen bekende feiten - Niet bewezen feiten - 
Geen verantwoording

- Artt. 246 en 256 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

23 januari 2004F.02.0081.F AC nr. 41

Er is sprake van dubbele belasting wanneer op dezelfde inkomsten verscheidene aanslagen zijn gevestigd 
waarvan de ene de andere wettelijk uitsluit (1). (1) Cass., 14 jan 1999, AR F.98.0067.F, nr 25; 20 april 1990, AR 
F.1767.N, nr 491.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting - Dubbele belasting

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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De materiële vergissing is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent het bestaan van 
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1). (1) Cass., 2 dec. 1999, 
AR P.96.0072.F, nr 651; 10 nov. 1997, AR F.97.0013.F, nr 463.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting - Materiële vergissing

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 november 2003F.01.0083.F AC nr. 563

In de zin van artikel 263 W.I.B. (1964) omvat de term "voorziening" het cassatieberoep in strafzaken; de 
termijn van twaalf maanden, waarbinnen de belasting moet worden vastgesteld wanneer een rechtsvordering 
uitwijst dat tijdens één der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld, belastbare inkomsten niet 
zijn aangegeven, begint niet te lopen op de dag van de uitspraak van de rechterlijke beslissing betreffende 
voornoemde rechtsvordering, maar wel bij het verstrijken van de termijn om cassatieberoep in te stellen 
(Impliciet) (1). (1) Zie concl. O.M.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Voorziening - Aanvang

- Art. 263 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 7 nov. 2003, AR F.01.0083.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ...

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Voorziening - Aanvang

3 oktober 2003F.02.0014.F AC nr. 475

Krachtens de artt. 333 en 339 W.I.B. 1992, kan de belastingschuld later opnieuw worden gewijzigd, ook al is de 
belastingplichtige akkoord gegaan met het bedrag dat de administratie in de plaats wil stellen van dat van de 
aangegeven inkomsten; dat recht van de administratie is onderworpen aan de voorwaarde dat zij een bij een 
nieuwe controle van de aangifte aan het licht gekomen leemte of bedrog aantoont (1). (1) Cass., 23 juni 1964, 
Bull. en Pas., I, 1964, 1143; Dassesse en Minne, Droit Fiscal, Brussel, Bruylant, 5e ed., 2001, p. 211 tot 212.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Akkoord van de belastingplichtige - Wijziging

- Artt. 333, eerste lid, en 339, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 oktober 2003F.02.0035.F AC nr. 477

De belastingadministratie die de juiste aanslag moet vaststellen, kan, met toepassing van artikel  354 W.I.B. 
1992, binnen de termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd 
waarvoor de belasting is verschuldigd, de gehele belasting vaststellen, inclusief de belasting inzake de winst die 
de belastingplichtige in zijn aangifte heeft vermeld maar waarmee de administratie geen rekening heeft 
gehouden bij het ten kohiere brengen van de oorspronkelijke belasting, waarbij zij aldus haar eerder begane 
materiële vergissing rechtzet (1). (1) Cass., 3 nov. 2000, AR P.98.0043.N, nr 594; 13 okt. 2000, AR F.99.0093.N, 
nr 551.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Belastingadministratie - Materiële vergissing - Bevoegdheid om recht te zetten

- Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

30 juni 2003F.02.0048.F AC nr. 385

De termijn van zes maanden, die is vastgesteld in artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 en die begint te lopen vanaf de dag waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de 
voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391 van genoemd wetboek, gaat in bij het verstrijken van de 
in artikel 388 bepaalde termijn van drie maanden (1). (1) Artt., 355, 386 en 388 W.I.B. (1992) vóór de wijziging 
ervan bij de Wet van 15 maart 1999.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van zes maanden voor de vaststelling van een nieuwe aanslag - 
Aanvangsdatum

- Artt. 355, 386 en 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 juni 2003P.03.0534.F AC nr. 359
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De inwerkingtreding van artikel  70, Wet 28 dec. 1992, tot wijziging van artikel  29, tweede lid, Sv., krachtens 
hetwelk de feiten die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
strafrechtelijk strafbaar zijn, door de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie niet ter kennis van de 
procureur des Konings kunnen worden gebracht zonder machtiging van een van de drie ambtenaren die 
daartoe, op eensluidend advies van de administrateur-generaal van de belastingen, door de secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën worden aangewezen, is door de wet weliswaar op 1 maart 1993 
vastgelegd, maar de appèlrechters verantwoorden niettemin hun beslissing naar recht om de geldigheid van 
de door de secretaris-generaal vóór 1 maart 1993 verrichte aanwijzing toe te laten.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Strafrechtelijk strafbare feiten - Aangifte bij de procureur 
des Konings door de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie - Voorwaarde - Machtiging van één van de drie 
aangewezen ambtenaren - Aanwijzing door de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën - Voorwaarde van 
voorafgaande machtiging voor de aangifte in werking getreden op 1 maart 1993 - Aanwijzing verricht vóór de 
inwerkingtreding van die bepaling

- Artt. 70 en 72 Wet 28 dec. 1992

- Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer de administratie de in titel VII, hoofdstuk III, W.I.B., bedoelde onderzoeksopdrachten wil verrichten 
tijdens de in artikel  333, derde lid, W.I.B., bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, moet ze, op straffe van 
nietigheid van de belastingaanslag, de belastingplichtige vooraf schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van de 
aanwijzingen van belastingontduiking voor de betrokken periode; een kennisgeving die de dag zelf van het 
onderzoek maar vóór dat onderzoek wordt gedaan, voldoet bijgevolg aan de bij wet opgelegde voorwaarden 
(1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1999, AR F.98.0063.N, nr 533.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Aanwijzingen van belastingontduiking - Aanvullende 
termijn voor onderzoekingen - Voorafgaande kennisgeving voor de onderzoeksdaad

- Art. 333, derde lid, en 354, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 mei 2003F.00.0093.N AC nr. 302

De inzage zelf van een gerechtsdossier door de administratie is geen onderzoeksdaad in de zin van artikel  240 
W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen (1). (1) 
Cass., 30 mei 1997, AR F.95.0012.N, niet gepubliceerd; Cass., 2 sept. 1999, AR F.96.0046.N, A.C., 1999, nr 429; 
Cass., 14 okt. 1999, AR F.96.0086.N en F.96.0091.N, A.C., 1999, nr 531; Cass., 28 sept. 2001, AR F.99.0146.N.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Inzage van een gerechtelijk dossier - Onderzoeksdaad

- thans art. 333 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 mei 2003F.01.0081.N AC nr. 304

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 16 mei 2003, AR F.01.0081.N, A.C., 2003, nr ... .

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag - Nieuwe 
aanslag - Verplichting van de belastingadministratie - Grondslag

De vestiging van een nieuwe aanslag bij toepassing van artikel  260 W.I.B. ter vervanging van een niet met 
toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag, maakt een verplichting uit in hoofde van de 
administratie zodra de daartoe gestelde voorwaarden vervuld zijn, aangezien het de administratie niet vrij 
staat af te zien van de invordering van verschuldigde belastingen (1). (1) Zie Cass., 5 sept. 1967, A.C., 1968, 23; 
Cass., 3 maart 1970, A.C., 1970, 613; Cass., 4 dec. 1987, AR F.1330.N, A.C., 1987-88, nr 210.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag - Nieuwe 
aanslag - Verplichting van de belastingadministratie - Grondslag

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 mei 2003F.02.0007.F AC nr. 297

Het bericht tot wijziging van de aangifte, dat overeenkomstig artikel  346 W.I.B. (1992) verstuurd moet 
worden, wil de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze inlichten over de inkomsten en andere 
gegevens die het bestuur in de plaats wil stellen van die welke aangegeven of aangenomen zijn, zodat hij de 
geplande wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen; de bodemrechter beoordeelt 
in feite of zulks het geval is (1). (1) Cass., 27 maart 1997, AR F.96.0094.F, nr 168.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Belastingschuldige - Inlichting - Draagwijdte
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- Art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 februari 2003F.01.0011.N AC nr. 125

De termijn van twaalf maanden waarover de administratie krachtens artikel 263, § 2, 3°, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964) beschikt om de belasting of de aanvullende belasting te vestigen in geval een 
strafvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven, begint slechts te lopen vanaf de 
datum waarop tegen de beslissing over de bij de rechter aanhangig gemaakte strafvordering geen verzet of 
voorziening meer kan worden ingediend; wanneer de strafvordering gepaard gaat met een burgerlijke 
partijstelling en de aan het licht gekomen elementen zowel blijken uit de strafrechtelijke en civielrechtelijke 
gegevens van het correctioneel vonnis, verhindert de omstandigheid dat tegen het vonnis op één van de twee 
gebieden nog een verzet of voorziening mogelijk is, dat de termijn zou ingaan.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Personenbelasting - Niet aangegeven belastbare inkomsten - Rechtsvordering - 
Strafvordering - Termijn van twaalf maanden - Vertrekpunt

- Art. 358, § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Onder rechtsvordering in de zin van artikel 263, § 1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), 
die de administratie toelaat de belasting of de aanvullende belasting te vestigen zelfs nadat de in artikel  259 
W.I.B. (1964) bepaalde termijn is verstreken, wordt onder meer de strafvordering verstaan; die 
rechtsvordering is ingesteld in de zin van dezelfde bepaling wanneer het openbaar ministerie een 
opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert (1). (1) Cass., 9 mei 1996, AR nr F.93.0130.N, 
A.C., 1996, nr 164; Cass., 14 okt. 1987, AR nr 5836, A.C., 1987-88, nr 92.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Personenbelasting - Niet aangegeven belastbare inkomsten - Rechtsvordering

- Art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 februari 2003F.01.0014.N AC nr. 126

De belastingplichtige die de onwettigheid aanvoert van een ambtshalve aanslag om reden dat hij tijdig heeft 
geantwoord op de hem bij toepassing van artikel 222 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
toegezonden vraag om inlichtingen, draagt de bewijslast met betrekking tot het feit dat hij aanvoert, met 
name dat hij tijdig die inlichtingen heeft verstrekt.

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Door belastingplichtige 
aangevoerde onwettigheid - Bewijslast

- Artt. 316 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 222 en 256 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

4 februari 2003P.02.0494.N AC nr. 81

Het hoofdelijk gehouden zijn tot ontdoken belasting levert geen miskenning van de regel "non bis in idem" op.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Sancties - Het hoofdelijk gehouden zijn tot 
betaling van de ontdoken belasting - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" - Schending

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging dezelfde feiten tot 
voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien dat de eerste definitief beslechte 
vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon betreffen (1). (1) Zie Cass., 7 nov. 1995, AR P.94.0521.N, 
nr 477.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"

24 oktober 2002F.01.0088.F AC nr. 570

Een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld door de met het dagelijks bestuur belaste persoon van 
een rechtspersoon, in zoverre het geschil kan worden geacht onder dat bestuur te vallen (1). (1) Zie Cass., 9 
okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr 527. Andersluidende conclusie (1). (1)  Het O.M., dat het bestreden arrest op 
dezelfde wijze leest als verweerster, had verwezen naar de memorie van antwoord volgens welke het middel 
feitelijke grondslag miste, daar het bestreden arrest had nagegaan of het indienen van het litigieuze 
bezwaarschrift in belastingzaken al dan niet onder het wettelijk begrip dagelijks bestuur viel.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Vennootschapsbelasting - Naamloze vennootschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd 
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persoon

- Artt. 54, 63 en 63bis Wetboek van Koophandel

21 oktober 2002F.01.0032.F AC nr. 553

Wanneer de inkomsten die op forfaitaire wijze zijn aangegeven op basis van een akkoord tussen de 
administratie en de betrokken beroepsgroeperingen, lager zijn dan de werkelijke inkomsten, wordt op de 
belasting die verschuldigd is op het niet aangegeven inkomstengedeelte een belastingverhoging toegepast (1). 
(1) Zie cass., 12 dec. 1967 (A.C. 1968, 536); 17 sept. 1998, AR F.95.0070.N, nr. 407; 15 okt. 1998, AR 
F.95.0084.N, nr. 446; 6 nov. 2000, AR F.99.0108.F, nr. 598, met concl. O.M., inz. nr. 3 van de concl.; 10 mei 
2002, AR F.01.0012.F, nr ...

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Administratie - 
Beroepsgroeperingen - Akkoord - Op forfaitaire wijze aangegeven inkomsten - Hogere werkelijke inkomsten - Niet-
aangegeven inkomstengedeelte

- Artt. 339, 342, § 1, en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 oktober 2002P.01.1365.N AC nr. ...

Bij eenvoudige schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf, zoals bepaald in de artikelen 458 Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992 en 73sexies btw-wetboek, werkt de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de 
ontdoken belasting van rechtswege en moet niet door de rechter worden uitgesproken (1). (1) Cass., 20 juni 
1995, AR P.94.0580.N, nr 312.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Sancties - Veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring - Daders en medeplichtigen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid

- Art. 21ter Wetboek van Strafvordering

- Art. 458 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 73sexies Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

10 oktober 2002C.01.0067.F AC nr. 526

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass., 10 okt. 2002, AR C.01.0067.F, A.C. 2002, nr ...

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bezwaarschrift - Vordering in rechte - Bevel - Stuiting 
van de verjaring - Begrip

Inzake inkomstenbelastingen is het bevel een daad van rechtsvervolging die een uitvoerbare titel veronderstelt 
en aan het uitvoerend beslag voorafgaat, zodat het betekende bevel, bij ontstentenis van een onbetwistbare 
belastingschuld, geen verjaringstuitende werking kan hebben.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bezwaarschrift - Vordering in rechte - Bevel - Stuiting 
van de verjaring - Begrip

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

12 september 2002F.01.0045.F AC nr. 445

De onroerende voorheffing die ten kohiere is gebracht op naam van de vroegere houder van een recht van 
erfpacht, is niet verschuldigd door de overdrager van dat recht, aangezien hij eigenaar van het onroerend goed 
gebleven is en de vroegere houder van het recht van erfpacht dus niet als de "vroegere eigenaar" kan worden 
beschouwd (impliciet).

Aanslagprocedure - Algemeen - Belastingschuldigen - Onroerende voorheffing - Recht van erfpacht - Vroegere eigenaar - 
Begrip

- Art. 296 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 juni 2002C.99.0190.N AC nr. 385

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, cass., 27 juin 2002, A.R. nr C.99.0190.N, A.C. 2002, nr ...

Aanslagprocedure - Bezwaar - Aanslag op naam van een echtgenoot - Geen bezwaar door andere echtgenoot - Invordering - 
Recht van verdediging
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De belasting kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de 
belasting is vastgesteld, behalve wanneer deze aantoont dat hij zich in één van de vier gevallen van artikel   
394, § 1 W.I.B. 1992, bevindt, voor zover die belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten en zonder dat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op 
wiens naam de belasting niet gevestigd is in het gedrang komt: deze kan, als beslagene, weliswaar aanvoeren 
dat zijn recht van verdediging geschonden is, maar kan dit niet uitsluitend laten berusten op de stelling dat hij 
geen bezwaar heeft aangetekend tegen een aanslag en dit thans niet meer zou kunnen doen (1). (1) Zie Cass., 
27 nov. 1992, A.R. 7706, A.C. 1991-92, nr 757 en Cass. 21 okt. 1994, A.R. C.92.8237.N, A.C. nr 446.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Aanslag op naam van een echtgenoot - Geen bezwaar door andere echtgenoot - Invordering - 
Recht van verdediging

- Artt. 366 en 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

27 juni 2002C.00.0427.N AC nr. 392

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 27 juni 2002, A.R. nr C.00.0427.N, A.C. 2001-2002, nr ...

Aanslagprocedure - Bezwaar - Recht van bezwaar - Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is

De wettelijke regeling van artikel 394, § 1, eerste lid W.I.B. (1992), die betrekking heeft op de invordering van 
de belasting, laat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op wiens 
naam de belasting niet gevestigd is, onverkort bestaan (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1995, A.R. nr F.93.0019.N, A.C., 
1995, nr 246; Cass., 1 dec. 1995, A.R. nr F.95.0044.F, A.C., 1995, nr 521, en de noten (1) en (2); Grondwettelijk 
Hof nr 39/96, 27 juni 1996, B.S., 9 augustus 1996.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Recht van bezwaar - Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is

- Art. 394, § 1, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

27 juni 2002F.00.0020.N AC nr. 393

Artikel 276 W.I.B. (1964) verleent aan de directeur der directe belastingen of de door hem gedelegeerde 
ambtenaar geen rechtsprekende functie nu hij over de bezwaarschriften beslist in zijn hoedanigheid van 
administratieve overheid ook in geschillen betreffende de aanslagjaren voor het jaar 1999 (1). (1) Zie 
Grondwettelijk Hof, nr 67/98, 10 juni 1998, B.S., 12 september 1998.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Aard van de aan de directeur verleende functie

- Art. 276 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 98 Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 375, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

In de gevallen waarin de door de procureur-generaal verleende machtiging tot inzage van een strafdossier niet 
beperkt is noch in de tijd, nocht tot welbepaalde stukken, strekt de verstrekte toelating zich niet alleen uit tot 
de stukken die zich reeds in het strafdossier bevonden voor dat de toelating werd verleend, maar ook tot de 
nadien aan het strafdossier toegevoegde stukken.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Strafdossier van een belastingplichtige - 
Door de procureur-generaal verleende machtiging tot inzage - Draagwijdte

- Art. 327, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 235, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer het bestuur de belasting of de aanvullende belasting vestigt binnen de overeenkomstig artikel 259, 
tweede lid, W.I.B. (1964) verlengde termijn in geval van inbreuk op de bepalingen van vermeld wetboek of van 
ter uitvoering ervan genomen besluiten, begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, 
staat niets er aan in de weg dat de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel 247 van hetzelfde wetboek, 
behoudens tegenbewijs, geraamd wordt volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Met twee jaar verlengde aanslagtermijn

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 juni 2002F.00.0056.N AC nr. 387
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Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging mag geen inzage 
worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of van de auditeur-generaal; het bewijs 
dat de aanvraag om bedoelde inzage te bekomen is gedaan door de hiertoe bevoegde ambtenaar hoeft niet 
noodzakelijk te worden geleverd door het overleggen van de aanvraag zelf die aan geen vormvereisten is 
gebonden.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Inzage stukken van de rechtspleging - Verlof van de 
procureur-generaal of van de auditeur-generaal - Aanvraag door bevoegde ambtenaar - Bewijs

- thans art. 327, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 235, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 juni 2002F.01.0034.F AC nr. 361

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 14 juni 2002, A.R. F.01.0034.F, A.C. 2002, nr ...

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Begin - Betekening van een dwangbevel - Vereiste vermeldingen

De betekening van een dwangbevel dat geldt als kennisgeving van de aanslag, doet de bezwaartermijn slechts 
ingaan wanneer dat stuk alle vermeldingen bevat die nodig zijn om het bestaan van een uitvoerbare titel te 
bewijzen en de belastingschuldige in staat te stellen bezwaar in te dienen, zoals het begin van de 
bezwaartermijn, het bedrag en de aard van de belastbare inkomsten en de instantie die bevoegd is om het 
bezwaarschrift in ontvangst te nemen (1). (1) Zie Cass, 3 nov. 1995, A.R. F.94.0133.F, nr. 472 en 17 nov. 1998, 
A.R. F.0906.F, nr. 163.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Begin - Betekening van een dwangbevel - Vereiste vermeldingen

14 maart 2002C.00.0461.N AC nr. 180

De invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van de vroegere eigenaar van een 
onroerend goed dat van titularis is veranderd, mag slechts krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten 
laste van de werkelijke schuldenaar van de belasting op voorwaarde dat degene die krachtens het kohier 
aansprakelijk is voor de betaling van de onroerende voorheffing een stuk of stukken overlegt waardoor hij 
bewijst dat de belaste goederen op een andere eigenaar zijn overgegaan en waardoor hij de identiteit en het 
adres van de nieuwe eigenaar laat kennen.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Onroerende voorheffing - Inkohiering op naam van de vroegere eigenaar - 
Nieuwe eigenaar - Voortzetting van de invordering

- thans artt. 395 en 396 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 296 en 297 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 februari 2002F.00.0016.F AC nr. 94

Wanneer het bestuur de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen en indiciën waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand 
van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan 
die welke in de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode 
dan de belastbare zijn verkregen (1). (1) Cass., 2 jan. 1997, AR. F.96.0074.F, nr. 3; zie cass. 5 sept. 1986, AR. 
F.1228.N, nr. 11; 16 feb. 2001, AR. F.99.0065.N, nr 95.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Bewijslast

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 februari 2002F.00.0001.N AC nr. 91

De belastingverhoging moet het voorwerp niet uitmaken van een bericht van wijziging van aangifte en de 
kennisgeving ervan, voorafgaandelijk aan de inkohiering, wordt door geen wettelijke of reglementaire bepaling 
aan het bestuur opgelegd.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Belastingverhoging - Bericht van wijziging van aangifte - Inkohiering - 
Voorafgaande kennisgeving

- thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De belastingverhoging moet het voorwerp niet uitmaken van een bericht van wijziging van aangifte en de 
kennisgeving ervan, voorafgaandelijk aan de inkohiering, wordt door geen wettelijke of reglementaire bepaling 
aan het bestuur opgelegd.
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Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Bericht van wijziging 
van aangifte - Inkohiering - Voorafgaande kennisgeving

- thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...

Art. 98 W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, krachtens hetwelk de directeur van 
de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid, 
beslist over de bezwaarschriften van de belastingschuldigen tegen aanslagen in de inkomstenbelastingen, is 
van interpretatieve aard.

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Aard - Uitleggingswet

- Artt. 32, 97, eerste lid, en 98 Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 375, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren 
kan, om eigen redenen, de aanslag handhaven op grond van materiële gegevens die de taxatieambtenaar in 
aanmerking had genomen.

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Verboden compensatie

- Art. 375, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 november 2001F.99.0038.N AC nr. ...

Elke ambtenaar van de belastingen, die handelt met het oog op de zetting of de invordering van de belastingen 
en niet met het oog op andere doeleinden, is bevoegd om een aanzoek te doen tot de bestuursdiensten van 
de Staat om hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun 
bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te nemen en hem alle 
inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambtenaar voor de zetting of de 
invordering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Geschriften - Akten en stukken in het bezit van bestuursdiensten van de Staat - Aanzoek 
tot inzage - Bevoegde ambtenaar

- thans artt. 327, § 1, eerste lid, 335 en 336 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 235, § 1, eerste lid, 242 en 243 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 november 2001F.99.0145.N AC nr. ...

De nieuwe aanslag, die overeenkomstig artikel  260 W.I.B. door de administratie kan worden gevestigd ten 
name van dezelfde belastingschuldige op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, 
wanneer een aanslag nietig werd verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, 
met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, is eveneens van toepassing op overeenkomstig 
artikel  299bis, § 3, W.I.B. ten name van de betrokkene ingekohierde geldboeten.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Vestiging van een nieuwe aanslag - 
Overeenkomstig artikel 299bis, § 3, W.I.B. ingekohierde geldboete

- thans artt. 355 en 402 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 260 en 299bis, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 oktober 2001F.98.0075.F AC nr. ...

Telkens wanneer een belastingadministratie aan een belastingplichtige een bericht zendt waarbij van hem een 
belastingverhoging wordt gevorderd, moet dat bericht de feiten vermelden die de overtreding opleveren 
alsook de verwijzing naar de toegepaste wets- of verordeningsteksten, en moet het de motieven opgeven die 
gediend hebben om het bedrag van de belastingverhoging vast te stellen (1). (1) Zie cass., 31 jan. 2000, AR. 
F.98.0075.F, nr. 78, met concl. O.M.; Grondwettelijk Hof 18 april 2001, nr. 48/2001, B.S. 19 juni 2001, p. 20943.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Bericht - Inhoud

- Art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 109 Wet 4 aug. 1986

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, nr...
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Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Administratieve 
boeten - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verzuim van de wetgever

Wanneer een vraag als bedoeld in artikel  26, §  1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof in een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van Cassatie, te dezen de vraag of de wet op de verhoging van de 
inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven 
bepalingen van de Gw. schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over 
die vraag uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Administratieve 
geldboeten - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verzuim van de wetgever

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 444 en 445 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 109 Wet 4 aug. 1986

28 september 2001F.99.0146.N AC nr. ...

De aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een gerechtsdossier zijn  geen onderzoeksdaden in de zin van 
artikel  240 W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen 
en dat verzoek tot inzage niet hoeft te worden afgestemd op een welbepaalde belastingplichtige: het doet niet 
ter zake dat het bestuur, op het ogenblik dat het kennis neemt van het dossier, redenen kan hebben om te 
denken dat er in het dossier gegevens zijn die dienstig kunnen zijn voor dergelijk onderzoek (1) (1) Zie cass. 2 
sept. 1999, AR P.96.0046.N, nr 429, cass. 14 okt. 1999, AR nrs F.96.0086.N en P.96.0091.N, nr 531.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Personenbelasting - Onderzoeksdaden - Aanvraag tot inzage en inzage van 
het gerechtsdossier

- thans artt. 327 en 333 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 235, § 1 en 240, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 juni 2001F.00.0023.N AC nr. ...

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf 
de dag na de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is: die datum is, 
behoudens bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum (1). (1) Cass. 21 okt. 
1994, AR F.92.0020.N, nr 447.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend - Aanvang

- Art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 april 2001P.99.1207.N AC nr. ...

Het bij artikel 455, § 1, 1°, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken ten laste van de fysieke 
persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of 
bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - 
Toepassing

- Art. 455, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 april 2001P.99.1247.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen is vereist dat de dader met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden de 
bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt (1). (1) 
Zie cass. 15 april 1997 A.R. P.96.1158.N (A.C. 1997, nr 185).

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Fiscale valsheid en gebruik van valse 
stukken - Moreel bestanddeel

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 maart 2001F.99.0132.F AC nr. ...
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De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt; de gevolgen 
die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit kunnen volgen (1). 
(1)  Cass., 23 jan. 1987, A.R. F.1336.N, nr. 303; zie Cass., 6 nov. 1992, A.R. 7637, nr. 720; 28 jan. 1999, A.R. 
F.98.0097.F, nr. 52; 5 maart 1999, A.R. C.96.0067.N, nr. 133.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Feit - Onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

16 maart 2001F.99.0037.N AC nr. ...

Het verkrijgen van inlichtingen door de administratie ingevolge de inzage van het strafdossier is geen 
onderzoeking in de zin van artikel  240 W.I.B., zodat geen voorafgaandelijke kennisgeving aan de 
belastingplichtige vereist is van aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan (1). (1) 
Cass., 2 sept. 1999, AR F.96.0046.N, A.C. nr 429 en Cass., 14 okt. 1999, AR f.96.0086.N en F.96.0091.N, A.C. nr 
531.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Onderzoek van de aangifte - Aanwijzingen inzake belastingontduiking - 
Aanvullende termijn van twee jaar - Inzage van het strafdossier - Voorafgaande kennisgeving aan de belastingplichtige

- thans art. 333 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 maart 2001F.99.0152.F AC nr. ...

Het aanslagbiljet te rekenen vanaf wanneer het bezwaarschrift moet worden ingediend, moet door het 
belastingbestuur gericht worden aan de belastingplichtige of diens gemachtigde (1). (1) Zie cass., 11 maart 
1958 (A.C., 1958, 509); 10 sept. 1993, AR. F.1970.N, nr. 342.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Kennisgeving van aanslag - Kennisgeving - Geadresseerde

- Art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 februari 2001F.99.0065.N AC nr. ...

Wanneer de administratie de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel  247 W.I.B. 1964, heeft vastgesteld 
volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat 
die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen 
of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare zijn verkregen; met het begrip "andere 
inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen", worden aldus niet de inkomsten 
bedoeld die niet werden aangegeven hoewel ze het hadden moeten zijn (1). (1) Zie cass., 2 jan. 1997, A.R. nr 
F.96.0074.F, A.C., 1997, nr 3; cass., 4 jan. 1991, A.R. nr F.1803.N, A.C., 1990-91, nr 225; cass., 1 juni 1990, A.R. 
nr F.1734.N, 1989-90, nr 578; cass., 23 april 1987, A.R. nr F.773.F, A.C., 1986-87, nr 496.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Bewijslast - Tegenbewijs - In aanmerking 
komende inkomsten - Niet-aangegeven inkomsten

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen is o.m. de vermelding vereist van de bepalingen van het W.I.B. of van de ter uitvoering 
ervan genomen besluiten, die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden (1). (1) Cass., 15 april 
1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 158.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Straffen - Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 januari 2001F.99.0101.N AC nr. ...

Bij dubbele belasting moet de rechter vaststellen welke aanslag onwettig is gevestigd, vooraleer ontheffing 
ervan te verlenen (1). (1) Cass., 14 jan. 1999, AR F.98.0067.F, nr 25 - Antw. min.Fin. op parl. vraag nr 142 van 
30/06/1992, Bull.Bel., nr 722, 3452 - Comm. W.I.B. 1992, 376/11.
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Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting - Dubbele belasting - Te ontheffen aanslag

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Er is sprake van dubbele belasting, wanneer op dezelfde inkomsten meerdere aanslagen gevestigd zijn, 
waarvan de ene de andere uitsluit (1). (1) Cass., 14 jan. 1999, AR F.98.0067.F, nr 25 - Comm. W.I.B. 1992, 
376/10.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting - Dubbele belasting

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 december 2000F.99.0118.F AC nr. ...

De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is aangeslagen, heeft het recht de aanslag te doen nietig 
verklaren, indien hij bewijst dat de belastbare grondslag willeurig is vastgesteld omdat de administratie een 
rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te 
verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid (1). (1) Cass., 13 okt. 1997, AR. F.96.0089.F, nr. 398.

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Belastbare grondslag - 
Vaststelling - Willekeurige vaststelling - Belastingplichtige - Recht - Bewijs - Willekeurige heffing

- Artt. 351 en 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 256 en 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 november 2000F.99.0108.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Forfaitaire belastingschaal - Latere aanslagjaren

Hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze de door de 
belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren 
niet gebonden door die wijze van raming van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk 
aanslagjaar wordt immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld 
op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie daartoe kan 
aanvoeren kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende 
verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan 
wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere 
bewijselementen aan te dragen (1). (1) Zie concl. O.M. Grotendeels eensluidende concl. (2) (2) Volgens het 
O.M. kan de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen afwijking aan de wet 
rechtvaardigen. Het geannoteerde arrest van het Hof is minder stellig op dit punt.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Forfaitaire belastingschaal - Latere aanslagjaren

- Artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 november 2000F.00.0047.F AC nr. ...

Wanneer de aanslag definitief is geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig bezwaarschrift, laat de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel  376, §3, 1°, W.I.B. 1992 ambtshalve ontheffing te verlenen van het 
overschot van de voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld in artikel  304, §2, van hetzelfde wetboek, de 
directeur der belastingen en het hof van beroep, in geval van voorziening, niet toe na te gaan of bepaalde 
aanslagbestanddelen al dan niet terecht in aanmerking werden genomen om de belastbare grondslag te 
bepalen van de belastingheffing (1). (1) Cass. 2 dec. 1999, AR. F.99.0004.N, n° 655; zie cass. 16 jan. 1980 (A.C. 
1979-80, nr. 294).

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen - Aanslag definitief gevestigd - 
Bepalen van de belastbare grondslag

- Art. 376, § 3, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 november 2000F.98.0043.N AC nr. ...

De buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, gesteld in artikel 259, eerste lid, W.I.B. 1964, is toepasselijk 
wanneer de belastingplichtige van zijn brutoinkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan niet is aangetoond 
dat zij mochten worden afgetrokken en hierdoor de belastbare inkomsten hoger zijn dan uit de aangifte blijkt.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Buitengewone termijn van drie jaar - Toepasselijkheid in geval van ten onrechte 
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afgetrokken bedrijfsuitgaven

- thans art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer het bestuur een bijkomende aanslag vestigt overeenkomstig artikel  259, eerste lid W.I.B. 1964, moet 
het rekening houden met alle gegevens die wettelijk voorhanden zijn om de juiste aanslag te bepalen en kan 
het hierbij ook een eerder begane materiële vergissing rechtzetten.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Bijkomende aanslag bij toepassing van artikel 259, eerste lid, W.I.B. 1964 - 
Verplichtingen van het bestuur - Rechtzetten van een eerder begane materiële vergissing

- thans art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 oktober 2000F.99.0107.F AC nr. ...

De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar van een belastingplichtige is geen 
administratieve overheid in de zin van de wet op de openbaarheid van bestuur (1). (1) Zie P. LEWALLE, La 
communication des documents administratifs en droit belge, in CUP, Formation permanente, droit 
administratif et constitutionnel, dl. II - 12.05.1995, p. 27; W.I.B. (1992) vóór de wijziging ervan bij Wet 15 
maart 1999.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Openbaarheid van bestuur

- Artt. 1, 4 en 5 Wet 11 april 1994

- Artt. 366, 367 en 374 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 oktober 2000F.99.0093.N AC nr. ...

De buitengewone aanslagtermijn van drie jaar waarover de administratie beschikt niet alleen bij niet-aangifte 
of laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting 
met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in een regelmatige ingevuld 
aangifteformulier, is toepasselijk wanneer blijkt dat er inkomsten bestaan die niet zijn aangegeven omdat de 
belastingplichtige van zijn brutoinkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan hij niet heeft aangetoond dat zij 
werkelijk bestaan (1). (1) Cass. 30 nov. 1989, AR F.1026.F, A.C., nr 210; Cass. 7 maart 1997, AR F.94.0010.N, nr 
130.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Hogere belasting dan deze blijkend uit de aangifte - Aftrek van 
onjuiste bedrijfslasten

- thans art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 oktober 2000F.99.0060.F AC nr. ...

Wanneer de aanslag van een belastingschuldige vernietigd is omdat hij niet conform een wettelijke regel, 
anders dan een regel betreffende de verjaring, is vastgesteld, dan stelt de administratie wettig, met 
inachtneming van de vastgelegde voorwaarden, een nieuwe aanslag vast ten laste van de erfgenamen van 
dezelfde belastingschuldige.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietiging - Zelfde belastingschuldige - Erfgenamen - Nieuwe aanslag - 
Wettelijkheid

- Artt. 355 en 357 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 260 en 262 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Ingeval een ambtshalve ingekohierde aanslag vernietigd is omdat de administratie de procedure van wijziging 
van de aangifte had moeten in acht nemen, is de administratie verplicht een wijzigingsbericht te sturen 
voordat zij een nieuwe aanslag vaststelt (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1956 (A.C., 1956, 775); 6 sept. 1973, 
(ibid.,1974, 14); 6 april 1992, A.R. F1147F, nr. 421.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bericht van wijziging - Niet-
inachtneming - Oorspronkelijke aanslag - Vernietiging - Zelfde belastingschuldige - Nieuwe aanslag - Wettelijkheid - 
Voorwaarden - Bericht van wijziging

- Artt. 346 en 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 251 en 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 oktober 2000F.97.0038.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 6 oktober 2000, AR F.97.0038.N, nr ...
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Aanslagprocedure - Bezwaar - Geldigheidsvereisten - Ondertekening

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Om rechtsgeldig te zijn, moet het bezwaar dat belastingplichtige krachtens artikel 267 van het W.I.B. 1964 kan 
indienen bij de directeur der directe belastingen, ondertekend zijn, gezien de ondertekening een essentieel 
bestanddeel is van het bezwaar.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Geldigheidsvereisten - Ondertekening

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 september 2000F.98.0126.N AC nr. ...

Wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, 
met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, met name omdat hij onder een verkeerde gemeente 
werd gevestigd, kan de administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn 
reeds verstreken is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingselementen of 
een gedeelte ervan, binnen welbepaalde termijnen een nieuwe aanslag vestigen.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Nietig verklaarde aanslag - Vestiging nieuwe aanslag

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 september 2000F.99.0096.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar dat de douaneambtenaren konden vermoeden dat de eisers 
goederen vevoerden op grond van het bekende feit dat hun voertuig uit Luxemburg kwam (1). Het vermoeden 
dat aan de douaneambtenaren toelaat een controle uit te oefenen berust op de mogelijkheid dat goederen 
vervoerd worden zodat de geldigheid van de controle van het voertuig van eisers niet afhankelijk is van de 
aard van de goederen die vervolgens in dat voertuig worden aangetroffen. (1) Zie cass., 23 april 1993, A.C., 
1993, A.R. F 1957 N, nr.197.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Onderzoek door douaneambtenaren - Perken

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

8 september 2000F.99.0143.N AC nr. ...

Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen mag, zelfs aan de grens, slechts voertuigen 
controleren en personen aan den lijve onderzoeken voor zover hij vermoedt of kan vermoeden dat goederen 
worden vervoerd. Dit vermoeden kan ook volgen uit het feit dat voertuigen uit het buitenland komen (1). (1) 
Zie cass., 23 april 1993, A.C., 1993, A.R. F 1957 N, nr. 197.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Onderzoek door douaneambtenaren - Perken

- Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

31 mei 2000P.00.0387.F AC nr. ...

De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke misdrijven, is niet verplicht het 
advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wanneer de feiten waarvoor het onderzoek wordt 
ingesteld tezelfdertijd fiscale misdrijven opleveren of hiermee gepaard gaan (1). (1) Cass., 17 sept. 1996, A.R. 
P.95.0836.N, nr. 314; zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Straffen - Strafvordering - Instellen van 
vervolgingen - Gemeenrechtelijke misdrijven - Fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde gewestelijke directeur

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

25 mei 2000F.97.0084.N AC nr. ...

De kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen geschiedt bij ter post aangetekende brief 
aan de belastingschuldige; indien de belastingschuldige keuze van woonplaats heeft gedaan, heeft de 
directeur der belastingen de mogelijkheid om te betekenen, hetzij aan de woonplaats van de 
belastingschuldige zelf, hetzij aan de door de belastingschuldige gekozen woonplaats.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslissing directeur - Wijze van betekening - Keuze van woonplaats

- Art. 276, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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4 mei 2000F.97.0061.N AC nr. ...

De belastingvermeerdering die wordt toegepast voor zover de belasting op in artikel  20, 1, 2, b en c, en 3 
genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet als voorheffing is geheven of net bij voorafbetaling is voldaan, 
geldt ook indien de in artikel  89, § 1, W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten blijken uit een 
krachtens artikel  247 W.I.B. vastgesteld indicair tekort.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Personenbelasting - Ontoereikende 
voorafbetaling - Belastingvermeerdering

- thans art. 157 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 89, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1969

17 februari 2000F.96.0080.N AC nr. ...

Het bericht van wijziging van aangifte dat aan de belastingplichtige wordt toegestuurd wanneer de 
administratie voornemens is andere inkomsten en andere gegevens in de plaats te stellen van die welke zijn 
aangegeven of schriftelijk erkend, moet de redenen van de toegepaste belastingverhoging niet meedelen.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Belastingverhoging - Redengeving

- thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhogingen - Wijziging door de 
administratie van een aangifte - Redengeving

- thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.96.0049.N AC nr. ...

De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijnen bepaald bij artikel  
277 W.I.B. ambtshalve ontheffing kan verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting 
omtrent het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissing

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.96.0072.N AC nr. ...

De directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar kan ambtshalve ontheffing verlenen 
van de overbelastingen die blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig 
overleggen of aanvoeren door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen : gelden alleen 
als nieuwe feiten of bescheiden, die welke een bewijs kunnen opleveren dat voordien niet is geleverd en die 
de belastingplichtige niet kon overleggen of aanvoeren voordat de termijnen van bezwaar of beroep waren 
verstreken.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Nieuwe feiten of bescheiden

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.97.0009.N AC nr. ...

Geen interest wordt toegekend bij de terugbetalingen van overbelastingen als bedoeld bij artikel  277, §§ 1 en 
2, W.I.B., die na het vertstrijken van de termijnen van bezwaar en hoger beroep van ambtswege geschiedt.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Interesten

- thans art. 419, eerste lid, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309, eerste lid, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.98.0028.N AC nr. ...

De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn bepaald bij artikel  
277 W.I.B. ambtshalve ontheffing kan verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting 
omtrent het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist : 
de feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feitelijke vergissing het gevolg is van een misvatting omtrent 
materiële gegevens.
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Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissing - Feitelijke beoordeling

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.99.0004.N AC nr. ...

Wanneer de aanslag definitief is geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig bezwaarschrift, laat de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel  277, § 3, 1 W.I.B. ambtshalve ontlasting te verlenen van het 
overschot van de voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld in artikel  211, § 2 van hetzelfde wetboek, de 
directeur der belastingen en het hof van beroep in geval van voorziening niet toe na te gaan of bepaalde 
aanslagbestanddelen al dan niet terecht in aanmerking werden genomen om de belastbare grondslag te 
bepalen van de belastingheffing.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen - Aanslag definitief gevestigd - 
Vaststelling van de belastbare grondslag

- thans art. 376, § 3, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 3, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 oktober 1999F.98.0046.F AC nr. ...

De aanslag van ambtswege die geen rekening hield met een beoordelingsgegeven is niet willekeurig wanneer 
dat gegeven het bestuur niet bekend was op het tijdstip van de aanslag en dus door het bestuur bij die aanslag 
niet in aanmerking kon worden genomen.

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Willekeurige aanslag

- thans artt. 351 en 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 256 en 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 oktober 1999F.98.0083.F AC nr. ...

Wanneer de verschuldigde belasting, ongeacht het bedrag, hoger is dan de belasting m.b.t. de belastbare 
inkomsten en de andere gegevens die vermeld staan in de daartoe bestemde rubrieken van een 
aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelmatig is, mag het bestuur, binnen de bij artikel 259, eerste lid, 
W.I.B. (1964) bepaalde buitengewone aanslagtermijn, niet alleen de aanvullende belasting heffen, d.w.z. de 
belasting die hoger is dan die m.b.t. de inkomsten en de andere in de aangifte vermelde gegevens, maar ook 
de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belasting.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Aangegeven inkomsten - Hogere verschuldigde belasting - Buitengewone driejarige 
aanslagtermijn

- Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 oktober 1999F.98.0101.F AC nr. ...

De buitengewone driejarige aanslagtermijn wordt met twee jaar verlengd in geval van inbreuk op de 
bepalingen van het  W.I.B. (1964) of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk te schaden; hoewel het bewijs van die voorwaarden voor die verlenging van de 
buitengewone aanslagtermijn door het bestuur moet worden geleverd, volgt noch uit artikel  259, tweede lid, 
van het voornoemd wetboek, noch uit enig andere wettelijke bepaling dat het bestuur dat bewijs moet 
leveren alvorens de belasting of de aanvullende belasting binnen de aldus verlengde termijn vast te stellen.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Buitengewone vijfjarige aanslagtermijn - Toepassingsvoorwaarden - Bewijs - 
Bewijslast - Tijdstip

- Art. 354, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 oktober 1999F.96.0086.N AC nr. ...

De inzage zelf van een gerechtsdossier door de administratie is geen onderzoeksdaad in de zin van artikel  240 
W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Inzage van een gerechtelijk dossier - Onderzoeksdaad

- thans art. 333 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 oktober 1999F.97.0113.N AC nr. ...
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Het vereiste van voorafgaande kennisgeving aan de belastingplichtige van de aanwijzingen inzake 
belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde tijdperk, wanneer het bestuur binnen de 
aanvullende termijn van twee jaar onderzoekingen wil doen, heeft enkel betrekking op onderzoekingen ten 
aanzien van de belastingplichtige zelf en geldt niet als het bestuur over elementen beschikt die toelaten de 
belasting te vestigen zonder in de bijkomende termijn van twee jaar te moeten overgaan tot een bijkomende 
onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige zelf.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake belastingontduiking - Aanvullende 
termijn voor onderzoekingen - Geen bijkomend onderzoek t.a.v. de belastingplichtige - Voorafgaande kennisgeving

- thans art. 333, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 oktober 1999F.98.0063.N AC nr. ...

Wanneer de administratie de onderzoeksdaden bedoeld in titel VII, hoofdstuk III, van het W.I.B. wenst te 
stellen tijdens de in artikel  259, tweede lid, van het wetboek bedoelde aanvullende termijn van twee jaar 
moet zij de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis geven van de aanwijzingen 
inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan; uit die wetsbepalingen volgt niet dat een 
kennisgeving die een vragenlijst voorafgaat, niet zou voldoen aan de wettelijke vereisten wanneer zij in 
hetzelfde document is opgenomen.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake belastingontduiking - Aanvullende 
termijn voor onderzoekingen - Voorafgaande kennisgeving - Onderzoeksverrichting en voorafgaande kennisgeving in 
hetzelfde document - Geldigheid

- thans artt. 333, derde lid, en 354, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 240, derde lid, en 259, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 oktober 1999F.98.0077.N AC nr. ...

Voor de verlenging van de aanslagtermijn met twee jaar in geval van inbreuk op de bepalingen van het W.I.B. 
of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden, is niet vereist dat de inbreuk, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, 
vastgesteld is tijdens de gewone aanslagtermijn van artikel  259, eerste lid, W.I.B.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Inbreuk met bedrieglijk oogmerk of met oogmerk te schaden - Verlenging van de 
aanslagtermijn

- thans art. 354, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 oktober 1999F.98.0102.N AC nr. ...

Het bestuur mag nog gedurende een aanvullende termijn van twee jaar onderzoekingen doen, mits het de 
belastingplichtige, op straffe van nietigheid van de aanslag, vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis 
heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde 
tijdperk; het is niet vereist dat die kennisgeving nauwkeurig vermeldt welke inzichten of bedoelingen te 
schaden aan de belastingplichtige ten laste kunnen worden gelegd, maar het volstaat dat de aanwijzingen 
inzake belastingontduiking nauwkeurig worden vermeld.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake belastingontduiking - Aanvullende 
termijn voor onderzoekingen - Voorafgaande kennisgeving - Inhoud

- thans art. 333, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 september 1999P.99.0360.F AC nr. ...

De schade die de Staat geleden heeft omdat een belasting niet binnen de bij het W.I.B.  voorgeschreven 
termijnen van openbare orde is ingekohierd, vindt in het verval t.g.v.  het verstrijken van voornoemde 
termijnen een eigen rechtsgrond die elk oorzakelijk verband verbreekt tussen die schade en het misdrijf of het 
oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd door hetzij de persoon die de voorwaarden voor het verschuldigd zijn 
van de belasting vervult, hetzij door een derde die volgens de Staat voor het niet-inkohieren van de belasting 
binnen de voormelde termijnen aansprakelijk is.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Termijnen van openbare orde - Verstreken termijnen - Burgerlijke 
rechtsvordering - Belgische Staat - Bestuur van de directe belastingen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - 
Tussenkomst van een eigen rechtsgrond
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- Artt. 354 en 358 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De bepalingen van het W.I.B. die de aanslagtermijnen verlengen in geval van bedrog en in geval van een 
rechtsvordering tegen de belastingplichtige of een derde, beletten de Staat, na het verstrijken van die 
termijnen van openbare orde, een rechtsvordering voor het strafgerecht in te stellen om de persoon, die de 
wettelijke voorwaarden voor het verschuldigd zijn van de belasting vervult, te doen veroordelen tot betaling 
ervan, zelfs niet ten titel van herstel van schade t.g.v. niet-inkohiering binnen de wettelijke termijn.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Bedrog - Rechtsvordering - Termijnen van openbare orde - Verstreken 
termijnen - Burgerlijke rechtsvordering - Belgische Staat - Bestuur van de directe belastingen

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 354 en 358 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

2 september 1999F.96.0046.N AC nr. ...

De inzage van een gerechtsdossier door de administratie is geen onderzoeksdaad in de zin van artikel   240 an 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een 
nieuw onderzoek te beslissen.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Onderzoekingen t.a.v. de belastingplichtige en van derden - 
Inzage van een gerechtsdossier

- thans art. 333, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 240, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 september 1999F.96.0066.N AC nr. ...

De opstelling en verzending van een bericht van wijziging van aangifte is op zich geen daad van onderzoek in 
de zin van artikel  240 W.I.B.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Onderzoekingen t.a.v. de belastingplichtige en van derden - 
Bericht van wijziging van aangifte

- thans artt. 333 en 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 240 en 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Daad van onderzoek

- thans artt. 333 en 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 240 en 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 september 1999F.97.0052.N AC nr. ...

De bepaling dat de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel   259 
van het Wetboek van inkomstenbelastingen bepaalde termijn is verstreken ingeval een rechtsvordering 
uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren voor het jaar waarin de 
vordering is ingesteld, houdt niet in dat uit de rechtsvordering zelf het bestaan van niet-aangegeven belastbare 
inkomsten volgt;  het volstaat dat de rechtsvorderng feiten aan het licht brengt die het bestuur toelaten om 
met de wettelijke bewijsmiddelen waarover het beschikt, zoals tekenen en indiciën, te bewijzen dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet aangegeven 
inkomsten

- thans art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 september 1999F.97.0053.N AC nr. ...

Wanneer de aangifte laattijdig is overgelegd kan het betuur de belasting of de aanvullende belasting vestigen 
gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de 
belasting verschuldigd is, zelfs indien het bestuur reeds een aanslag had gevestigd op basis van de gegevens 
van de laattijdige aangifte.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Laattijdige aangifte

- thans art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 juni 1999F.98.0105.N AC nr. ...
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Alleen de belastingplichtige, wiens bezwaar tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag werd 
afgewezen, kan tegen de uitspraak van de directeur der belastingen een voorziening instellen bij het hof van 
beroep.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 juni 1999C.98.0509.F AC nr. ...

De appèlrechter die uitspraak doet over een beslissing van de beslagrechter die het verzet van verweerder 
afwijst tegen het bevel dat betekend is om de invordering van een belasting te verzekeren, treedt zijn 
bevoegdheid te buiten wanneer hij het aanslagbiljet waarin de belasting wordt vastgesteld, nietig verklaartikel 
~

Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 mei 1999F.98.0026.F AC nr. ...

De regel dat de directeur der belastingen ambtshalve ontheffing verleent van de overbelastingen welke 
zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of 
inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen en op voorwaarde onder meer 
dat die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de belastingschuldige aan de 
administratie werden bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is 
vastgesteld, impliceert dat de nieuwe bescheiden of feiten waaruit de overbelasting blijkt, binnen die termijn 
van drie jaar aan het licht gebracht worden.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Nieuwe bescheiden - Nieuwe feiten - Overlegging - Aanvoering

- Art. 376, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 april 1999F.98.0091.N AC nr. ...

Wanneer kennis gegeven wordt van de aanslag bij middel van een dwangbevel, moet niet vermeld worden 
vanaf welk ogenblik de termijn van bezwaar ingaat noch aan wie een eventueel bezwaar moet worden gericht.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Kennisgeving van aanslag door dwangbevel - Vermeldingen

- thans art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 april 1999F.98.0103.F AC nr. ...

Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Aanslagprocedure - Algemeen - Belastbare grondslag - Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige 
winsten of baten buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 maart 1999F.95.0104.N AC nr. ...

De appèlrechters die oordelen dat een overeenkomst van overdracht van een apotheek tegen een door de 
partijen overeengekomen prijs aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen gelet op de schending van 
een regel die de openbare orde aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal vlak, schenden niet de verbindende 
kracht van de overeenkomsten en de regel van de tegenwerpelijkheid van de overeenkomsten.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Overdracht van apotheek - Overeenkomst - Schending van regel van 
openbare orde - Tegenwerpelijkheid aan het Bestuur

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

1 februari 1999F.98.0033.F AC nr. ...
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Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Aanslagprocedure - Algemeen - Belastbare grondslag - Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige 
winsten of baten buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 januari 1999F.98.0067.F AC nr. ...

In geval van dubbele belasting moet in beginsel van de onwettig vastgestelde aanslag ontheffing worden 
verleend.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Dubbele belasting - Te ontheffen aanslag

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Er is sprake van dubbele belasting wanneer op dezelfde inkomsten verscheidene aanslagen worden 
vastgesteld terwijl zulks wettelijk uitgesloten is.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Dubbele belasting

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 januari 1999F.98.0064.F AC nr. ...

Baten uit een vrij beroep zijn belastbaar op het tijdstip waarop ze worden geïnd en niet op het tijdstip waarop 
de prestaties worden geleverd.~

Aanslagprocedure - Algemeen - Belastbare grondslag - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en 
winstgevende bezigheden - Baten uit vrije beroepen - Inning - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 23, § 1, 2°, 27, 1e en 2e lid en 2, 1° en 2°, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 20, 3°, 30, eerste lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 oktober 1998F.95.0084.N AC nr. ...

Wanneer het bestuur aan de hand van tekenen en indiciën bewijst dat een hogere graad van gegoedheid blijkt 
dan uit de aangegeven inkomsten, worden de aangegeven inkomsten geacht onjuist te zijn en kan een 
belastingverhoging voor onjuiste aangifte worden toegepast.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Vaststelling van 
indiciair tekort - Toepasselijkheid

- thans art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 september 1998F.95.0039.N AC nr. ...

Een directoriale beslissing die gewezen werd op bezwaar van een belastingplichtige voor eerdere aanslagjaren 
en zijn rechten bepaalt, maakt geen nieuw bescheid of feit uit aan de hand waarvan de directeur der 
belastingen ambtshalve ontheffing wegens overbelasting kan verlenen.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting - Nieuw feit - Directoriale beslissing m.b.t. eerdere aanslagjaren

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 september 1998F.95.0070.N AC nr. ...

Is niet naar recht verantwoord het arrest dat, na het bedrag van het indiciair tekort te hebben vastgesteld en 
aldus te hebben aangenomen dat de aangifte onjuist was, beslist dat de belastingverhoging dient tenietgedaan 
te worden.
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Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Vaststelling van 
indiciair tekort - Toepasselijkheid

- thans art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, AR C.97.0236.F, Bull. en Pas, 1998, I, nr. ... .~

Aanslagprocedure - Algemeen - Beslissing directeur - Aard

De directeur van de belastingen of de door hem afgevaardigde ambtenaar die uitspraak doet over een 
bezwaar tegen een aanslag in de personenbelasting verricht een rechtsprekende handeling.

Aanslagprocedure - Algemeen - Beslissing directeur - Aard

- Art. 375, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 juni 1998F.95.0027.N AC nr. ...

De door de wet bepaalde termijn om een bezwaarschrift in te dienen is een vervaltermijn, welke behoudens 
overmacht niet kan worden verlengd: het arrest dat, zonder vast te stellen dat de belastingschuldige door 
overmacht verhinderd is geweest een regelmatig bezwaarschrift binnen deze termijn in te dienen, en het 
buiten bedoelde termijn ingediende bezwaar tijdig verklaart wegens een schending van een beginsel van 
behoorlijk bestuur door de administratie der directe belastingen, is derhalve niet naar recht verantwoord.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Bezwaartermijn - Beginsel van behoorlijk bestuur - Miskenning door de administratie

- thans art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 juni 1998F.95.0033.N AC nr. ...

De directeur der belastingen, die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren, 
past geen door de wet verboden compensatie toe tussen een rechtmatig bevonden ontlasting en een 
ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld, wanneer hij op eigen redenen de aanslag gedeeltelijk 
handhaaft op grond van dezelfde materiële elementen die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen.~

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Verboden compensatie

- thans art. 375, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 mei 1998F.97.0063.F AC nr. ...

De administratie kan de aanslag van ambtswege vaststellen ingeval de belastingplichtige niet binnen de 
wettelijke termijn heeft geantwoord op het bericht van wijziging van de aangifte; geen antwoord geeft de 
belastingplichtige aan wie de administratie een bericht van wijziging heeft gestuurd en die in zijn antwoord 
niet aangeeft of hij met de voorgestelde wijziging al dan niet instemt.~

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Voorwaarde - Wijziging door 
de administratie van een aangifte - Belastingplichtige - Geen antwoord - Antwoord

- Artt. 346 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 251 en 256 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Belastingplichtige - Antwoord

- Artt. 346 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 251 en 256 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 april 1998F.95.0004.N AC nr. ...

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal geen inzage mag 
worden verleend van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging 
heeft enkel betrekking op de inzage van de daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de 
betrokken diensten dat er dergelijke stukken zijn.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Allerlei - Fiscale ambtenaren - Dossier van de rechtspleging - Verzoek tot inzage - Verlof 
van de procureur-generaal of van de auditeur-generaal - Voorwerp

- thans art. 327, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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- Art. 235, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer de procureur-generaal of de auditeur-generaal uitdrukkelijk verlof heeft verleend tot inzage van de 
akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging, is geen bijzondere 
toelating vereist voor het nemen van afschriften van de bedoelde stukken.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Allerlei - Fiscale ambtenaren - Dossier van de rechtspleging - Verzoek tot inzage - Verlof 
van de procureur-generaal of van de auditeur-generaal

- thans art. 327, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 235, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 april 1998F.95.0007.N AC nr. ...

De beslissing van het hof van beroep over een betwisting met betrekking tot een overbelasting als bedoeld bij 
artikel  277, §1, W.I.B., waarbij wordt vastgesteld dat een bedrag tweemaal is belast, is onwettig wanneer zij 
zich niet beperkt tot het verlenen van ontheffing van de vastgestelde overbelasting, maar de bestreden 
aanslag volledig vernietigt op grond dat deze aanslag ambtshalve gevestigd werd.~

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Overbelasting ingevolge 
dubbele belasting - Vernietiging van de aanslag - Wettigheid

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer het hof van beroep van oordeel is dat een ambtshalve gevestigde aanslag wegens willekeur onwettig 
is, maar de belastingplichtige het juiste bedrag van zijn inkomsten niet kan bewijzen, mag het die aanslag niet 
verbeteren, maar dient het die te vernietigen: deze regel geldt echter alleen wanneer de geldigheid van een 
aanslag aan het hof van beroep is onderworpen, nadat de betwiste aanslag het voorwerp van een ontvankelijk 
bezwaarschrift is geweest.~

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Willekeurige vestiging - 
Vernietiging - Vereiste

- thans artt. 351 en 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 256 en 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 april 1998F.97.0030.F AC nr. ...

Hoewel de rechter de feiten die hij als feitelijke vermoedens beschouwt op onaantastbare wijze vaststelt en de 
wet aan het oordeel en het beleid van de rechter overlaat welke gevolgtrekking hij als feitelijk vermoeden 
daaruit maakt, toetst het Hof niettemin of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" niet heeft 
miskend, met name of hij uit de aldus gedane vaststellingen geen gevolg heeft getrokken dat daarmee geen 
verband houdt dan wel op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Toetsing van het Hof - Feitelijke vermoedens

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

26 maart 1998F.95.0062.N AC nr. ...

Wanneer de krachtens artikel  334 W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij 
onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die 
terugbetaling ingevolge artikel   308, eerste lid, W.I.B.  (1964), niet leiden tot toekenning van moratoire 
interesten.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Sancties - Belastingverhoging - 
Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans artt. 418, eerste lid, en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 308, eerste lid, en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 december 1997F.97.0025.F AC nr. ...
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De nieuwe kritiek die verzoeker aan het hof van beroep voorlegt en die hierop gegrond is dat het 
belastingbestuur artikel  240, derde lid, van het W.I.B (1964) schendt en dat er geen voorafgaande 
kennisgeving van de aanwijzingen van belastingontduiking is gedaan, is een nieuw bezwaar in de zin van artikel  
278, tweede lid, van dat wetboek en geen middel tot staving van een vorig, onderscheiden, bezwaar dat 
gegrond is op de schending van artikel  259, tweede lid, van genoemd wetboek en dat ook door de 
belastingplichtige is geformuleerd.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoekingen en controle - Onderzoekingen - Belastingontduiking - 
Aanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw bezwaar

- Artt. 333, 3e l., 354, 2e l., 377, 2e l., 378, 2e l., en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 240, 3e l., 259, 2e l., 278, 2e l., 279, 2e l., en 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 december 1997F.97.0067.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de belastingambtenaar de belastbare grondslag verkeerd heeft beoordeeld in rechte 
door een te klein B.T.W-bedrag in die grondslag op te nemen is geen materiële vergissing waardoor de 
directeur der belastingen ontheffing van overbelasting mag verlenen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij 
artikel  272 W.I.B. (1964).~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen - Belastbare grondslag - Belasting over de 
toegevoegde waarde - Te klein bedrag - Opname - Verkeerde beoordeling in rechte

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De materiële vergissing waardoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij artikel  
272 W.I.B. (1964), ontheffing van overbelasting mag verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist.~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 december 1997F.97.0017.F AC nr. ...

Art. 251 W.I.B. (1964) wordt geschonden door het arrest van het hof van beroep, waarin wordt vastgesteld dat 
de gewestelijke directeur erkend heeft dat de administratie bij de vaststelling van de oorspronkelijke aanslag 
ten onrechte verzuimd had de voorafbetalingen van de belastingplichtige in aanmerking te nemen en waarin 
beslist wordt dat de directeur die aanslag heeft kunnen handhaven, gelet op de bijkomende inkomsten die 
vermeld zijn in het bericht van wijziging dat na die aanslag ter kennis van de belastingplichtige is gebracht.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Belastingplichtige - Informatie

- Art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 november 1997F.94.0135.N AC nr. ...

In geval van onjuiste aangifte, worden de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde 
belastingen vermeerderd met een belastingverhoging, zoals bepaald in artikel  334 W.I.B.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Onjuiste aangifte

- thans art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 november 1997F.95.0003.N AC nr. ...

De inkomsten die na het verstrijken van de in artikel   259 W.I.B. bepaalde termijn kunnen worden belast 
ingeval bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat er inkomsten niet werden aangegeven, zijn deze die niet 
werden aangegeven in de loop van één der vijf jaren vóór het jaar waarin de administratie kennis kreeg van die 
gegevens:  bedoelde termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf het jaar waarin de inkomsten moesten worden 
aangegeven en niet vanaf het jaar van het verkrijgen van die inkomsten.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bewijskrachtige gegevens - Bijzondere termijn - Aanvang

- thans art. 358, § 1, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 1, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 november 1997F.97.0013.F AC nr. ...
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De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij artikel  
272 W.I.B. (1964) ontheffing mag verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent 
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist.~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De vergissing die de belastingambtenaar begaat door een balanspost die een voorraad voor risico's en lasten is 
als reserve te omschrijven is een dwaling omtrent het recht; zij is derhalve geen materiële vergissing in de zin 
van artikel 277, § 1, W.I.B. (1964).~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen - Belastingschuldige - Balans - Post - 
Belastingambtenaar - Omschrijving - Voorbehoud - Vergissing - Voorraad voor risico's en lasten

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Het bericht van wijziging van de aangifte, in de zin van artikel  251 W.I.B., voldoet aan de vereisten van de wet 
als de belastingplichtige in staat is gesteld de gegevens en redenen te onderzoeken en te betwisten, die door 
de administratie zijn aangevoerd tot staving van de voorgenomen wijziging.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bericht van wijziging van aangifte - Opzet

- thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 oktober 1997F.96.0089.F AC nr. ...

De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is aangeslagen, heeft het recht de aanslag te doen nietig 
verklaren, indien hij bewijst dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld omdat de administratie een 
rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te 
verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid.~

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Belastbare grondslag - 
Vaststelling - Willekeurige vaststelling - Belastingplichtige - Recht - Bewijs - Willekeurige aanslag

- Art. 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 september 1997F.96.0082.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ bij Cass., 29 sept. 1997, A.R. F.96.0082.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...~@@              
CCCC     CCC

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhogingen - Voorziening voor het 
hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden

Het hof van beroep, dat kennisneemt van een beroep tegen de beslissing waarbij de belastingdirecteur 
belastingverhogingen oplegt, is alleen bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid van die verhogingen 
en over de omschrijving van de door de belastingplichtige begane overtreding; het is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de opportuniteit van die belastingverhoging en ook niet, in het belang van de 
belastingplichtige-eiser, over het bedrag ervan, door ter beoordeling daarvan feitelijke gegevens in aanmerking 
te nemen.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhogingen - Voorziening voor het 
hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden

- Art. 225 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 377 en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 238bis Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 278 en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 september 1997F.96.0095.F AC nr. ...

Wanneer de krachtens artikel  334 W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij 
onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die 
terugbetaling ingevolge artikel  308, eerste lid, W.I.B. (1964), niet leiden tot toekenning van moratoire interest.
~
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Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Belastingverhoging - Terugbetaling - 
Moratoire interesten

- Artt. 418, eerste lid, en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 308, eerste lid, en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 september 1997F.97.0044.F AC nr. ...

Het feit dat het belastingbestuur het normale tarief van de onroerende voorheffing i.p.v. het verminderde 
tarief voor als sociale woningen verhuurde eigendommen heeft toegepast, is geen materiële vergissing 
waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij artikel  272 W.I.B. (1964), 
ontheffing van de overbelastingen mag verlenen, wanneer die toepassing volgt uit het feit dat de 
belastingplichtige of de belastingambtenaar het toe te passen tarief in rechte of in feite verkeerd heeft 
beoordeeld.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen - Sociale woningen - Onroerende voorheffing - 
Belastingtarief - Vermindering - Beoordeling - Vergissing

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn bepaald bij artikel 
272 W.I.B. (1964) ontheffing mag verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent 
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist.~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen

- Art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 september 1997F.96.0092.F AC nr. ...

In geval van aanslag van ambtswege omvat het bewijs van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten het 
bewijs van het juiste bedrag van de bruto-inkomsten en van het juiste bedrag van de aftrekbare bedrijfslasten 
en -uitgaven; de belastingplichtige, die alleen bepaalde bedrijfslasten of -uitgaven bewijst, levert niet het 
bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten.~

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Belastingplichtige - 
Verplichting - Draagwijdte - Inkomsten - Juiste bedrag - Bewijs

- Art. 352 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 juni 1997F.96.0122.F AC nr. ...

Het feit dat de belastingplichtige in vak V van zijn aangifte in de personenbelasting, onder de rubriek 
"onderhoudsuitkeringen" bedragen heeft aangegeven die zijn ex-echtgenoot hem had betaald als bijdrage in 
de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen is toe te schrijven aan een 
verkeerde beoordeling van de belastbare grondslag en is geen materiële vergissing waarvoor de directeur der 
belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij artikel  371 W.I.B. (1992), ontheffing van de 
overbelastingen mag verlenen.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen - Onderhoudsuitkeringen - Aangifte - Rubriek - 
Vergissing

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij artikel  
371 W.I.B. (1992) ontheffing mag verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent 
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist.

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissingen

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 juni 1997F.97.0029.F AC nr. ...

Het arrest waarin wordt vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in de door de belastingplichtige 
overgelegde boekhoudkundige stukken, kan naar recht beslissen dat de verwerping van die stukken als 
gegevens van een bewijskrachtige boekhouding, wegens die onregelmatigheden, verantwoord is.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Geschriften - Bewijskrachtige boekhouding

- Art. 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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- Art. 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 juni 1997F.94.0063.N AC nr. ...

De verplichting om de ten onrechte geïnde belastingen terug te betalen en de verplichting tot betaling van 
moratoriuminterest op aldus geïnde sommen, in het geval dat de wet zulks voorschrijft, zijn geen 
onderscheiden schulden, maar maken een enige verplichting uit die voortvloeit uit hetzelfde rechtsfeit zoals 
bedoeld in artikel  308 W.I.B. (1964).~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Terugbetaling van belastingen en verplichting tot betaling van moratoriuminterest - Enige 
verplichting - Oorzaak - Wettelijke grondslag

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 juni 1997F.94.0076.N AC nr. ...

De materiële vergissing bepaald in artikel  277, § 1, W.I.B. (1964) is een feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting over het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag 
mist.~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelasting voortvloeiend uit materiële vergissing

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 mei 1997F.94.0059.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 2 mei 1997, A.R. F.94.0059.N, A.C., 1997, nr ...~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Administratieve boete - Beroep op niet-
geregistreerde aannemer - Verplichting van de opdrachtgever - Onoverwinnelijke dwaling

Wanneer de opdrachtgever die voor de uitvoering van de door de Koning bepaalde werkzaamheden een 
beroep heeft gedaan op een niet-geregistreerde aannemer, in onoverwinnelijke dwaling is gebracht, kan de in 
artikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964) bepaalde sanctie niet worden opgelegd.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Administratieve boete - Beroep op niet-
geregistreerde aannemer - Verplichting van de opdrachtgever - Onoverwinnelijke dwaling

- thans art. 402 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 299bis, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 mei 1997F.94.0062.N AC nr. ...

Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in een der vijf jaren vóór dat van het instellen van de vordering 
belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, mag de administratie krachtens artikel  263, § 1, 3° W.I.B. (1964) 
een belasting of een aanvullende belasting vestigen zonder dat vereist is dat uit de rechtsvordering zelf het 
bewijs van het niet-aangeven van belastbare inkomsten blijkt.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet aangegeven 
inkomsten

- thans art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 april 1997P.96.1158.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen is o.m. de vermelding vereist van de bepaling van het W.I.B. 1992 of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten, welke de beklaagde het oogmerk had te overtreden.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Straffen - Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

27 maart 1997F.96.0094.F AC nr. ...
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Wanneer het bestuur artikel  251 W.I.B. (1964) toepast, moet het alleen de redenen vermelden die naar zijn 
mening, de wijziging van het aangegeven inkomstencijfer wettigen;  in dat stadium wil de administratieve 
procedure de belastingplichtige enkel inlichten over de wijziging die het bestuur wil aanbrengen in de aangifte, 
zodat hij die wijziging kan aannemen of betwisten;  de feitenrechter beoordeelt zulks in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Belastingplichtige - Inlichting - Draagwijdte

- Art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 maart 1997F.94.0010.N AC nr. ...

De aanslagtermijn van drie jaar vastgesteld bij artikel  259, eerste lid, W.I.B. (1964), geldt niet alleen bij niet-
aangifte of bij laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan 
de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe 
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld hetzij bij 
de artt. 214 tot 218, hetzij bij ter uitvoering van artikel  220 genomen bepalingen: hiertoe is niet vereist dat de 
hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het 
aangifteformulier.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Hogere belasting dan deze blijkend uit de aangifte - Fout van de 
belastingplichtige

- thans art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 259, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Geen schending van het beginsel van behoorlijk bestuur kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat 
een belastingplichtige wiens belastbare inkomsten bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens door het bestuur 
op grond van het bepaalde in artikel  248, tweede lid, W.I.B., worden vastgesteld, uit het feit dat zijn aangifte 
voor het aanslagjaar in kwestie reeds was ingediend op het tijdstip dat de tevoren vastgestelde forfaitaire 
grondslagen van aanslag in overleg met de betrokken bedrijfsgroepering zijn gewijzigd, niet het recht put om 
zijn belastbare bedrijfsinkomsten te zien bepalen op basis van eerder vastgestelde forfaitaire grondslagen van 
aanslag.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Forfaitaire grondslagen van aanslag - 
Wijziging in overleg met bedrijfsgroepering na indiening van aangifte - Beginsel van behoorlijk bestuur

- thans art. 342, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 248, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 februari 1997F.96.0061.F AC nr. ...

Wanneer degene die een beroep doet op een niet geregistreerde aannemer niet bij iedere betaling die hij aan 
die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag heeft ingehouden en gestort bij de 
door de Koning aangewezen ambtenaar, wordt het verschuldigde bedrag verdubbeld;  die schuld vervalt 
evenwel wanneer het verschuldigde bedrag niet ten name van de betrokkene is ingekohierd, met name als 
administratieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de betalingen, zonder de verplichte 
inhoudingen, aan de niet geregistreerde aannemer zijn verricht.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Administratieve boete - Inkohiering - 
Termijn - Verval - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim

- Artt. 299bis, § 3, en 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pct.  van 
het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij die 15 pct.  en een administratieve 
boete van 15 pct.  te storten door ze, niet van het aan zijn medecontractant verschuldigde bedrag, maar van 
zijn eigen geldmiddelen af te houden;  het saldo dat eventueel na de aanzuivering van de in het W.I.B.  
bedoelde belastingschulden overblijft, komt toe aan de opdrachtgever.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Administratieve boete - Niet geregistreerde 
aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Belastingschulden - 
Aanwending - Saldo - Teruggave

- Art. 299bis, §§ 3, 4 en 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1997F.96.0085.F AC nr. ...
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Het bezwaar gegrond op de schending van artikel  240, derde lid, W.I.B. (1964) en afgeleid uit het ontbreken 
van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen verband met 
het geval dat het aanslagrecht vervalt.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoekingen en controle - Onderzoekingen - Belastingontduiking - 
Aanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw bezwaar

- Artt. 240, derde lid, 259, tweede lid, 268 en 277 tot 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 januari 1997P.95.1190.N AC nr. ...

De feitenrechter die op grond van de door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de procureur 
des Konings wegens fiscale misdrijven een vervolging heeft ingesteld zonder voorafgaande klacht of aangifte 
van een bevoegd en daartoe behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar, beslist wettig dat die strafvervolging 
niet ontvankelijk is.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Fiscale misdrijven - Instellen van de 
strafvervolging - Geen voorafgaande klacht of aangifte - Ontvankelijkheid van de strafvervolging

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 73, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...

Wanneer de procureur des Konings wegens fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt wordt de vraag 
of hij met die feiten bekend is geraakt door een klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale 
ambtenaren mede beoordeeld aan de hand van de bij de aangifte gevoegde stukken.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Fiscaal misdrijf - Aangifte door fiscale 
ambtenaar - Procureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Ontvankelijkheid - Aangegeven feiten - Beoordeling

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

16 januari 1997F.95.0103.F AC nr. ...

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf 
de dag na de datum van de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is;  die 
datum is, behoudens bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Begin - Verzendingsdatum van het aanslagbiljet

- Art. 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De aanslagbiljetten moeten worden verzonden bij een ter post aangetekend schrijven, wanneer zij belastingen 
betreffen die minstens 1.000 fr.  in hoofdsom bereiken, exclusief de bij wijze van straf gevorderde geldboeten 
en verhogingen;  wanneer de verzending van het aanslagbiljet bij gewone brief is gedaan of wanneer het 
bestuur niet aantoont dat zij bij aangetekend schrijven is gedaan en de belastingplichtige aanvoert dat hij het 
aanslagbiljet niet heeft ontvangen, kan dat bezwaar alleen laattijdig worden verklaard als het bestuur 
aantoont dat de belastingplichtige een aanslagbiljet heeft ontvangen;  de belastingplichtige die erkent dat hij 
het aanslagbiljet heeft ontvangen, zij het op een tijdstip dat zo lang na de op dat stuk vermelde 
verzendingsdatum lag dat zijn recht om bezwaar in te dienen niet binnen de bij de wet bepaalde termijn kon 
worden uitgeoefend, en de administratie het tegendeel niet bewijst, heeft recht op een verlenging van die 

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Begin - Verzending van het aanslagbiljet - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven

- Art. 11 KB nr 4 van 22 aug. 1934

- Art. 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 januari 1997F.94.0029.N AC nr. ...

In geval van gezamenlijke aanslag van de echtgenoten moet het bericht van wijziging van de aangifte aan 
iedere echtgenoot ter kennis worden gebracht;  wanneer het bericht van wijziging slechts aan één echtgenoot 
werd verstuurd, is de procedure evenwel niet onregelmatig als voldoende vaststaat dat de andere echtgenoot 
tijdig kennis kreeg van het bericht en van zijn inhoud.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Gezamenlijke aanslag van de echtgenoten - Bericht 
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van wijziging - Kennisgeving van het bericht - Vanaf het aanslagjaar 1981

- Art. 73 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans artt. 126 en 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

In geval van gezamenlijke aanslag van de echtgenoten, die op naam van het gezinshoofd wordt vastgesteld, 
moet het bericht van wijziging van de aangifte niet tevens worden gestuurd aan de echtgenoot-niet 
gezinshoofd die met het gezinshoofd samenwoont.~

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Gezamenlijke aanslag van de echtgenoten - Bericht 
van wijziging - Kennisgeving van het bericht - Tot en met het aanslagjaar 1980

- Art. 73 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 januari 1997F.96.0074.F AC nr. ...

Wanneer het bestuur de belastbare inkomsten heeft vastgesteld volgens tekenen en indiciën, kan de 
belastingplichtige, om aan te tonen dat zijn gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de 
inkomstenbelasting kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de 
belastbare zijn verkregen, niet volstaan met loutere beweringen, al was het over zijn kapitaal;  hij moet 
positieve, doorslaggevende en controleerbare gegevens aanbrengen.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Bewijslast - Tegenbewijs

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer het bestuur de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen en indiciën waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand 
van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan 
die welke in de inkomstenbelasting kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode 
dan de belastbare zijn verkregen.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Bewijslast

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 december 1996F.94.0009.N AC nr. ...

De opdrachtgever die voor de uitvoering van de door de Koning bepaalde werkzaamheden een beroep heeft 
gedaan op een niet-geregistreerde aannemer, wordt van zijn eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingen 
jegens de overheid niet ontslagen wegens het enkele feit dat hij in zijn contractuele relatie met de aannemer 
door deze omtrent zijn registratie misleid is.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Sancties - Beroep op niet-geregistreerde 
aannemer - Verplichtingen van de opdrachtgever - Misleiding van de opdrachtgever omtrent de registratie

- thans art. 402 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 299bis, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 december 1996F.96.0019.F AC nr. ...

De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is belast, heeft het recht de aanslag te doen nietig 
verklaren, indien hij bewijst dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld omdat het bestuur een 
rechtsdwaling heeft begaan of op onjuiste feiten heeft gesteund of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden 
gevolgtrekkingen heeft afgeleid;  de omstandigheid dat het bestuur aan de belastingplichtige gedeeltelijke 
ontlasting heeft verleend impliceert op zich niet dat de aanslag op onjuiste feiten berustte.

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Recht van de 
belastingplichtige om te bewijzen dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld - Willekeurige aanslag

- Art. 257 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 december 1996F.96.0021.F AC nr. ...

Geen enkel wetsbeginsel verbiedt dat het bestuur de aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten taxeert, door, als 
feitelijk vermoeden, de methode te hanteren van de vergelijking met belastingplichtigen die een soortgelijke 
bedrijfsactiviteit uitoefenen.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Beroepskosten
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- Artt. 44, tweede lid, en 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

Wanneer de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen slechts wordt aangewend om de aftrekbare 
bedrijfsuitgaven of -lasten op een redelijk bedrag te taxeren, wordt geen gebruik gemaakt van het bij artikel  
248, W.I.B. 1964 bepaald bijzonder bewijsmiddel.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Beroepskosten

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 44, tweede lid, 246 en 248 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1996F.95.0102.F AC nr. ...

De administratie hoeft geen acht te slaan op een niet gedateerde noch ondertekende bijlage van een 
belastingaangifte.~

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Niet gedateerde noch getekende bijlage

- Art. 214, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De administratie kan een aanslag wijzigen op grond van inkomsten die in een niet gedateerde noch 
ondertekende bijlage bij een belastingaangifte zijn vermeld, terwijl zij eerst geen acht had geslagen op die 
bijlage, zelfs indien zij, in de loop van de vorige jaren, reeds bij de inkohiering van de aanslag met op dezelfde 
wijze vermelde inkomsten rekening had gehouden.~

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bericht van wijziging van aangifte - Opzet

- Art. 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1996F.96.0010.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht op een onpartijdige rechter wordt miskend door het arrest dat de 
exceptie van nietigheid verwerpt die is opgeworpen tegen de beslissing van de door de directeur van de 
belastingen gedelegeerde ambtenaar die uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige, terwijl 
hij vroeger, als inspecteur die belast was met de behandeling van het bezwaar, de directeur een desbetreffend 
schriftelijk verslag heeft bezorgd.~

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Gedelegeerd ambtenaar die zijn advies aan de directeur heeft gegeven - 
Onpartijdigheid

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 oktober 1996F.93.0132.N AC nr. ...

De belastingverhoging die bij onjuiste aangifte, krachtens artikel  334 W.I.B. (1964), wordt toegepast door 
vermeerdering van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, is geen 
strafsanctie en strekt er in hoofdzaak toe, dank zij een gepaste vergoeding, de rechten van de schatkist te 
vrijwaren: zij staan een strafrechterlijke veroordeling wegens fiscale misdrijven niet in de weg.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Verhogingen - Fiscale misdrijven - 
Strafrechtelijke veroordeling - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"

- thans art. 444, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 oktober 1996F.94.0027.N AC nr. ...

Geen nietigheid van de aanslag in hoofde van de belastingplichtige, waarvan de winsten of baten bepaald 
worden in vergelijking met de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen, 
kan worden afgeleid uit de hem gedane bekendmaking van de naam van een soortgelijke belastingplichtige.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Naam van een soortgelijke 
belastingplichtige - Bekendmaking aan de belastingplichtige

- Art. 342, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

17 september 1996P.95.0836.N AC nr. ...

De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke misdrijven is niet verplicht het 
voorafgaand advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wanneer de feiten waarvoor het 
onderzoek wordt ingesteld tezelfdertijd fiscale misdrijven uitmaken of hiermede gepaard gaan.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Straffen - Strafvordering - Instellen van 
vervolgingen - Gemeenrechtelijke misdrijven - Fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde gewestelijke directeur
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- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

28 juni 1996F.95.0022.F AC nr. ...

Wanneer de belastingplichtige aan de administratie van de directe belastingen een onvolledige aangifte heeft 
overgelegd en nagelaten heeft de aangifteformule te vragen voor vennoten, bestuurders en zelfstandigen 
terwijl hij daartoe wettelijk verplicht was, mag de administratie de belasting of het belastingsupplement 
vaststellen binnen de bij artikel  259 W.I.B. (1964) bepaalde termijn van drie jaar, zelfs als zij de 
belastingplichtige niet heeft verzocht dat vormgebrek te verhelpen.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Onvolledige aangifte - Termijn van drie jaar

28 juni 1996F.95.0090.F AC nr. ...

Kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen nopens de door de belastingschuldige 
ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding van de ter post aangetekende brief die de 
beslissing bevat, aan de woonplaats van de belastingschuldige of aan de door de belastingschuldige in zijn 
bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering niet aan de 
directeur der belastingen is medegedeeld; wanneer de aangetekende brief aldaar wegens de afwezigheid van 
de belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de 
geadresseerde wordt verzocht die brief aan het loket van het in het bericht vermelde postkantoor af te halen, 
zoniet kan de in artikel  276 W.I.B. (1964) bedoelde kennisgeving die de in artikel  280 van dat wetboek 
bepaalde termijn doet ingaan, niet worden geacht te hebben plaatsgevonden.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslissing van de directeur der belastingen - Kennisgeving aan de belastingschuldige

- Artt. 276 en 280 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 mei 1996F.93.0130.N AC nr. ...

De mogelijkheid van de administratie om de belasting of de aanvullende belasting te vestigen, zelfs nadat de in 
artikel   259 W.I.B.  (1964) bepaalde termijn verstreken is, wanneer een rechtsvordering uitwijst dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld, strekt 
zich niet uit tot de belastbare inkomsten die niet werden aangegeven in het jaar waarin de rechtsvordering 
werd ingesteld of in het daaropvolgend jaar.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Personenbelasting - Niet aangegeven belastbare inkomsten - Rechtsvordering

- Art. 262, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Onder rechtsvordering in de zin van artikel 263, § 1, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
die de administratie toelaat de belasting of de aanvullende belasting te vestigen zelfs nadat de in artikel   259 
W.I.B.  (1964) bepaalde termijn is verstreken, wordt onder meer de strafvordering verstaan;  die 
rechtsvordering is ingesteld in de zin van dezelfde bepaling wanneer het openbaar ministerie een 
opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Personenbelasting - Niet aangegeven belastbare inkomsten - Rechtsvordering

- Art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 maart 1996F.95.0047.F AC nr. ...

Art. 263, § 1, 4°, W.I.B. (1964), krachtens hetwelk het belastingbestuur zich op een bewijskrachtig gegeven kan 
baseren wanneer dat gegeven uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van één 
der vijf vorige jaren, verbiedt het belastingbestuur niet om bij de vaststelling van het bedrag van de belastbare 
inkomsten, andere gegevens waarover ze beschikt in aanmerking te nemen.~

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van vijf jaar - Voorwaarden - Niet-aangegeven inkomsten - Bewijskrachtige 
gegevens

26 januari 1996F.95.0026.F AC nr. ...

De inkomsten die na het verstrijken van de in artikel  259 W.I.B. (1964) bepaalde termijn kunnen worden 
belast ingeval een rechtsvordering uitwijst dat er inkomsten niet werden aangegeven, zijn die welke niet zijn 
aangegeven in één der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld.~
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Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere termijn - Niet-aangegeven inkomsten - Rechtsvordering

- Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 december 1995F.95.0044.F AC nr. ...

Krachtens artikel  267 W.I.B. kan alleen "de belastingplichtige" de aanslag die te zijnen name is gevestigd op 
grond van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een bezwaarschrift;  dat recht is persoonlijk en 
komt niet toe aan derden op wier naam de aanslag niet is vastgesteld, ook al is één van die derden de feitelijk 
gescheiden echtgenoot van de "belastingplichtige", en ook al kan de belasting op de inkomsten van zijn 
echtgenoot ingevorderd worden op zijn eigen goederen.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar - Feitelijk 
gescheiden echtgenoot

- Art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar - Derde

- Art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 november 1995C.95.0020.F AC nr. ...

Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing van de beslagrechter die het 
verzet van de belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak te doen over 
de geldigheid van de aanslag die de grondslag heeft gevormd van het te zijnen laste uitgevaardigde 
dwangbevel en van het hem betekende bevel tot betaling.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslagrechter - Dwangbevel - Bevoegdheid - Bevel tot betaling - Verzet

- Artt. 267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1395, 1396 en 1494 Gerechtelijk Wetboek

3 november 1995F.94.0133.F AC nr. ...

De kennisgeving van aanslag, die de bij artikel  272 W.I.B. (1964) bepaalde termijn doet ingaan en waarbinnen 
het bezwaarschrift moet worden ingediend op straffe van verval, moet alle vermeldingen bevatten die nodig 
zijn om het bestaan van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingplichtige in staat te stellen bezwaar in 
te dienen; het bericht waarin de administratie de belastingplichtige herinnert aan het bestaan van de 
belastingschuld, met vermelding van aanslagjaar, kohierartikel, vervaldatum, bedrag van de verschuldigde 
belasting en ontvangerskantoor is geen kennisgeving van aanslag in de zin van voormelde wetsbepaling.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Kennisgeving van aanslag - Vereiste vermeldingen

7 september 1995F.93.0102.N AC nr. ...

Geen interest wordt toegekend bij de terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij artikel   376, § 1, W.I.B.  
1992, die na het verstrijken van de termijnen van bezwaar en beroep van ambtswege geschiedt.~

Aanslagprocedure - Ontheffing - Terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij artikel 376, §§ 1 en 2, W.I.B. 1992 - 
Toekenning van interest

- Art. 419, eerste en derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 juni 1995P.94.0580.N AC nr. ...

Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als medeplichtigen resp. van misdrijven 
bedoeld in de artikel  449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73 en 73bis Btw-wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk 
gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken belasting, gebeurt zonder verwijzing nu deze 
civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Daders en medeplichtigen - Cassatie - 
Overtredingen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 73sexies, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

9 juni 1995F.93.0021.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni 1995, A.R., F.93.0021.N, AC, 1995, nr.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar
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Ontvankelijk is een bezwaar in de zin van artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
gericht tegen de inning van de bedrijfsvoorheffing, zodra het bedrag van de belastingschuld vaststaat.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 juni 1995F.93.0121.N AC nr. ...

Artikel 251 W.I.B. (1964) wordt geschonden door het arrest, dat na te hebben vastgesteld dat de 
belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting het bedrag van de bedrijfsuitgaven niet in de daartoe 
bestemde rubriek heeft ingevuld, oordeelt dat de bijgevoegde bijlagen met opgave van bedrijfsuitgaven 
integrerend deel uitmaken van het aangifteformulier en dat de administratie de in die bijlage vermelde 
bedrijfsuitgaven slechts mocht verwerpen na voorafgaande toezending aan de belastingplichtige van een 
bericht van wijziging van aangifte.

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Vereisten - Aangifteformulier - Gevoegde bescheiden - Wijziging van aangifte

- thans artt. 307, § 1 en § 3, en 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 214, §§ 1 en 3, en 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Vereisten

- thans artt. 307, § 1 en § 3, en 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 214, §§ 1 en 3, en 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 juni 1995F.94.0138.F AC nr. ...

Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in een der vijf jaren vòòr dat van het instellen van de vordering 
belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, mag de administratie krachtens artikel   263, §1, 3°, W.I.B. (1964) 
toepassing maken van het beginsel van een aanvullende aanslag en dan het bedrag ervan vaststellen op basis 
van andere gegevens dan die welke uit de rechtsvordering zijn gebleken.~

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet aangegeven 
inkomsten

19 mei 1995F.93.0019.N AC nr. ...

Krachtens artikel  267 W.I.B. kan alleen de belastingplichtige de aanslag die te zijnen name is gevestigd op 
grond van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een bezwaarschrift;  dat recht is persoonlijk en 
komt niet toe aan derden op wier naam de aanslag niet is gevestigd, ook al kunnen die derden tot de 
belastingschuld van degene op wiens naam de aanslag is gevestigd, gehouden zijn.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar - Derden

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Krachtens artikel  267 W.I.B. kan alleen de belastingplichtige de aanslag die te zijnen name is gevestigd op 
grond van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een bezwaarschrift;  dit recht is persoonlijk en 
komt niet toe aan derden op wier naam de aanslag niet is gevestigd, ook al is die derde de feitelijk gescheiden 
echtgenoot van de belastingplichtige en kan de invordering van de belastingen in verband met de inkomsten 
van haar echtgenoot op haar goederen worden vervolgd.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar - Feitelijk 
gescheiden echtgenoot

- thans art. 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 267 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 maart 1995F.94.0068.F AC nr. ...

De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren 
kan, om eigen redenen, de aanslag handhaven op grond van materiële gegevens die de taxatieambtenaar in 
aanmerking had genomen.~

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Elementen waarmee rekening wordt gehouden

- Art. 276 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 maart 1995F.93.0022.N AC nr. ...
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De fiscale administratie handelt overeenkomstig artikel  248 W.I.B. wanneer, zij, bij gebreke van 
bewijskrachtige gegevens, de belastbare grondslag van de bedrijfsinkomsten bepaalt door de kostprijs van de 
door de belastingplichtige in de betrokken belastingperiode gedane aankopen te vermenigvuldigen met 
brutowinstpercentages afgeleid uit die, toegepast door drie soortgelijke belastingplichtigen, waarmee werd 
vergeleken, en door van het op die wijze verkregen produkt de niet betwiste bedrijfsuitgaven af te trekken.~

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande 
belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar

- thans art. 342, § 1, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 248, § 1, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 januari 1995F.93.0024.N AC nr. ...

Noch het kohier, noch het aanslagbiljet moeten uitdrukkelijk melding maken van het bedrag van de principieel 
verschuldigde basisbelasting, waarmede de voorheffingen en voorafbetalingen nog niet zijn verrekend.~

Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Principieel verschuldigde basisbelasting - Vermelding

- Art. 365 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Principieel verschuldigde basisbelasting - Vermelding

- Art. 365 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 januari 1995F.93.0035.N AC nr. ...

Het gezag van gewijsde verbonden aan een beslissing van een directeur die een aanslag nietig verklaart omdat 
hij werd gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg dat een hof van 
beroep, bij de beoordeling van de vervangende aanslag, de reden van de nietigverklaring van de 
oorspronkelijke aanslag wijzigt.~

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Oorspronkelijke aanslag - Vernietiging wegens prescriptie - Vestiging 
nieuwe aanslag - Beslissing van de directeur in verband met de nieuwe aanslag - Gezag van gewijsde van de eerste 
beslissing

20 december 1994P.93.1054.N AC nr. ...

Wanneer feiten, die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten 
strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het 
ministerie van financiën aan de procureur des Konings ter kennis worden gebracht, laat die aangifte de 
strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten 
waarop de gezegde machtiging en de daarop volgende aangifte betrekking hebben.~

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - Fiscale ambtenaar - Fiscale misdrijven - 
Instellen van vervolgingen - Daders en medeplichtigen - Aangifte - Bevoegdheid - Openbaar ministerie

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering

15 december 1994F.94.0042.F AC nr. ...

Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten in een der vijf jaren vóór dat van het instellen 
van de vordering, niet zijn aangegeven, mag de administratie, krachtens artikel  263, §1, 3° W.I.B. (1964), 
toepassing maken van het beginsel van een aanvullende aanslag en dan het bedrag ervan vaststellen op basis 
van andere gegevens dan die welke uit de rechtsvordering zijn gebleken.~

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet aangegeven 
inkomsten

21 oktober 1994C.92.8237.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de vereiste gegevens beschikt om zijn bezwaarschrift 
tegen bepaalde aanslagen te motiveren, kan niet tot gevolg hebben dat het beslag gelegd door de 
administratie op grond van niet betwiste aanslagen, nietig is en dat een regelmatig betekend dwangbevel niet 
mag worden ten uitvoer gelegd.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Onmogelijkheid voor de belastingplichtige om het bezwaarschrift te motiveren - Geldigheid 
van het door de Staat gelegd beslag
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- thans art. 409 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 300 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 oktober 1994F.92.2020.N AC nr. ...

De bij artikel  272, W.I.B. (1964) bepaalde termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet 
worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na de datum van de werkelijke verzending van het 
aanslagbiljet als die verzending regelmatig is; die datum is, behoudens bewijs van het tegendeel, de op het 
aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Berekening - Termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend - 
Verzendingsdatum van het aanslagbiljet

Volgens artikel  11, K.B. nr. 4 van 22 aug. 1934 moeten de aanslagbiljetten worden verzonden bij een ter post 
aangetekend schrijven, wanneer zij belastingen betreffen die minstens 1.000 fr. in hoofdsom bereiken, zonder 
inbegrip van de bij wijze van straf geëiste geldboetes en verhogingen; uit het feit dat die vormvereiste van 
aantekening per post op zichzelf geen wezenlijke vormvereiste voor de verzending van het aanslagbiljet 
uitmaakt, valt niet af te leiden dat het niet vervullen ervan helemaal geen gevolg heeft.~

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend - Belasting van minstens 
duizend frank - Geen verzending bij aangetekend schrijven van het aanslagbiljet

Wanneer de verzending van het aanslagbiljet, die ingevolge artikel  11, K.B. nr. 4 van 22 aug. 1934, bij 
aangetekende brief diende te gebeuren, bij gewone brief is gedaan of wanneer de administratie niet aantoont 
dat zij bij aangetekende brief is gedaan en de belastingplichtige aanvoert dat hij het aanslagbiljet niet heeft 
ontvangen, kan het bezwaarschrift alleen dan laattijdig worden verklaard als de administratie aantoont dat de 
belastingplichtige een aanslagbiljet heeft ontvangen.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend - Belasting van minstens 
duizend frank - Geen verzending bij aangetekend schrijven van het aanslagbiljet - Betwisting der ontvangst van het 
aanslagbiljet - Bewijs der verzending

ALGEMEEN

16 juni 2003C.02.0002.F AC nr. 352

De van de Staat of een gemeente gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen worden in de regel 
berekend op grond van de aangiften van de laatste drie jaren (1). (1) Cass., 22 maart 1991, AR 6597, nr 390; zie 
Cass., 13 april 1972 (A.C., 1972, 761); 13 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr 644).

Algemeen - Aangifte - Van de Staat gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen - Van een gemeente gevorderde 
vergeldingen of schadevergoedingen

- Art. 331 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 mei 2003F.01.0081.N AC nr. 304

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen indien die leiden tot een 
beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat; deze beginselen kunnen aldus niet tot gevolg hebben dat het 
bestuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een nieuwe aanslag te vestigen waar zij daartoe verplicht 
is ingevolge een dwingende wetsbepaling (1). (1) Cass., 27 maart 1992, AR 6891, A.C. 1991-92, nr 405; Cass., 
14 juni 1999, AR S.98.0093.N, A.C., 1999, nr 352.

Algemeen - Algemene rechtsbeginselen - Beginsel van behoorlijk bestuur

12 september 2002F.01.0004.F AC nr. 443

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass., 12 sept. 2002, AR F.01.0004.F, A.C., 2002, nr ...

Algemeen - Voorzieningen voor risico's en kosten - Vrijstelling - Verkoper - Aannemer van vastgoedwerken - Algemeen 
waarborgrisico

Het algemeen waarborgrisico dat voor een verkoper en een aannemer van vastgoedwerken ontstaat bij het 
sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst of bij de oplevering van een gebouw, kan op zichzelf niet 
worden beschouwd als een aan de gang zijnde gebeurtenis die aantoont dat verliezen of kosten waarschijnlijk 
zijn die de vrijstelling van geldsommen als voorziening voor risico's en kosten verantwoorden.

Algemeen - Voorzieningen voor risico's en kosten - Vrijstelling - Verkoper - Aannemer van vastgoedwerken - Algemeen 
waarborgrisico

P. 1269/30476-9-2016



- Art. 48 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

4 januari 2002F.00.0058.F AC nr. 7

De beslissing dat een bij aangetekende brief ingediend bezwaarschrift tegen de litigieuze aanslagen niet 
voldoet aan de in artikel  272 W.I.B. (1964) gestelde motiveringsvereisten en dus geen bezwaar is in de zin van 
die bepalingen, is niet naar recht verantwoord aangezien dat bezwaarschrift een duidelijk omschreven 
betwisting van die aanslagen inhoudt.

Algemeen - Administratief beroep - Motivering - Begrip

- Art. 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 oktober 2001F.99.0161.F AC nr. ...

De voorziening die namens de belastingplichtige is ingediend door zijn moeder en door zijn fiscaal raadgever, is 
niet ontvankelijk, aangezien artikel  378 W.I.B. 1992 de tussenkomst van een lasthebber die geen advocaat is, 
uitsluit (1). (1) Art. 378 W.I.B. 1992, vóór de opheffing ervan door artikel  34, W. 15 maart 1999 ; betreffende 
een naamloze vennootschap, zie Cass., 9 okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr. 527 ; zie Cardijn, Depret en Loocks, 
Procédure fiscale contentieuse, 3de uitg., dl. II, Bruylant, nr. 157, blz. 219.

Algemeen - Voorziening voor het hof van beroep - Ondertekening - Fysieke personen - Vertegenwoordiging - Bevoegd 
persoon - Ontvankelijkheid

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 november 2000F.98.0072.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, cass., 3 nov. 2000, R.G. F.98.0072.N, A.C. 2000, nr ...

Algemeen - Algemene rechtsbeginselen - Wettelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen 
belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen onbeperkt recht en moet onder 
omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate 
van alle belastingplichtigen; dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een 
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde 
voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen 
hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen.

Algemeen - Algemene rechtsbeginselen - Wettelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen 
belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

- Art. 170 Grondwet 1994

20 december 1999F.99.0075.F AC nr. ...

Er is geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus evenmin van belastingontduiking, als de partijen 
de vrijheid van overeenkomst benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel 
enige wettelijke verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen 
aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen verricht om de belastingdruk te verminderen; het arrest is niet 
naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat een verrichting "sale and lease back" veinzing oplevert, 
hoewel het aanneemt dat de partijen voornoemde regel in acht hebben genomen, en die beslissing steunt op 
de overweging dat de verrichting "sale and lease back" berust op de geraamde, betwistbare, gebruikswaarde 
van het materiaal en niet op de vereffeningswaarde ervan.

Algemeen - Veinzing

- Art. 1 KB nr 55 van 10 nov. 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur

- Artt. 44, 45, 4°, 48, § 1, en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1134, 1165, 1321, 1582, 1583 en 1591 Burgerlijk Wetboek

19 april 1999F.98.0103.F AC nr. ...

Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Algemeen - Annualiteit van de belasting - Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige winsten of 
baten buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk
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- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 februari 1999F.98.0033.F AC nr. ...

Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Algemeen - Jaarlijks karakter van de belasting - Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige winsten 
of baten buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 januari 1999F.98.0064.F AC nr. ...

Baten uit een vrij beroep zijn belastbaar op het tijdstip waarop ze worden geïnd en niet op het tijdstip waarop 
de prestaties worden geleverd.~

Algemeen - Jaarlijks karakter van de belasting - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en 
winstgevende bezigheden - Baten uit vrije beroepen - Inning - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 23, § 1, 2°, 27, 1e en 2e lid en 2, 1° en 2°, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 20, 3°, 30, eerste lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 juni 1998F.97.0107.F AC nr. ...

Voor de belastingwet bestaan er, inzake inkomstenbelastingen, geen onherroepelijk vastgestelde toestanden 
voordat het aanslagjaar is afgesloten.

Algemeen - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - 
Onherroepelijk vastgestelde toestand

- Art. 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

11 mei 1998F.97.0091.F AC nr. ...

Bij de vaststelling van de belastingvrijstelling die wordt verleend wegens de indienstneming van bijkomend 
personeel en die van toepassing is op de winsten en baten, bedoeld in artikel  44 W. 27 dec. 1984 houdende 
fiscale bepalingen wordt er geen rekening gehouden met de personeelsleden die voorheen waren 
tewerkgesteld in ondernemingen waarmee de belastingplichtige zich rechtstreeks of onrechtstreeks in 
enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt of waarvan hij de beroepswerkzaamheid geheel of 
gedeeltelijk voortzet; de feitenrechter oordeelt in feite of de belastingplichtige zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks bevindt in een band van wederzijdse afhankelijkheid met de bovenbedoelde ondernemingen 
dan wel of hij de beroepswerkzaamheid van die ondernemingen geheel of gedeeltelijk voortzet.~

Algemeen - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting - Belasting der niet-verblijfhouders - Bedrijfsinkomsten - Winsten - 
Baten uit vrije beroepen en winstgevende bezigheden - Bijkomend personeel - Belasting - Vrijstelling - Uitzondering - 
Personeel - Vorige tewerkstelling - Ondernemingen - Wederzijdse afhankelijkheid - Voortzetting van beroepswerkzaamheid - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 44 Wet 27 dec. 1984

9 maart 1998F.97.0026.F AC nr. ...

De rechter mag bij de uitspraak in belastingzaken niet de voorkeur geven aan een economische realiteit, die 
verschilt van wat tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben 
aanvaard.~

Algemeen - Overeenkomst - Economische realiteit - Verschil - Afwezigheid van veinzing - Partijen - Gevolgen - Aanvaarding - 
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Gevolg - Rechtbanken

- Artt. 23, § 1, 3°, en 28 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 20, 4°, en 31 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1134 en 1165 Burgerlijk Wetboek

21 november 1997F.97.0048.F AC nr. ...

Het verbod om tweemaal dezelfde belasting op hetzelfde inkomen van dezelfde belastingplichtige te heffen is 
geen algemeen rechtsbeginsel.

Algemeen - Dubbele belastingheffing - Verbod - Algemeen rechtsbeginsel

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Art. 1321 B.W. krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen van een gesimuleerde 
overeenkomst zich op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst, vindt 
geen toepassing in belastingzaken.

Algemeen - Simulatie - Artikel 1321 B.W.

- Art. 1321 Burgerlijk Wetboek

19 mei 1995F.93.0057.N AC nr. ...

Art. 1321 B.W., krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen van een gesimuleerde 
overeenkomst zich op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst, vindt 
geen toepassing in belastingzaken.~

Algemeen - Simulatie - Artikel 1321 B.W.

5 mei 1995F.93.0071.N AC nr. ...

Geen algemeen rechtsbeginsel is "het beginsel dat het boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst".~

Algemeen - Boekhoudrecht - Fiscaal recht - Onderling verband

ALLERLEI

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet alleen in het opzet de belasting te 
ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar ook in het opzet de rechten of de belangen van een 
derde te schaden (1). (1) Zie Cass., 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138, en noot; W. 10 feb. 1981, B.S., 14 feb., 
verslag van de Senaatscommissie over het wetsontwerp, Pasin., 1981, blz. 336 en 337; J. KIRKPATRICK, "La 
répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 1986 et 1992", Rev. dr. U.L.B., Bruylant, 1997, blz. 
145.

Allerlei - Valsheid en gebruik van valse stukken - Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bijzonder opzet

- Artt. 339 en 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De procureur des Konings die vóór 1 maart 1993 vervolgingen wou instellen wegens misdrijven inzake directe 
belastingen die hem niet ter kennis waren gebracht door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk 
gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van de Minister van Financiën, kon dit alleen doen als hij 
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de directe belastingen had 
ingewonnen; die voorwaarde belette de procureur des Konings niet om, in het stadium van het 
vooronderzoek, bij dat bestuur gegevens op te vragen die in die belastingdossiers opgenomen waren (1). (1) 
Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0128.N, nr. 124; 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, nr. 154; 11 maart 1997, 
A.R. P.97.0264.N, nr. 137.

Allerlei - Misdrijven - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Vooronderzoek

- Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Allerlei - Misdrijven - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Vervolgingen - Voorafgaand advies van de bevoegde gewestelijke 
directeur - Verplichting

- Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep in een zaak van inkomstenbelastingen beslist dat het wegens de algemene 
bekendheid van het feit dat een strafrechterlijk onderzoek is ingesteld naar valsheden die begaan zijn naar 
aanleiding van het sluiten van overeenkomsten, de uitspraak dient te verdagen en de toezending van het 
dossier aan de bevoegde procureur-generaal dient te bevelen, opdat laatstgenoemde zou handelen als naar 
recht, oefent het door die beslissing zijn rechtsmacht volledig uit over de vraag betreffende de toepassing van 
de regel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst en is die beslissing dus een eindbeslissing.

Allerlei - Eindvonnis - Begrip - Algemene bekendheid - Onderzoek in strafzaken - Regel volgens welke de strafvervolging de 
burgerlijke zaak schorst - Hof van beroep - Arrest - Eindbeslissing

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1999F.98.0115.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep, dat uitspraak doet inzake inkomstenbelastingen en alvorens de heropening van 
het debat te bevelen "om ten gronde uitspraak te doen", beslist om geen van de stukken die aan het hof zijn 
voorgelegd uit het debat te weren op grond dat de neerlegging ervan de belastingwet niet schendt, oefent het 
door die beslissing zijn volledige rechtsmacht uit over het litigieuze probleem van de ontvankelijkheid van die 
stukken en is die beslissing dus een eindbeslissing.

Allerlei - Eindvonnis - Begrip - Stukken - Neerlegging - Ontvankelijkheid - Hof van beroep - Arrest - Eindbeslissing

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

De vraag van de procureur des Konings om advies van de bevoegde gewestelijke directeur wanneer hij 
vervolgingen wil instellen voor fiscale misdrijven en dat advies kunnen betrekking hebben, o.m. op een 
bepaald feit, alsmede op andere niet precieze maar gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden; wanneer in het kader van het naar aanleiding van die vraag en het advies ingesteld 
gerechtelijk onderzoek gelijkaardige feiten aan het licht komen, moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen.~

Allerlei - Misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur - Gerechtelijk onderzoek - Gelijkaardige feiten

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

Het verzoek om advies van de bevoegde gewestelijke directeur in geval de procureur des Konings vervolgingen 
wil instellen wegens fiscale misdrijven moet voldoende aangeven waarop het betrekking heeft en mag hierbij 
verwijzen naar het feitenmateriaal van het dossier.~

Allerlei - Misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

11 maart 1997P.96.0264.N AC nr. ...

De procureur des Konings kan slechts een vervolging instellen wegens fiscale misdrijven inzake directe 
belastingen, welke hem niet werden bekendgemaakt ingevolge een klacht of een aangifte gedaan door 
daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van het ministerie van financiën, voor 
zover hij voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen heeft 
gevraagd; door het woord "vervolging" wordt slechts bedoeld het aanhangig maken van de strafzaak bij de 
strafrechter, wat gebeurt hetzij door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, hetzij door het doen 
betekenen van een rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter hetzij, sinds de invoering 
van artikel  216quater Sv., door een oproeping bij proces-verbaal.

Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde 
gewestelijke directeur - Vervolgingen

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 461 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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Wanneer vóór het sluiten van de debatten voor een strafrechter bij een andere gerechtelijke of 
administratieve overheid een geschil aanhangig wordt gemaakt over de toepassing van een bepaling van het 
W.I.B. (thans W.I.B. 1992) of van een ter uitvoering ervan genomen besluit, oordeelt de rechter bij wie de 
strafvordering voor fiscale misdrijven aanhangig is, op onaantastbare wijze in feite, of de oplossing van het 
geschil dat bij de andere gerechtelijke of administratieve overheid aanhangig werd gemaakt, hem van die aard 
schijnt te zijn dat ze een invloed kan hebben op de strafvordering en hij derhalve de uitspraak over de 
tenlasteleggingen of over één ervan moet uitstellen totdat aan het geschil een einde is gemaakt door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing.

Allerlei - Misdrijven - Strafvordering - Bepaling van het W.I.B. 1992 of van een besluit ter uitvoering ervan - Geschil 
aanhangig bij andere gerechtelijke overheid - Uitstel van de uitspraak - Beoordeling door de feitenrechter

- thans art. 462 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 4 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 mei 1996P.95.0154.N AC nr. ...

Vanaf 1 maart 1993 is de procureur des Konings niet meer gehouden vooraleer vervolgingen in te stellen 
wegens feiten die naar luid van het W.I.B.  of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk 
strafbaar zijn, de gewestelijke directeur der directe belastingen om advies te vragen.~

Allerlei - Misdrijven - Advies van de gewestelijk directeur - Verplichting

- thans art. 461 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 juni 1995P.94.0306.N AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen verliest het gebruik van valse stukken, die tot staving van een belastingaangifte 
worden aangewend, in de regel slechts zijn nuttig effect bij de definitieve vestiging van de belasting; hieraan 
wordt geen afbreuk gedaan doordat de administratie voordien het gebruik van valse of vervalste stukken door 
de belastingsplichtige heeft vastgesteld en op grond daarvan de aanslagprocedure heeft ingesteld.~

Allerlei - Valse stukken tot staving van de belastingaangifte - Fiscaal strafrecht - Valsheid en gebruik van valse stukken

6 juni 1995P.94.0167.N AC nr. ...

De vervolging die de procureur des Konings heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven waarmee hij niet bekend 
is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is 
niet ontvankelijk wanneer hij niet het advies heeft gevraagd van de bevoegde gewestelijke directeur;  de niet-
ontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de vervolging van de feiten die wel in een rechtsgeldige klacht of 
aangifte begrepen zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.~

Allerlei - Ontvankelijkheid - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Vervolging van niet aangegeven feiten - 
Vervolging van aangegeven feiten

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

BELASTING OP RECHTSPERSONEN

15 maart 1999F.98.0078.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een belastingplichtige onderworpen is aan de belasting op rechtspersonen sluit niet uit 
dat die belastingplichtige een beroepswerkzaamheid uitoefent, te weten de productie van goederen en 
diensten en, indien die bedrijvigheid wordt voortgezet door een belastingplichtige die onderworpen is aan 
personenbelasting of aan vennootschapsbelasting, dat laatstgenoemde, voor de toepassing van artikel  23, § 2, 
W.I.B. (1964), geacht wordt in feite de exploitatie van die zelfde onderneming voort te zetten.~

Belasting op rechtspersonen - Belastingplichtige - Werkzaamheid - Beroepswerkzaamheid - Voortzetting van 
beroepswerkzaamheid - Gevolg - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting - Winsten - Vrijstelling

- Art. 23, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

INTERNATIONALE VERDRAGEN

2 december 2004F.03.0006.F AC nr. 584
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Ingevolge artikel  19.A.2. Overeenkomst 10 maart 1964 wordt de bevoegdheid om belasting te heffen op de 
fictieve onroerende inkomsten die bestaan uit aandelen in een burgerlijke onroerende vennootschap die in 
Frankrijk uitgekeerd zijn aan een Belgische verblijfhouder, uitsluitend aan Frankrijk toegekend, zodat die 
inkomsten in België van personenbelasting vrijgesteld zijn (1). (1) Zie F. MORTIER, noot onder Brussel, 7 nov. 
2002, Courrier fiscal, 2003, p. 488; P. FAES, "Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke kwalificaties en 
het spanningsveld daartussen", T.F.R., nr 242, mei 2003, p.521.

Internationale verdragen - Overeenkomst tussen België en Frankrijk - Dubbele belasting - Franse burgerlijke onroerende 
vennootschap naar gemeen recht - Aandelen in het bezit van een Belgisch verblijfhouder - Fictieve onroerende inkomsten - 
Exclusieve bevoegdheid om de belasting te heffen

- Art. 19, a.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

28 mei 2004F.02.0078.F AC nr. 292

Art. 15, § 1, van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen 
en naar het vermogen, ondertekend te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, doet de 
uitoefening van een dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen van een 
permanente fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheid 
(1). (1) Cass., 6 nov  2000, F.99.0085.F, nr 597.

Internationale verdragen - Dubbele belasting - Verdrag tussen België en Luxemburg - Artikel 15.1 - Tewerkstelling

- Art. 15, § 1 Verdrag van 17 sept. 1970 tussen België en Luxemburg

4 maart 2004F.01.0076.N AC nr. 125

Op grond van artikel  19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten tussen België en 
Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, is de bronstaat bevoegd tot belastingheffing indien de 
beloningen of pensioenen worden betaald terzake van diensten die bewezen worden aan die Staat of aan een 
staatkundig onderdeel ervan. Deze bepaling vereist niet dat deze diensten worden verstrekt in het raam van 
een formele betrekking in dienst van een publiekrechtelijke overheid, zodat hieronder ook moeten begrepen 
worden, de diensten verstrekt in het raam van een formele tewerkstelling bij een privaatrechtelijke instelling 
die de Staat of een publiekrechtelijk onderdeel daarvan financiert en controleert, zodoende te kennen gevend 
dat die dienstverlening voor haar rekening wordt verricht (1). (1) Zie Cass., 26 april 2001, AR nr F.99.0151.N, 
www.cass.be.

Internationale verdragen - Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland - Heffingsbevoegdheid - Pensioen voor 
diensten bewezen aan de Staat

- Art. 19, § 1, eerste lid Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele 
belasting

5 december 2003F.02.0042.F AC nr. 623

Wanneer de Franse Staat, aan wie de exclusieve heffingsbevoegdheid is toegekend, die bevoegdheid niet 
aanwendt voor het geheel of een gedeelte van een in het dubbelbelastingverdrag bedoelde inkomen, verkrijgt 
de Belgische Staat daarom niet de bevoegdheid dat inkomen te belasten, tenzij de overeenkomst het hem 
toestaat (1). (1) Zie Cass., 26 april 2001, AR F.99.0151.N, nr 234; vgl. artikel  19, a.3, Verdrag 10 maart 1964 
tussen België en Frankrijk.

Internationale verdragen - Overeenkomst tussen België en Frankrijk - Dubbele belasting - Inkomsten - Belgische 
belastingen - Overeengekomen vrijstelling - Frankrijk - Heffingsbevoegdheid

- Art. 19, a.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

3 oktober 2003F.02.0065.F AC nr. 479

De bezoldigingen van een werkend vennoot in de zin van de artt. 20, 2° en 27, § 2, W.I.B. 1964 die een 
Italiaanse verblijfhouder als meerderheidsaandeelhouder ontvangen heeft van een vennootschap naar 
Belgisch recht, zijn geen inkomsten uit een vrij beroep of uit andere zelfstandige werkzaamheden van 
soortgelijke aard in de zin van artikel  14, § 1, van de op 19 okt. 1970 tussen België en Italië gesloten 
Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, maar inkomsten  in de zin van de artt. 20, 3°, en 20, 4° 
van voornoemd wetboek die onder toepassing vallen van artikel  22 van die Overeenkomst waarbij, in de regel, 
de bevoegdheid tot het heffen van belasting op de niet uitdrukkelijk vermelde inkomsten wordt toegekend 
aan de Staat van de verblijfplaats van de belastingplichtige

Internationale verdragen - Belgisch-Italiaanse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Vennootschap naar 
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Belgisch recht - Italiaanse verblijfhouder - Bezoldiging van een werkend vennoot - Bevoegdheid tot belastingheffing

- Artt. 14 en 22 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting

16 mei 2003F.01.0001.N AC nr. 303

De uitwisseling van inlichtingen tussen de bevoegde autoriteiten op grond van artikel  27, § 1 van het 
dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland is niet beperkt tot inlichtingen die nuttig zijn om een 
dubbele belasting te vermijden of die betrekking hebben op dergelijke dubbele belasting.

Internationale verdragen - Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland - Uitwisseling van inlichtingen door de 
bevoegde autoriteiten

- Art. 27, § 1 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting

9 januari 2003F.00.0109.F AC nr. 17

Art. 22, Belgisch-Koreaanse Overeenkomst 29 aug. 1977, dat alleen betrekking heeft op het verrekenen van 
een gedeelte van de inkomsten op de Belgische belasting, bepaalt niet hoe de grondslag van die belasting 
wordt vastgesteld; het in artikel  37, tweede lid, W.I.B., bedoelde forfaitair gedeelte van buitenlandse 
belasting, dat enkel onder de regels van het nationaal recht valt, moet bepaald worden overeenkomstig de 
artt. 286 en 287 W.I.B. zodat een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, dat onbestaande is aangezien 
er geen inkomsten in buitenland belast zijn, niet opgenomen dient te worden in de inkomsten van kapitalen en 
roerende goederen, als bedoeld in voornoemd artikel  37, tweede lid (1). (1) De adv.-gen. besloot eveneens tot 
verwerping, maar wel ten gevolge van de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 
middel is zonder belang omdat de bestreden beslissing naar recht verantwoord is door een substitutie van 
redenen op grond dat, in wezen, zowel gelet op de bewoordingen van artikel  22, § 1, b, als op grond van de 
historische logica ervan, het belastingkrediet geen forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, in de zin van 
artikel  37, tweede lid, W.I.B. 1992 uitmaakte.

Internationale verdragen - Dubbele belasting - Belgisch-Koreaanse Overeenkomst van 29 aug. 1977 - Forfaitair gedeelte van 
buitenlandse belasting - Draagwijdte

- Art. 37, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 22, § 1, b Belgisch-Koreaanse Overeenkomst van 29 aug. 1977

26 april 2001F.99.0151.N AC nr. ...

Krachtens artikel  19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten tussen België en 
Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, mogen beloningen, daaronder begrepen pensioenen door 
een van de staten of een staatkundig onderdeel daarvan betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van 
bewezen diensten aan die Staat of een onderdeel daarvan in die staat worden belast: in die hypothese sluit de 
heffingsbevoegdheid van de bronstaat de heffingsbevoegdheid van de verblijfplaats uit, ongeacht of in de 
bronstaat effectief een belasting wordt geheven.

Internationale verdragen - Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland - Pensioen voor diensten bewezen aan de 
Staat - Heffingsbevoegdheid

- Art. 19 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting

18 januari 2001C.99.0313.F AC nr. ...

Krachtens artikel  21.2 overeenkomst 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele 
belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen is 
de appèlrechter verplicht zich ervan te vergewissen of er een officieel afschrift is overgelegd van de 
bescheiden op grond waarvan de vervolging is ingesteld en na te gaan of, zoals eiser aanvoerde, de 
buitenlandse bescheiden geen uitwerking meer hebben omdat ze volgens de voorschriften van de 
verzoekende Staat verjaard zijn en of ze hun executoir karakter niet verloren hebben (1). (1) F. RIGAUX, "Droit 
international privé", deel I, 2e uitg., 1987, p. 151, nr. 223.

Internationale verdragen - Frans-Belgische overeenkomst van 10 maart 1964 - Personenbelasting - Belasting der niet-
verblijfhouders - Toetsing door de rechter

- Art. 21, §§ 1 en 2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

6 november 2000F.99.0085.F AC nr. ...
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Art. 15, §1, van het Verdrag van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg tot vermijden van dubbele 
belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar 
het vermogen, ondertekend te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, doet de 
uitoefening van de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen van een 
blijvende fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de uitoefening van zijn bedrijvigheid (1). 
(1) In de Franse versie van artikel  15 van het Verdrag wordt voor dienstbetrekking de term "emploi" gebruikt.

Internationale verdragen - Dubbele belasting - Verdrag tussen België en Luxemburg - Artikel 15.1 - Tewerkstelling

- Art. 15, § 1 Verdrag van 17 sept. 1970 tussen België en Luxemburg

16 juni 2000F.98.0029.N AC nr. ...

Krachtens het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland wordt dubbele belasting met betrekking tot 
dividenden vermeden door verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting waarin door 
de Belgische wetgeving is voorzien, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving; ingevolge 
deze bepaling heeft de Belgische wetgever de bevoegdheid behouden om het stelsel van verrekening dat 
bestond bij het sluiten van het Verdrag aan te passen of te wijzigen.

Internationale verdragen - Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland - Voorkoming van dubbele belasting op 
dividenden - Stelsel van verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting - Bevoegdheid van de 
Belgische wetgever

- Art. 24, § 2 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting

16 oktober 1997F.95.0034.N AC nr. ...

Uit de artt. 7 en 24, § 2, 1°, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen België en Nederland tot het 
vermijden van dubbele belasting blijkt dat die overeenkomst niet de belastinggrondslag regelt, maar enkel 
bepaalde inkomsten van belasting vrijstelt:  daaruit volgt dat die overeenkomst de Belgische Staat niet 
verhindert, bij de bepaling van de belastinggrondslag in België, rekening te houden met de in Nederland 
verkregen winst en deze te begrijpen in het bedrag waarvan het in België geleden verlies wordt afgetrokken, 
en het bedrijfsverlies over voorgaande jaren slechts af te trekken van latere winsten, in zoverre ze niet reeds 
voorheen door bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden gedekt.

Internationale verdragen - Overeenkomst tussen België en Nederland - Belastinggrondslag in België - In Nederland 
verkregen winst - Vrijstelling van belasting in België - Bedrijfsverliezen in België - Verrekening

2 januari 1997F.96.0056.F AC nr. ...

Voor de berekening van de progressiviteit van de aanslagvoet van de Belgische personenbelasting op het 
belastbaar inkomen van de belastingplichtige, mag geen rekening worden gehouden met de salarissen en 
lonen die door de internationale Organisatie "Eurocontrol" worden betaald aan de belastingschuldige die deel 
uitmaakt van het personeel van die organisatie.

Internationale verdragen - Internationale Organisatie - Eurocontrol - Personeel - Salarissen en lonen - Fiscaal voorrecht - 
Voorbehoud van progressiviteit - Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Progressieve aanslagvoet

- Art. 87quater Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 3, § 1 Additioneel protocol van 6 juli 1970

27 oktober 1995F.95.0014.F AC nr. ...

Uit de artt. 15 en 23 van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen België en de Bondsrepubliek Duitsland tot 
voorkoming van dubbele belasting blijkt dat die Overeenkomst niet de belastinggrondslag regelt, maar enkel 
bepaalde inkomsten van belasting vrijstelt; daaruit volgt dat die Overeenkomst de Belgische Staat niet 
verhindert, bij de bepaling van de belastinggrondslag in België, rekening te houden met de in Duitsland 
verkregen winst en deze op te nemen in het bedrag waarvan het in België geleden verlies wordt afgetrokken, 
en de tijdens de voorbije jaren geleden bedrijfsverliezen slechts af te trekken in zoverre ze niet reeds voorheen 
door bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden gedekt.~

Internationale verdragen - Overeenkomst tussen België en Duitsland - Inkomsten, in België vrijgesteld van belasting - Gevolg 
voor de vaststelling van de belastinggrondslag

31 maart 1995F.93.0055.N AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op geschillen die hun oorsprong vinden in het belastingrecht.~

Internationale verdragen - Draagwijdte - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Belastingrecht
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26 januari 1995F.93.0115.F AC nr. ...

Art. 192, tweede lid, W.I.B., in zijn op de aanslagjaren 1981 tot 1988 toepasselijke versie, volgens hetwelk bij 
aan de belasting der niet-verblijfhouders onderworpen belastingplichtigen, zoals de buitenlandse 
vennootschappen met een vaste inrichting in België, geen roerende voorheffing wordt afgetrokken uit hoofde 
van inkomsten uit aandelen of delen en van inkomsten uit belegde kapitalen, is niet in overeenstemming met 
het non-discriminatievoorschrift van artikel   25, § 3, Overeenkomst van 28 aug.  1978 tussen België en 
Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen.~

Internationale verdragen - Belasting der niet-verblijfhouders - Buitenlandse vennootschap - Vaste inrichting in België - 
Roerende voorheffing - Geen aftrekking - Artikel 192, tweede lid, W.I.B. - Belgisch-Zwitserse Overeenkomst van 28 aug. 
1978, artikel 25, § 3 - Dubbele belasting - Verenigbaarheid

19 januari 1995F.94.0056.F AC nr. ...

De bezoldigingen die bestuurders van een vennootschap als loontrekkers ontvangen, zijn belastbaar in de 
Staat op het grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron van die inkomsten is, wordt 
uitgeoefend.~

Internationale verdragen - Belasting der niet-verblijfhouders - Bestuurders van een vennootschap - Bezoldigingen ontvangen 
als loontrekker - Belasting - Personenbelasting - Overeenkomst tussen België en Frankrijk van 10 maart 1964

- Artt. 9 en 11 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

27 oktober 1994F.94.0011.F AC nr. ...

In België kan geen belasting worden geheven van de in Frankrijk door een in België verblijvende arbeider 
ontvangen bezoldigingen, wanneer deze zijn hoedanigheid van grensarbeider niet heeft aangetoond door het 
overleggen van de door de bijzondere overeenkomsten tussen België en Frankrijk ingevoerde grenskaartikel ~

Internationale verdragen - Overeenkomst tussen België en Frankrijk van 10 maart 1964 - Grensarbeider - Betaling van 
bezoldigingen en Frankrijk - Voorwaarden voor belastingheffing in België

- Art. 11 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

KADASTRAAL INKOMEN

19 september 2003C.01.0608.F AC nr. 443

De wijzigingen die de belastingplichtige aanbrengt in de wijze van exploitatie of in de bestemming van een 
onroerend goed kunnen alleen tot herschatting van het kadastraal inkomen leiden als zij betrekking hebben op 
en ongebouwd onroerend goed, met uitsluiting van de bebouwde onroerende goederen.

Kadastraal inkomen - Herschatting - Aanzienlijke wijzigingen - Wijziging van exploitatie - Toepassingsgebied

- Artt. 473, eerste lid, en 494, § 1, 2°, § 2, 2° en § 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

NIET-VERBLIJFHOUDERS

2 september 2004F.03.0019.F AC nr. 378

De beslissing van het arrest om toepassing te maken van artikel  25bis W.I.B. (1964) is niet naar recht 
verantwoord door de overweging dat uit het onderzoek van de boekhouding van de belastingplichtige een 
meerwaarde is gebleken die een onderwaardering van belastbare activa vormt, op grond dat een 
bankrekening van die belastingplichtige gecrediteerd werd met een voorschot op de verkoopprijs van een 
onroerend goed dat betaald werd ter uitvoering van een voorlopige koopovereenkomst.

Niet-verblijfhouders - Onderwaardering van activa - Belastbare winst - Rekeningen en inventarissen over een belastbaar 
tijdperk

- Art. 25bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 juni 2002F.00.0074.N AC nr. 373

Opbrengsten van roerende goederen en kapitalen ten laste van een inrichting in België van een vennootschap 
die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur niet in België heeft, zijn 
aan de belasting der niet-verblijfhouders onderworpen en hierop is roerende voorheffing verschuldigd.

Niet-verblijfhouders - Vennootschap met voornaamste inrichting buiten België - Opbrengsten van roerende goederen en 
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kapitalen - Roerende voorheffing

- Artt. 11, 7°, 139, 140, § 2, 2°, en 164, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer een venootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting of haar zetel van 
bestuur niet in België heeft, de roerende inkomsten op de uitkomsten van haar Belgische vaste inrichting 
toerekent, wordt zij schuldenaar van de roerende voorheffing, zonder dat vereist is dat de inkomsten effectief 
door de inrichting zelf moeten zijn betaald of toegekend.

Niet-verblijfhouders - Vennootschap met voornaamste inrichting buiten België - Rente ten laste genomen van de resultaten 
van de Belgische inrichting - Roerende voorheffing - Verplichting tot betaling

- Artt. 11, 7°, 139, 140, § 2, 2°, en 164, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 juni 2000F.98.0034.N AC nr. ...

Een niet-verblijfhouder, bedoeld in artikel 139, 2, van het W.I.B. 1964, die zich niet met een exploitatie of met 
verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt en in België eigenaar is van onroerende goederen die 
verhuurd worden aan personen die de goederen voor bedrijfsdoeleinden aanwenden, kan de door hem 
betaalde onroerende voorheffing niet verrekenen met de belasting der niet-verblijfhouders berekend tegen 
20% op het gedeelte van de huuropbrengsten en -lasten dat het kadastraal inkomen overschrijdt.

Niet-verblijfhouders - Voorheffingen - Onroerende voorheffing - Verrekening met de belasting der niet-verblijfhouders - 
Beperkingen

- Art. 149bis, eerste lid, 1°, tweede en derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 september 1999F.96.0028.N AC nr. ...

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als voorafbetalingen, wegens laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend konden 
worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen.

Niet-verblijfhouders - Voorafbetalingen - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - Inhouding door de Staat - 
Moratoire interesten

- Art. 1376 Burgerlijk Wetboek

Uit artikel  170 Gw., volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan artikel   
211, § 2, van het W.I.B. onderliggend beginsel volgt dat de Belgische Staat die voorafbetalingen heeft 
ontvangen die niet kunnen verrekend worden met enige belasting, tot terugbetaling ervan moet worden 
veroordeeld.

Niet-verblijfhouders - Voorafbetalingen - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid

- thans art. 304, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 211, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 170 Grondwet 1994

11 juni 1999F.98.0105.N AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is geïnd, 
moet de Belgische Staat niet alleen het ten onrechte geïnde gedeelte van de roerende voorheffing 
terugbetalen aan de in het buitenland gevestigde vennootschap, die dividenden geniet, maar ook de moratoire 
interesten eraan toevoegen.

Niet-verblijfhouders - Dividenden - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 januari 1995F.93.0115.F AC nr. ...

Art. 192, tweede lid, W.I.B., in zijn op de aanslagjaren 1981 tot 1988 toepasselijke versie, volgens hetwelk bij 
aan de belasting der niet-verblijfhouders onderworpen belastingplichtigen, zoals de buitenlandse 
vennootschappen met een vaste inrichting in België, geen roerende voorheffing wordt afgetrokken uit hoofde 
van inkomsten uit aandelen of delen en van inkomsten uit belegde kapitalen, is niet in overeenstemming met 
het non-discriminatievoorschrift van artikel   25, § 3, Overeenkomst van 28 aug.  1978 tussen België en 
Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen.~

Niet-verblijfhouders - Buitenlandse vennootschap - Vaste inrichting in België - Roerende voorheffing - Geen aftrekking - 
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Artikel 192, tweede lid, W.I.B. - Belgisch-Zwitserse Overeenkomst van 28 aug. 1978, artikel 25, § 3 - Dubbele belasting - 
Verenigbaarheid

19 januari 1995F.94.0056.F AC nr. ...

De bezoldigingen die bestuurders van een vennootschap als loontrekkers ontvangen, zijn belastbaar in de 
Staat op het grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron van die inkomsten is, wordt 
uitgeoefend.~

Niet-verblijfhouders - Bestuurders van een vennootschap - Bezoldigingen ontvangen als loontrekker - Belasting - 
Personenbelasting - Overeenkomst tussen België en Frankrijk van 10 maart 1964

- Artt. 9 en 11 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk

19 januari 1995F.94.0060.F AC nr. ...

De winstgevende aard van de werkzaamheid van een niet-verblijfhoudende vennootschap kan naar recht 
hieruit worden afgeleid dat die vennootschap wier statutair doel onder andere erin bestaat goederen van alle 
aard te beleggen en te beheren, eigenares is van in België gelegen onroerende goederen die aan natuurlijke 
personen voor privé-doeleinden in huur worden gegeven, nu het enige doel van die vennootschap bestaat in 
beleggingen, met name vastgoedbeleggingen.

Niet-verblijfhouders - Buitenlandse vennootschap - Exploitatie en verrichtingen van winstgevende aard

- Artt. 139, 2°, en 148, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

PERSONENBELASTING

2 december 2004F.03.0068.F AC nr. 585

Het arrest dat beslist dat de vergoedingen, die een geneesherenpraktijk die de vorm van een b.v.b.a. heeft 
aangenomen, aan een geneesheer uitbetaalt, bedrijfsinkomsten zijn, verantwoordt die beslissing naar recht 
door de overweging dat die geneesheer door zijn uitsluitende, daadwerkelijke  en voortdurende werkzaamheid 
binnen die vennootschap die hij heeft opgericht en waarvan hij de zaakvoerder alsook de enige intekenaar en 
houder van het kapitaal is, wel degelijk een werkend vennoot is voor wie de vergoedingen de opbrengst zijn 
van zijn beroepswerkzaamheid ten bate van die vennootschap als werkend vennoot ervan.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Geneesherenpraktijk in de vorm van een b.v.b.a. - Geneesheer - 
Werkend vennoot - Vergoedingen - Aard

- Art. 20, 2°, c, en 27, § 2, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 september 2004F.03.0049.F AC nr. 415

Het voordeel in natura, namelijk het niet-kosteloos beschikken over een onroerend goed, heeft enkel tot 
gevolg dat de raming ervan wordt gewijzigd maar niet dat het niet-belastbaar wordt.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Beschikking over een onroerend goed - Voordeel in natura - Niet kosteloos - Raming

- Art. 18, §§ 3.2 en 4 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

16 september 2004F.03.0055.F AC nr. 416

Het arrest dat oordeelt dat de terugbetaling van bedragen die van derden zijn afgetroggeld en die een partij 
ingevolge een gerechtelijke beslissing moet terugbetalen, geen uitgave is die gedaan is om de belastbare 
bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, en bijgevolg niet aanneemt dat die terugbetalingen inherent 
zijn aan de beroepsbezigheid van voornoemde partij, maakt een correcte toepassing van artikel  44, eerste lid, 
W.I.B. 1964 en van artikel  49, eerste lid, W.I.B. 1992.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Terugbetaling afgetroggelde bedragen - Aftrekbaarheid

3 september 2004F.02.0050.N AC nr. 379

Indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten, waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, 
op te nemen in de aangifte in de personenbelasting, worden deze inkomsten afzonderlijk belast, tenzij 
globalisatie voordeliger is, hetgeen voor gevolg heeft dat deze inkomsten ook onderworpen zijn aan de 
bijzondere heffing op de hoge roerende inkomsten (1). (1) Zie Cass., 1 juni 1995, AR nr F.94.0138.F, A.C., 1995, 
nr 275; Cass., 3 sept. 2004, AR nr F.03.0047.N, www.cass.be.

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Inkomsten waarop de roerende voorheffing niet werd ingehouden - 
Verplichting tot aangifte - Verzuim
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- Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Artt. 212, eerste lid en 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 93, § 1, 1°bis en 5°, 164, eerste lid, 3°, 165 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 september 2004F.03.0047.N AC nr. 380

Uit artikel 220bis W.I.B.(1964) volgt dat de belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen, 
niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse 
aangifte in die belasting te vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop de roerende 
voorheffing is ingehouden; zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende werking van 
de roerende voorheffing als bedoeld in die bepaling kunnen beroepen wanneer op de door hen genoten 
inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden, zodat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op 
te geven in hun aangifte in de personenbelasting (1). (1) Zie Cass., 1 juni 1995, AR nr F.94.0138.F, A.C., 1995, nr 
275; Cass., 3 sept. 2004, AR nr F.02.0050.F, www.cass.be.

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Inkomsten waarop de roerende voorheffing niet werd ingehouden - 
Verplichting tot aangifte

- Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 januari 2004F.02.0026.F AC nr. 27

De woonplaats, in de zin van artikel  3, W.I.B. (1964), is een feitelijk begrip dat noodzakelijkerwijs gekenmerkt 
wordt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit en waarvan de beoordeling aan de feitenrechter staat 
en de omschrijving onder toezicht van het Hof van cassatie geschiedt (1) (2). (1) In deze zaak had eiser zich in 
de loop van het jaar 1990 uit de Belgische bevolkingsregisters laten schrappen, had hij drie jaar in een 
Afrikaans land gewoond, en nadien meer dan zes jaar in een ander Afrikaans land waar eiseres hem een jaar 
nadien had opgezocht. Uit het bestreden arrest, dat verklaart dat de eiser gedurende de aanslagjaren 1990 tot 
1992 de hoedanigheid van Rijksinwoner had behouden, blijkt dat het hof van beroep erop had gewezen dat 
eiser zijn werkelijke woonplaats in België als thuishaven had behouden en daarnaar terugkeerde, zelfs na lange 
en talrijke afwezigheden, dat eisers familie in België was blijven leven en er haar woonplaats hebben en dat uit 
verscheidene feiten bleek dat eiser niet de bedoeling had geuit om zijn woning en de hoofdzetel van zijn zaken 
naar Afrika over te plaatsen. (2) Cass., 3 juni 2002, AR F.01.0017.F, www.cass.be, op die datum.

Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Woonplaats in België - Begrip

- Art. 3, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 januari 2004F.01.0049.N AC nr. 22

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 15 jan. 2004, AR F.01.0049.N, A.C., 2004, nr ...

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen - 
Belastbaarheid - Vereisten - Betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid - Beroepswerkzaamheid

Voor de belastbaarheid van de in artikel  34, § 1, 1° van het W.I.B. 1992 bedoelde renten of toelagen is vereist 
dat zij betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid, d.i. een werkzaamheid die in hoofde van de 
beoefenaar belastbare beroepsinkomsten oplevert, zodat onbezoldigde activiteiten of bezigheden terzake niet 
in aanmerking komen (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen - 
Belastbaarheid - Vereisten - Betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid - Beroepswerkzaamheid

- Artt. 23, § 1, en 34, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 oktober 2003F.02.0029.F AC nr. 476

Als een belastbare winst moet worden aangemerkt de meerwaarde op de verkoop van een onroerend goed 
waaraan verbouwings- en aanpassingswerkzaamheden zijn uitgevoerd die op onlosmakelijke wijze erin 
geïncorporeerd zijn zodat de afschrijvingen van die werkzaamheden met die van de bouw moeten worden 
gelijkgesteld, waarbij dat onroerend goed wordt geacht te worden aangewend voor de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid in de zin van artikel  41 W.I.B. 1992.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Belastbare winst - Onroerend goed - Werkzaamheden - Incorporatie

- Art. 41 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

2 oktober 2003F.01.0084.N AC nr. 474
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Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake gronden, een correctie op de 
aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een correctie, die hierin bestaat dat de kosten die gepaard 
gaan met de aankoop van gronden en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht 
van de aanschaffingsprijs waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de boekhoudkundige 
regels vastgesteld in de artt. 9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21, en 28, § 3, K.B. 8 oktober 1976 met betrekking 
tot de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen 
waarde meer vertegenwoordigen; uit die regels volgt niet noodzakelijk dat de ontwaarding het gevolg moet 
zijn van een gebeurtenis die na de aankoop en de boeking van de grond voor zijn totale boekhoudwaarde 
plaatsvindt (1). (1) Cass., 22 juni 2000, AR F.99.0141.N, A.C., 2000, nr 393.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aankoop gronden - Aankoopkosten begrepen in de 
aanschaffingsprijs - Voorwaarden inzake aftrek

- Artt. 9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21, en 28, § 3 KB 8 okt. 1976

12 juni 2003F.02.0001.F AC nr. 346

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass. 12 juni 2003, AR F.02.0001.F, A.C., 2003, nr ...

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aankoop van een perceel - Aankoopkosten begrepen in de 
aanschaffingsprijs - K.B. 8 okt. 1976 niet van toepassing - Gevolg

Voor belastingplichtigen die niet onderworpen zijn aan K.B. 8 okt. 1976 m.b.t. de jaarrekening van de 
ondernemingen, zijn de bijkomende kosten betreffende het aanschaffen van een perceel dat dient voor hun 
exploitatie en gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen, die geen enkele tegenwaarde in hun 
vermogen hebben verkregen en die niet afgeschreven kunnen worden, aftrekbare beroepskosten (1). (1) Cass., 
22 juni 2000, AR F.99.0141.N, nr 393; AR F.99.0136.N en F.99.0027.N, niet gepubliceerd.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aankoop van een perceel - Aankoopkosten begrepen in de 
aanschaffingsprijs - K.B. 8 okt. 1976 niet van toepassing - Gevolg

- Artt. 20 en 21 KB 8 okt. 1976

- Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 mei 2003F.02.0007.F AC nr. 297

De beslissing dat de belastingplichtige niet voldoet aan de voorwaarden om een afzonderlijke aanslag te 
verkrijgen op een kapitaal dat hem bij zijn ontslag is betaald, is naar recht verantwoord aangezien de wet m.n. 
bepaalt dat de bedoelde kapitalen aan de rechthebbende ten vroegste worden uitgekeerd op de normale 
leeftijd waarop hij zijn beroepswerkzaamheid waarvoor het kapitaal is gevormd, volledig en definitief stopzet, 
en het bestreden arrest o.a vaststelt dat de belastingplichtige 48 jaar was toen het kapitaal waarop de 
litigieuze aanslag is gevestigd, hem uitgekeerd werd en dat zijn normale pensioenleeftijd ten minste 60 jaar 
was.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Afzonderlijke aanslag

- Art. 171 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 januari 2003F.00.0098.F AC nr. 33

Het voordeel dat voortvloeit uit de betaling door de vennootschap van de eigen uitgaven van een werkend 
vennoot behoort tot de in de artt. 20, 2°, c, 27, § 2 en 26, 2° en 4° W.I.B. (1964) bedoelde bezoldigingen en 
voordelen (1). (1) Zie Cass, 19 okt. 1989, A.R. F.0998.F, nr. 104;  contra, Th. AFSCHRIFT, L'impôt des personnes  
physiques, 1995, nr.  310, p. 229.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Werkend vennoot - Eigen uitgaven - Betaling door de 
vennootschap - Belastbaar voordeel

- Artt. 20, 2°, c, 27, § 2 en 26, 2° tot 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 januari 2003F.01.0060.F AC nr. 34

Om na te gaan of de werknemer die van zijn werkgever een koopoptie op aandelen van de vennootschap 
krijgt, een belastbaar voordeel van allerlei aard in de zin van artikel  26, eerste lid, W.I.B. (1964) ontvangt, 
moet men zich op het tijdstip van de toekenning van die optie plaatsen en niet op het tijdstip dat zij door die 
werknemer wordt opgenomen (1). (1) Zie Cass, 4 feb. 2002, A.R. S.00.0022.N, nr. ...; A. HAELTERMAN, 
"Belastbaarheid van de belastbare optie", T.F.R., 1988/3, p. 160.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Vennootschapsaandelen - Koopopties ten voordele van een 
loontrekkende - Belastbare voordelen van allerlei aard - Bepaling - Tijdstip
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- Art. 26, eerste lid en 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 januari 2003F.01.0072.F AC nr. 35

De term "periodiek" die gebruikt wordt in artikel  50, 6°, W.I.B. (1964) i.v.m. beroepsinkomsten die 
belastingplichtigen uit een vennootschap verkrijgen, slaat ook op het geval waarin de belastingplichtige slechts 
een keer per jaar regelmatig inkomsten uit de vennootschap verkrijgt.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Periodieke beroepsinkomsten

- Art. 50, 6° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 2002F.01.0064.F AC nr. 620

Het forfaitair aftrekbaar bedrag voor beroepskosten m.b.t het woon-werkverkeer met een voertuig, geldt voor 
alle ritten tussen de woonplaats van de belastingplichtige en de werkplaats, ook al oefent die 
belastingplichtige een gedeelte van zijn beroepsactiviteit in zijn woonplaats uit (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 
13 jan. 1994, nr. 1/94, inz. B.2.5, B.S. 1 feb. 1994, p. 2000.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Reiskosten - Woonplaats - Plaats van 
tewerkstelling - Beroepsactiviteit in de woonplaats - Forfaitair bedrag - Toepassing

- Art. 66, § 4 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 september 2002F.00.0083.F AC nr. 488

Artikel 19 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 nopens de rechtspositie van de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie belet niet dat België, wanneer het een belastingverlichting toekent aan 
gehuwden die maar één inkomen hebben of twee inkomens hebben waarvan het tweede lager is dan het 
geïndexeerde bedrag van 270.000 frank, dat voordeel ontzegt aan de belastingplichtigen wier echtgenoot de 
hoedanigheid van ambtenaar heeft bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, wanneer zijn wedde hoger is 
dan dat bedrag (1). (1) Zie cass., 7 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 281 en concl. adv.-gen. Ganshof van der 
Meersch, inz. p. 287; Arr. H.v.J., 14 okt 1999, Zaak C-229/98, Verz. 1999, I, 7113.

Personenbelasting - Gezamenlijke aanslag van echtgenoten en hun kinderen - N.A.V.O.-Verdrag - Ambtenaar - Salarissen en 
emolumenten - Belasting - Vrijstelling bij overeenkomst - Voordeel van het huwelijksquotiënt - Bedrag van de salarissen

- Art. 128, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 19 Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend op 20 sept. 
1951 te Ottawa, goedgekeurd bij Wet 1 feb. 1955

12 september 2002F.01.0042.F AC nr. 444

De prijs van de overdracht aan een coöperatieve vennootschap van beroepskennis die als ambtenaar bij de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen is opgedaan, vormt geen inkomst die voortkomt van 
meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa die voor een activiteit als zelfstandige in bijberoep 
werden aangewend, aangezien die activiteit in bijberoep louter en alleen ertoe strekt de overgang van de 
ambtenaar naar de naamloze vennootschap op maximale wijze te honoreren en de overeenkomst te kunnen 
sluiten waarbij hij zich ter beschikking stelt van de coöperatieve vennootschap.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Ambtenaar - Activiteit als zelfstandige in bijberoep - Winsten of baten - 
Meerwaarden op lichamelijke activa - Prijs van de overdracht van beroepskennis

- Art. 31, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 juni 2002F.00.0095.N AC nr. 388

Vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan via een leasing-, 
erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geven geen recht op investeringsaftrek, tenzij wanneer een 
gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming 
of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht 
van gebruik van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten - Investeringsaftrek - Vaste activa - Gebruik aan derde 
overgedragen - Vereisten

- Art. 75, 2° en 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 juni 2002F.00.0062.N AC nr. 372
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Een stelsel waarbij het bestuur, op grond van een omzendbrief, zonder enige beperking aanneemt dat alle 
belastingplichtigen die een beroepswerkzaamheid hebben in een land buiten Euroa of in Cyprus waarmee 
België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft, noodzakelijk aftrekbare kosten hebben en dat die kosten 
een op voorhand bepaald forfaitair percentage van hun bezoldiging bedragen, kan niet onder toepassing vallen 
van de regeling bedoeld in artikel  50, § 1, W.I.B. 1992.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Beroepswerkzaamheid in buitenland - Geen 
dubbelbelastingverdrag - Aftrekbare kosten - Bewijs

- Artt. 49 en 59 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 juni 2002F.00.0079.N AC nr. 374

Een bij vergissing gedane betaling, waarover werkgever een werknemer het eens zijn dat zij ten onrechte 
geschiedde, dat zij moet worden terugbetaald en die ook wordt terugbetaald, levert zelfs in het daaropvolgend 
aanslagjaar geen beloning op in de zin van artikel  31, eerste lid, W.I.B. 1992.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Bij vergissing gedane betaling - Aard

- Art. 31, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

14 juni 2002F.00.0054.F AC nr. 360

De vraag of de kost of de last die de belastingplichtige van zijn bedrijfsinkomsten wil aftrekken al dan niet 
bedrijfskosten zijn, betreft het recht en niet de feiten; de administratie kan dit elk aanslagjaar nagaan en het 
beginsel van behoorlijk bestuur is er niet op van toepassing (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 2001, .A.R. F.00.0034.F, 
nr ...

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Afwijkend akkoord - Beginsel van behoorlijk 
bestuur - Begrip

De interest die de bestuurder van een failliete vennootschap betaalt op een lening waarvan hij een gedeelte 
aan de vennootschap heeft geleend, is geen bedrijfskost die na het faillissement van de vennootschap kan 
worden afgetrokken, aangezien hij na het faillissement uit die functie geen bedrijfsinkomsten meer heeft 
behaald (1). (1) Zie Cass., 15 feb. 1999, A.R. F.98.0035.F, nr 87; 11 okt. 1990, A.R. F.1037.F, nr 76.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Voorwaarden - Leningen - Interest - Bestuurder - 
Failliete vennootschap - Bedrijfsinkomsten - Gebrek aan inkomsten

3 juni 2002F.01.0017.F AC nr. 336

In de zin van artikel  3 W.I.B. (1964) is de woonplaats een feitelijke woonplaats die noodzakelijkerwijze wordt 
gekenmerkt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit (1). (1) Cass., 7 mei 1996, AR. P.95.0154.N., nr. 
155. Het O.M. oordeelde dat het enige middel feitelijke grondslag miste.

Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Woonplaats in België

- Art. 3, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

31 mei 2002F.01.0005.F AC nr. 334

De hoedanigheid van rijksinwoner kan wettig worden afgeleid uit de inschrijving in het rijksregister van 
natuurlijke personen.

Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Rijksinwoner - Rijksregister van natuurlijke personen - Inschrijving

- Art. 3, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

10 mei 2002F.01.0012.F AC nr. 287

De beslissing van het hof volgens welke de omstandigheid dat het beroepskarakter van bepaalde aangegeven 
uitgaven niet bewezen zou zijn niet tot belastingverhoging kan leiden, is niet naar recht verantwoord wanneer 
het in andere overwegingen zeker beslist dat de belastingaangifte onjuist was (1). (1) Cass., 20 nov. 1997, A.R. 
F.94.0135.N. nr. 491; zie cass., 13 okt. 2000, A.R. F.99.0093.N. nr. 551, 15 okt. 1998, A.R. F.95.0084.N. nr. 446, 
17 sept. 1998, A.R. F.95.0070.N. nr. 407.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Onjuiste aangifte - Belastingverhoging - Overwegingen van de 
rechter

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 april 2002F.00.0078.N AC nr. 221
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Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik dat zij worden gestort, 
als bezoldigingen moeten beschouwd worden in hoofde van de werknemer omdat de pensioenopbouw wordt 
verricht in zijn definitief en uitsluitend voordeel, worden de latere uitkeringen niet als een uitgesteld 
beroepsinkomen belast op grond van artikel  34, § 1, 2° W.I.B. 1992; dit is evenwel niet het geval wanneer 
wordt vastgesteld dat de werknemer tijdens de opbouw van het pensioen, krachtens de wet of de 
overeenkomst, niet kon beschikken over de pensioenreserves (1). (1) Cass., 20 juni 1986, A.F.T. 3 maart 1987, 
85.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Levensverzekeringscontract - Werkgeversbijdragen - Stortingen tijdens 
de opbouw van het pensioen - Beschikkingsrecht van de begunstigde over deze stortingen - Belastbaarheid van het pensioen

- Artt. 34, § 1, 2° en 39, § 2, 2°, a Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

5 april 2002F.01.0013.F AC nr. 212

Inkomsten uit roerende goederen die voortkomen uit in het buitenland belegde vermogens en die reeds in 
België zijn belast, genieten niet de belastingvrijstelling bedoeld in artikel  53 W. 28 dec. 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen wanneer niet bewezen is dat ze voortkwamen uit vermogens die nadien in België zijn 
gerepatrieerd en gebruikt voor de inschrijving op schatkistbons (1). (1) Zie cass., 17 jan. 1997, AR C.94.0273.N, 
nr 37.

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Bezittingen in het buitenland - Belasting in België - Gerepatrieerde 
vermogens - Inschrijving op schatkistbons - Belastingvrijstelling

- Art. 53 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

14 maart 2002C.00.0461.N AC nr. 180

De invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van de vroegere eigenaar van een 
onroerend goed dat van titularis is veranderd, mag slechts krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten 
laste van de werkelijke schuldenaar van de belasting op voorwaarde dat degene die krachtens het kohier 
aansprakelijk is voor de betaling van de onroerende voorheffing een stuk of stukken overlegt waardoor hij 
bewijst dat de belaste goederen op een andere eigenaar zijn overgegaan en waardoor hij de identiteit en het 
adres van de nieuwe eigenaar laat kennen.

Personenbelasting - Inkomsten uit onroerende goederen - Invordering van onroerende voorheffing - Inkohiering op naam 
van de vroegere eigenaar - Nieuwe eigenaar - Voortzetting van de invordering

- thans artt. 395 en 396 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 296 en 297 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 februari 2002F.00.0044.N AC nr. 92

De werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood worden als 
beroepskosten aangemerkt op voorwaarde onder meer dat de wettelijke en extra-wettelijke toekenningen 
naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct van de 
laatste normale bruto-jaarbezoldiging: hiertoe worden de gevestigde toekenningen, winstdeelnemingen 
inbegrepen, in aanmerking genomen. Deze over de looptijd van de polis te verwachten winstuitkeringen 
worden geraamd in geval van betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van het contract.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood - 
Werkgeversbijdragen - Jaarlijkse renten - Laatste normale bruto-jaarbezoldiging - Maximumgrens van 80 pct - Eenmalige 
premie bij aangaan van het contract - Winstuitkeringen - Vaststelling van hun bedrag

- Art. 35, § 2, 1° Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 59 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

1 februari 2002F.00.0053.F AC nr. 77

Als een nijverheidsonderneming in de zin van de artikel  20, 1°, W.I.B. (1964) en van art 24, 1°,  W.I.B. (1992) 
wordt aangemerkt het geheel van verrichtingen waarbij verscheidene belastingplichtigen familiale goederen 
die met name uit erfenissen zijn verkregen, op industriële wijze exploiteren op een wijze die de perken van een 
gewone opbrengst via de ontvangst van een vergoeding te buiten gaat, door die goederen te investeren als 
bedrijfsvermogen dat door het opzetten van een reeks frequente en met elkaar verbonden verrichtingen de 
risico's van een daadwerkelijke onderneming loopt.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Nijverheidsonderneming

- Art. 24, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 20, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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4 januari 2002F.00.0110.F AC nr. 11

Naar recht verantwoord is het arrest dat eerst oordeelt dat de baatzuchtige exploitatie van de apotheker van 
de apotheek waarin hij geen diensten meer levert, niet aangemerkt kan worden als een loutere verhuring van 
het goed maar wel als een voortgezette exploitatie door de verhuurder en beslist dat de door laatstgenoemde 
verkregen inkomsten bedrijfsinkomsten zijn.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Apotheek - Huur - Exploitatie

- Artt. 23, 24, eerste lid, 1°, en 37 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 november 2001F.00.0090.N AC nr. ...

De investeringsaftrek op vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen, is van toepassing wanneer blijkt dat 
de belastingplichtige in het kader van zijn bedrijfsactiviteit deze vaste activa in nieuwe staat heeft aangekocht 
en het gebruik ervan aan derden heeft afgestaan op basis van een huurovereenkomst, en deze derden als 
eindgebruikers bedoelde activa niet beroepsmatig aanwenden (1). (1) Het O.M. was de mening toegedaan dat 
geen investeringsaftrek kon worden toegepast gelet op de bepalingen van artikel  42ter, § 6, 4° W.I.B., dat 
dergelijke investeringsaftrek uitsluit voor aan derden afgestane vaste activa die het gebruik ervan niet 
bestemmen voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid in België. Het verwees hiertoe naar de 
antwoorden van de Minister van Financiën op de parlementaire vragen van Volksvertegenwoordigers André 
Denys en van Johan De Roo, Bull. Bel., 1993, nr. 727, p. 1304.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten - Vaste activa overgedragen aan een derde - Geen 
beroepsgebruik door de derde - Investeringsaftrek in hoofde van de belastingplichtige

- Art. 42ter, § 6, 2° en 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 75, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 november 2001F.00.0096.F AC nr. ...

Het woord "gezin" in artikel 82, § 1, W.I.B. (1964) moet in zijn gebruikelijke zin worden opgevat; het wijst op 
een feitelijke toestand die wordt gekenmerkt door samenleven en samenwonen, zonder dat daarbij tijdelijke 
onderbrekingen worden uitgesloten (1). (1) Cass., 17 sept. 1982, AR. F.1051.N, nr. 43; 25 juni 1990, AR. 
F.1035.F, nr. 625.

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Vermindering wegens gezinslasten - Gezin

- Art. 136 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 82, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 september 2001F.99.0010.N AC nr. ...

Art. 18 K.B. W.I.B. 1992 dat de forfaitaire waarde bepaalt van de anders dan in geld verkregen voordelen van 
alle aard en artikel  18, § 3, 8 dat meer in het bijzonder voor een hoofdmaaltijd die kosteloos wordt verstrekt 
de grondslag voor de raming van dit voordeel op 44 BEF per dag bepaalt, geldt voor kosteloos verstrekte 
maaltijden die voor de betrokken werknemers een voordeel inhouden waarvan de waarde forfaitair wordt 
geraamd: deze bepaling geldt daarentegen niet wanneer het toegekende voordeel bestaat uit het verstrekken 
van een maaltijdcheque waarvan de waarde gekend is en waarbij het voordeel in hoofde van de werknemer 
bestaat uit het verschil tussen de nominale waarde van de maaltijdcheque en de persoonlijke bijdrage van de 
werknemer.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard - Kosteloos 
verstrekte hoofdmaaltijd - Forfaitaire waardebepaling - Maaltijdcheque

- Art. 18, § 3, 8 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 36, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

28 september 2001F.00.0082.N AC nr. ...

De omvang van de sociale voordelen van de verkrijger die ingevolge artikel  38, 11° W.I.B. 1992 ten name van 
de verkrijger niet belastbaar zijn en evenmin door de werkgever kunnen worden afgetrokken, mag niet 
bepaald worden op grond van de regels van artikel  36 W.I.B. 1992, regels die verband houden met voordelen 
van alle aard anders dan in geld verkregen en waarvan de waarde door de Koning forfaitair kan worden 
geraamd.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Niet-aftrekbare sociale voordelen - Forfaitaire raming door de 
Koning

- Art. 18, §§ 3, 6 en 8 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
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- Artt. 36, 38, 11° en 53, aanhef en 14° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 mei 2001F.00.0009.N AC nr. ...

Wanneer het door een opstaller opgerichte gebouw op het einde van de opstal om niet aan een opstalgever 
toekomt, maakt de waarde van dit gebouw geen eigenlijke waardevermeerdering uit van activa die voor het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt maar een toegevoegd actief element: in zoverre 
deze verkrijging deel uitmaakt van een commerciële verrichting gedaan door de opstalgever in het kader van 
zijn beroepsactiviteit en de contracterende partijen met de kosteloosheid van de verkrijging reeds rekening 
hielden bij de vaststelling van het bedrag van de jaarvergoeding, leidt de verkrijging om niet tot een 
exploitatiewinst (1). (1) B. Peeters en P. Van Goethem "Boekhoudkundige aspecten en fiscale gevolgen van het 
recht van opstal", A.F.T.2, febr. 1987, 42 en 43.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Winsten van handelsbedrijven - Door opstaller opgericht gebouw - 
Toekenning aan opstalgever bij het einde van de opstal - Kosteloze verkrijging ingeschat bij vaststelling van de 
jaarvergoeding

9 april 2001F.99.0139.F AC nr. ...

De stopzettingsmeerwaarden op de bij wet aangewezen immateriële vaste activa, zijn afzonderlijk belastbaar, 
in zoverre zij niet meer bedragen dan viermaal het gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in 
de vier jaren voor de stopzetting uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen; indien de 
referentieperiode minder dan vier jaar bedraagt, dient het jaarlijkse gemiddelde van die onvolledige periode in 
aanmerking te worden genomen en vervolgens met vier te worden vermenigvuldigd (1). (1) Zie M. ELOY, "La 
réforme du régime fiscal des plus-values à l'I.P.P. et  à l'I. Soc. depuis la loi du 22 décembre 1989", R.G.F. 1990, 
p. 269; A. KILESSE, Courrier fiscal 1991, nr. 5; artikel  171, 4°, b, voor de wijziging ervan bij W. 28 juli 1992.

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Immateriële vaste activa - 
Stopzettingsmeerwaarden - Maximumbedrag - Belastbare nettowinsten of -baten - Werkzaamheid verricht gedurende 
minder dan vier jaar - Gemiddelde

- Art. 171, 4°, b Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 december 2000F.99.0126.F AC nr. ...

Aan de personenbelasting zijn onderworpen, als bedrijfsinkomsten, de baten, onder welke naam ook, van elke 
winstgevende bezigheid, dit wil zeggen van een geheel van verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en 
met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bezigheid op te leveren en die niet bestaan in het 
normaal beheer van een particulier vermogen (1). (1) Cass., 7 dec. 1973 (A.C., 1974, 403); zie cass., 6 mei 1969 
(ibid.,  1969, 866) en de noot V.D.; 12 dec. 1974 (ibid., 1975, 441).

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en winstgevende bezigheden - Winstgevende bezigheid

- Artt. 23, § 1, 2°, en 27, eerste lid en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 20, 3° en 30, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 november 2000F.98.0058.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, cass., 3 nov. 2000, R.G. F.98.0058.N, A.C. 2000, nr ...

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Voorwaarden inzake aftrekbaarheid - Uitgaven gedaan om 
"belastbare inkomsten" te verkrijgen of te behouden

Krachtens artikel  44, eerste lid, W.I.B. 1964 worden als aftrekbare bedrijfsuitgaven- of lasten beschouwd die 
welke de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten 
te verkrijgen of te behouden; dit artikel vereist niet dat de bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan of gedragen zijn 
voor het verkrijgen of het behouden van de inkomsten van het jaar tijdens hetwelk ze zijn gedaan of gedragen.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Voorwaarden inzake aftrekbaarheid - Uitgaven gedaan om 
"belastbare inkomsten" te verkrijgen of te behouden

- thans art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 44, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 juni 2000F.99.0141.N AC nr. ...

P. 1287/30476-9-2016



Zolang hij niet de betaling van het aanvullend recht aanbiedt, wordt de verkrijger van het onroerend goed, die 
zijn beroep maakt van het kopen en verkopen van onroerende goederen en aldus het verminderde 
registratierecht bij de aankoop van een onroerend goed geniet, geacht de vervreemding van het onroerend 
goed na te streven op de wijze zoals bepaald in artikel  64 W.Reg., ongeacht de bestemming die hij bij de 
aankoop of naderhand aan het onroerend goed gegeven heeft; het aanvullende registratierecht kan bijgevolg 
niet geacht worden normaal te drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het onroerend goed 
verkregen werd, noch op de uitslagen van het daarop volgende tijdperk waarin het onroerend goed voor de 
beroepswerkzaamheid aangewend werd, maar kan alleen geacht worden normaal te drukken op de uitslagen 
van het belastbaar tijdperk waarin het recht betaald wordt krachtens artikel  65 of vorderbaar wordt krachtens 
artikel  64 W.Reg.: pas in die mate kunnen daartoe, bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk, aangelegde 
provisies aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Beroepskoper en -verkoper van onroerende goederen - Wijziging 
van de bestemming van het onroerend goed - Provisie voor aanvullend registratierecht - Tijdstip van aftrekbaarheid als 
bedrijfslast

- Artt. 62, 64 en 65 Wetboek registratierechten

- Artt. 6 en 7 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Art. 23, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 mei 2000F.97.0041.N AC nr. ...

Om als uitkeringen tot onderhoud aftrekbaar te zijn van de gezamenlijke netto-inkomsten, mag de betaling 
van de renten of de kapitalen niet tot doel hebben vermogenselementen te verwerven of te behouden, doch 
moet zij in werkelijkheid strekken tot uitvoering van de in dat artikel nader opgesomde verplichtingen; voldoen 
niet aan deze voorwaarde, de door belastingplichtige betaalde intresten van de hypothecaire lening m.b.t. het 
onroerend goed waarvan hij de naakte eigendom verkreeg ingevolge de overeenkomst voorafgaand aan zijn 
echtscheiding door onderlinge toestemming.

Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Uitkeringen tot onderhoud - Voorwaarden 
inzake aftrek - Betaling in uitvoering van een onderhoudsverplichting

- Art. 71, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 mei 2000F.97.0023.N AC nr. ...

De kosten en de honoraria van een fiscaal adviseur op wie een belastingplichtige een beroep doet voor de 
aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als 
bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven (1). (1) Cass. 21 nov. 1997, AR 
F.97.0016.F, nr 497, en Cass. 13 febr. 1998, AR F.97.0001.F, nr 87, beide op conclusie van Adv. gen. Leclercq.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aangifte van bedrijfsinkomsten - Fiscaal adviseur - Kosten en 
honoraria

- thans art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 44, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 mei 2000F.97.0061.N AC nr. ...

De belastingvermeerdering die wordt toegepast voor zover de belasting op in artikel  20, 1, 2, b en c, en 3 
genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet als voorheffing is geheven of net bij voorafbetaling is voldaan, 
geldt ook indien de in artikel  89, § 1, W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten blijken uit een 
krachtens artikel  247 W.I.B. vastgesteld indicair tekort.

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Indiciair tekort - Belastingvermeerdering

- thans art. 157 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 89, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1969

10 april 2000F.99.0005.F AC nr. ...
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De abnormale of goedgunstige voordelen die worden verleend aan een persoon of een onderneming die 
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk 
gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde onderneming is 
onderworpen, worden bij de eigen winsten van de in België gevestigde onderneming gevoegd; onder 
abnormale voordelen verstaat de wet de voordelen, die volgens de economische omstandigheden van dat 
ogenblik strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, 
zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de 
belastingen te onttrekken (1). (1) Zie Cass., 26 april 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1081); 31 okt. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 147); Bergen, 1 maart 1978, J.D.F. 1978, p. 227 en de noot met opmerkingen J.P. NEMERY de 
BELLEVAUX. Merk op dat artikel  24, tweede lid, W.I.B. (1964) niet voorschrijft dat het bedrag van het 
verleende voordeel bepaalt in welke mate dat artikel  moet worden toegepast. Niet het bedrag van het 
verleende voordeel, maar het verleende voordeel moet abnormaal zijn. De abnormale aard van het voordeel 
kan dus het gevolg zijn van andere gegevens dan van het bedrag van het voordeel.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Persoon of onderneming in het buitenland - Aanzienlijk gunstiger 
belastingregeling - Abnormale voordelen

- Art. 24, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 februari 2000F.96.0090.N AC nr. ...

Is geen interpretatieve wet het artikel  38 van de wet van 7 dec. 1988 houdende hervorming van de 
inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, dat de toepassing van de 
bijzondere heffing uitbreidt tot het geval waarin artikel  220bis W.I.B. wordt toegepast, nu dergelijke 
uitbreiding door de rechtspraak niet had kunnen aangenomen worden.

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Bijzondere heffing ingevoerd bij artikel 42 Wet 28 dec. 1983 
houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Vervanging bij artikel 38 Wet 7 dec. 1988 houdende hervorming van de 
inkomstenbelasting - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

4 februari 2000F.96.0071.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die na te hebben vastgesteld dat een V.Z.W. zeer nauw aansluit bij een 
politieke partij, dat de belastingplichtige tijdens de periode dat hij volksvertegenwoordiger was, bijdragen 
heeft afgedragen aan deze V.Z.W. op vraag en onder toezicht van de fractieleider van de politieke partij door 
middel van rechtstreekse afhoudingen door de quaestuur, dat de afgedragen bijdragen afhankelijk waren van 
het inkomen en functie van de belastingplichtige zoals bij de andere parlementairen van dezelfde fractie, en op 
grond van die vaststellingen oordeelt dat binnen de fractie van de politieke partij het afdragen aan de V.Z.W. 
van een maandelijkse bijdrage, moreel voldoende afdwingbaar was om deze bijdrage het karakter te geven 
van een aftrekbare bedrijfslast.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Moreel afdwingbare bijdragen

- thans art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 44 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.96.0049.N AC nr. ...

Winsten en lasten die door de belastingplichtige worden behaald of vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid 
van de volledige en definitieve stopzetting van de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van een vrij 
beroep, een ambt, post of winstgevende bezigheid en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of 
onlichamelijke activa, met inbegrip van grondstoffen, producten en koopwaren, die voor de exploitatie, dat 
beroep of die bezigheid werden gebruikt, zijn aan de inkomstenbelasting onderworpen voor hun werkelijke 
waarde en worden zonder aftrek van disconto in aanmerking genomen om de belasting vast te stellen.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Exploitatie van een onderneming - Volledige en definitieve 
stopzetting - Verkregen of vastgestelde winsten en baten - Handelszaak - Eerdere overdracht - Taxatie - Aanslagjaar

- thans art. 28, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 31, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 mei 1999C.98.0060.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat belasting geheven werd op de bedrijfsinkomsten van een der echtgenoten kan 
niet worden afgeleid dat die schuld door hem is aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep en derhalve 
evenmin dat die belasting niet kan worden verhaald op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.~
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Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Wettelijk huwelijksvermogensstelsel - Bedrijfsinkomsten van een 
echtgenoot - Belasting verhaald op het eigen vermogen van de andere echtgenoot

- Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1414, tweede lid, 3 Burgerlijk Wetboek

6 mei 1999F.99.0007.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat een koopman zijn beroepswerkzaamheid tijdens een welbepaald aanslagjaar heeft 
stopgezet, volgt wettig dat, voor het volgende aanslagjaar, het terugbetaalde kapitaal van en de interest op 
een lening geen aftrekbare bedrijfslasten zijn.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Voorwaarden - Lening - Kapitaal - Interest - 
Koopman - Beroepswerkzaamheid - Stopzetting - Volgend aanslagjaar

- Art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 44, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 april 1999F.98.0103.F AC nr. ...

Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 april 1999F.96.0016.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters, die na onaantastbaar te hebben aangenomen 
dat de studietoelagen betaald door een derde aan de kinderen van werknemers, die tewerkgesteld zijn bij een 
welbepaalde werkgever, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks ten goede kwamen van voormelde 
werknemers, oordelen dat de toegekende voordelen voor deze werknemers geen belastbare voordelen van 
alle aard zijn.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Voordelen van alle aard

- thans art. 31, eerste lid en 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 26, eerste lid en 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 maart 1999P.98.0510.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij aan het slachtoffer van een ongeval akte wordt verleend 
van het voorbehoud dat hij maakt ingeval van belastingheffing op de vergoeding die wordt toegekend niet 
wegens derving van loon of bezoldiging maar tot herstel van de materiële schade die voor hem voortvloeit uit 
het feit dat zijn waarde op de arbeidsmarkt verminderd is ten gevolge van zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid, terwijl alleen belasting verschuldigd is op pensioenen en lijfrechten of tijdelijke renten 
alsmede op als zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een 
beroepswerkzaamheid of die het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, 
bezoldigingen of baten uitmaken.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Allerlei - Vergoeding wegens vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt ten 
gevolge van blijvende arbeidsongeschiktheid

- Art. 34, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 maart 1999F.98.0078.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een belastingplichtige onderworpen is aan de belasting op rechtspersonen sluit niet uit 
dat die belastingplichtige een beroepswerkzaamheid uitoefent, te weten de productie van goederen en 
diensten en, indien die bedrijvigheid wordt voortgezet door een belastingplichtige die onderworpen is aan 
personenbelasting of aan vennootschapsbelasting, dat laatstgenoemde, voor de toepassing van artikel  23, § 2, 
W.I.B. (1964), geacht wordt in feite de exploitatie van die zelfde onderneming voort te zetten.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstelling - Werkgever - Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten - 
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Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling - Onderneming - Voortzetting van beroepswerkzaamheid

- Art. 23, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Onder "onderneming" in de zin van artikel  23, § 2, W.I.B. (1964) verstaat men, in de regel, een technische 
bedrijfseenheid, bepaald op grond van sociale en economische criteria, ongeacht of zij voorheen al dan niet 
een exclusief industriële of handelsfinaliteit had.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstelling - Werkgever - Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten - 
Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling - Onderneming

- Art. 23, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 februari 1999F.98.0035.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat een koopman zijn beroepswerkzaamheid gedurende een welbepaald aanslagjaar heeft 
stopgezet volgt wettig dat de op een lening betaalde interesten voor het volgend aanslagjaar geen aftrekbare 
bedrijfslasten zijn.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Voorwaarden - Lening - Interesten - Koopman - 
Beroepswerkzaamheid - Stopzetting - Volgend aanslagjaar

- Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 44, eerste lid, en 50, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

1 februari 1999F.98.0033.F AC nr. ...

Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet 
vanaf het ogenblik waarop de schuldvordering die eraan ten grondslag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet geïnd is.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 90, 1°, 97 en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 4°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 67, 1°, 68 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 januari 1999F.98.0064.F AC nr. ...

Baten uit een vrij beroep zijn belastbaar op het tijdstip waarop ze worden geïnd en niet op het tijdstip waarop 
de prestaties worden geleverd.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en winstgevende bezigheden - Baten uit vrije beroepen - 
Inning - Belastbaar tijdperk

- Art. 204, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 23, § 1, 2°, 27, 1e en 2e lid en 2, 1° en 2°, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 3°, a Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 20, 3°, 30, eerste lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1998F.97.0001.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 feb. 1998, A.R. F.97.0001.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ... .~@@ CCCC     
CCC

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten - 
Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter

Uitgaven kunnen worden beschouwd als bedrijfslasten die aftrekbaar zijn van de belastbare bedrijfsinkomsten, 
als zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter

- Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 44, eerste lid, en 50, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De kosten en het honorarium van een fiscaal adviseur, waarop een belastingplichtige een beroep heeft gedaan 
voor de aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden om als bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven.~
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Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten - 
Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte

- Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 44, eerste lid, en 50, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1998F.97.0045.F AC nr. ...

De erfgenaam van een overleden belastingplichtige zet de persoon van de overledene voort en wordt aldus de 
rechtstreekse schuldenaar van de belasting die ten laste van zijn rechtsvoorganger is vastgesteld.~

Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Belastingplichtige - Overleden belastingplichtige - Nalatenschap - 
Erfgenaam - Verplichting - Aanslagprocedure

- Artt. 774, 777 en 802 Burgerlijk Wetboek

22 december 1997F.96.0108.F AC nr. ...

De verzekeringspremies die door een vennootschap op aandelen zijn betaald met het oog op de samenstelling 
van een kapitaal dat moet dienen om een bestuurder van een vennootschap op aandelen een aanvullend 
pensioen te verzekeren, zijn voordelen van alle aard die gelijkgesteld moeten worden met een belastbare 
bezoldiging van de voormelde bestuurder, wanneer, enerzijds, de overeenkomst betreffende de 
onvoorwaardelijke belofte tot uitkering van een aanvullend pensioen tussen de vennootschap en de 
bestuurder en de vennootschap en de verzekeraar met veinzing zijn gesloten en, anderzijds, die voordelen 
tijdens het belastbare tijdperk aan de bestuurder zijn toegekend.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Bestuurder van een vennootschap op aandelen - Belastbare 
grondslag - Voordelen van alle aard - Verzekering - Verzekeringspremies - Betaling - Vennootschap - Aanvullend pensioen - 
Veinzing - Belastbaar tijdperk - Toekenning

- Art. 204, 3°, b Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 23, § 1, 4°, 30, 2°, 32, tweede lid, 2°, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 3°, b Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 20, 2°, b, 27, § 1, tweede lid, 2°, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 december 1997F.96.0109.F AC nr. ...

Verzekeringspremies die door een werkgever worden betaald om een kapitaal samen te stellen waarmee aan 
zijn werknemer een aanvullend pensioen kan worden betaald, zijn voordelen van alle aard die de werknemer 
in dienst van een werkgever behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn 
beroepswerkzaamheid, wanneer de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer m.b.t. de belofte 
van een aanvullend pensioen en de verzekeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar met 
veinzing zijn gesloten.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Arbeidsovereenkomst - Werknemer - Belastbare grondslag - 
Voordelen van alle aard - Verzekering - Verzekeringspremies - Betaling - Werkgever - Aanvullend pensioen - Veinzing

- Artt. 30, 1°, 31, tweede lid, 2°, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 26, tweede lid, 2°, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 204, 3°, b Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 167, § 1, 3°, b Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

8 december 1997F.97.0017.F AC nr. ...

De voorafbetalingen, bedoeld in artikel  89 W.I.B. (1964), zijn alleen voorschotten die in mindering worden 
gebracht van een later vast te stellen belasting op het globaal inkomen van een natuurlijke persoon of een 
vennootschap; in zoverre zij meer bedragen dan die belasting, moeten zij aan de belastingplichtige 
terugbetaald worden.

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Teruggave

- Artt. 157 en 218 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 89 en 129 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1997F.97.0003.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat uit de gegevens van de zaak impliciet maar zeker afleidt dat de ouders aan hun zoon 
een uitkering tot levensonderhoud hebben betaald, onderzoekt of die toepassingsvoorwaarde van artikel  71 
W.I.B. (1964) vervuld is.

Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Uitkeringen tot levensonderhoud - 
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Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Onderzoek

- Art. 104, eerste lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 71, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1997F.97.0016.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 21 nov. 1997, A.R. F.97.0016.F in Bull. en Pas., 1997, I, nr...

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten - 
Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter

Uitgaven kunnen worden aangemerkt als van de belastbare bedrijfsinkomsten aftrekbare bedrijfslasten als ze 
inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter

- Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 44, eerste lid, en 50, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De kosten en het honorarium van een fiscaal adviseur, op wie een belastingplichtige een beroep doet voor de 
aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als 
bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten - 
Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte

- Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 44, eerste lid, en 50, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 november 1997S.97.0078.N AC nr. ...

De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf verlaat, 
verschuldigd is ingevolge een niet-concurrentiebeding dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een 
vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van 
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Concurrentiebeding - Werkgever - 
Forfaitaire compensatoire vergoeding - Aard

- Artt. 31, eerste en tweede lid, 3° en 273, enig lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet 
van 22 juli 1993

- Artt. 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 oktober 1997F.97.0018.F AC nr. ...

Voor de uit de echt gescheiden vader of de uit de echt gescheiden moeder die een of meer kinderen ten laste 
heeft, ook al is hij/zij niet hertrouwd, kunnen de van inkomstenbelasting vrijgestelde bedragen die vastgesteld 
zijn bij artikel  6, § 1, Wet 7 dec. 1988, niet verhoogd worden met de toeslagen waarin § 2, eerste lid, 1°, van 
dat artikel voorziet.~

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Vermindering wegens gezinslasten - Inkomen - Vrijstelling - Toeslag - Uit 
de echt gescheiden vader - Uit de echt gescheiden moeder

- Art. 133, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 6, § 2, eerste lid, 1° Wet 7 dec. 1988

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Bezoldigingen van werkende vennoten zijn ten name van de werkende vennoten die ze hebben ontvangen 
belastbaar, zelfs indien die vennoten deze bezoldigingen slechts verkregen hebben ter uitvoering van een 
nietige overeenkomst.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Werkende vennoten - Nietige overeenkomst - Belastbaarheid

16 oktober 1997F.95.0034.N AC nr. ...

Tenzij de wet anders bepaalt, zijn alle inkomsten van een belastingplichtige, met name de winsten van een 
handelsvennootschap, in België belastbaar, onverschillig of ze in België dan wel in het buitenland zijn 
verkregen:  die regel wordt o.m.  toegepast in de artt.  66 en 67 K.B.  W.I.B., waarin regels worden gegeven 
voor de aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- of buitenland.
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Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Inkomsten in België en in het buitenland - Belastbaarheid

- thans artt. 75 en 76 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 66 en 67 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- thans artt. 1, § 1, 23, § 1, en § 2, en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 5, 20, 1°, 21, 43 en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 september 1997F.96.0128.F AC nr. ...

De inkomsten uit een auteursrecht, die volgens de niet bekritiseerde considerans van de feitenrechter 
voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid van loontrekkend muzikant in het orkest dat die belastingplichtige heeft aangeworven, 
worden belast als bezoldigingen van werknemers op wie de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten 
toepasselijk is.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Begrip - Voordelen - Beroepswerkzaamheid - Uitoefening - 
Loontrekkend muzikant - Auteursrecht - Inkomsten uit auteursrecht

- Artt. 23, § 1, 4°, 30, 1° en 31, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 20, 2°, a, en 26, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 maart 1997F.96.0107.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van het hof van beroep dat een belastingplichtige van zijn belastbaar 
netto-inkomen de interesten van de aangegane schulden niet mag aftrekken, wanneer het zijn beoordeling 
grondt op de gegevens van de zaak en oordeelt dat de belastingplichtige niet heeft beslist een uitgestelde of 
gedeeltelijke betaling van de successierechten te aanvaarden of te vragen, en er dus niet voor gekozen heeft 
de interesten te dragen, maar dat hij enkel een aangifte van nalatenschap heeft ingediend waarin de waarde 
van een bestanddeel van de activa wegens een geschil niet voor het exacte bedrag is opgenomen en dat hij de 
waarde van de aangegeven post van de activa wilde beperken.

Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Inkomen - Onroerende inkomsten - 
Roerende inkomsten - Verkrijging - Behoud - Aangegane schulden - Interesten - Nalatenschap - Geschil - Aangifte - 
Indiening - Bestanddeel van de activa - Onjuist bedrag

- Art. 71, § 1, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De schulden waarvan, krachtens artikel  71, § 1, 2°, W.I.B. (1964), de interesten kunnen worden afgetrokken 
zijn niet enkel de schulden die hun oorsprong vinden in een overeenkomst, maar ook alle andere schulden, 
zelfs die welke betrekking hebben op een wettelijke verplichting, op voorwaarde dat zij vrijwillig zijn 
aangegaan om onroerende of roerende inkomsten te verkrijgen of te behouden, die in aanmerking komen bij 
het bepalen van het belastbare inkomen, d.w.z. dat de belastingplichtige ze uit vrije wil voor zijn rekening 
heeft genomen.

Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Inkomen - Onroerende inkomsten - 
Roerende inkomsten - Verkrijging - Behoud - Aangegane schulden - Begrip - Interesten

- Art. 71, § 1, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 maart 1997F.94.0054.N AC nr. ...

De belastingplichtige die heeft aangenomen dat de belastbare inkomsten van een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid op forfaitaire grondslagen van aanslag worden vastgesteld overeenkomstig artikel  248, 
§ 1, tweede lid, W.I.B. (1964), mag het verlies dat hij uit hoofde van die activiteit beweert geleden te hebben, 
niet aftrekken van de inkomsten van een andere beroepswerkzaamheid.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Belastbare inkomsten - 
Vaststelling op forfaitaire grondslagen - Bewijs van beroepskosten - Beweerd beroepsverlies - Aftrek van de inkomsten van 
een andere beroepswerkzaamheid

- thans artt. 23, § 2, 49, 50 en 342, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 43, eerste lid, 2°, 44 en 248, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 januari 1997F.96.0022.F AC nr. ...

De inkomsten uit de verhuring, zelfs al komt ze vaak voor, van een gemeubelde en met een ingerichte keuken 
uitgeruste zaal, die wordt geëxploiteerd als feest- en vergaderzaal, zijn geen baten uit winstgevende 
bezigheden in de zin van artikel   20, 3°, W.I.B.  (1964), wanneer de begunstigde zich m.b.t.  die verhuring niet 
tot een bijzondere dienstverlening heeft verbonden en enkel de zaal heeft schoongemaakt en soms als 
tussenpersoon is opgetreden voor het leveren van drank.
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Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en winstgevende bezigheden - Huurovereenkomsten - Op 
kunstmatige wijze onderscheiden akten - Herkwalificatie - Bevoegdheid van de administratie

- Art. 20, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 januari 1997F.96.0056.F AC nr. ...

Voor de berekening van de progressiviteit van de aanslagvoet van de Belgische personenbelasting op het 
belastbaar inkomen van de belastingplichtige, mag geen rekening worden gehouden met de salarissen en 
lonen die door de internationale Organisatie "Eurocontrol" worden betaald aan de belastingschuldige die deel 
uitmaakt van het personeel van die organisatie.

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Allerlei - Progressieve aanslagvoet - Internationale Organisatie - 
Eurocontrol - Personeel - Salarissen en lonen - Fiscaal voorrecht - Voorbehoud van progressiviteit

- Art. 87quater Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 3, § 1 Additioneel protocol van 6 juli 1970

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Gewoon stelsel van aanslag - Progressieve aanslagvoet - Internationale 
Organisatie - Eurocontrol - Personeel - Salarissen en lonen - Fiscaal voorrecht - Voorbehoud van progressiviteit

- Art. 87quater Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 3, § 1 Additioneel protocol van 6 juli 1970

19 december 1996F.96.0040.F AC nr. ...

Art. 42, § 3, Wet 28 dec. 1983 (II) houdende fiscale en begrotingsmaatregelen belet niet dat de rechter aan de 
belastingplichtige een aanvullende termijn toekent om de inkomsten uit roerende goederen weder te 
beleggen die aan de in dat artikel bepaalde bijzondere heffing zijn onderworpen, als die belastingplichtige 
verhinderd werd om die wederbelegging binnen de wettelijke termijn te doen.~

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Bijzondere heffing - Ontheffing - Voorwaarden - Wederbelegging 
van de inkomsten - Termijn - Overmacht

12 december 1996F.96.0021.F AC nr. ...

Geen enkel wetsbeginsel verbiedt dat het bestuur de aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten taxeert, door, als 
feitelijk vermoeden, de methode te hanteren van de vergelijking met belastingplichtigen die een soortgelijke 
bedrijfsactiviteit uitoefenen.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Bewijs - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen

- Artt. 44, tweede lid, en 246 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

Wanneer de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen slechts wordt aangewend om de aftrekbare 
bedrijfsuitgaven of -lasten op een redelijk bedrag te taxeren, wordt geen gebruik gemaakt van het bij artikel  
248, W.I.B. 1964 bepaald bijzonder bewijsmiddel.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Bewijs - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 44, tweede lid, 246 en 248 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 december 1996F.96.0015.F AC nr. ...

Sedert de inwerkingtreding van artikel  2, Wet 7 dec. 1988 houdende hervorming van inkomstenbelasting en 
wijziging van de met het zegel gelijkgestelde belastingen dienen de bedrijfsinkomsten, die de echtgenoot met 
de minste bedrijfsinkomsten verkregen heeft tijdens het laatste vorige jaar van normale 
beroepswerkzaamheid, niet meer te worden samengevoegd met de overige, in artikel   6, W.I.B.  (1964) 
opgesomde belastbare inkomsten voor de berekening van de aanslagvoet die van toepassing is op de aan die 
echtgenoot wegens stopzetting van arbeid of beëindiging van de arbeidsovereenkomst betaalde vergoeding.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Stopzettingsvergoedingen - Echtgenoten - Toepasselijke aanslagvoet

- Art. 93, § 1, 3°, a Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 juni 1996F.95.0063.F AC nr. ...

Krachtens de artt. 44 en 45 W.I.B. (1964) mag de afschrijving van de kosten van het gedeelte van de woning 
dat een werknemer gebruikt, waarvan hij eigenaar is en dat voor het uitoefenen van de beroepsbezigheid 
wordt benut, als bedrijfslast worden afgetrokken, dat is echter niet het geval voor de evenredige huurwaarde 
van de gebruike ruimte.~
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Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Evenredige huurwaarde van de in de woning gebruikte ruimte

14 juni 1996F.95.0065.F AC nr. ...

Krachtens artikel 25bis, § 1, W.I.B. (1964) worden de niet aangegeven ontvangsten die voortvloeien uit de 
onderwaardering van activa niet aangemerkt als winst van het of de belastbare tijdperken tijdens welke ze is 
gemaakt, noch van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk ze is ontdekt, maar wel van het belastbaar tijdperk 
waarop de controle die ze aan het licht heeft gebracht, betrekking had, tenzij de administratie effectief met 
die ontvangsten rekening heeft gehouden bij het bepalen van de belastbare winst van een vorig tijdperk.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Onderwaardering van activa - Belastbaar tijdperk

17 mei 1996F.95.0093.F AC nr. ...

Wanneer een hypothecaire lening hoofdelijk en ondeelbaar door twee echtgenoten is aangegaan voor de 
aankoop en het verbouwen van een gebouwd onroerend goed waarvan een echtgenoot alleen eigenaar is, 
kan, ingevolge artikel   54, 3°, W.I.B.  (1964), de andere echtgenoot "de sommen besteed tot aflossing van de 
lening" niet van zijn belastbare inkomsten aftrekken.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten - Aflossing van een hypothecaire lening - Onroerend goed 
toebehorend aan een echtgenoot

7 mei 1996P.95.0154.N AC nr. ...

Art. 11 W.I.B. (1964) beschouwt als inkomsten of opbrengsten van roerende goederen en kapitalen alle 
opbrengsten van kapitalen welke ten voordele van een natuurlijk persoon en van vennootschappen zijn 
aangewend, ongeacht ten gevolge van welke overeenkomst en op welke manier deze opbrengsten werden 
toegekend.~

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Dividenden - Liquidatieboni - Uitkeringen vóór 1 januari 2003 - 
Fiscale behandeling

In de zin van artikel  3 W.I.B. (1964) is de woonplaats een feitelijke woonplaats die noodzakelijkerwijze wordt 
gekenmerkt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit, en is de zetel van het fortuin de plaats van 
waaruit het fortuin wordt beheerd en die door een bepaalde eenheid wordt gekenmerkt.~

Personenbelasting - Belastingplichtige - Rijksinwoner - Woonplaats in België

3 november 1995F.95.0008.F AC nr. ...

De beslissing dat de premies van een door een b.v.b.a. gesloten levensverzekering, waarbij zij een kapitaal 
krijgt uitbetaald bij overlijden vaan een zaakvoerder-vennoot, voor laatstgenoemde als bezoldiging van een 
werkend vennoot belastbare voordelen zijn, is naar recht verantwoord wanneer het arrest, op grond van een 
geheel van samenvallende verrichtingen en inzonderheid van een overeenkomst tussen die vennootschap en 
haar vennoot-zaakvoerder, vaststelt dat alleen laatstgenoemde daar voordeel bij had en dat de partijen in 
werkelijkheid niet de bedoeling hadden van de vennootschap tot werkelijke begunstigde van de 
verzekeringsovereenkomst te maken.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Bezoldiging van een werkend vennoot

- Artt. 20, 2°, c, 26, tweede lid, 2°, en 27, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 oktober 1995F.95.0014.F AC nr. ...

Uit de artt. 5, 6, 20, 2°, a, 26, eerste lid, en 43 W.I.B. (1964) blijkt dat, tenzij de wet anders bepaalt, alle 
inkomsten van een belastingplichtige, met name de bezoldigingen uit hoofde van een dienstbetrekking, in 
België belastbaar zijn, onverschillig of ze in België dan wel in het buitenland zijn verkregen.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - In het buitenland verkregen inkomsten

7 september 1995F.94.0023.N AC nr. ...

Wanneer voorafbetalingen wegens tardiviteit van de aanslag moeten worden terugbetaald, hetzij bij de 
belastingheffing, hetzij na een bezwaar, kan die terugbetaling niet leiden tot toekenning van moratoire 
interest op grond van artikel  308 W.I.B.~

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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19 mei 1995F.93.0057.N AC nr. ...

Inkomstenbelastingen moeten worden geheven op de bij de wet bepaalde inkomsten, op grond van de door 
de belastingplichtige werkelijk gehanteerde juridische constructie.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Simulatie

19 mei 1995F.93.0067.N AC nr. ...

Art. 44, §1, van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen, dat van de personenbelasting, van 
de vennootschapsbelasting of van de belasting der niet-verblijfhouders tot een bedrag gelijk aan 150.000 fr 
per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid vrijstelling bepaalt op de winst van nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven die op 31 december 1984 of op het einde van het jaar waarin het bedrijf is 
aangevangen als die aanvang op een latere datum valt, minder dan vijftig werknemers tewerkstellen, maakt 
voor de vaststelling van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, geen onderscheid tussen voltijdse en 
deeltijdse werknemers.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten - Bijkomend tewerkgesteld personeelslid

11 mei 1995F.94.0012.F AC nr. ...

De artt. 11, 1°, en 12, §§ 1, 2°, en 2, W.I.B. (1964) worden door de rechter geschonden wanneer hij beslist dat 
het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap op aandelen, dat ingevolge een regelmatige beslissing tot 
vermindering van dat kapitaal werd terugbetaald, niet kan worden beschouwd als werkelijk gestort kapitaal, in 
de zin van voormeld artikel   12, § 2, en dat de terugbetaling van dat kapitaal bijgevolg als een dividend wordt 
aangemerkt, voor zover het aldus terugbetaalde kapitaal wordt samengesteld door de inbreng, in natura, bij 
wege van fusie, van heel het maatschappelijk vermogen van een vooraf opgeslorpte vennootschap, en voor 
zover dat maatschappelijk vermogen bestond uit van belasting vrijgestelde meerwaarden waarvan nooit 
belasting is geheven.~

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende goederen - Vermindering - Maatschappelijk kapitaal van een vennootschap op 
aandelen - Terugbetaling aan de aandeelhouders - Dividend

5 mei 1995F.93.0071.N AC nr. ...

Een zeker en vaststaand verlies dat van het netto-bedrag van de bedrijfsinkomsten mag worden afgetrokken, 
is alleen het tijdens het belastbaar tijdperk geleden verlies dat niet wordt gecompenseerd door een 
overeenstemmende invorderbare schuldvordering.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Boekhoudrecht - Fiscaal recht - Onderling verband

- thans art. 49, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 44, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1969

12 januari 1995F.94.0053.F AC nr. ...

Een werkend vennoot in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan wie als dusdanig als 
bedrijfsinkomsten belastbare voordelen in natura kunnen worden toegekend, is onder meer hij die in die 
vennootschap geld heeft belegd en er werkelijk en bestendig werkt om een kapitaal dat hem ten dele 
toebehoort, te doen opbrengen.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Voordelen in natura - Werkend vennoot

- Art. 27, § 2, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1994F.93.0098.N AC nr. ...

Tot de bezoldiging van de werknemer behoren niet de vergoedingen die hij van zijn werkgever ontvangt als 
terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever;  die vergoedingen kunnen niet van de bedrijfsuitgaven van 
de werknemer afgetrokken worden.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Uitgaven eigen aan de werkgever - Bedrijfsuitgaven - Werknemer - 
Schuldvergelijking - Vergoeding

- Art. 31, eerste lid en 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 26, laatste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 september 1994F.92.2015.N AC nr. ...
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Winsten of baten als bedoeld in artikel  20, 4°, W.I.B. (1964), zijn de bij volledige en definitieve stopzetting van 
een bedrijf behaalde of vastgestelde meerwaarden op lichamelijke activa die voor de exploitatie werden 
gebruikt en onderworpen waren aan de risico's van het bedrijf.~

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Exploitatie van een bedrijf - Volledige en definitieve stopzetting - 
Activa gebruikt voor de exploitatie van het bedrijf

- thans art. 28, eerste lid en 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 31, eerste lid en 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 september 1994F.93.0096.F AC nr. ...

De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag 
wegens de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij een voorziening 
tegen die beslissing van de directeur; hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het bedrag van 
zijn bedrijfsverliezen om, voor de volgende belastingjaren, hogere bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken dan 
die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Ontvankelijkheid - Belang - Aftrek - Bedrag - Beslissing van de 
directeur - Ontheffing - Voorziening voor het hof van beroep

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST

27 mei 2004C.02.0530.N AC nr. 289

Wanneer de overdracht van een handelszaak plaatsvindt tegen een overname van schulden is het bedrag van 
de overgenomen schulden de maatstaf van de gehoudenheid van de overnemer voor de belastingschulden 
verschuldigd door de overlater.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Overdracht van een handelszaak - Fiscale schuld verschuldigd 
door de overlater - Overnemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Toepassing

- Art. 20, wat onroerende voorheffing in het Vl.Gew. betreft Decr. Vl. Gew. 30 juni 2000

- thans vervangen bij art. 50 Wet 22 dec. 1998

- bekrachtigd door art. 2, 4° Wet 13 juni 1997

- ingevoegd bij art. 6 KB 12 dec. 1996

- Art. 442bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 september 2003C.01.0578.F AC nr. 430

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 12 sept. 2003, AR C.01.0578.F, A.C., 2003, nr ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering van de belasting - Tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten - Inkohiering op naam van één van de echtgenoten - Inkohiering na overschrijving der echtscheiding - Invordering 
ten laste van de andere echtgenoot - Toepasselijk recht

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 12 sept. 2003, AR C.01.0578.F, A.C., 2003, nr ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering van de belasting - Onderscheiden aanslag ten 
name van elke echtgenoot - Invordering ten laste van een echtgenoot - Toepasselijk recht

Uit artikel  295, W.I.B. (1964) volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op naam van een echtgenoot 
en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel vormt op grond waarvan de administratie de 
betaling van die aanslag kan vorderen en overgaan tot de invordering ervan op de goederen van de 
echtgenoot die niet in het kohier is vermeld; die wetsbepaling geldt tevens wanneer, ingevolge artikel 75 van 
dat wetboek, voor de door elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonderlijke aanslag is 
vastgesteld (1) (2). (1) Cass., 27 juni 2002, AR C.00.0427.N, nr 392, www.cas.be (op die datum). (2) Op dezelfde 
datum heeft het Hof een tweede arrest in dezelfde zin gewezen (AR F.02.0051.F, BELGISCHE STAAT - Min. v. 
Financiën t/H.).

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering van de belasting - Onderscheiden aanslag ten 
name van elke echtgenoot - Invordering ten laste van een echtgenoot - Toepasselijk recht

- Art. 295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering van de belasting - Tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten - Inkohiering op naam van één van de echtgenoten - Inkohiering na overschrijving der echtscheiding - Invordering 
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ten laste van de andere echtgenoot - Toepasselijk recht

- Art. 295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 februari 2003C.01.0287.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 21 feb. 2003, AR C.01.0287.N, A.C., 2003, nr ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Invordering van een betwiste 
belastingschuld - Verjaring - Stuiting - Betekening van een dwangbevel

Nu krachtens artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) slechts het daarin omschreven 
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de ingekohierde belastingschuld door alle middelen van 
tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd, kunnen geen middelen van tenuitvoerlegging worden aangewend 
om het met een bezwaar of beroep bestreden gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen. 
Inzake belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat voor zijn geldigheid een 
uitvoerbare titel veronderstelt, zodat een dwangbevel betekend voor een aldus betwiste belastingschuld, niet 
geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (1). (1) Cass., 10 okt. 2002, AR C.01.0067.F, nr ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Invordering van een betwiste 
belastingschuld - Verjaring - Stuiting - Betekening van een dwangbevel

- Art. 410 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 september 2002C.01.0070.N AC nr. 447

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 12 sept. 2002, A.R. C.01.0070.N, A.C., 2002, nr. ... .

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Fiscaal derdenbeslag - Verplichtingen - 
Vordering te richten tot de beslagrechter

Na het leggen van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag overeenkomstig artikel 164 van het Koninklijk 
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), dient de ontvanger der directe 
belastingen, alvorens de derden-houders van aan een belastingplichtige verschuldigde bedragen als 
rechtstreekse schuldenaars te kunnen vervolgen, een burgerlijke rechtsvordering in te stellen overeenkomstig 
de artikelen 1456 en 1542 van het gerechtelijk Wetboek, om daartoe door de beslagrechter te worden 
gemachtigd. Bedoelde vordering kan voor de beslagrechter worden ingesteld bij wege van een 
tussenvordering (1). (1) Vgl. Met Cass., 19 december 1988, A.R. nr. 8243, A.C., 1988-89, nr.238.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Fiscaal derdenbeslag - Verplichtingen - 
Vordering te richten tot de beslagrechter

- Art. 164 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

27 juni 2002C.99.0190.N AC nr. 385

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, cass., 27 juin 2002, A.R. nr C.99.0190.N, A.C. 2002, nr ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Aanslag op naam van een echtgenoot - Geen 
bezwaar door andere echtgenoot - Recht van verdediging

De belasting kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de 
belasting is vastgesteld, behalve wanneer deze aantoont dat hij zich in één van de vier gevallen van artikel   
394, § 1 W.I.B. 1992, bevindt, voor zover die belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten en zonder dat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op 
wiens naam de belasting niet gevestigd is in het gedrang komt: deze kan, als beslagene, weliswaar aanvoeren 
dat zijn recht van verdediging geschonden is, maar kan dit niet uitsluitend laten berusten op de stelling dat hij 
geen bezwaar heeft aangetekend tegen een aanslag en dit thans niet meer zou kunnen doen (1). (1) Zie Cass., 
27 nov. 1992, A.R. 7706, A.C. 1991-92, nr 757 en Cass. 21 okt. 1994, A.R. C.92.8237.N, A.C. nr 446.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Aanslag op naam van een echtgenoot - Geen 
bezwaar door andere echtgenoot - Recht van verdediging

- Artt. 366 en 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 juni 2002C.00.0620.N AC nr. 371
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De ontvanger, die een rekenplichtige ambtenaar is in de administratie bevoegd voor de invordering van de 
boete, is in beginsel bevoegd voor de invordering op grond van de wettelijke titel die de boete heeft opgelegd, 
dit is de uitgesproken beslissing: de omstandigheid dat bij de invordering niet uitdrukkelijk vermeld wordt dat 
de vervolgingen geschieden in naam van de procureur des Konings, is zonder invloed op de geldigheid van die 
vervolgingen (1). (1) Zie Ber. Gent 29 juni 1962, Pas. 1963, II, 208.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Geldboeten - Invordering - Ontvanger - 
Bevoegdheid

- Art. 59 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 197, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 november 2000C.98.0249.N AC nr. ...

De kennisgeving van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving 
van een wettelijke hypotheek van de Schatkist op de goederen die het voorwerp van de akte zijn, die door de 
ontvanger der belastingen bij een ter post aangetekende brief wordt gedaan aan de notaris die hem bij 
toepassing van artikel  433 W.I.B. 1992 verwittigt dat hij gevorderd is een akte op te maken die de 
vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed tot voorwerp heeft, moet beschouwd 
worden als een loutere executiehandeling die voortvloeit uit de uitvoerbare titel; zij is derhalve niet 
onderworpen aan de motiveringsplicht van artikel  1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Vervreemding of hypothecaire aanwending van een 
onroerend goed - Verwittiging door de notaris van de ontvanger der belastingen - Kennisgeving door de ontvanger van 
belastingen en bijbehoren - Motivering van het bericht van kennisgeving

- Art. 434 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 september 2000C.98.0388.N AC nr. ...

Voor zover de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten kan de belasting worden 
ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is vastgesteld: 
hiertoe doet niet ter zake dat de inkohiering voor tijdens het huwelijk verkregen inkomsten gedaan wordt 
nadat de echtscheiding is overgeschreven.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering van de belasting - Tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten - Inkohiering op naam van één van de echtgenoten - Inkohiering na overschrijving der echtscheiding - Invordering 
ten laste van de andere echtgenoot

- thans art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 mei 2000C.97.0344.N AC nr. ...

De kennisgeving bedoeld in artikel  434 W.I.B. (1992) geldt als beslag onder derden in handen van de notaris 
op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de 
belastingschuldige : die maatregel heeft echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derden beslag is 
gelegd, uit het vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist zijn 
toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere schuldeisers van de 
belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag aan de ontvanger niet heeft betaald voor het 
faillietverklarend vonnis, hij in beginsel op grond van de bedoelde kennisgeving alleen, hiertoe niet meer kan 
overgaan nadat dit vonnis is gewezen (1). (1) Zie Cass. 23 jan. 1992, AR nr 9044, Nr. 268.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Kennisgeving door de ontvanger aan de notaris - Geen 
betaling voor het faillietverklarend vonnis

- Art. 434 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat de schatkist, die voor het faillissement zijn hypotheek 
had kunnen inschrijven maar die kans liet liggen, geen hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als 
separatist kon laten gelden.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Wettelijke hypotheek - Gebrek aan inschrijving - Faillissement

- Artt. 425 en 426 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

2 december 1999F.97.0009.N AC nr. ...
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In geval van overlegging van het bewijsstuk dat de belastbare goederen op een andere eigenaar zijn 
overgegaan, mag de invordering van de onroerende voorheffing ingekohierd op naam van de vroegere 
eigenaar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet 
ten laste van de werkelijke schuldenaar van de belasting : het enkele feit dat een onroerend goed van eigenaar 
verandert en de vroegere eigenaar geen onroerende voorheffing meer verschuldigd is heeft derhalve niet de 
nietigheid voor gevolg van de aanslag, die aanvankelijk op naam van de vroegere eigenaar werd ingekohierd.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Onroerende voorheffing - Inkohiering op naam van de 
vroegere eigenaar - Verandering van eigenaar - Invordering ten laste van de nieuwe eigenaar

- thans art. 306 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 297 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 juni 1999C.96.0282.N AC nr. ...

De vraag of op grond van artikel  307 W.I.B. (1964) rente verschuldigd is betreft de invordering van de 
belastingen en raakt aldus de openbare orde.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Wetsbepaling betreffende de invordering - Openbare orde

- thans art. 417 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 307 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 juni 1999C.98.0143.F AC nr. ...

Art. 403, eerste en tweede lid, W.I.B. (1992) en artikel  23 K.B. 5 okt. 1978 zijn onbeperkt van toepassing op elk 
bedrag dat de opdrachtgever aan de ontvanger heeft betaald na de vereffening van de niet geregistreerde 
vennootschap.~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Belastingschulden - Betaling - Werk uitgevoerd door een niet 
geregistreerde aannemer - Niet geregistreerde vennootschap in vereffening - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - 
Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden - Storting - Aanwending - Toepassingsgebied

- Artt. 178, eerste lid, en 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 23 KB 5 okt. 1978

- Art. 403, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 december 1997F.97.0025.F AC nr. ...

De nieuwe kritiek die verzoeker aan het hof van beroep voorlegt en die hierop gegrond is dat het 
belastingbestuur artikel  240, derde lid, van het W.I.B (1964) schendt en dat er geen voorafgaande 
kennisgeving van de aanwijzingen van belastingontduiking is gedaan, is een nieuw bezwaar in de zin van artikel  
278, tweede lid, van dat wetboek en geen middel tot staving van een vorig, onderscheiden, bezwaar dat 
gegrond is op de schending van artikel  259, tweede lid, van genoemd wetboek en dat ook door de 
belastingplichtige is geformuleerd.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Rechten - Belastingaangifte - Onderzoekingen en controle - 
Onderzoekingen - Belastingontduiking - Aanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw bezwaar

- Artt. 333, 3e l., 354, 2e l., 377, 2e l., 378, 2e l., en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 240, 3e l., 259, 2e l., 278, 2e l., 279, 2e l., en 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 september 1997C.95.0004.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN, Cass., 24 mei 1996, A.R. C.95.0004.F en R.G. C.95.0320.F, Bull. en 
Pas., 1996, I, n°... en n°...~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Vervolgingen - Onrechtstreekse vervolgingen - K.B. 4 maart 
1965 tot uitvoering van het W.I.B. - Artikel 215, § 5 - Wettigheid

Door in artikel  215, § 5, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. (1964) te bepalen dat, ingeval de 
derden-houders niet voldoen aan de verplichtingen welke uit de voorgaande paragrafen voortvloeien, zij 
vervolgd worden alsof zij rechtstreekse schuldenaars waren, heeft de Koning de hem bij artikel  208, § 1, 1° 
van dat wetboek toegekende bevoegdheden niet overschreden.~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Vervolging - Onrechtstreekse vervolging - K.B. 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W.I.B. - Artikel 215, § 5 - Wettigheid
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Strijdig met de artt. 10 en 11 Gw. is de wettelijke bepaling die de Koning machtigt te bepalen dat de derde-
schuldenaar van een belastingschuldige van inkomstenbelastingen, automatisch rechtstreekse schuldenaar 
voor het totaalbedrag van de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen wordt, in alle gevallen 
waarin de derde niet heeft voldaan aan de verplichtingen om een verklaring te doen die hem worden opgelegd 
in het kader van de tegen de belastingschuldige ingestelde invorderingsprocedures.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Onrechtstreekse vervolging - Derde-schuldenaar van een 
belastingschuldige - Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 208, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer een middel de vraag opwerpt omtrent de verenigbaarheid van artikel  208, § 1, 1° W.I.B. (1964) met 
de oude artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van 
een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor het totaalbedrag van de door die 
belastingschuldige verschuldigde belastingen is in alle gevallen waarin de derde niet voldoet aan de 
verplichtingen om een verklaring te doen die hem worden opgelegd in het kader van de tegen de 
belastingschuldige ingestelde invorderingsprocedures, schort het Hof de uitspraak op tot het Grondwettelijk 
Hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de vraag.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Vervolging - Onrechtstreekse vervolging - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) - Artikel 208, § 1, 1° - Verenigbaarheid met de oude artikelen 6 en 6bis Gw. - Prejudiciële 
vraag - Grondwettelijk Hof

30 mei 1997C.95.0066.N AC nr. ...

De ontvanger der directe belastingen, wiens bevoegdheid beperkt wordt door de wet tot de invordering van 
belastingen en aankleven, is niet bevoegd om een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel   1382 
B.W.  in te stellen voor schade geleden door de Schatkist van de Belgische Staat.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Schade geleden door de Belgische Staat - Vordering tot 
schadevergoeding - Ontvanger der directe belastingen - Bevoegdheid

- thans artt. 146 en 147 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 195 en 196 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- thans artt. 297 en 298 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 206 en 207 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 april 1997C.94.0357.N AC nr. ...

De door het bestuur ingestelde vervolgingen en de voorafgaande beslissing van de ontvanger om op die wijze 
uit te voeren, zijn uitvoeringsdaden die rechtstreeks voortspruiten uit de wet en zijn geen 
bestuurshandelingen in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 die uitdrukkelijk dienen te worden 
gemotiveerd.~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Belastingen - Laattijdige betaling - 
Onrechtstreekse vervolgingen - Uitvoeringsdaden - Motivering

- Artt. 147 en 164 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Het bestuur dat de invordering vervolgt van de directe belastingen die niet binnen de wettelijke termijnen zijn 
voldaan, is niet verplicht voorafgaandelijk een aanmaning te sturen aan de belastingplichtige die niet tijdig 
heeft betaald.~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Tenuitvoerlegging - Belastingen - Laattijdige betaling - 
Voorafgaande aanmaning

- Artt. 147 en 164 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

20 februari 1997F.96.0061.F AC nr. ...

De Koning bepaalt de modaliteiten volgens welke een niet geregistreerde aannemer het door de 
opdrachtgever gestorte bedrag recupereert in de mate dat dit bedrag niet aangewend is tot betaling van de in 
het W.I.B.  vermelde belastingschulden;  die regel viseert evenwel alleen het geval waarin de opdrachtgever, 
bij de betaling aan zijn niet geregistreerde medecontractant, 15 pct.  van het door hem verschuldigde bedrag 
heeft ingehouden en gestort bij de door de Koning aangewezen ambtenaar.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - 
Verplichte inhoudingen - Belastingschulden - Aanwending - Saldo - Teruggave

P. 1302/30476-9-2016



- Art. 299bis, § 3, eerste lid, §§ 4 en 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer degene die een beroep doet op een niet geregistreerde aannemer niet bij iedere betaling die hij aan 
die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag heeft ingehouden en gestort bij de 
door de Koning aangewezen ambtenaar, wordt het verschuldigde bedrag verdubbeld;  die schuld vervalt 
evenwel wanneer het verschuldigde bedrag niet ten name van de betrokkene is ingekohierd, met name als 
administratieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de betalingen, zonder de verplichte 
inhoudingen, aan de niet geregistreerde aannemer zijn verricht.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - 
Verplichte inhoudingen - Verzuim - Administratieve boete - Inkohiering - Termijn - Verval

- Artt. 299bis, § 3, en 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pct.  van 
het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij die 15 pct.  en een administratieve 
boete van 15 pct.  te storten door ze, niet van het aan zijn medecontractant verschuldigde bedrag, maar van 
zijn eigen geldmiddelen af te houden;  het saldo dat eventueel na de aanzuivering van de in het W.I.B.  
bedoelde belastingschulden overblijft, komt toe aan de opdrachtgever.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - 
Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Administratieve boete - Belastingschulden - Aanwending - Saldo - 
Teruggave

- Art. 299bis, §§ 3, 4 en 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pct.  van 
het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij, onverminderd de betaling van een 
administratieve boete, die 15 pct.  te storten door ze, niet van het aan zijn medecontractant verschuldigde 
bedrag, maar van zijn eigen geldmiddelen af te houden;  indien het aldus gestorte bedrag van 15 pct.  
vervallen is, moet het belastingbestuur dat bedrag aan de opdrachtgever terugbetalen.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever - Betalingen - 
Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Verval - Teruggave

- Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1997F.96.0085.F AC nr. ...

Het bezwaar gegrond op de schending van artikel  240, derde lid, W.I.B. (1964) en afgeleid uit het ontbreken 
van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen verband met 
het geval dat het aanslagrecht vervalt.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Rechten - Onderzoekingen en controle - Onderzoekingen - 
Belastingontduiking - Aanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Grief - Nieuw bezwaar

- Artt. 240, derde lid, 259, tweede lid, 268 en 277 tot 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

24 mei 1996C.95.0320.F AC nr. ...

Door in artikel  215, § 5, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. (1964) te bepalen dat, ingeval de 
derden-houders niet voldoen aan de verplichtingen welke uit de voorgaande paragrafen voortvloeien, zij 
vervolgd worden alsof zij rechtstreekse schuldenaars waren, heeft de Koning de hem bij artikel  208, § 1, 1°, 
van dat wetboek toegekende bevoegdheden niet overschreden.~

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Vervolgingen - Onrechtstreekse vervolgingen - K.B. 4 maart 
1965 tot uitvoering van het W.I.B. - Artikel 215, § 5 - Wettigheid

VENNOOTSCHAPSBELASTING

16 oktober 2003F.01.0086.N AC nr. 507

Geen aftrek van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag 
op niet verantwoorde kosten.

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Allerlei - Aanslag op niet verantwoorde kosten - Aftrek van vorige 
verliezen

- Artt. 206, § 1 en 207, lid 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Aftrek - Afzonderlijke aanslag 
op niet verantwoorde kosten

- Artt. 206, § 1 en 207, lid 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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12 september 2003F.02.0030.F AC nr. 431

De in artt. 47, § 1, W.I.B. (1964) en 57, 1°, W.I.B. (1992) bedoelde commissies dienen slechts gerechtvaardigd 
te worden door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen 
de termijn die de Koning bepaalt, indien ze voor de buitenlandse verkrijger ervan een in België belastbaar 
bedrijfsinkomen vormen (1). (1) Gedr. St., Kamer, 1972-1973, nr 521/7, p. 38-39; A.A. 6 april 2000, nr 44/100, 
punt B4, B.S. 26 mei 2000; J. VAN GOMPEL, "De afzonderlijke aanslag op de geheime commissielonen anno 
2000", R.F.R., nr 12 e.v., p. 545-546.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Geheime commissielonen - 
Buitenlandse verkrijger - Rechtvaardiging

- Art. 57, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 47, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 juni 2003F.01.0066.F AC nr. 367

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, A.C., 2003, nr ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Beursverrichtingen - Activiteit 
van de vennootschap - Aftrekbaarheid

Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening van de kosten en de 
aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van een handelsvennootschap slechts als aftrekbare 
beroepskosten kunnen worden beschouwd 'als ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de 
vennootschap', verantwoordt zijn beslissing naar recht als het overweegt dat niet bewezen is hoe de aankoop 
van beurseffecten in verband met het doel van de vennootschap kan worden gebracht, ook al preciseren de 
statuten dat de handelsvennootschap alle financiële verrichtingen mag doen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met haar doel verband houden (1) (2). (1) Zie concl. O.M. . (2) Cass. 19 juni 2003, AR 
F.01.0079.F, nr ..., ; Cass. 3 mei 2001, AR F.99.0159.F, nr 253 en 18 jan. 2001, AR F.99.0114.F, nr 34.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Beursverrichtingen - Activiteit 
van de vennootschap - Aftrekbaarheid

- Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 juni 2003F.01.0079.F AC nr. 369

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0079.F, A.C., 2003 nr ... .

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Bedrijfsinkomsten - Onjuiste 
aangifte - Bedrog - Belastingverhoging

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Beursverrichtingen - Activiteit 
van de vennootschap - Aftrekbaarheid

Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening van de kosten en de 
aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van een handelsvennootschap slechts als aftrekbare 
beroepskosten kunnen worden beschouwd als ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de 
vennootschap, verantwoordt zijn beslissing naar recht als het, na te hebben vastgesteld dat het doel van de 
vennootschap onder meer erin bestaat alle financiële verrichtingen van enigerlei aard uit te voeren, en 
vervolgens beslist dat de litigieuze beursverrichting niet noodzakelijk verband houdt met het doel van de 
vennootschap (1) (2). (1) Zie concl. O.M. . (2) Cass. 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, nr ..., ; Cass. 3 mei 2001, AR 
F.99.0159.F, nr 253 en 18 jan. 2001, AR F.99.0114.F, nr 34.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Beursverrichtingen - Activiteit 
van de vennootschap - Aftrekbaarheid

- Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het beslist dat de in artikel  226, C, K.B. tot 
uitvoering W.I.B. 1992 bedoelde belastingverhoging van 50 pct. terecht is toegepast, en daartoe vermeldt dat 
de belastingplichtige een gedeelte van zijn belastbare winst aan de fiscus heeft willen onttrekken en dat hij 
niet alleen de geest van de wet, maar ook de tekst van de belastingwet heeft miskend door onbestaande 
lasten af te trekken met het enige opzet belasting te ontduiken en aldus fiscale fraude heeft gepleegd (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Bedrijfsinkomsten - Onjuiste 
aangifte - Bedrog - Belastingverhoging

- Art. 226 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
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- Art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 mei 2003F.01.0053.F AC nr. 282

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 8 mei 2003, AR F.01.0053.F, A.C., 2003, nr ... .

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Maaltijdcheques - Voordelen van 
allerlei aard - Raming - Toepasselijke bepalingen

Om het voordeel uit de toekenning van maaltijdcheques te ramen, kan geen toepassing gemaakt worden van 
het K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat voor dat voordeel geen vaste raming doet 
in de zin van de artt. 32ter W.I.B. (1964) en 9quater, § 2, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van voornoemd 
artikel  32ter, noch van artikel  9 quater, § 2 van laatstgenoemd K.B. (1). (1) Zie andersluidende concl. O.M.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Maaltijdcheques - Voordelen van 
allerlei aard - Raming - Toepasselijke bepalingen

- Art. 9 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Art. 32ter Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 februari 2003F.01.0016.N AC nr. 127

De beperkingen inzake aftrek als bedrijfslasten waarin artikel 50, 8°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) voorziet "wanneer de belastingplichtige het eigendomsrecht of enigerlei 
gebruiksrecht verkrijgt van goederen die vaste activa geworden zijn en die hij voorheen had vervreemd", zijn 
ook toepasselijk ten aanzien van goederen die vaste activa waren voor hun vervreemding, gelet op de 
bewoordingen van die bepaling en de bedoeling van de wetgever.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Beperkingen inzake aftrek - 
Goederen die vaste activa geworden zijn na voorheen te zijn vervreemd

- Art. 50, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 mei 2002F.98.0095.F AC nr. 290

De belastingwet wijkt uitdrukkelijk af van de regels van het boekhoudrecht, waar ze enerzijds bepaalt dat 
waardeverminderingen die geboekt worden op schuldvorderingen enkel mogen worden afgetrokken als de 
verliezen die door die verminderingen worden gecompenseerd, vaststaan, en waar ze anderzijds, in afwijking 
van die belastingregel, bepaalt dat de aftrek van waardeverminderingen die bedoeld zijn om waarschijnlijke 
verliezen te dekken, alleen toegestaan is m.b.t. de schuldvorderingen die onder het toepassingsgebied vallen 
van artikel 4, § 1, 1°, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1). (1) 
Zie cass., 21 feb. 1956 (A.C., 1956, 505) en de noot F.D.;. J. KIRKPATRICK, "Le régime fiscal des sociétés en 
Belgique", 2e ed, Brussel, 1995, nrs. 2.14, 2.15, 2.18, 2.31, 2.35, 2.36 en 2.39; J. KIRKPATRICK, "Convergence et 
divergences entre le droit comptable et le droit fiscal", in Nouvelles orientations en droit comptable, 
Commission droit et vie des affaires de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Luik, 1994, pp. 115, 141 en 
142.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Schuldvorderingen - 
Waardeverminderingen - Aftrek - Regels van boekhoudrecht

- Art. 22, § 1, 1° Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 24, 25, 5°, 48 en 49, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 4, § 1, 1° Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 21, 22, 5°, 23, § 1, en 44, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 september 2001F.99.0146.N AC nr. ...

De bijzondere aanvullende aanslag over de niet-bewezen lasten of bedragen die ingevolge de artt. 37, § 1, en 
101 W.I.B. in de belastbare grondslag zijn opgenomen, kan, voor wat vennootschappen betreft, slechts 
gevestigd worden voor zover het bestuur het bewijs levert van het bestaan van een verborgen meerwinst, van 
het feit dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten en van het feit dat de meerwinst gediend heeft om 
een van de in artikel  47, § 1 W.I.B. bedoelde uitgaven te dekken: dit bewijs kan door de administratie geleverd 
worden door vermoedens die de belastingplichtige kan weerleggen door aan te tonen dat de meerwinst in het 
patrimonium is gebleven.

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Niet bewezen lasten of bedragen - Bijzondere aanvullende aanslag - Door het bestuur 
te leveren bewijs

- Artt. 132 en 47, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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3 mei 2001F.99.0159.F AC nr. ...

Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening van de kosten en de 
aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat niet alleen de uitgaven waarvan de echtheid en het bedrag niet 
verantwoord worden en die welke uitdrukkelijk en beperkend in de wet worden opgesomd, niet aftrekbare 
uitgaven zijn, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer het oordeelt dat de financiële kosten van de 
verschillende beursverrichtingen niet gemaakt zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te 
behouden (1). (1)  Zie Cass., 9 feb. 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 582 ; 18 jan. 2001, A.R. F.99.0114.F, nr. -.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Meerwaarden - Beroepskosten - 
Beroepsverliezen - Beursverrichtingen - Aftrekbaarheid

18 januari 2001F.99.0114.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een 
winstgevende bezigheid kan niet worden afgeleid dat al zijn uitgaven van zijn brutowinst mogen worden 
afgetrokken; uitgaven kunnen beschouwd worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de 
uitoefening van het beroep, d.w.z. aangezien het om een vennootschap gaat, dat ze noodzakelijkerwijs 
betrekking hebben op haar maatschappelijke activiteit (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 1965 (Bull. en Pas. 1965, I, 582); 
14 mei 1968 en 28 mei 1968 (A.C., 1968, 1135 en 1183; 5 juni 1975 (ibid. 1975, 1059); 21 nov. 1997, A.R. 
F.97.0016.F, nr. 497, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 1997); 13 feb. 1998, A.R. F.97.0001.F, nr. 87, met concl. 
O.M.; 4 mei 2000, A.R. F.97.0023.N, nr. - Over de omstandigheid dat een handelsvennootschap een 
rechtspersoon is die niet altijd opgericht is met het oog op de verrijking van zijn vennoten, zie artikel  164bis, § 
1, Vennootschapswet en artikel  661 Wetboek van vennootschappen, betreffende de vennootschappen met 
een sociaal oogmerk.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Aftrekbaarheid

- Artt. 49, eerste lid, en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 juni 2000F.99.0141.N AC nr. ...

Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake gronden, een correctie op de 
aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een correctie, die hierin bestaat dat de kosten die gepaard 
gaan met de aankoop van gronden en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht 
van de aanschaffingsprijs waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de boekhoudkundige 
regels vastgesteld in de artt. 20, 21, 28, § 3 en 12, tweede lid, K.B. 8 okt. 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen waarde 
meer vertegenwoordigen.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Vennootschap - Aankoop 
gronden - Aankoopkosten begrepen in de aanschaffingsprijs - Bedrijfsuitgaven

- Artt. 12, tweede lid, 20, 21, 28, § 3 KB 8 okt. 1976

10 april 2000F.99.0005.F AC nr. ...

De abnormale of goedgunstige voordelen die worden verleend aan een persoon of een onderneming die 
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk 
gunstiger belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde onderneming is 
onderworpen, worden bij de eigen winsten van de in België gevestigde onderneming gevoegd; onder 
abnormale voordelen verstaat de wet de voordelen, die volgens de economische omstandigheden van dat 
ogenblik strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, 
zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de 
belastingen te onttrekken (1). (1) Zie Cass., 26 april 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1081); 31 okt. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 147); Bergen, 1 maart 1978, J.D.F. 1978, p. 227 en de noot met opmerkingen J.P. NEMERY de 
BELLEVAUX. Merk op dat artikel  24, tweede lid, W.I.B. (1964) niet voorschrijft dat het bedrag van het 
verleende voordeel bepaalt in welke mate dat artikel  moet worden toegepast. Niet het bedrag van het 
verleende voordeel, maar het verleende voordeel moet abnormaal zijn. De abnormale aard van het voordeel 
kan dus het gevolg zijn van andere gegevens dan van het bedrag van het voordeel.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Persoon of onderneming in het 
buitenland - Aanzienlijk gunstiger belastingregeling - Abnormale voordelen

- Art. 24, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 januari 2000F.96.0084.N AC nr. ...
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Nu het begrip "thesauriebeleggingen" in het K.B. nr 15 van 9 maart 1982 niet nader wordt gedefinieerd of 
gepreciseerd, heeft het de draagwijdte die het in het in gemeen burgerlijk recht heeft, te dezen de algemene 
beginselen van het boekhoudrecht, zoals vervat in het K.B. van 8 oktober 1976.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Algemeen - K.B. nr 15 van 9 maart 1982 - 
Thesauriebeleggingen

- Art. 2, § 9, eerste lid, 2° KB nr 15 van 9 maart 1982

20 december 1999F.99.0075.F AC nr. ...

Er is geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus evenmin van belastingontduiking, als de partijen 
de vrijheid van overeenkomst benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel 
enige wettelijke verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen 
aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen verricht om de belastingdruk te verminderen; het arrest is niet 
naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat een verrichting "sale and lease back" veinzing oplevert, 
hoewel het aanneemt dat de partijen voornoemde regel in acht hebben genomen, en die beslissing steunt op 
de overweging dat de verrichting "sale and lease back" berust op de geraamde, betwistbare, gebruikswaarde 
van het materiaal en niet op de vereffeningswaarde ervan.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Verrichting "sale and lease 
back" - Veinzing

- Art. 1 KB nr 55 van 10 nov. 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur

- Artt. 44, 45, 4°, 48, § 1, en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 1134, 1165, 1321, 1582, 1583 en 1591 Burgerlijk Wetboek

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...

Het staat de strafrechter te oordelen of de oplossing van het bij een andere gerechtelijke of administratieve 
overheid aanhangig gemaakte geschil over de toepassing van een bepaling van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen of van een ter uitvoering ervan genomen besluit van die aard schijnt te zijn dat ze 
invloed kan hebben op de strafvordering; de rechter beoordeelt vrij de invloed van deze oplossing, voor zover 
de feitelijke gegevens waarop hij zijn beslissing stoelt, zijn oordeel naar recht verantwoorden.

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Artikel 462 W.I.B. - Bij een andere gerechtelijke of administratieve overheid 
aanhangig geschil - Invloed op de strafvordering - Beoordeling door de rechter - Toepassing

- Art. 462 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 juni 1999F.99.0049.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass. 21 juni 1999, A.R. nr F.99.0049.N (volt. terechtz.), A.C., 1999, nr....~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Aftrekken van de belastbare winst - 
Vaste deelnemingen - Gedurende het gehele belastbare tijdperk ononderbroken eigendom

De deelnemingen die tijdens het belastbare tijdperk zijn verkregen, zelfs de eerste dag van dat tijdperk, zijn 
niet gedurende het gehele tijdperk in ononderbroken eigendom geweest.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Aftrekken van de belastbare winst - 
Vaste deelnemingen - Gedurende het gehele belastbare tijdperk ononderbroken eigendom

- Art. 112, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

15 maart 1999F.98.0078.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een belastingplichtige onderworpen is aan de belasting op rechtspersonen sluit niet uit 
dat die belastingplichtige een beroepswerkzaamheid uitoefent, te weten de productie van goederen en 
diensten en, indien die bedrijvigheid wordt voortgezet door een belastingplichtige die onderworpen is aan 
personenbelasting of aan vennootschapsbelasting, dat laatstgenoemde, voor de toepassing van artikel  23, § 2, 
W.I.B. (1964), geacht wordt in feite de exploitatie van die zelfde onderneming voort te zetten.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Vrijstelling - Werkgever - Bijkomend 
personeel - Ontslag - Lasten - Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling - Onderneming - Voortzetting van 
beroepswerkzaamheid

- Art. 23, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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Onder "onderneming" in de zin van artikel  23, § 2, W.I.B. (1964) verstaat men, in de regel, een technische 
bedrijfseenheid, bepaald op grond van sociale en economische criteria, ongeacht of zij voorheen al dan niet 
een exclusief industriële of handelsfinaliteit had.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Vrijstelling - Werkgever - Bijkomend 
personeel - Ontslag - Lasten - Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling - Onderneming

- Art. 23, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 november 1998F.95.0076.N AC nr. ...

Voorzieningen voor risico's en lasten worden uit de winsten gehouden naar gelang van hun waarschijnlijkheid 
volgens de aan gang zijnde gebeurtenissen en voor zover zij op de uitslagen van dat tijdperk drukken.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Provisies - Aftrekbaarheid

- thans art. 24 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 6 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- thans art. 48 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 23, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 december 1997F.97.0017.F AC nr. ...

De voorafbetalingen, bedoeld in artikel  89 W.I.B. (1964), zijn alleen voorschotten die in mindering worden 
gebracht van een later vast te stellen belasting op het globaal inkomen van een natuurlijke persoon of een 
vennootschap; in zoverre zij meer bedragen dan die belasting, moeten zij aan de belastingplichtige 
terugbetaald worden.

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Teruggave

- Artt. 157 en 218 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 89 en 129 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 november 1997F.97.0049.F AC nr. ...

In de gevallen bedoeld in W.I.B. (1964) kunnen, voor de vaststelling van het belastbaar inkomen van een 
vennootschap, de premies niet worden afgetrokken die zijn gestort in uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst die gesloten is om de vennootschap te vrijwaren tegen eventuele schade 
veroorzaakt door het overlijden, door het vrijwillig ontslag of door het vertrek om enige andere reden, van een 
of meer personeelsleden; de personen die niet onder de Arbeidsovereenkomstenwet of onder een soortgelijk 
wettelijk of reglementair statuut vallen, zijn geen personeelsleden van een vennootschap in de zin van die 
bepaling.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Premies - Verzekeringen - 
Vennootschappen - Schade - Waarborg - Vertrek - Personeel - Leden

- Art. 109, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

16 oktober 1997F.95.0034.N AC nr. ...

Tenzij de wet anders bepaalt, zijn alle inkomsten van een belastingplichtige, met name de winsten van een 
handelsvennootschap, in België belastbaar, onverschillig of ze in België dan wel in het buitenland zijn 
verkregen:  die regel wordt o.m.  toegepast in de artt.  66 en 67 K.B.  W.I.B., waarin regels worden gegeven 
voor de aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- of buitenland.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Inkomsten in België en in het 
buitenland - Belastbaarheid

- thans artt. 75 en 76 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 66 en 67 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- thans artt. 1, § 1, 23, § 1, en § 2, en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 5, 20, 1°, 21, 43 en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 september 1997F.96.0057.F AC nr. ...

Door de opslorping van een vennootschap door een andere wordt de aard van de inbrengmeerwaarde bij de 
opgeslorpte vennootschap niet gewijzigd.~

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Meerwaarden - Fusie. Splitsing. Opslorping - Inbrengmeerwaarde - 
Begrip - Aard

- Art. 124, § 3, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Fusie, splitsing, opslorping - Meerwaarden - Inbrengmeerwaarde - 
Begrip - Aard

- Art. 124, § 3, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Art. 124, § 3, tweede lid, W.I.B. (1964) heeft betrekking op de meerwaarden die bestonden bij de opgeslorpte 
of gesplitste vennootschap vóór de opslorping of de splitsing en die bij haar vrijgesteld waren, en niet op 
meerwaarden die door de opgeslorpte of gesplitste vennootschap zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de 
inbreng van haar maatschappelijk vermogen.~

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Fusie, splitsing, opslorping - Meerwaarden - Inbrengmeerwaarde

- Art. 124, § 3, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Meerwaarden - Fusie. Splitsing. Opslorping - Inbrengmeerwaarde

- Art. 124, § 3, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

20 februari 1997F.95.0097.F AC nr. ...

Wanneer een vennootschap anders dan per kalenderjaar boekhoudt en het belastbare tijdperk derhalve 
samenvalt met het boekjaar afgesloten in het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, wordt de voor 
dat aanslagjaar verschuldigde belasting vastgesteld op grond van de winsten die voortkomen uit alle gedane 
verrichtingen, die verwezenlijkt of verkregen zijn tijdens het tijdperk van het voornoemde boekjaar, zoals ze uit 
de boekhouding blijken en vastgesteld worden overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Vaststelling - Kalenderjaar - Boekjaar - 
Onderscheid - Boekhouding - Regels van boekhoudrecht

- Art. 19, vierde lid KB 8 okt. 1976

- Artt. 165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1° KB 4 maart 1965

- Artt. 20, 1°, 21, 1°, 96 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Vennootschapsbelasting - Belastbaar netto-inkomen van personenvennootschappen onderworpen aan 
vennootschapsbelasting - Winsten - Vaststelling - Kalenderjaar - Boekjaar - Onderscheid - Boekhouding - Regels van 
boekhoudrecht

- Art. 19, vierde lid KB 8 okt. 1976

- Artt. 165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1° KB 4 maart 1965

- Artt. 20, 1°, 21, 1°, 96 en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 juni 1996F.95.0040.F AC nr. ...

De totale netto-inkomsten waarop het aftrekbaar bedrag van de giften wordt berekend, in de zin van artikel  
71, § 2, derde lid, W.I.B. (1964), omvatten niet de van belasting vrijgestelde inkomsten, zoals de winsten die 
zijn uitgekeerd als dividend aan de zogenaamde A.F.V.-aandelen bedoeld in artikel  2, K.B. nr. 15 van 9 maart 
1982.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Giften - Aftrekbaar bedrag - 
Percentage van de totale netto-inkomsten

21 juni 1996F.95.0092.F AC nr. ...

Wanneer de administratie de door een vennootschap voor bepaalde belastingjaren aangegeven 
bedrijfsverliezen heeft verworpen, maar geen gevolg gegeven heeft aan haar bericht van wijziging, kan die 
vennootschap zich niet op een zogezegd akkoord van de administratie beroepen om die verliezen af te trekken 
van de winst van latere belastingjaren.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Bewijs - Akkoord van de 
administratie

- Art. 44, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 september 1995F.93.0041.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd op het bedrag van de terug te geven voorafbetalingen in de mate waarin de 
overeenkomstig artikel   266 W.I.B. ingekohierde vennotschapsbelasting werd gekweten door verrekening van 
voormelde voorafbetalingen.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Allerlei - Terugbetaling - Voorafbetalingen - 
Moratoire interesten - Berekening van de aanslag

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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31 maart 1995F.93.0055.N AC nr. ...

De krachtens artikel  2, §1, van de wet van 29 nov. 1977 tot invoering van tijdelijke fiscale ontheffingen om de 
privé-investeringen te bevorderen toegelaten afschrijvingen naar wens van de lichamelijke of onlichamelijke 
goederen die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt, moeten 
bedrijfseconomisch verantwoord zijn.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Afschrijvingen - Afschrijvingen 
naar wens

- Art. 2, § 1 Wet 29 nov. 1977 tot invoering van tijdelijke fiscale ontheffingen om de privé-investeringen te 
bevorderen

23 februari 1995F.93.0052.F AC nr. ...

De beslissing van het arrest om, overeenkomstig de artt. 53 en 115, tweede lid, W.I.B., de aftrek van vroegere 
bedrijfsverliezen te weigeren, is naar recht verantwoord als het oordeelt dat, om te bepalen of, ten gevolge 
van een fusie van vennootschappen waartussen een band van wederzijdse afhankelijk bestaat, de winsten en 
baten waarvan de overnemende vennootschap haar vroegere bedrijfsverliezen wil aftrekken, uit abnormale 
voordelen voortkomen, in de zin van de voornoemde wetsbepalingen, dient te worden nagegaan of de 
voordelen die de overnemende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks uit de overgenomen 
vennootschap heeft behaald, in economisch verantwoorde omstandigheden zijn verkregen en niet alleen om, 
met het oog op belastingontwijking, de aftrek van voormelde bedrijfsverliezen mogelijk te maken en vaststelt 
dat te dezen "het abnormaal karakter van de voordelen hieruit volgt dat zij te wijten zijn aan de abnormale 
overdracht van de exploitatie van een voorspoedige vennootschap, alleen om haar winsten over te dragen 
naar een zieltogende onderneming en ze te compenseren met de vroegere verliezen van die onderneming die 
normalerwijze niet kunnen worden teruggewonnen".~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Vennootschappen - Fusie - 
Overname - Winsten en baten - Vroegere bedrijfsverliezen - Abnormale voordelen - Aftrek

12 januari 1995F.94.0046.F AC nr. ...

De in artikel  70, § 2, W.btw bedoelde geldboete is een van de belasting aftrekbare bedrijfslast.~

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Administratieve geldboeten 
bedoeld in het W.btw

- Art. 50, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

3 september 2004F.02.0050.N AC nr. 379

Indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten, waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, 
op te nemen in de aangifte in de personenbelasting, worden deze inkomsten afzonderlijk belast, tenzij 
globalisatie voordeliger is, hetgeen voor gevolg heeft dat deze inkomsten ook onderworpen zijn aan de 
bijzondere heffing op de hoge roerende inkomsten (1). (1) Zie Cass., 1 juni 1995, AR nr F.94.0138.F, A.C., 1995, 
nr 275; Cass., 3 sept. 2004, AR nr F.03.0047.N, www.cass.be.

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Niet ingehouden voorheffing - Verplichting tot aangifte - Verzuim

- Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Artt. 212, eerste lid en 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 93, § 1, 1°bis en 5°, 164, eerste lid, 3°, 165 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 september 2004F.03.0047.N AC nr. 380

Uit artikel 220bis W.I.B.(1964) volgt dat de belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen, 
niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse 
aangifte in die belasting te vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop de roerende 
voorheffing is ingehouden; zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende werking van 
de roerende voorheffing als bedoeld in die bepaling kunnen beroepen wanneer op de door hen genoten 
inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden, zodat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op 
te geven in hun aangifte in de personenbelasting (1). (1) Zie Cass., 1 juni 1995, AR nr F.94.0138.F, A.C., 1995, nr 
275; Cass., 3 sept. 2004, AR nr F.02.0050.F, www.cass.be.

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Bevrijdende werking - Niet ingehouden voorheffing
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- Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 oktober 2003F.02.0044.F AC nr. 478

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 3 okt. 2003, AR F.02.0044.F, A.C., 2003, nr ...

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Geen belasting - Teruggave van de voorheffing

Uit de artt. 290 en 291 W.I.B. 1992 volgt dat de wetgever elke teruggave van de onroerende voorheffing 
uitgesloten heeft wanneer er geen personenbelasting verschuldigd is, met name wanneer die belasting niet 
tijdig ten kohiere is gebracht (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2003, nr ...

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Geen belasting - Teruggave van de voorheffing

- Artt. 290 en 291 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

2 oktober 2003F.00.0077.N AC nr. 472

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan enige aanslag, niet meer verrekend konden 
worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen (1). (1) Cass., 15 sept. 2000, AR F.98.0060.N, A.C., 2000, nr 471; 
A.F.T., 2000, 533, met noot D. JAECQUES; zie ook Cass., 23 sept. 1999, AR F.96.0028.N, A.C., 1999, nr 482.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - Inhouding 
door de Staat - Moratoire interesten

- Artt. 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, A.C. 2001, nr ...

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Immuniteit - Nationale domeingoederen - Onroerende 
goederen zonder opbrengst - Stad Brussel - Grote Eeuwfeestpaleizen

Het kadastraal inkomen van het omvangrijke gebouwencomplex van de Grote Eeuwfeestpaleizen die opgericht 
zijn voor de Wereldtenstoonstelling van 1935 op de Heyzel, en die de Stad Brussel tegen betaling van een 
retributie en het ontvangen van verschillende andere voordelen, ter beschikking stelt van een 
concessiehouder, die ze door gebruik te maken van commerciële promotietechnieken, mag exploiteren, is niet 
van onroerende voorheffing vrijgesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Nationale domeingoederen - Onroerende 
goederen zonder opbrengst - Stad Brussel - Grote Eeuwfeestpaleizen

- Art. 253, eerste lid, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 157, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 februari 2002F.98.0053.F AC nr. 93

Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artt. 10 en 11 Gw. indien het in die zin wordt geïnterpreteerd 
dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende 
voorheffing niet op de belasting kon worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke 
aanslagtermijn (1). (1) Grondwettelijk Hof 20 sept. 2001, nr. 113/2001, B.S. 20 nov. 2001, p. 39334; W.I.B. 
[1992] voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 
maart 1999, p. 9882.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige 
aanslag - Terugbetaling - Moratoire interest - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de 
rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest (1). (1) Cass. 4 juni 1998, A.R. 
C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass. 19 feb. 1993, A.R. F1955N, nr. 108; 18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 
maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165; 4 mei 1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225; 23 sept. 1999, 
A.R. F.96.0028.N, nr. 482.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige 
aanslag - Terugbetaling - Moratoire interesten
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- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer voor het Hof van Cassatie een middel een in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof 
bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in de bijzondere wet omschreven 
grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het niet toekennen van moratoire interest aan de 
betrokken belastingplichtige wanneer de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke 
ten laste van die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was, 
moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass. 14 
feb. 1995, A.R. P.93.0780.N en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247.N, nrs. 88 en 255; 26 juni 1997, A.R. C.96.0372.F, 
nr. 304; zie Cass. 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige 
aanslag - Terugbetaling - Moratoire interesten - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van 
de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 december 2001F.99.0081.F AC nr. ...

De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is ingekohierd, maar die het 
bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die het heeft begaan, is een belasting in de zin van 
artikel 308, eerste lid, W.I.B. (1964); de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van 
moratoriuminterest (1). (1) Cass., 17 jan. 2000, volt. terechtz., AR F.98.0031.F, nr 35, met concl. O.M.; zie cass., 
8 dec. 2000, AR F.99.0073.N, nr 679; W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Terugbetaling - Moratoire interest

- Artt. 365, 412, eerste lid, en 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 december 2000F.99.0044.N AC nr. ...

De belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de inkomsten van roerende goederen 
en kapitalen niet aan te geven, kan achteraf de roerende voorheffing niet terugkrijgen, ook al wijt hij het niet-
aangeven aan een vergissing, zelfs al is deze van louter materiële aard (1). (1) Cass. 23 april 1992, AR F.1141.F, 
A.C. 1991-92, nr 446.

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Roerende goederen en kapitalen - Niet-aangegeven inkomsten - 
Verzoek om teruggave van de voorheffing

- Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 313 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 december 2000F.99.0073.N AC nr. ...

De roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven termijn is gestort wordt ingekohierd en verwerft 
het karakter van een belasting; de terugbetaling van het bedrag dat bij niet-betaling van de roerende 
voorheffing werd ingekohierd en moet terugbetaald worden kan rente opleveren (1). (1) Cass., 17 jan. 2000, 
AR F.98.0031.F, nr 35.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - 
Terugbetaling - Moratoriuminterest

- thans art. 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 oktober 2000F.99.0027.N AC nr. ...

In geval van terugbetaling van belastingen, wordt geen moratoriuminterest toegekend wanneer hij geen 200 
BEF per maand bedraagt.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - 
Inkohiering - Terugbetaling van belastingen - Moratoire interest

- Art. 419, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 september 2000F.98.0060.N AC nr. ...
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Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, wegens laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend 
konden worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen (1). (1) Zie Cass. 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr 482.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - Inhouding 
door de Staat - Moratoire interesten

- Artt. 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek

25 mei 2000F.97.0019.N AC nr. ...

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is vrijgesteld van elke belasting ten behoeve van de Staat, 
zomede van elke provincie- en gemeentebelasting, wegens de voor het oprichten of exploiteren van 
watervoorzieningsdiensten bestemde immobiliën, voorwerpen en personeel. Om terzake van de onroerende 
voorheffing te kunnen worden vrijgesteld, is het niet vereist dat zowel de bovengrond als de ondergrond van 
een onroerend goed uitsluitend voor watervoorziening moeten bestemd zijn.

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - 
Voorwaarden inzake vrijstelling - Bestemming van het onroerend goed

- Artt. 2, 3 en 10 KB 16 april 1987

- Art. 2 KB 16 maart 1957 tot vaststelling van het tuchtreglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

10 april 2000F.98.0024.F AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing betreffende dividenden die aan niet-inwoners zijn toegekend, ten dele 
onverschuldigd betaald is, veroordeelt de rechter wettig de Belgische Staat om, ingevolge artikel  308 W.I.B. 
(1964) moratoire interest te betalen, berekend op aan het aan de schuldenaar terug te betalen bedrag; de 
omstandigheid alleen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem worden 
terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen, wijzigt 
hun karakter van belasting niet (1). (1) Zie Cass. 24 okt. 1996, A.R. F.96.0001.F, nr. 400; 11 juni 1999, A.R. 
F.98.0105.N-F.98.0107.N, nr. 349; vgl. Cass. 12 okt. 1995, A.R. F.93.0120.N, nr.433; 17 jan. 2000, voltallige 
zitting, A.R. F.98.0031.F, nr...., met concl. O.M.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Terugbetaling van de 
voorheffingen - Roerende voorheffing - Belasting van niet-inwoners - Interesten - Moratoire interesten - Schuldenaar

- Art. 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 april 2000F.98.0110.F AC nr. ...

Wanneer de bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de 
rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest (1). (1) Cass. 4 juni 1998, A.R. 
C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass. 19 feb. 1993, A.R. F1955N, nr. 108; 18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 
maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165; 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr 482; vgl. Cass. 4 mei 
1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225; 19 jan. 1996, A.R. F.95.0045.F, nr. 43; 26 maart 1998, bep. k., A.R. F.95.0050.N, 
nr. 170.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Niet-inwoners - 
Bedrijfsvoorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling - Moratoire interesten

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

31 januari 2000F.99.0109.F AC nr. ...

Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft betaald aan roerende 
voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met hetzelfde onderwerp in de zin van artikel  26, § 2, 
derde lid, 1,  Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.

Voorheffingen en belastingkrediet - Allerlei - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Rechtbanken - Verplichting om een 
prejudiciële vraag te stellen - Uitzondering - Prejudiciële vraag - Zelfde onderwerp - Begrip - Roerende voorheffing - 
Bedrijfsvoorheffing - Teruggave

- Art. 419 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 26, § 2, derde lid, 1° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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17 januari 2000F.98.0031.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 17  jan. 2000, voltallige zitting, A.R. F.98.0031.F, A.C. 2000, nr...

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - 
Terugbetaling - Moratoriuminterest

De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is ingekohierd, maar die het 
bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die het heeft begaan, is een belasting in de zin van 
artikel  308, eerste lid, W.I.B. (1964); de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van 
moratoriuminterest.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing - 
Terugbetaling - Moratoriuminterest

- Artt. 365, 412, eerste lid, en 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.99.0062.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd op het bedrag van de terug te geven bedrijfsvoorheffing in de mate waarin 
de overeenkomstig artikel  266 W.I.B. ingekohierde personenbelasting gekweten werd door verrekening van 
voormelde bedrijfsvoorheffing.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Inkohiering van de belasting - Terugbetaling - 
Moratoriuminteresten

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 juni 1999F.98.0105.N AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is geïnd, 
moet de Belgische Staat niet alleen het ten onrechte geïnde gedeelte van de roerende voorheffing 
terugbetalen aan de in het buitenland gevestigde vennootschap, die dividenden geniet, maar ook de moratoire 
interesten eraan toevoegen.

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

18 maart 1999C.97.0451.F AC nr. ...

Wanneer echtgenoten gescheiden van goederen zijn, kan de curator van het faillissement van de echtgenoot 
niet verkrijgen dat de echtgenote veroordeeld wordt om het overschot terug te geven van de 
bedrijfsvoorheffing die wegens haar beroepswerkzaamheid aan de Schatkist is betaald.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Overschot - Teruggave - Belastingschuldigen die gescheiden van 
goederen zijn

- Art. 1466 Burgerlijk Wetboek

4 juni 1998C.95.0065.N AC nr. ...

Wanneer roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag moeten worden 
terugbetaald, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoriuminterest.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Laattijdigheid van de aanslag - Teruggave - Moratoire interest

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Laattijdigheid van de aanslag - Teruggave - Moratoire interest

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 maart 1998F.95.0050.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft op een overeenkomstig 
artikel   266 W.I.B.  (1964) ingekohierde en door verrekening van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten 
belasting en niet op een overschot van voorheffingen en voorafbetalingen.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Moratoire interesten
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- Artt. 308 en 309, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 november 1997S.97.0078.N AC nr. ...

De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf verlaat, 
verschuldigd is ingevolge een niet-concurrentiebeding dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een 
vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van 
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Arbeidsovereenkomst - Einde - Concurrentiebeding - Werkgever - 
Forfaitaire compensatoire vergoeding - Belastbare bezoldiging

- Artt. 31, eerste en tweede lid, 3° en 273, enig lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet 
van 22 juli 1993

- Artt. 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

2 januari 1997F.96.0062.F AC nr. ...

Zodra één van de in artikel 260 W.I.B. (1992) gestelde voorwaarden niet meer vervuld is, verliest de 
belastingplichtige definitief het voordeel van de voorkeurregeling die door die bepaling ten voordele van de 
eigenaars van bescheiden woningen is ingevoerd.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vermindering - Bescheiden woning - Voorwaarden

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 oktober 1996F.96.0001.F AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is geïnd, 
moet de Belgische Staat niet allen het ten onrechte geïnde gedeelte van de roerende voorheffing terugbetalen 
aan de in het buitenland gevestigde venootschap, die dividenden geniet, maar ook de moratoire interesten 
eraan toevoegen.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 januari 1996F.95.0045.F AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft op een overeenkomstig 
artikel   266 W.I.B.  (1964) ingekohierde en door verrekening van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten 
belasting en niet op een overschot van voorheffingen.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Moratoire interesten

- Artt. 308 en 309, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 oktober 1995F.93.0120.N AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders onverschuldigd werd betaald, 
vermag de rechter niet, op grond van artikel 308 W.I.B.  (1964), de Belgische Staat ertoe te veroordelen op het 
aan de belastingschuldige terug te geven bedrag moratoriuminterest te betalen vanaf de maand volgend op de 
betaling van de onverschuldigde voorheffing.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 juni 1995F.93.0021.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni 1995, A.R., F.93.0021.N, AC, 1995, nr.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Onmogelijkheid - 
Bedrijfsvoorheffing - Verrekening met belastingen

Uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit 
het aan artikel 211, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat 
de Belgische Staat die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die niet kan worden verrekend met enige belasting, 
tot terruggave ervan moet worden veroordeeld.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Onmogelijkheid - 
Bedrijfsvoorheffing - Verrekening met belastingen
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- thans art. 304, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 211, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 170 Grondwet 1994

9 juni 1995F.93.0033.N AC nr. ...

Uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit 
het aan artikel 211, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat 
de Belgische Staat die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die niet kan worden verrekend met enige belasting, 
tot teruggave ervan moet worden veroordeeld.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Onmogelijkheid - 
Bedrijfsvoorheffing - Verrekening met belastingen

- thans art. 304, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 211, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 170 Grondwet 1994

1 juni 1995F.94.0138.F AC nr. ...

Wanneer een vennootschap nagelaten heeft de voorheffing op de door haar vennoten ontvangen roerende 
inkomsten in te houden, kunnen de vennoten zich niet beroepen op de bevrijdende werking van de roerende 
voorheffing en evenmin, in voorkomend geval, ontkomen aan de bijzondere heffing op de hoge roerende 
inkomsten.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Niet-aangegeven inkomsten - Niet ingehouden voorheffing - 
Geen bevrijdende werking - Bijzondere heffing op hoge roerende inkomsten

- Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 mei 1995F.94.0019.F AC nr. ...

Wanneer de belasting is ingekohierd en de bedrijfsvoorheffing met die belasting is verrekend, heeft de 
voorheffing het karakter van een belasting en vormt zij, als zij geheven is van en verrekend met een volkomen 
onverschuldigde belasting, geen overschot van voorheffing in de zin van artikel  309, 2°, W.I.B. (1964); daaruit 
volgt dat de belastingplichtige naast de teruggave van de voorheffing ook recht heeft op moratoire interest.~

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire interesten

- Artt. 308 en 309, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 maart 1995F.94.0030.F AC nr. ...

Wanneer bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald wegens de laattijdigheid van de aanslag, kan de 
rechter de Staat niet veroordelen tot betaling van moratoire interest op grond van artikel   308 W.I.B. (1964).~

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire interesten

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

VOORZIENING IN CASSATIE

24 december 2004F.02.0064.N AC nr. 626

De door de griffie gedane kennisgeving van het arrest inzake inkomstenbelastingen, die de termijn voor het 
cassatieberoep doet lopen, kan aan een vennootschap in vereffening niet alleen geldig worden gedaan op haar 
maatschappelijke zetel, maar ook op het in het arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar.

Voorziening in cassatie - Termijn - Aanvang - Kennisgeving van het arrest - Vennootschap in vereffening - Modaliteiten

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 februari 2004F.02.0002.N AC nr. 80
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Wanneer het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het appèlgerecht niet is ondertekend, stelt het Hof in 
een tussenarrest vast dat de vraag rijst naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, en beveelt het de 
verdaging van de zaak naar een openbare rechtszitting waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal 
nemen en partijen zullen worden gehoord (1) (2). (1) Zie Cass., 15 feb. 1967, A.C., 1967, 759; Cass., 20 jan. 
1970, A.C., 1970, 453; Cass., 19 feb. 1987, AR F.849.F, A.C., 1986-87, nr 366. (2) Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van 
toepassing vooraleer het werd opgeheven bij artikel  34 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999 met ingang 
vanaf 1 maart 1999.

Voorziening in cassatie - Vorm van het cassatieberoep - Vermeldingen - Verzoekschrift niet ondertekend - Gevolgen - 
Rechtspleging voor het Hof

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het ontbreken van de ondertekening van het cassatieberoep op het aan het Hof voorgelegd 
verzoekschrift niet aan eiser in cassatie kan worden verweten, ingevolge het zoek raken van het origineel 
verzoekschrift ter griffie waar het werd neergelegd, verklaart het Hof het cassatieberoep ontvankelijk (1). (1) 
Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van toepassing vooraleer het werd opgeheven bij artikel  34 wet 15 maart 1999, 
B.S., 27 maart 1999 met ingang vanaf 1 maart 1999.

Voorziening in cassatie - Vorm van het cassatieberoep - Vermeldingen - Verzoekschrift niet ondertekend - Gebrek niet aan 
eiser te wijten

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

2 oktober 2003F.01.0069.N AC nr. 473

De kennisgeving van het bestreden arrest die de bij artikel 388, tweede lid, van het W.I.B. (1992) bepaalde 
termijn van drie maanden voor het indienen van een cassatieberoep doet lopen, gebeurt op de datum waarop 
de griffie het arrest toezendt aan de woonplaats of aan de zetel van de partij waaraan de kennisgeving moet 
geschieden (1). (1) Cass., 20 feb. 1998, AR F.96.0127.N, A.C. 1998, nr 103; Pas., 1998, I, nr 103 met concl. 
Eerste adv-gen. LECLERCQ, Cass., 23 feb. 1998, AR F.97.0110.F, A.C., 1998, nr 105.

Voorziening in cassatie - Termijn - Aanvangspunt - Kennisgeving van het bestreden arrest

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32 Gerechtelijk Wetboek

15 mei 2003F.02.0041.F AC nr. 299

Niet ontvankelijk zijn de middelen die klaarheid en nauwkeurigheid missen welke vereist zijn opdat het Hof 
zonder gevaar voor vergissing de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, alsook de 
juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven kan onderscheiden (1). (1) Cass., 23 okt. 2000, AR 
F.99.0106.F, nr 569.

Voorziening in cassatie - Vage middelen - Begrip - Ontvankelijkheid

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag voor het Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake 
inkomstenbelastingen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken om uitspraak 
te doen over die vraag (1). (1) Zie concl. O.M.

Voorziening in cassatie - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 juni 2002F.01.0044.F AC nr. 337

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 juni 2002, AR nr F.01.0044.F, A.C., 2002, nr ... .

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Verzaking - Afstand - Vorm
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Inzake inkomstenbelastingen kan de advocaat van een partij, in naam van die partij en bij akte die aan de 
tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter griffie van het Hof werd neergelegd, afstand doen 
van één van de middelen die hij in het cassatieverzoekschrift had voorgedragen (1). (1) Zie concl. O.M. Het in 
die conclusie aangehaalde arrest van het Hof van 6 nov. 2000 is intussen gepubliceerd in A.C., nr. 598.

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Verzaking - Afstand - Vorm

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.

Voorziening in cassatie - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0142.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 
28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. ... .

Voorziening in cassatie - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

19 november 2001F.00.0096.F AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord (1). (1) Cass., 11 mei 1998, AR. F.97.0091.F, nr. 239; artikel  389, eerste lid, W.I.B. 
(1992), vóór de opheffing ervan bij de W. 15 maart 1999.

Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie van wederantwoord - Geen grond van niet-ontvankelijkheid tegen de 
voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 22 okt. 2001, AR C.99.0216.F, A.C., 2001, nr ...

Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - Algemeen beginsel van het 
recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, A.C., nr. ... .

Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Voorwaarden

Voorziening in cassatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid - 
Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil
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Het Hof van Cassatie moet het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stellen betreffende de schending 
door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt 
hoe hij t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat een aantasting 
vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van de non-
discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden (1). (1) Zie concl. O.M. Tot staving van 
de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage, Brussel, 1995, 
blz. 714. Uit de door die auteur vermelde rechtspraak blijkt dat de personen die onder de toepassing van de 
betrokken bepalingen vallen, zonder dat verdere verduidelijking is vereist, een categorie van personen vormen 
die alleen vergeleken dienen te worden met degenen die onder de toepassing van andere, duidelijk geachte 
wetten vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te vallen.

Voorziening in cassatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid - 
Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil

- Artt. 34 en 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De artikelen. 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak 
doen op beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn ingesteld, 
zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, brengen de rechtszekerheid niet in het gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet 1994 niet (1). (1) Zie concl. O.M.

Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - Algemeen beginsel van het 
recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

De artt. 861 en 867 Ger. W. houden geen verband met de voorwaarden van ontvankelijkheid van de 
rechtsmiddelen, en dus ook niet van het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen (1). (1) Zie concl. O.M. 
Tot staving van de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de jurisprudence de la Cour 
d'arbitrage, Brussel, 1995, blz. 714. Uit de door die auteur vermelde rechtspraak blijkt dat de personen die 
onder de toepassing van de betrokken bepalingen vallen, zonder dat verdere verduidelijking is vereist, een 
categorie van personen vormen die alleen vergeleken dienen te worden met degenen die onder de toepassing 
van andere, duidelijk geachte wetten vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te 
vallen.

Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Voorwaarden

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

28 september 2001F.99.0146.N AC nr. ...

Wanneer uit het middel zelf blijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd wordt, volgens de 
betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een fiscale voorziening heeft ingesteld op een 
ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht 
was, wordt aldus geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de gevolgen die 
noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal procesrecht in de tijd: de opgeworpen vraag 
valt dan ook niet onder de toepassing van artikel  26 van de wet op het Grondwettelijk Hof en dient derhalve 
niet prejudicieel te worden gesteld (1). (1) Cass. april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111.

Voorziening in cassatie - Ingesteld voor het van kracht zijn van de nieuwe fiscale procedure - Eruit voortvloeiende ongelijke 
behandeling - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

18 mei 2001F.00.0022.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk, ook al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare orde raken, is het middel dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de 
feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing 
noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Zie cass. 1 juni 1995, A.R. F.94.0138.F, nr 275.

Voorziening in cassatie - Nieuw middel - Middel gegrond op verdragsbepalingen die openbare orde raken - Feitelijke 
gegevens niet blijkend uit de bestreden beslissing of uit stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan - Ontvankelijkheid

29 januari 2001F.99.0148.F AC nr. ...

Art. 1097 Ger.W., gewijzigd bij de wet van 14 november 2000, is van toepassing op belastingzaken (1). (1) Zie 
wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1107 en 1109 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 420bis 
en 420ter van het Wetboek van Strafvordering en wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
m.b.t. de tussenkomst van het openbaar ministerie in de rechtspleging voor het Hof van Cassatie en, in 
burgerlijke zaken, voor de feitenrechter, verslag namens de Commissie voor Justitie uitgebracht door de H. 
Claude Desmedt en Mevr. Fauzaya Talhaoui, Gedr. St. K., zitt. 1999-2000, nr. stuk 500545/007, p. 23; over de 
toestand van voor de Wet 14 nov. 2000, zie cass., 9 okt. 2000, AR. F.99.0079.F, nr ...; Wet 14 nov. 2000, artikel  
6, B.S. 19 dec. 2000, p. 42218.

Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 2001F.99.0134.N AC nr. ...

De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te 
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de kennisgeving 
moet geschieden (1). (1) Cass. 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, nr 103.

Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving - Woonplaats

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 november 2000F.97.0024.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het 
internationaal recht zou zijn miskend maar niet aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn.

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddelen - Vereiste vermeldingen - Algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het 
internationaal recht - Gebrek aan opgave van de geschonden verdragsregels - Ontvankelijkheid van het middel

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 oktober 2000F.99.0079.F AC nr. ...

Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen (1). (1) Cass., 9 sept. 1988, A.R. F1576N, 
nr. 20; 20 feb. 1997, A.R. F.96.0103.F, nr. 102; 20 feb. 1998, A.R. F.96.0127.F, nr. 103, met concl. O.M. in Bull. 
en Pas., 1998,I, nr. 103; zie in dezelfde zin Cass. 29 maart 1972 (AC 1972, 727) en de noot 1 p. 727; 27 nov. 
1975 (ibid. 1976, 399); 1 feb. 1999, A.R. F.98.0018.F, nr.54, met concl. O.M.; Vgl. Cass. 10 april 2000, A.R. 
F.98.0114.F, nr. ... Volgens een vaste rechtspraak beslist het Hof dus dat artikel  1097 Ger.W. niet van 
toepassing is inzake inkomstenbelastingen. Het onderhavige arrest, dat niet naar artikel  1097 Ger.W. verwijst, 
sluit zich bij die oplossing aan. Het voornoemde arrest van het Hof van 10 april 2000 beslist niets anders, maar 
het bevestigt, zelfs impliciet, de in de samenvatting vermelde regel. Het arrest van het Hof van 10 april 2000 
beslist enkel dat de verzoekende partij, aangezien de grond van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve door het 
O.M. tegen de voorziening was opgeworpen, niet aan die partij ter kennis was gebracht, ingevolge het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging in staat moet worden gesteld om die grond van niet-
ontvankelijkheid te beantwoorden, en, in voorkomend geval, de aangevoerde onregelmatigheid te herstellen; 
derhalve beslist genoemd arrest dat, inzake gemeentebelastingen, de machtiging van de gemeenteraad aan 
het college van burgemeester en schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, 
ofwel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op een door het college van burgemeester en 
schepenen ingestelde vordering tot bewaring van rechten, mag worden overgelegd ten bewijze dat het 
cassatieberoep toelaatbaar is tot aan de sluiting van het debat, dus zelfs nadat het O.M. zijn conclusie heeft 
genomen. Met andere woorden, het arrest van het Hof van 10 april 2000 past artikel  1097, tweede lid, Ger.W. 
niet toe, maar zijn beslissing is integendeel louter op het voornoemde rechtsbeginsel gegrond, precies omdat 
het voornoemde artikel  1097 geen toepassing vindt.

Voorziening in cassatie - Kennisgeving - Grond van niet-ontvankelijkheid - Openbaar ministerie
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- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2000F.99.0054.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende grieven aanvoert maar niet 
voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst welke wetsbepalingen geschonden zijn.

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Afzonderlijke grieven

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 december 1999F.96.0120.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk zijn de middelen die, in zake inkomstenbelastingen, schending aanvoeren van verschillende 
wetsbepalingen en vervolgens verschillende grieven aanvoeren, maar niet aangeven, onderdeel per onderdeel, 
welke wetsbepalingen op elke van de grieven betrekking hebben.

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Geschonden wetsbepalingen - Middel dat verschillende grieven aanvoert - Middel 
dat niet voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt

- thans art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 289 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 november 1999F.98.0115.F AC nr. ...

In de regel is te laat ingesteld en, bijgevolg, niet ontvankelijk de voorziening gericht tegen de 
eindbeschikkingen van een arrest inzake directe belastingen, wanneer die voorziening meer dan drie maanden 
na de kennisgeving van het arrest werd ingesteld. (Impliciet).

Voorziening in cassatie - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Hof van beroep - Arrest - Eindbeschikkingen - 
Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1999F.99.0048.F AC nr. ...

Voorzieningen in cassatie tegen arresten gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep die voor 1 maart 
1999 zijn ingesteld, worden geheel geregeld door de artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasselijk waren voor 
hun opheffing bij artikel  34 Wet 15 maart 1999.

Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

22 november 1999F.99.0059.F AC nr. ...

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat ingevolge artikel  7, tweede lid, Wet 23 dec. 1986 betreffende de 
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen toepasselijk is op de directe 
gemeentebelastingen, bepaalt dat het verzoekschrift waarbij tegen het arrest van het hof van beroep 
voorziening in cassatie wordt ingesteld, ter griffie van het hof van beroep wordt afgegeven; die wetsbepaling 
wordt niet nageleefd door de eiser tot cassatie die het verzoekschrift niet ter griffie afgeeft, maar het per brief 
naar die griffie verstuurt.

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Brief

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

29 oktober 1999F.98.0032.F AC nr. ...

De voorziening ingesteld door een geschrift "verzoekschrift tot cassatie" dat vermeldt dat het opgemaakt is 
door een advocaat en een leesbare handtekening draagt gevolgd door de term "loco" en de naam van 
voornoemd advocaat, maar zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar, is niet 
ontvankelijk.

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Handtekening - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet 
vermelde hoedanigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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Aangezien een voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt ingesteld, dient dat 
verzoekschrift noodzakelijkerwijs ondertekend te zijn door eiser, door een advocaat of door een bijzonder 
gevolmachtigde.

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Handtekening - Verplichting - Geldigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 juni 1999F.99.0049.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass. 21 juni 1999, A.R. nr F.99.0049.N (volt. terechtz.), A.C., 1999, nr....~

Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

De cassatieberoepen tegen beslissingen gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep ingeleid voor 1 
maart 1999, worden volledig beheerst door de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze bestonden voor hun opheffing bij artikel 34 van de wet van 15 maart 
1999.~

Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

De directeur der belastingen treedt noodzakelijk en uitsluitend op als orgaan van de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister van Financiën; hij is bevoegd om, zonder vermelding van enige andere 
opdracht dan die welke voortvloeit uit zijn eigen hoedanigheid, cassatieberoep in te stellen.~

Voorziening in cassatie - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift tot cassatie - Belgische 
Staat - Minister van Financiën - Bevoegde directeur - Machtiging

- Artt. 297, eerste lid, 377 en 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Uit het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat het verzoekschrift tot cassatie namens de Staat 
wordt ondertekend door de bevoegde directeur; de handtekening op het verzoekschrift wordt geacht tot 
bewijs van het tegendeel die te zijn van de daarop vermelde handelende ambtenaar.~

Voorziening in cassatie - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift tot cassatie - Belgische 
Staat - Minister van Financiën - Bevoegde directeur - Handtekening - Bewijs

- Artt. 297, eerste lid, en 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

1 februari 1999F.98.0018.F AC nr. ...

De akten van afstand of van hervatting van geding, de toestemmingen om te pleiten, alsook de stukken die 
worden overgelegd tot staving van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, kunnen, hoewel de wet dat in 
belastingzaken niet uitdrukkelijk bepaalt, worden neergelegd na het verstrijken van de termijnen die 
vastgelegd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B.  (1992) die, ingevolge artikel   7, tweede lid, W.  23 dec. 1986, 
toepasselijk zijn inzake directe gemeentebelastingen, en, in voorkomend geval, na het verstrijken van de 
termijn voor de afgifte van een memorie van wederantwoord;  die neerlegging moet evenwel gebeuren 
voordat het openbaar ministerie conclusie neemt.

Voorziening in cassatie - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Afstand - Hervatting van geding - 
Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - Overlegging

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Artt. 388 en 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 1 feb. 1999, AR F.98.0018.F, A.C., 1999, nr. ...

Voorziening in cassatie - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Afstand - Hervatting van geding - 
Toelatingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Verantwoording - Overlegging

1 februari 1999F.98.0055.F AC nr. ...

De voorziening in cassatie inzake directe belastingen, die wordt ingesteld door ter griffie van het hof van 
beroep een verzoekschrift neer te leggen, is niet ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat genoemd verzoekschrift voor de neerlegging ervan, aan de verwerende partij is 
betekend.

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Betekening - Verzuim

- Art. 388, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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18 januari 1999F.98.0036.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat met een geschrift "verzoekschrift tot cassatie" genaamd wordt ingesteld, is niet 
ontvankelijk wanneer dat geschrift vermeldt dat het door een advocaat opgesteld is maar een onleesbare 
handtekening draagt, zonder vermelding van de identiteit en de hoedanigheid van de ondertekenaar, en met 
het woord "loco" en de naam van voornoemd advocaat.~

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Handtekening - Onleesbare handtekening - Ondertekenaar - Identiteit - 
Hoedanigheid - Geen vermelding van identiteit - Niet vermelde hoedanigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Aangezien cassatieberoep inzake directe belastingen bij wege van een verzoekschrift wordt ingesteld moet het 
noodzakelijkerwijs ondertekend zijn door de eiser, door een advocaat of door een bijzondere volmachtdrager.
~

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Handtekening - Verplichting - Geldigheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 december 1998F.98.0004.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 3 dec. 1998, AR F.98.0004.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr...~

Voorziening in cassatie - Stukken - Neerlegging - Termijn

Voorziening in cassatie - Memorie van wederantwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

Voorziening in cassatie - Betekening - Termijn

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld voor de 
neerlegging ervan ter griffie van het hof van beroep aan verweerder worden betekend.~

Voorziening in cassatie - Betekening - Termijn

- Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake inkomstenbelastingen moet de memorie van wederantwoord van eiser tot cassatie worden neergelegd 
ter griffie van het Hof van Cassatie; die wettelijke verplichting wordt niet nagekomen wanneer eiser tot 
cassatie in plaats van zijn memorie van wederantwoord op die griffie neer te leggen, die memorie aan haar 
toezendt bij ter post aangetekende brief.~

Voorziening in cassatie - Memorie van wederantwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Inzake inkomstenbelastingen moeten de stukken waarvan eiser gebruik wenst te maken voor het Hof van 
Cassatie, die niet voorkomen in het voor het hof van beroep samengestelde dossier en die geen verband 
houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep of andere stukken zijn dan akten houdende afstand, 
hervatting van geding of toestemmingen om te pleiten, gevoegd worden bij het cassatieverzoekschrift dat 
binnen de wettelijke termijn op de griffie van het hof van beroep is neergelegd.~

Voorziening in cassatie - Stukken - Neerlegging - Termijn

- Art. 388, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

10 september 1998F.97.0074.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat een onwettigheid aanvoert, zonder de desbetreffende wettelijke 
bepalingen als geschonden aan te wijzen.

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat in belastingzaken de miskenning van de 
bewijskracht van een akte aanvoert zonder te preciseren waarin de bewijskracht van die akte zou zijn miskend.

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Onduidelijk middel - Bewijskracht

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0071.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen slaat het Hof geen acht op een stuk getiteld "memorie van antwoord" dat ter 
griffie van het Hof is neergelegd en dat onder de woorden "loco" of "voor" en onder de naam van een 
advocaat, ondertekend is met een leesbare handtekening maar zonder vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar.~
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Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Ondertekening - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - 
Hoedanigheid - Niet vermelde hoedanigheid

- Art. 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0106.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen vermag de toelichting bij een middel dat middel niet aan te vullen of de 
onduidelijkheid ervan te verhelpen.~

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Onduidelijk middel - Toelichting

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0112.F AC nr. ...

Wanneer, inzake inkomstenbelastingen, de vernietiging van een in het Duits gewezen arrest van het Hof van 
beroep te Luik met verwijzing wordt uitgesproken, wordt de zaak verwezen naar een ander hof van beroep en 
niet naar het anders samengestelde Hof van beroep te Luik.~

Voorziening in cassatie - Taalgebruik - Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - In het Duits gewezen arrest van het Hof van 
beroep te Luik - Verwijzing na cassatie

- Art. 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 mei 1998F.97.0091.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat een onwettigheid aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende 
wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen.~

Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Ontvankelijkheid

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.~

Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-ontvankelijkheid aan het 
cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 maart 1998F.97.0026.F AC nr. ...

Inzake directe belastingen is, uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, een dictum niet 
onderscheiden van het door de voorziening bestreden dictum, wanneer tegen eerstgenoemd dictum door 
geen van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld omdat het eiser 
niet benadeelt en verweerder alleen kan benadelen als het bestreden dictum wordt vernietigd.

Voorziening in cassatie - Vernietiging - Omvang - Geen afzonderlijk dictum

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.~

Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-ontvankelijkheid aan het 
cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 februari 1998F.96.0127.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van een bijzondere wetsbepaling, wordt de bij het W.I.B.  (1992) bepaalde termijn van drie 
maanden om cassatieberoep in te stellen, niet verlengd wegens de afstand.

Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Verlenging - Afstand

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ... .

Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Verlenging - Afstand

Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum
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Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening tegen een inzake inkomstenbelastingen gewezen 
arrest, wanneer zij meer dan drie maanden na de kennisgeving van dat arrest is ingesteld.

Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Bestreden arrest - Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te 
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de kennisgeving 
moet geschieden.

Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen.

Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1997F.97.0025.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen, moet de memorie van antwoord van verweerder in cassatie op de griffie van het 
Hof van Cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de verweerder in cassatie die 
zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze per brief naar die griffie verstuurt.~

Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 november 1997F.97.0003.F AC nr. ...

Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt dat de memorie van antwoord van de verweerder in cassatie moet 
worden afgegeven ter griffie van het Hof van Cassatie;  aan die wetsbepaling wordt niet voldaan wanneer de 
verweerder in cassatie zijn memorie van antwoord niet op de griffie afgeeft, maar over de post toezendt.

Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief over de post

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 oktober 1997F.96.0089.F AC nr. ...

Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt dat de memorie van antwoord van de verweerder in cassatie moet 
worden afgegeven ter griffie van het Hof van cassatie; aan die wetsbepaling wordt niet voldaan wanneer de 
verweerder in cassatie zijn memorie van antwoord niet op de griffie afgeeft, maar over de post toezendt.~

Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer verweerder tegen een cassatieberoep inzake directe belastingen een middel van niet-
ontvankelijkheid opwerpt, kan eiser tegen dat middel van niet-ontvankelijkheid een memorie van 
wederantwoord indienen. (Impliciet)~

Voorziening in cassatie - Verweerder - Tegen de voorziening aangevoerd middel van niet-ontvankelijkheid - Eiser - Memorie 
van wederantwoord

- Art. 389, eerste lid in fine Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 september 1997F.97.0036.F AC nr. ...

Te laat ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest inzake directe 
belastingen, wanneer meer dan drie maanden zijn verstreken na de kennisgeving van dat arrest.~

Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Bestreden arrest - Kennisgeving

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 februari 1997F.96.0103.F AC nr. ...

Art. 1097 Ger.W. is niet toepasselijk inzake inkomstenbelastingen.~

Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving

- Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek
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Aangezien cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld door een verzoekschrift, moet dit 
verplicht worden ondertekend door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde;  een 
handtekening, ook al is ze onleesbaar, volstaat aangezien, enerzijds, in het verzoekschrift wordt uiteengezet 
dat eiser twee advocaten als raadsman heeft en hun naam wordt vermeld, en, anderzijds, voornoemde 
handtekening wordt voorafgegaan door de woorden "Voor verzoeker, zijn raadsman".

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Handtekening - Identificatie - Onleesbare handtekening

- Art. 388, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 289, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 januari 1997F.96.0062.F AC nr. ...

Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt dat de memorie van antwoord van de verweerder in cassatie op de 
griffie van het Hof van cassatie moet worden afgegeven;  die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de 
verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij ter post aangetekende 
brief naar die griffie verstuurt.~

Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief - Ter post aangetekende brief

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

12 december 1996F.96.0034.F AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft 
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de door die verweerder neergelegde 
memorie van antwoord.

Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie van wederantwoord - Geen middel van niet-ontvankelijkheid aan het 
cassatieberoep tegengeworpen - Ontvankelijkheid

5 september 1996F.96.0003.F AC nr. ...

Art. 389, eerste lid, van het W.I.B. (1992), dat door artikel  2 van het W.I.G.B.  toepasselijk wordt gemaakt op 
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, bepaalt dat de memorie van antwoord van 
verweerder in cassatie op de griffie van het Hof van cassatie moet worden afgegeven;  die wetsbepaling wordt 
niet nageleefd door de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze 
per brief naar die griffie verstuurt.

Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief

- Art. 2 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

- Art. 389, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 juni 1995F.93.0081.N AC nr. ...

Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening 
heeft opgeworpen, biedt geen wetsbepaling een eiser tot cassatie van een arrest van het hof van beroep dat 
inzake inkomstenbelastingen is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de memorie van antwoord die 
een verweerder in cassatie met toepassing van artikel  290 W.I.B. (1964) heeft ingediend.~

Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Vorm - Memorie van wederantwoord

- Art. 1094 Gerechtelijk Wetboek

- thans art. 389 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 290 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

31 maart 1995F.93.0119.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat alleen artikel  299bis W.I.B. (1964) als geschonden wetsbepaling aanduidt 
en niet artikel  1 K.B. 5 okt. 1978 tot uitvoering van de artt. 299bis en 299ter, §6, 2°, W.I.B. (1964) en van de 
artt. 30bis en 30ter, §9, 2° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op welke werkzaamheden artikel  
299bis W.I.B. (1964) van toepassing is.

Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Schending van artikel 299bis W.I.B. - Geen vermelding van K.B. van uitvoering - 
Vorm - Aanwijzing der geschonden wetsbepalingen

- Art. 1 KB 5 okt. 1978

- thans art. 400 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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- Art. 299bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP

24 december 2004F.02.0071.N AC nr. 627

Art. 377, tweede lid, W.I.B. (1992), volgens hetwelk de eiser aan het hof van beroep nieuwe bezwaren kan 
voorleggen voor zover zij onder meer een overtreding van de wet inroepen, beperkt dat begrip niet tot 
bezwaren die betrekking hebben op het voorwerp van de oorspronkelijke betwisting (1). (1) Zie de conclusie 
van het O.M.

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Overtreding van de wet

- Art. 377, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Concl. adv.-gen. Thijs, Cass., 24 dec. 2004, AR F.02.0071.N, A.C., 2004, nr

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Overtreding van de wet

12 maart 2004F.01.0023.F AC nr. 140

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de wetgeving op de voorzieningen in 
belastingzaken de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof 
van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 26 
juni 2000, A.R. F.99.0142.F. nr. 401.

Voorziening voor het hof van beroep - Omvang van de voorziening - Aard van de grieven - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - 
Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Voorziening voor het hof van beroep - Geen voorziening - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 mei 2003F.02.0025.F AC nr. 298

Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen over de voorzieningen van de 
belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de belastingen de openbare orde raken, zelf in feite en in 
rechte uitspraak doen binnen de perken van het aan het hof voorgelegd geschil; het is niet gebonden door de 
ramingen in de conclusies van de partijen of in de beslissing van de directeur en het kan meer bepaald eigen 
gronden aanvoeren om de heffing van het juiste bedrag te wettigen (1). (1) Cass., 4 feb. 1993, AR F.1232.F, nr 
76.

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheden van het hof van beroep

13 maart 2003F.01.0074.F AC nr. 166

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 13 maart 2003, AR F.01.0074.F, A.C., 2003, nr ... .

Voorziening voor het hof van beroep - Verval - Bezwaar - Geen titel om te belasten - Ontvankelijkheid

Een bezwaar dat aanvoert dat de titel om een belasting vast te stellen ontbreekt omdat de 
belastingverordening die als grondslag diende voor de betwiste belasting onwettig is en niet in werking is 
getreden, kan te allen tijde voor het hof van beroep worden aangevoerd, zelfs na verloop van de in artikel  
378, tweede lid, W.I.B. bedoelde termijn van 60 dagen (1) (2). (1) Zie concl. O.M. (2) Cass., 28 juni 1996, AR 
F.95.0074.F, nr 268 en concl. adv.-gen. J.-F. LECLERCQ in Bull. en Pas., 1996, I; 3 sept. 1968, A.C., 1969, 4 en 
concl. adv.-gen. Mahaux in Bull. en Pas., 1969, I, 4.

Voorziening voor het hof van beroep - Verval - Bezwaar - Geen titel om te belasten - Ontvankelijkheid

- Artt. 377, 378 en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

13 januari 2003F.99.0131.F AC nr. 26

P. 1327/30476-9-2016



De artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, daar de rechtzoekende op grond van die artikelen voor 
het hof van beroep enkel een nieuw bezwaar in de zin van die artikelen kan aanvoeren onder de aldaar 
bepaalde beperkende voorwaarden (1). (1) Grondwettelijk Hof 10 juli 2002, nr 127/2002, B.S. 13 nov. 2002, p. 
51008; W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij de Wet van 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Termijn - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 W.I.B. (1992), die 
op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de nieuwe, aan het hof van beroep onderworpen bezwaren 
uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet (1994), moet het Hof van Cassatie in beginsel daarover een 
prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 16 dec. 1997, AR. P.97.0510.N, nr. 559; 
W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Termijn - Grondwet - Overeenstemming - Hof van Cassatie - 
Verplichting - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, A.C. 2001, nr ...

Voorziening voor het hof van beroep - Wetsbepalingen - Rechtspraak in twee instanties - Niet-bestaan - Grondwet - 
Overeenstemming - Cassatiemiddel - Belang

De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak in twee instanties (1). (1) Grondwettelijk 
Hof, 28 maart 2002, nr 61/2002, B.S. 18 juni 2002, p. 27789; artt. 377 tot 385 W.I.B. (1992) vóór de wijziging 
ervan bij de W. van 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Niet-bestaan van een rechtspraak in twee instanties - Gelijkheid van de Belgen voor 
de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 278 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag voor het Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake 
inkomstenbelastingen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken om uitspraak 
te doen over die vraag (1). (1) Zie concl. O.M.

Voorziening voor het hof van beroep - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

27 juni 2002F.99.0133.N AC nr. 386

Wanneer het hof van beroep de bezwaren, ingediend door een andere persoon dan diegene op wiens naam 
de betwiste aanslag is ingekohierd, geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, dient het de betwiste aanslag niet 
noodzakelijk nietig te verklaren.

Voorziening voor het hof van beroep - Aanslag gevestigd op naam van gezinshoofd - Bezwaren ingediend door de andere 
echtgenoot - Bezwaren gegrond bevonden

- Artt. 267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.

P. 1328/30476-9-2016



Voorziening voor het hof van beroep - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0142.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 
28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. ... .

Voorziening voor het hof van beroep - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen toegekende rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

30 november 2001F.00.0085.F AC nr. ...

De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn bevoegdheid en de zaak 
verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst (1). (1) De voorziening in belastingzaken die ter griffie van 
het hof van beroep is neergelegd na de inwerkingtreding van de wetsbepalingen die de mogelijkheid een 
dergelijke voorziening bij dat hof in te stellen ophief, werd door de appèlrechters ontvankelijk verklaard en 
naar de bevoegde rechter verwezen. Het is immers niet omdat de appèlrechter niet langer bevoegd is om 
kennis te nemen van een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt, dat hij de voorziening niet ontvankelijk zou 
moeten verklaren; hij is immers verplicht de zaak te verwijzen naar de rechter die hij bevoegd acht (zie Cass., 
21 juni 1999, A.R F.99.0049.N, nr. 381). (Art. 660, eerste lid, Ger.W.; artikel  97, negende lid, W. 15 maart 
1999; art 11, eerste lid, W. 23 maart 1999).

Voorziening voor het hof van beroep - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Opheffing van de voorziening - Hof 
van beroep niet bevoegd - Ontvankelijkheid van de voorziening - Verwijzing naar de bevoegde rechter

- Art. 660, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2001F.99.0102.N AC nr. ...

Indien één van de partijen verstek laat gaan, vermag het hof van beroep uitspraak te doen bij een arrest dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen wanneer de kennisgeving van rechtsdag werd gedaan aan de in 
het beroep opgegeven woonplaats en gericht werd aan een persoon waarvan de naam op de aangetekende 
zending overeenkomt met de schrijfwijze ervan in de fiscale voorziening voor het hof van beroep.

Voorziening voor het hof van beroep - Verstek - Arrest op tegenspraak - Kennisgeving van rechtsdag - Vormvereisten

- Art. 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

14 mei 2001F.99.0153.F AC nr. ...

Art. 292 W.I.B. (1964) verbiedt de administratie niet een nieuw stuk in te dienen bij het hof van beroep 
waarnaar de zaak is verwezen en dat, na cassatie, kennis neemt van de zaak (1). (1) Zie cass. 23 jan. 1992, AR 
F.1125.F, nr. 269; 22 nov. 1999, AR F.98.0115.F, nr. 617; 4 mei 2000, AR F.97.0073.N, nr. 273; artikel  391 
W.I.B. (1992), vóór de opheffing ervan bij artikel  34 W. 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Verwijzing na cassatie - Stukken m.b.t. het geschil - Neerlegging ter griffie - Nieuw 
stuk

- Art. 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 oktober 2000F.99.0022.F AC nr. ...
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Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep ingesteld bij wege van een 
verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze 
vennootschap gaat, moet het in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te 
beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer bestuurders of door een of 
meer personen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen dat het 
geschil onder dat bestuur ressorteert (1). (1) Zie Cass., 25 juni 1968 (A.C. 1968, 1304), redenen; 22 dec. 1977 
(ibid. 1978, 501) en de door A.C. ondertekende noot; 17 jan. 2000, A.R. S.99.0097.F, nr. 36 en de noot; P. 
NICAISE, La société anonyme, in "Traité pratique de droit commercial", deel 4 o.l.v. C. JASSOGNE, nrs. 459 tot 
463, p. 324 tot 327; J. VAN COMPERNOLLE, L'action en justice des sociétés et groupements, T.P.R. 1980, p. 108 
en 109; vgl. Cass. 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27; 29 okt. 1999, A.R. F.98.0032.F, nr. 576; artikel  378, 
eerste lid, voor de wijziging ervan bij artikel  34 W. 15 maart 1999; zie ook artt. 522, § 2, en 525 Wetboek van 
vennootschappen.

Voorziening voor het hof van beroep - Handtekening - Naamloze vennootschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon

- Artt. 54, tweede en vierde lid, en 63 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 oktober 2000F.99.0043.F AC nr. ...

Art. 379 W.I.B. (1992), vóór de opheffing ervan bij W. 15 maart 1999, bepaalde niet dat de ter post 
aangetekende brief waarin de beslissing van de directeur van de belastingen aan de belastingschuldige ter 
kennis werd gebracht, tegen ontvangstbewijs aan de geadresseerde moest worden afgegeven (1). (1) Zie Cass., 
28 juni 1996, A.R. F.95.0090.F, nr. 269; artt. 375, derde lid, en 379 voor hun respectieve wijziging en opheffing 
bij artt. 32 en 34 W. 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Termijn - Vertrekpunt - Beslissing van de directeur der belastingen - Kennisgeving aan 
de belastingschuldige

- Artt. 375, derde lid, en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 september 2000F.99.0015.F AC nr. ...

Het hof van beroep dient niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot 
verschijning, overeenkomstig artikel  385, eerste lid, W.I.B. (1992), ter griffie van dat hof heeft neergelegd, 
wanneer hij, doordat hij niet verschenen is en niet vertegenwoordigd was op de rechtszitting waar zijn zaak is 
behandeld, de conclusie niet ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd (1) (2). (1) Cass. 30 mei 1991, 
A.R. F.1098.F, nr. 506. (2) Art. 385 zoals het bestond vóór de opheffing ervan bij W. 15 maart 1999.

Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie - Ter griffie neergelegde conclusie - Conclusie niet ter zitting aan de rechter 
voorgelegd

- Art. 385, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

8 september 2000F.99.0045.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 8 sept. 2000, AR F.99.0045.N, n°...

Voorziening voor het hof van beroep - Neerleggen van memories, stukken of bescheiden door de directeur der directe 
belastingen binnen de wettelijke termijn - Begrip "memories, stukken of bescheiden"

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 8 sept. 2000, AR F.99.0045.N, n°...

Voorziening voor het hof van beroep - Neerleggen van conclusies door de directeur der directe belastingen - Aard

De conclusies die de administratie in de loop van de procedure voor het hof van beroep overlegt en waarin zij 
haar middelen en standpunten omtrent de aanhangig gemaakte bezwaren uiteenzet, zijn geen memories, 
stukken of bescheiden zoals bedoeld in voormelde wettelijke bepaling.

Voorziening voor het hof van beroep - Neerleggen van conclusies door de directeur der directe belastingen - Aard

De directeur der directe belastingen moet de memories, stukken of bescheiden welke hij als antwoord meent 
te moeten voordragen, ter griffie afgeven binnen een termijn van dertig dagen welke volgt op de in de 
artikelen 379 en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 toegestane termijnen.

Voorziening voor het hof van beroep - Neerleggen van memories, stukken of bescheiden door de directeur der directe 
belastingen binnen de wettelijke termijn - Begrip "memories, stukken of bescheiden"

- Art. 382, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

4 mei 2000F.97.0073.N AC nr. ...
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De directeur van de balstingen moet de stukken met betrekking tot de betwisting niet ter griffie van het hof 
van beroep neerleggen binnen een formele termijn, waarvan de niet-inachtneming zou leiden tot de nietigheid 
van de rechtspleging (1). (1) Cass., 2 dec. 1991, A.R. F.1898.N, nr 175; Cass. 23 jan. 1992, A.R. F.1125.F, nr 269; 
Cass., 22 nov. 1999, A.R. F.98.115.F, nr 617.

Voorziening voor het hof van beroep - Directeur van de belastingen - Stukken met betrekking tot de betwisting - Neerlegging

- Art. 380 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De regel van artikel  705 Ger.W. die betrekking heeft op de rechtsingang door dagvaarding, houdt geen 
verband met de specifieke dwingende regel van artikel  378 W.I.B. 1992 die geldt voor de betekening van de 
fiscale voorzieningen.

Voorziening voor het hof van beroep - Vorm

- Art. 705 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

22 november 1999F.98.0115.F AC nr. ...

De directeur van de belastingen moet, binnen de wettelijk bepaalde termijn, de stukken ter griffie van het hof 
van beroep afgeven welke hij als antwoord meent te moeten voordragen op de nieuwe stukken die de 
belastingplichtige heeft neergelegd; die termijn is evenwel alleen van toepassing op de afgifte door de 
directeur van de belastingen van de stukken die overgelegd zijn om te antwoorden op nieuwe stukken die de 
belastingplichtige heeft neergelegd.

Voorziening voor het hof van beroep - Belastingplichtige - Nieuwe stukken - Neerlegging - Directeur van de belastingen - 
Antwoord - Stukken - Afgifte - Termijn

- Art. 382, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De directeur van de belastingen moet de stukken inzake de betwisting niet ter griffie van het hof van beroep 
neerleggen binnen een formele termijn, waarvan het niet naleven zou leiden tot nietigheid van de 
rechtspleging of tot het weren van die stukken uit het debat, en evenmin moet hij al die stukken samen met 
het belastingdossier neerleggen.

Voorziening voor het hof van beroep - Directeur van de belastingen - Geschil - Stukken - Neerlegging - Termijn - Vorm

- Art. 380, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

20 september 1999F.99.0031.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen wordt een voorziening voor het hof van beroep ingesteld bij wege van een 
verzoekschrift dat bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de bevoegde directeur van de belastingen wordt 
betekend; onder betekening in de zin van die bepaling wordt verstaan de afgifte van een afschrift van het 
verzoekschrift.~

Voorziening voor het hof van beroep - Verzoekschrift - Betekening

- Artt. 2 en 32, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

17 september 1999F.98.0113.F AC nr. ...

Het hof van beroep mag geen uitspraak doen inzake inkomstenbelastingen en gemeentebelastingen, indien, 
bij het oproepen van de zaak, alle partijen verstek laten gaan.~

Voorziening voor het hof van beroep - Verstek - Gevolg - Arrest

- Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen

- Art. 385, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 286, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 juni 1999F.98.0105.N AC nr. ...

Het hof van beroep bij wie een voorziening werd ingediend van de beslissing van de directeur der belastingen 
kan slechts over deze directoriale beslissing uitspraak doen.

Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheid

- thans art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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16 april 1999F.96.0006.N AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep anneemt dat de aanslag om een andere reden dan prescriptie nietig is en aldus 
het bestaan en het bedrag van de eventuele belastingsschuld niet kan vaststellen maar aanneemt dat de 
betaalde bedrijfsvoorheffing zal kunnen verrekend worden bij het vestigen van een vervangende aanslag, kan 
dit hof geen terugbetaling bevelen van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Voorziening voor het hof van beroep - Nietig verklaarde aanslag - Geen nietigheid wegens schending verjaringsregel - 
Voorheffingen of voorafbetalingen - Behoud door het bestuur - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

5 februari 1999F.95.0098.N AC nr. ...

De appelrechter kan de bij niet-aangifte, of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte opgelegde 
belastingverhoging niet tenietdoen wanneer hij zelf oordeelt dat een ambtshalve aanslag, gedaan op tekenen 
en indiciën, zou kunnen behouden blijven maar hierover eerst een nader onderzoek beveelt.~

Voorziening voor het hof van beroep - Niet-aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte - Ambtshalve indiciaire aanslag - 
Onderzoek bevolen door de appelrechter - Belastingverhoging - Bevoegdheid van de appèlrechter

Het hof van beroep is niet bevoegd om op grond van loutere billijkheids- of opportuniteitsredenen een 
belastingverhoging kwijt te schelden.~

Voorziening voor het hof van beroep - Belastingverhoging - Billijkheids- of opportuniteitsredenen - Hof van beroep - 
Bevoegdheid

- thans artt. 377 en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 januari 1999F.98.0003.F AC nr. ...

Het ontbreken van de handtekening van de gerechtsdeurwaarder op het afschrift van het exploot waarmee 
inzake inkomstenbelastingen de voorziening voor het hof van beroep wordt betekend, leidt niet tot nietigheid 
van die akte wanneer uit de processtukken blijkt dat de betekening van die voorziening van de 
belastingschuldige het doel bereikt heeft dat de wet ermee beoogt, namelijk de wettigheid van de aanslag 
verzekeren en ervoor zorgen dat de Belgische Staat, Minister van Financien, het afschrift ontvangt van het 
verzoekschrift waarmee de voorziening is ingesteld, dit door toedoen van een gerechtsdeurwaarder die de 
datum en de overeenstemming met het origineel waarmerkt;  zulks is het geval wanneer het origineel van het 
exploot van de betekening aan de in het W.I.B.  (1992) bedoelde directeur van de belastingen de handtekening 
van de optredende gerechtsdeurwaarder draagt.~

Voorziening voor het hof van beroep - Verzoekschrift - Betekening - Exploot - Afschrift - Gerechtsdeurwaarder - 
Handtekening - Ontbreken

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 867 Gerechtelijk Wetboek

10 september 1998F.97.0074.F AC nr. ...

Art. 377 W.I.B. (1992) en niet artikel  278 W.I.B. (1964) is van toepassing op de voor het hof van beroep 
ingestelde voorziening met ingang van het aanslagjaar 1992.

Voorziening voor het hof van beroep - Rechterlijke organisatie - Bevoegdheid en aanleg - Rechtspleging - Wetten. Decreten. 
Ordonnanties. Besluiten - Wetten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Enig art., tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 3 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

26 juni 1998F.97.0109.F AC nr. ...

Daar het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen over het beroep van de 
belastingplichtige en de belastingen de openbare orde raken, moet het zelf ten gronde uitspraak doen binnen 
de perken van het geschil waarvan het heeft kennisgenomen, welke ook de nietigheid zij van de beslissing van 
de directeur.~

Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden - Omvang
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- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Door te verwijzen naar de "thans zeer ingewikkelde berekening van de belastingen", steunt het hof van beroep 
wettig op een algemeen bekend feit en niet op de persoonlijke kennis van de magistraten.~

Voorziening voor het hof van beroep - Algemeen bekend feit - Begrip - Persoonlijke kennis van de rechter

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 mei 1998F.97.0089.F AC nr. ...

De belastingplichtige kan voor het hof van beroep geen bezwaren formuleren die berusten op feiten die niet 
voor de directeur van de belastingen zijn aangevoerd.~

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar

- Artt. 372, 375, 377, 378, 380 en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Het hof van beroep doet uitspraak over een voorziening tegen de beslissing van de directeur van de directe 
belastingen, hoeft, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, niet uitdrukkelijk de wetsbepaling die het 
toepast aan te wijzen, noch uitdrukkelijk vast te stellen dat alle vereisten voor de toepassing van die bepaling 
aanwezig zijn.~

Voorziening voor het hof van beroep - Geen conclusie - Arrest - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

23 februari 1998F.97.0054.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak onttrokken aan het hof van beroep dat akte van de afstand van de 
rechtsvordering heeft verleend.~

Voorziening voor het hof van beroep - Afstand (Rechtspleging) - Afstand van rechtsvordering - Akte van afstand verleend - 
Gevolg - Hof van beroep - Onttrekking

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

19 februari 1998F.95.0056.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat, onder voorbehoud van de schending van een verjaringsregel, aanneemt dat de 
aanslag niet regelmatig is totstandgekomen en derhalve geen uitspraak kan doen over het bestaan en het 
bedrag van de belastingschuld, is niet verplicht te beslissen dat de gestorte voorheffingen of voorafbetalingen 
door het bestuur behouden worden als voorschot op een nieuwe eventuele aanslag.

Voorziening voor het hof van beroep - Nietig verklaarde aanslag - Geen nietigheid wegens schending verjaringsregel - 
Voorheffingen of voorafbetalingen - Behoud door het bestuur - Bevoegdheid van de appelrechters

- Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans art. 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 februari 1998F.95.0068.N AC nr. ...

Het hof van beroep dat op voorziening van de belastingplichtige in rechte uitspraak moet doen over het 
bedrag van de belastingschuld, is niet gebonden door bestuurlijke omzendbrieven.

Voorziening voor het hof van beroep - Bestuurlijke omzendbrieven - Bevoegdheid van de appelrechters

- thans art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1998F.97.0045.F AC nr. ...

De erfgenaam van een overleden belastingplichtige beschikt over alle rechten en rechtsvorderingen waarover 
zijn rechtsvoorganger beschikte, en is dus bevoegd om alle bij de wet bepaalde beroepen tegen de ten laste 
van de overledene vastgestelde belastingaanslag uit te oefenen of om het geding te hervatten dat de 
belastingplichtige vóór zijn overlijden tegen die aanslag had ingesteld.~

Voorziening voor het hof van beroep - Belastingplichtige - Overleden belastingplichtige - Nalatenschap - Erfgenaam - 
Bevoegd persoon - Voorziening - Hervatting van geding

- Art. 816 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 377 en 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 en 279 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 774, 777 en 802 Burgerlijk Wetboek
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13 februari 1998F.97.0058.F AC nr. ...

Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 en 282 W.I.B. (1964) en uit de beginselen van de regeling der respectieve 
bevoegdheden van het bestuur en van de hoven en rechtbanken volgt dat het hof van beroep, dat 
kennisneemt van de voorziening van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, 
geen kennis kan nemen, behoudens verval van het recht tot aanslag of rechterlijk gewijsde, van een kwestie 
die bij het bezwaarschrift niet aan de directeur werd voorgelegd of waarover deze geen uitspraak heeft 
gedaan, zelfs wanneer hij ze ambtshalve had moeten onderzoeken, of die door de belastingplichtige niet 
overeenkomstig artikel  279, tweede lid, W.I.B. (1964) voor het hof van beroep werd aangevoerd, met dien 
verstande dat de belastingplichtige enkel een schending van de wet of van enige op straffe van nietigheid 
voorgeschreven procedurevorm kan aanvoeren binnen de termijn van art 282 W.I.B.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep - Nieuwe bezwaren

- Artt. 366 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Het hof van beroep neemt ook kennis van de bezwaren die de belastingschuldige voor de directeur van de 
belastingen opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk bezwaarschrift of ter aanvulling daarvan, van de bezwaren 
die de directeur der belastingen ambtshalve heeft onderzocht, van de nieuwe bezwaren die verzoeker aan het 
hof van beroep heeft voorgelegd en die voldoen aan de bij de artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 
W.I.B. (1964) bepaalde voorwaarden en van de bezwaren i.v.m. het verval van het aanslagrecht, die gegrond 
zijn op de miskenning van het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing of die betrekking hebben op de 
beoordeling van de mate waarin een akte van nationaal recht met een bepaling van gemeenschapsrecht 
verenigbaar is; verzoeker kan te allen tijde tot de sluiting der debatten over de voorziening voor het hof van 
beroep, middelen voordragen tot staving van die bezwaren en het hof van beroep moet zo nodig, zelf, zonder 
evenmin door een termijn gebonden te zijn, ambtshalve middelen opwerpen binnen de perken van de 
bezwaren. (Impliciet).~@@  CCCCCCCCC

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

- Artt. 366 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Een bezwaar moet worden aangemerkt als zijnde niet aan de directeur der belastingen voorgelegd wanneer 
het betrekking heeft op een belastbaar feit waaromtrent voor de directeur geen geschil is aanhangig gemaakt 
of door hem geen beslissing is genomen, met dien verstande dat als belastbaar feit moet worden beschouwd 
niet de grondslag van de aanslag in zijn geheel, maar wel elk zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk.~

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Niet aan de directeur der belastingen voorgelegde feiten - 
Belastbaar feit

- Artt. 366 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 december 1997F.96.0109.F AC nr. ...

Een vraag die niet aan de directeur der belastingen is voorgelegd of die niet door hem ambtshalve is 
opgeworpen, is een nieuw bezwaar dat in de regel enkel voor het hof van beroep kan worden aangevoerd als 
het voldoet aan de voorwaarden, bepaald in de artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B. (1964).~

Voorziening voor het hof van beroep - Bezwaar - Nieuw bezwaar

- Artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 december 1997F.97.0025.F AC nr. ...
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Het hof van beroep neemt kennis van de bezwaren die de belastingschuldige voor de directeur van de 
belastingen opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk of aanvullend bezwaarschrift, van de bezwaren die de 
directeur der belastingen ambtshalve heeft onderzocht, van de nieuwe bezwaren die verzoeker aan het hof 
van beroep heeft onderworpen en die voldoen aan de bij de artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 
W.I.B. (1964) bepaalde voorwaarden en van de bezwaren i.v.m. het verval van het aanslagrecht, die gegrond 
zijn op de miskenning van het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing of die betrekking hebben op de 
beoordeling van de verenigbaarheid van een akte van nationaal recht met een bepaling van 
gemeenschapsrecht; verzoeker kan te allen tijde tot de sluiting der debatten over de voorziening voor het hof 
van beroep middelen voordragen tot staving van die bezwaren en het hof van beroep moet zo nodig, zelf, 
zonder evenmin door een termijn gebonden te zijn, ambtshalve middelen opwerpen binnen de perken van de 
bezwaren.

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

- Artt. 366 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1997F.97.0003.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat uit de gegevens van de zaak impliciet maar zeker afleidt dat de ouders aan hun zoon 
een uitkering tot levensonderhoud hebben betaald, onderzoekt of die toepassingsvoorwaarde van artikel  71 
W.I.B. (1964) vervuld is.

Voorziening voor het hof van beroep - Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - 
Uitkeringen tot levensonderhoud - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden - Hof van beroep - Onderzoek

- Art. 104, eerste lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 71, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

24 oktober 1997F.97.0018.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen over de voorzieningen van de 
belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de belastingen de openbare orde raken, zelf in feite en in 
rechte uitspraak doen binnen de perken van het aan het hof voorgelegde geschil; het is niet gebonden door de 
beoordelingen in de conclusies van de partijen of in de beslissing van de directeur en het kan meer bepaald 
eigen gronden aanvoeren om de heffing van het juiste bedrag te wettigen.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheden van het hof van beroep

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

29 september 1997F.96.0082.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ bij Cass., 29 sept. 1997, A.R. F.96.0082.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...~@@              
CCCC     CCC

Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden - Belastingverhogingen

Het hof van beroep, dat kennisneemt van een beroep tegen de beslissing waarbij de belastingdirecteur 
belastingverhogingen oplegt, is alleen bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid van die verhogingen 
en over de omschrijving van de door de belastingplichtige begane overtreding; het is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de opportuniteit van die belastingverhoging en ook niet, in het belang van de 
belastingplichtige-eiser, over het bedrag ervan, door ter beoordeling daarvan feitelijke gegevens in aanmerking 
te nemen.

Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden - Belastingverhogingen

- Art. 225 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 377 en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 238bis Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Artt. 278 en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 juni 1997F.94.0063.N AC nr. ...

Overschrijdt zijn rechtsmacht niet het hof van beroep dat met toepassing van artikel  308 W.I.B. (1964) de 
teruggave beveelt van belasting en van de moratoriuminterest hierop, ook al is die voor het hof van beroep 
niet gevorderd.~

Voorziening voor het hof van beroep - Rechtsmacht van het hof van beroep - Teruggave van belasting - Niet gevorderde 
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moratoriuminterest

- thans art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 maart 1997F.94.0014.N AC nr. ...

Het hof van beroep, dat in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige moet behandelen, 
moet, wegens het karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, binnen de perken van het aanhangig 
gemaakte geschil, in feite en in rechte uitspraak doen; het mag ambtshalve middelen opwerpen en eigen 
redenen aanvoeren, hetzij om te verantwoorden dat de juiste heffing is vastgesteld, hetzij, om integendeel, de 
bestreden beslissing te vernietigen.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep - Ambtshalve middelen

- thans art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 februari 1997F.96.0085.F AC nr. ...

Het bezwaar gegrond op de schending van artikel  240, derde lid, W.I.B. (1964) en afgeleid uit het ontbreken 
van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen verband met 
het geval dat het aanslagrecht vervalt.

Voorziening voor het hof van beroep - Grief - Nieuw bezwaar - Aanslagrecht - Verval

- Artt. 240, derde lid, 259, tweede lid, 268 en 277 tot 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 december 1996F.96.0034.F AC nr. ...

De voorwaarden en het voorwerp van de voorziening voor het hof van beroep inzake inkomstenbelastingen, 
alsmede de rol van dat rechtscollege, zijn in de bijzondere bepalingen van de artt.  377 tot 385 W.I.B.  (1992) 
vastgelegd;  artikel 1138, 2°, Ger.W.  is op die rechtspleging niet van toepassing.

Voorziening voor het hof van beroep - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

6 december 1996F.94.0048.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 dec. 1996, A.R. F.94.0048.N, A.C., 1996, nr ...

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

Het hof van beroep heeft rechtsmacht om kennis te nemen van de voorziening tegen de uitspraak die de 
directeur doet over het bezwaar dat de wettelijkheid van de belastingschuld betwist op grond dat geen 
behoorlijke kennisgeving van het kohieruittreksel geschiedde.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

- Artt. 267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- thans artt. 366 en 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

21 november 1996F.96.0011.F AC nr. ...

Bij overschrijden door de belastingplichtige van de termijn van veertig dagen die is opgelegd bij artikel   280 
W.I.B.  (1964) om een voorziening in beroep in te stellen tegen de beslissing van de directeur van belastingen, 
is de voorziening niet ontvankelijk, zelfs als het overschrijden blijkbaar te wijten is aan een verkeerde inlichting 
die door het bestuur is gegeven.~

Voorziening voor het hof van beroep - Termijn - Overschrijden door de belastingplichtige - Vergissing van het bestuur

28 juni 1996F.95.0074.F AC nr. ...

Onder bezwaar in de zin van de artt. 267 tot 286 W.I.B. (1964) wordt verstaan een vraag die aan de directeur 
der belastingen wordt voorgelegd, door hem ambtshalve wordt onderzocht of aan het hof van beroep 
onderworpen, terwijl onder middel wordt verstaan een argument tot staving van een bezwaar.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bezwaar

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Voorziening voor het hof van beroep - Middel

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 juni 1996, A.R. F.95.0074.F, Bull. en Pas., I, nr~
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Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar - Voorwerp - Wetsbepaling waarvan de beslissing van de directeur 
geen toepassing heeft gemaakt

Voorziening voor het hof van beroep - Bezwaar ambtshalve onderzocht door de directeur - Middel - Begrip - Wetsbepaling 
waarvan de beslissing van de directeur geen toepassing heeft gemaakt

De door verzoeker geuite kritiek i.v.m. een vraag waarover de directeur der belastingen ambtshalve uitspraak 
heeft gedaan is een middel betreffende een door de directeur der belastingen ambtshalve onderzocht 
bezwaar en is geen nieuw bezwaar.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bezwaar ambtshalve onderzocht door de directeur - Middel

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar - Begrip - Vraag waarover de directeur ambtshalve uitspraak gedaan 
heeft

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De kritiek van de verzoeker betreffende een wetsbepaling waarvan de directeur der belastingen, volgens 
verzoeker ten onrechte, geen toepassing heeft gemaakt levert in de regel een nieuw bezwaar op en is geen 
middel betreffende een bezwaar dat door de directeur der belastingen ambtshalve wordt onderzocht.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bezwaar ambtshalve onderzocht door de directeur - Middel - Begrip - Wetsbepaling 
waarvan de beslissing van de directeur geen toepassing heeft gemaakt

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar - Voorwerp - Wetsbepaling waarvan de beslissing van de directeur 
geen toepassing heeft gemaakt

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Het hof van beroep neemt kennis van de bezwaren die de belastingschuldige voor de directeur der belastingen 
opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk of aanvullend bezwaarschrift, van de bezwaren die de directeur der 
belastingen ambtshalve onderzocht, van de nieuwe bezwaren die verzoeker aan het hof van beroep heeft 
onderworpen en die voldoen aan de bij de artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B. (1964) 
bepaalde voorwaarden en van de bezwaren i.v.m. het verval van het aanslagrecht, die gegrond zijn op de 
miskenning van het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing of die betrekking hebben op de 
beoordeling van de verenigbaarheid van een akte van nationaal recht met een bepaling van 
gemeenschapsrecht; verzoeker kan te allen tijde tot de sluiting der debatten over de voorziening voor het hof 
van beroep middelen voordragen tot staving van die bezwaren en het hof van berooep moet, zo nodig, zelf, 
zonder evenmin door een termijn gebonden te zijn, ambtshalve middelen opwerpen binnen de perken van de 
bezwaren (Impliciet).

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

- Artt. 267 tot 286 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Art. 278, tweede lid, W.I.B. (1964) volgens hetwelk verzoeker aan het hof van beroep nieuwe bezwaren mag 
onderwerpen, voor zover zij een overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid 
voorgeschreven procedurevormen inroepen, is niet alleen toepasselijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen de 
aanslag gericht is die het voorwerp van het bezwaarschrift is, maar ook wanneer het de eigenlijke beslissing 
van de directeur bekritiseert (Impliciet).~

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar

- Art. 278, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw bezwaar - Voorwerp - Aanslag - Beslissing van de directeur

- Art. 278, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 juni 1996F.95.0090.F AC nr. ...

Kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen nopens de door de belastingschuldige 
ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding van de ter post aangetekende brief die de 
beslissing bevat, aan de woonplaats van de belastingschuldige of aan de door de belastingschuldige in zijn 
bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering niet aan de 
directeur der belastingen is medegedeeld; wanneer de aangetekende brief aldaar wegens de afwezigheid van 
de belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de 
geadresseerde wordt verzocht die brief aan het loket van het in het bericht vermelde postkantoor af te halen, 
zoniet kan de in artikel  276 W.I.B. (1964) bedoelde kennisgeving die de in artikel  280 van dat wetboek 
bepaalde termijn doet ingaan, niet worden geacht te hebben plaatsgevonden.

Voorziening voor het hof van beroep - Termijn - Begin - Beslissing van de directeur der belastingen - Kennisgeving aan de 
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belastingschuldige

- Artt. 276 en 280 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 januari 1996F.95.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 jan. 1996, A.R. F.95.0028.F, Bull. et Pas. 1996, I, nr.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

Het hof van beroep kan een aanslag niet vernietigen op grond van een ambtshalve aangevoerde grief die de 
belastingplichtige zelf niet meer kan aanvoeren omdat de bij artikel  282 W.I.B. (1964) bepaalde termijn 
verstreken is.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

- Artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 februari 1995F.93.0017.N AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige moet 
behandelen, moet en mag het in feite en in rechte uitspraak doen, doch enkel binnen de perken van het 
aanhangig gemaakte geschil.~

Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Bevoegdheid

- thans art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 januari 1995F.93.0035.N AC nr. ...

Het gezag van gewijsde verbonden aan een beslissing van een directeur die een aanslag nietig verklaart omdat 
hij werd gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg dat een hof van 
beroep, bij de beoordeling van de vervangende aanslag, de reden van de nietigverklaring van de 
oorspronkelijke aanslag wijzigt.~

Voorziening voor het hof van beroep - Oorspronkelijke aanslag - Vernietiging wegens prescriptie - Vestiging nieuwe 
aanslag - Beslissing van de directeur in verband met de nieuwe aanslag - Bevoegdheid - Beslissing van de directeur - 
Voorziening voor het hof van beroep

12 januari 1995F.94.0061.F AC nr. ...

Daar het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over het beroep van de belastingplichtige 
en de belastingen de openbare orde raken, moet het zelf over de zaak ten gronde uitspraak doen binnen de 
perken van het geschil waarvan het kennis neemt, welke ook de nietigheid zij van de beslissing van de 
directeur.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheden van het hof van beroep - Omvang

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De voorwaarden en het doel van de voorziening voor het hof van beroep inzake inkomstenbelastingen, 
alsmede de rol van dat rechtscollege zijn in de bijzondere bepalingen van de artt.  278 tot 286 W.I.B.  (1964) en 
niet in artikel  1068 Ger. W. vastgelegd.~

Voorziening voor het hof van beroep - Toepasselijke wetsbepalingen

16 september 1994F.92.2008.N AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen over de voorzieningen van de 
belastingplichtige, moet het, aangezien belastingzaken de openbare orde raken, zelf in feite en in rechte 
uitspraak doen binnen de perken van het aan het hof voorgelegd geschil; het is niet gebonden door de 
beslissing van het bestuur met betrekking tot de tijdigheid van de aangifte.~

Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het Hof van beroep

15 september 1994F.93.0096.F AC nr. ...
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De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag 
wegens de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij een voorziening 
tegen die beslissing van de directeur; hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het bedrag van 
zijn bedrijfsverliezen om, voor de volgende belastingjaren, hogere bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken dan 
die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd.~

Voorziening voor het hof van beroep - Ontvankelijkheid - Belang

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

INTEREST

ALGEMEEN

30 oktober 2003C.02.0498.N AC nr. 543

Wanneer de rechter een aandeelhouder, door een andere aandeelhouder gedagvaard in gedwongen 
overname van diens aandelen, veroordeelt om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de 
betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eisende 
aandeelhouder veroordeelt om zijn effecten aan de gedaagde aandeelhouder over te dragen, en aldus bepaalt 
wanneer de levering en de betaling van de effecten moet plaatsvinden, is de vastgestelde prijs pas van dan af 
eisbaar en kan hij voor de datum bepaald door de rechter geen interest opbrengen.

Algemeen - Aandelen - Gedwongen overname - Door de rechter bepaald tijdstip van levering en betaling

- Art. 642, eerste lid en 643, eerste lid Wetboek van vennootschappen

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

22 april 1997P.95.1475.N AC nr. ...

De rechter die beslist dat van de door hem wegens schade uit onrechtmatige daad toegekende vergoeding 
met de hierop tot de dag van de uitspraak verschuldigde compensatoire interest, de betaalde voorschotten 
moeten worden afgetrokken zonder dat hij rekening houdt met de interest die deze voorschotten hebben 
opgebracht, kent vergoeding toe wegens niet geleden schade.

Algemeen - Schadevergoeding uit onrechtmatige daad - Betaling van een voorschot - Aanrekening - Interesten opgebracht 
door een voorschot

14 september 1995C.93.0307.N AC nr. ...

Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen 
hij teveel heeft ontvangen, mag de rechter, zonder de kwade trouw van de onteigende te moeten vaststellen, 
beslissen dat interest verschuldigd is op het verschil tussen het bedrag van de definitieve en de voorlopige 
vergoeding, vanaf de dag der betaling.~

Algemeen - Onteigening ten algemenen nutte - Voorlopige vergoeding - Storting in de Deposito- en Consignatiekas - Lagere 
definitieve vergoeding - Terugbetaling van hetgeen de onteigende teveel heeft ontvangen - Geen vaststelling van kwade 
trouw - Gevolg t.a.v. de interest - Spoedprocedure

- Art. 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 1378 Burgerlijk Wetboek

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...

De in artikel  1254 B.W. vervatte regels m.b.t. de toerekening van de betalingen zijn niet van toepassing 
wanneer de gedane betaling wegens haar aard zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer de 
curator, ter vereffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers verdeeld heeft door de 
hoofdsom van de schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en 
de schuldeiser na de beëindiging van het faillissement van de schuldenaar de betaling van die interesten 
vordert.

Algemeen - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Toerekening - Faillissement - Betaling

- Artt. 451 en 452 Wetboek van Koophandel

- Art. 1254 Burgerlijk Wetboek
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ALLERLEI

18 juni 2001S.99.0176.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen J.F. LECLERCQ, cass., 18 juni 2001, AR. S.99.0176.F, A.C. 2001, nr.

Allerlei - Eisbaarheid - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - 
Rente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte

De interest op de rente, bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector is eisbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente 
eisbaar wordt; ingeval van betwisting voor de rechter is de rente niet eisbaar zolang de rechter de vordering 
tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (1) Zie concl. O.M. Het 
arrest van het Hof van 18 dec. 2000, dat wordt aangehaald in de schriftelijke concl. van het O.M. is intussen 
gepubliceerd in A.C.   (AR. S.98.0169.F, nr.  )

Allerlei - Eisbaarheid - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - 
Rente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

8 november 1999S.98.0054.F AC nr. ...

De in artikel  6, tweede lid, K.B. 12 april 1984 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde regel, krachtens welke interest op het rentekapitaal is 
verschuldigd na verloop van drie maand te rekenen vanaf het overlijden van de getroffene, geldt enkel 
wanneer de getroffene door een arbeidsongeval overlijdt nadat hij de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft 
bereikt.

Allerlei - Arbeidsongeval - Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen - Dodelijk ongeval - Bloedverwanten in opgaande 
lijn - Arbeidsongevallenverzekeraar - Rente - Kapitaal - Rentekapitaal - Interest - Voorwaarden - Getroffene - Overlijden - 
Leeftijd

- Art. 6 KB 12 april 1984

- Art. 59quinquies, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

23 april 1998C.95.0442.N AC nr. ...

De wettelijke bepaling dat interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij 
het jaar of kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren beoogt in het bijzonder de 
termijnschuldenaars te beschermen en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid; deze regeling is niet 
beperkend opgevat en sluit niet uit dat zij toepasselijk zou zijn wanneer de vordering mede componenten 
bevat die geen rente zijn of inkomen; wanneer de bij het jaar of een kortere termijn verschuldigde periodieke 
betalingen een element van aflossing en een element van rente bevatten, is de korte verjaring toepasselijk.

Allerlei - Interesten van geleende sommen - Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen - Gemengde 
vordering - Vijfjarige verjaring - Doel - Toepassingsgebied

- Art. 2277, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

24 mei 1996C.95.0126.F AC nr. ...

Art. 2277 B.W. is van toepassing op de overeengekomen interest van om het even welke gewone 
schuldvordering.~

Allerlei - Toepassingsgebied - Overeengekomen interesten - Artikel 2277 B.W. - Vijfjarige verjaring

COMPENSATOIRE INTERESTEN

20 februari 2004C.02.0527.F AC nr. 93

Compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade die uit de 
muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; die interest heeft betrekking op de omvang van de 
schade, de interestvoet ervan moet door de bodemrechter worden bepaald (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 2000, AR 
P.00.0204.F, nr 465.

Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling - Aanpassing van de vergoeding
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22 oktober 2003P.03.0669.F AC nr. 517

De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding die tot herstel van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend en vergoeden de bijkomende schade uit de 
uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de benadeelde op de datum van de schade recht had (1). (1) 
Zie Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0110.N, nr 70.

Compensatoire interest - Materiële en morele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar 
geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire schadevergoeding

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die, na veroordeling tot betaling van een 
hoofdsom plus compensatoire interesten als vergoeding voor de geleden schade, beslist dat de reeds betaalde 
voorschotten eerst met de interesten, waaronder de compensatoire interesten, en daarna met de hoofdsom 
moeten worden verrekend (1). (1) Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0110.N, nr 70.

Compensatoire interest - Veroordeling tot hoofdsom plus vergoedende interesten - Toerekening - Betaalde voorschotten

- Artt. 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

8 mei 2003C.01.0429.F AC nr. 285

Het arrest dat een vergoeding toekent die geactualiseerd is op de dag van de uitspraak, beslist naar recht om 
een rentevoet van vijf percent, dat is lager dan de wettelijke rentevoet, op de compensatoire interest op die 
schadevergoedingen toe te passen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR P.00.0792.F, nr 286.

Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling - Aanpassing van de vergoeding

21 december 2001C.99.0439.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een echtgenote zich niet alleen op 
het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel 
forfaitair kan worden geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die 
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om, met ingang van de dag 
van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire schadevergoeding te betalen (1). (1) Zie cass., 13 
sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Compensatoire interest - Morele schade - Overlijden van een echtgenote - Vaststaande schade die in haar geheel kan 
worden geraamd - Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding

De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak, verbiedt hem evenwel niet 
het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was en 
in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon geven, alsook compensatoire 
interest toe te kennen om de bijkomende schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de uitgestelde 
betaling van het hoofdbedrag; die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en 
compensatoire interest, vergoedt de schade op het ogenblik van het vonnis volledig (1). (1) Cass., 13 sept. 
2000, A.R. P.99.1485.F, nr 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Compensatoire interest - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire 
schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende schade - Volledig herstel

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht om een lagere rentevoet dan de wettelijke rentevoet toe te 
passen op de door hem toegekende en aangepaste schadevergoedingen, wanneer hij beslist dat de 
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, een gedeelte interest 
bevat die het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de munterosie en de 
vermindering van de koopkracht vergoedt (1). (1) Cass., 6 jan. 1993, A.R. 9980, nr. 7, gronden blz. 14 ; zie Cass., 
6 nov. 1991, A.R. 8939, nr. 131 ; 13 okt; 1999, A.R. P.99.0861.F, nr. 528, en de noot 3, getekend R.L.

Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling - Aanpassing van de vergoeding

30 maart 2001C.97.0330.N AC nr. ...

Wanneer de eigenaar van het schip, in plaats van aan de vereffenaar van het afgestane scheepsvermogen de 
waarde te overhandigen tot dewelke hij zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, vermeerderd met de 
wettelijke interest sedert de dag van het voorval tot de dag van storting in handen van de vereffenaar, bij de 
bank, overeenkomstig artikel  53, § V, Zeewet(oud), een zekerheid verstrekt heeft, loopt de interest door tot 
op de dag van de storting van het bedrag in handen van de vereffenaar.
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Compensatoire interest - Scheepseigenaar - Afstand van scheepsvermogen - Limitatiefonds - Vervangende bankgarantie - 
Doorlopende interest - Einddatum

- zoals van kracht voor de wijziging bij Wet 11 april 1989

- Art. 53, §§ II en V Wet 25 sept. 1908

11 oktober 2000P.99.1658.F AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de morele schade t.g.v. de blijvende arbeisongeschiktheid van het slachtoffer een 
vaststaande schade was die in haar geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum 
kon worden hersteld, kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, aan het slachtoffer, met het oog op 
het volledig herstel van die schade en ter compensatie van de uitgestelde betaling van de vergoeding, met 
ingang van die datum compensatoire interest toekennen op het volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag (1). 
(1) Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. -, met concl. O.M., A.R. P.00.0204.F, nr. -, en 5 okt. 2000, A.R. 
C.98.0558.F, nr. - .

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Morele schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - 
Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum

5 oktober 2000C.98.0558.F AC nr. ...

De schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan, ofschoon hij mettertijd geleden wordt, op forfaitaire 
wijze worden vergoed vanaf de consolidatiedatum, mits die schade vaststaat en in zijn geheel kan worden 
geraamd, en de rechter kan aan de getroffene compensatoire interest toekennen met ingang van die dag (1). 
(1) Cass., 13 sept. 2000, AR. P.99.1485, nr-, met concl. O.M., en A.R. P.00.0204.F, nr- alsook A.R. P.99.1658.F, 
nr-

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Mettertijd geleden schade - Vaststaande en in zijn geheel te 
ramen schade - Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

13 september 2000P.99.1485.F AC nr. ...

Hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiële en morele schade zich geleidelijk 
voordoet, kan zij hersteld worden vanaf de dag van de consolidatie, mits zij vaststaand is en in haar geheel 
geraamd kan worden, en kan de rechter de schadeverwekker veroordelen om, vanaf diezelfde datum, 
compensatoire interest op de forfaitaire herstelvergoeding te betalen (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Compensatoire interest - Materiële en morele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar 
geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire schadevergoeding

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr.

Compensatoire interest - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire 
schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende schade - Volledig herstel

Compensatoire interest - Materiële en morele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar 
geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire schadevergoeding

De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak, verbiedt hem evenwel niet 
het hoofdbedrag van de forfaitaire vergoeding tot herstel van die schade te berekenen op het ogenblik waarop 
de schade reeds vaststaand was en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanleiding kon 
geven, alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als herstel van de bijkomende schade 
wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag ; die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een 
hoofdbedrag en compensatoire interest, herstelt de schade op het ogenblik van de uitspraak in haar geheel 
(1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Compensatoire interest - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire 
schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende schade - Volledig herstel

13 september 2000P.00.0204.F AC nr. ...

De rechter kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, met het oog op de volledige vergoeding van 
de esthetische schade van de getroffene, de schadeverwekker veroordelen om hem vanaf de datum van het 
ongeval op de totaliteit van de vergoeding compensatoire interest als bijkomende vergoeding te betalen, 
wanneer hij oordeelt dat die ex aequo et bono geraamde schade vaststaand was en in haar geheel kon worden 
geraamd, en, bijgevolg, op die datum kon worden hersteld, ondanks het blijvend karakter ervan (1). (1) Zie 
Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M.

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Esthetische schade - Vaststaande schade die in haar geheel kan 
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worden geraamd - Forfaitaire vergoeding - Raming ex aequo et bono - Consolidatiedatum

De compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade die uit de vertraging in 
de vergoeding is ontstaan ; hij heeft betrekking op de omvang van de schade en vormt een geheel met het 
toegekende hoofdbedrag (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M..

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Morele schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - 
Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum

De rechter die beslist dat de materiële en morele schade t.g.v. de blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene vaststaand was en in haar geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum 
kon worden hersteld, kan hem, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, compensatoire interest vanaf 
die datum toekennen op de totaliteit van de forfaitaire vergoeding, teneinde hem volledig te vergoeden voor 
die schade en tevens het uitstel van betaling van de herstelvergoeding te vergoeden (1). (1)  Zie Cass., 13 sept. 
2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M.

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Materiële en morele schade - Vaststaande schade die kan 
worden geraamd - Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum

3 februari 2000C.97.0250.N AC nr. ...

De wachtinterest strekt tot vergoeding van het verlies aan opbrengst van de onteigeningsvergoeding zolang zij 
niet weder is belegd en moet dus in de regel enkel worden berekend op de waarden die gewoonlijk inkomsten 
opbrengen.

Compensatoire interest - Onteigening ten algemenen nutte - Vergoeding - Wederbelegging - Wachtinterest

13 oktober 1999P.99.0861.F AC nr. ...

De compensatoire interest vergoedt de schade voortvloeiend uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl 
de aanpassing een berekeningswijze is die wordt toegepast om rekening te houden met de vermindering van 
de koopkracht van het geld; het zijn twee verschillende correctieven, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop.

Compensatoire interest - Rentevoet - Beoordeling in feite door de rechter

De rechter die beslist om compensatoire interest toe te kennen tegen een lagere rentevoet dan de wettelijke 
rentevoet, enkel en alleen omdat rekening moet worden gehouden met het feit dat de vergoeding reeds is 
aangepast met het oog op de muntontwaarding, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Compensatoire interest - Rentevoeten

6 oktober 1999P.98.1540.F AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite de rentevoet van de interest die bedoeld is als vergoeding voor de vertraging bij 
de schadevergoeding, maar die beoordeling kan evenwel slechts binnen de grenzen van de conclusies van de 
partijen gebeuren.

Compensatoire interest - Rentevoet - Beoordeling in feite door de rechter

De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze, binnen de perken van de conclusies van de 
partijen, de omvang van de schade die door een onrechtmatige daad is veroorzaakt, en met name of daarvoor 
als aanvullende vergoeding een compensatoire interest moet worden toegekend en van wanneer die interest 
begint te lopen.

Compensatoire interest - Vertrekpunt - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

De compensatoire interest maakt onlosmakelijk deel uit van de schade en vergoedt de vertraging waarmee de 
schadevergoeding is betaald, die één van de bestanddelen van de schade vormt.

Compensatoire interest - Vertrekpunt - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

17 maart 1999P.98.0510.F AC nr. ...

De rechterlijke beslissing waarbij voor morele schade die zich nog niet volledig heeft voorgedaan 
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet wordt toegekend met ingang van de datum van het 
ongeval, kent een vergoeding toe voor niet geleden schade.

Compensatoire interest - Aanvang

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

9 maart 1999P.98.0939.N AC nr. ...
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Wanneer de rechter oordeelt dat de schade tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in 
een verlies aan economisch potentieel, dat aanleiding geeft tot de toekenning van een vergoeding wegens 
vermengde materiële en morele schade, en dat hierbij rekening dient te worden gehouden met de aard en de 
ernst van de letsels en de ingesteldheid van het slachtoffer om ondanks de letsels een dergelijk zwaar beroep 
te blijven uitoefenen, vermag hij niet te beslissen, tenzij het professioneel leven van het slachtoffer een einde 
heeft genomen op het ogenblik van de consolidatie, dat vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest 
verschuldigd is op de totaliteit van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Evenmin naar recht 
verantwoord is de beslissing van de rechter die vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest toekent op 
de totaliteit van de vergoeding wegens esthetische schade.

Compensatoire interest - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Morele schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - 
Forfaitaire vergoeding - Consolidatiedatum

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

16 januari 1998C.97.0011.F AC nr. ...

De rechter die compensatoire interest toekent aan de getroffene van een ongeval, moet de rentevoet ervan 
vaststellen.

Compensatoire interest - Rentevoet - Vaststelling door de rechter

9 april 1997P.96.1588.F AC nr. ...

De rechter, die met ingang van de consolidatiedatum, compensatoire interest toekent op het geheel van de 
bedragen die betrekking hebben op een uit blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende morele schade en 
op een esthetische schade, en die strekken tot vergoeding van een schade waarvan hij, op grond van een 
feitelijke beoordeling, impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf die datum geleidelijk voordoet, kent die 
interest toe voor een periode die aan de schade voorafgaat en kent dus een vergoeding toe voor niet geleden 
schade.

Compensatoire interest - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing - Terugbetaling

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N - C.96.0280.N, A.C., 1996, nr ...~

Compensatoire interest - Aanvangsdatum

De rechterlijke uitspraak die vergoedende interest toekent vanaf de datum van het ongeval, op schade die zich 
slechts tijdens het verloop van een latere periode voordoet, vergoeding toekent voor een niet-geleden schade.
~

Compensatoire interest - Aanvangsdatum

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

9 oktober 1996P.96.0225.F AC nr. ...

De in de rechten van de getroffene van een arbeidsongeval of diens rechthebbenden gesubrogeerde 
verzekeraar kan van de voor dat ongeval aansprakelijke derde compensatoire interest vorderen, die moet 
worden berekend met ingang van de datum waarop hij de bedragen heeft betaald, in zoverre de getroffene 
zelf voornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde vergoeding kan krijgen, en het aldus gevorderde 
bedrag die vergoeding, met inbegrip van de compensatoire interest, niet overschrijdt.

Compensatoire interest - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenverzekeraar - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de 
aansprakelijke derde

- Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 september 1996P.96.0127.F AC nr. ...

Aan de getroffene van een ongeval kan geen compensatoire interest toegekend worden, wanneer de 
vertraging bij zijn schadeloosstelling te wijten is aan diens eigen schuld of nalatigheid.~

Compensatoire interest - Vertraging te wijten aan de schuld van de getroffene
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De voor een arbeidsongeval aansprakelijke persoon kan niet worden veroordeeld tot betaling van 
compensatoire interest aan de arbeidsongevallenverzekeraar, die tegen hem een regresvordering instelt, 
wanneer die interest berekend wordt aan een hogere rentevoet dan die welke op de compensatoire interest 
wordt toegepast door de rechterlijke beslissing die, naar gemeen recht, de bedragen vaststelt waarop de 
getroffene aanspraak kan maken.~

Compensatoire interest - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Grenzen 
van de interest

- Art. 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

2 oktober 1995C.94.0475.F AC nr. ...

Onder gerechtelijke interest, in de zin van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel de compensatoire interest als 
de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.~

Compensatoire interest - Burgerlijke zaken - Waarde van de vordering - Aanleg

- Artt. 557 en 618 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTELIJKE INTERESTEN

18 december 2000S.98.0169.F AC nr. ...

De interesten op de rente, bedoeld in artikel  20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zijn niet 
invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand  waarin de dagvaarding is 
uitgebracht; zij zijn invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de 
rente invorderbaar wordt en, in geval van betwisting in rechte, is de rente niet invorderbaar zolang de rechter 
de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (1) Zie cas., 
28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463 en de noot 3, p. 1109; 2 nov. 1998, AR. S.97.0164.N, nr. 468; 29 maart 
1999, AR. S.98.0040.F, nr. 187.

Gerechtelijke interest - Invorderbaarheid - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - 
Arbeidsongeschiktheid - Rente - Invorderbaarheid - Betwisting in rechte

- Art. 20bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

2 oktober 1995C.94.0475.F AC nr. ...

Onder gerechtelijke interest, in de zin van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel de compensatoire interest als 
de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.~

Gerechtelijke interest - Compensatoire interesten - Burgerlijke zaken - Waarde van de vordering - Aanleg - Bevoegdheid en 
aanleg - Begrip

- Artt. 557 en 618 Gerechtelijk Wetboek

27 juni 1994S.94.0004.N AC nr. ...

Uit de bepaling van artikel  10 W. Bescherming loon volgt niet dat de rechter gerechtelijke interest op het 
gevorderde loon moet toekennen wanneer hij vaststelt dat het uitblijven van de gerechtelijke beslissing aan de 
nalatigheid van de eiser, werknemer, te wijten is.

Gerechtelijke interest - Artikel 10, Loonbeschermingswet - Vertrekpunt - Interest van rechtswege verschuldigd - Verzuim van 
schuldeiser in proceshandeling

MORATOIRE INTERESTEN

18 maart 2004C.01.0183.N AC nr. 152

Na de sluiting van het faillissement mag de curator niet over het batig saldo beschikken door interest uit te 
betalen aan de schuldeisers; deze zijn gerechtigd de schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken (1). 
(1) Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel gegrond was doordat het arrest oordeelde dat de 
schuldeisers geen recht hebben op interesten, wat betekende dat ze van elke aanspraak daarop uitgesloten 
werden, ook al zouden ze zich wenden tot de ware rechthebbende, de gefailleerde vennootschap, behoorlijk 
vertegenwoordigd.

Moratoire interest - Faillissement - Batig saldo - Bestemming
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- Art. 23 Wet 8 aug. 1997

- Artt. 451 en 533 Wet 18 april 1851

18 maart 2004C.01.0560.N AC nr. 153

De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van de hem 
verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de overeenkomst geen aanleiding geeft 
tot betwisting, wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve 
betaling en niet tot de dag waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post- en girodienst 
overmaakt (1). (1) Zie (algemeen) VAN GERVEN, W., en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 
380; STIJNS, S.Chronique de Jurisprudence, Les obligations : Le régime général de l'obligation", J.T., 1999, 836, 
nr 46; (bijzonder) FLAMME, M.-A, de GRANDRY, A. en MATHEÏ, Ph., Praktische Kommentaar bij de 
reglementering van de Overheidsovereenkomsten, derde uitgave, 428; zie ook de zesde uitgave, deel 2, 283. 
e.v.

Moratoire interest - Overheidsopdrachten - Werken - Betaling - Termijn - Overschrijding - Einddatum

- Artt. 15.A, 3° en 15.D MB 14 okt. 1964

2 oktober 2003F.00.0077.N AC nr. 472

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan enige aanslag, niet meer verrekend konden 
worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen (1). (1) Cass., 15 sept. 2000, AR F.98.0060.N, A.C., 2000, nr 471; 
A.F.T., 2000, 533, met noot D. JAECQUES; zie ook Cass., 23 sept. 1999, AR F.96.0028.N, A.C., 1999, nr 482.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Bedrijfsvoorheffing - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - 
Inhouding door de Staat

- Artt. 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek

9 december 2002S.01.0110.F AC nr. 659

De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de zelfstandigen zijn aan 
dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing zijn op die bijdragen (1). (1) Zie Cass., 15 
sept. 1980 (twee arresten), AR 6010 en 5863 (A.C., 1980-81, nr 33), tweede zaak.

Moratoire interest - Verjaring - Zelfstandigen - Bijdragen inzake matiging der inkomsten

- Artt. 2, 3 en 4 KB nr 289 van 31 maart 1984

- Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987

28 november 2002C.01.0076.F AC nr. 639

De in een verzekeringsovereenkomst vastgelegde verplichting tot betaling van een vergoeding, die volgens de 
regels van het gemeen recht moet wordt berekend, is een verplichting die, in de zin van artikel  1153 B.W. 
beperkt is tot de betaling van een bepaald bedrag (1). (1) Het O.M. had besloten dat het middel niet-
ontvankelijk was wegens het gebrek aan belang ervan. Het middel komt immers niet tegen de overwegingen 
van het bestreden arrest waarin het bestaan van een contractuele fout in aanmerking wordt genomen, en die 
de toepassing van de compensatoire interest verantwoorden.

Moratoire interest - Verzekeringsovereenkomst - Verplichtingen tot betaling van een vergoeding - Bepaalbare vergoeding - 
Sommenschuld

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

17 oktober 2002C.01.0272.F AC nr. 549

De beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van moratoire interest omdat de 
onderhoudsuitkering niet is betaald zonder na te gaan of de vertraging van die partij in de uitvoering van haar 
onderhoudsverplichting aan haar te wijten is, is niet naar recht verantwoord.

Moratoire interest - Onderhoudsverplichtingen - Verplichtingen tot betaling van een bepaald bedrag - Uitvoering - 
Vertraging - Schadevergoeding wegens vertraging

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

11 februari 2002F.98.0053.F AC nr. 93
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Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artt. 10 en 11 Gw. indien het in die zin wordt geïnterpreteerd 
dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende 
voorheffing niet op de belasting kon worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke 
aanslagtermijn (1). (1) Grondwettelijk Hof 20 sept. 2001, nr. 113/2001, B.S. 20 nov. 2001, p. 39334; W.I.B. 
[1992] voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 
maart 1999, p. 9882.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - 
Terugbetaling - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de 
rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest (1). (1) Cass. 4 juni 1998, A.R. 
C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass. 19 feb. 1993, A.R. F1955N, nr. 108; 18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 
maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165; 4 mei 1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225; 23 sept. 1999, 
A.R. F.96.0028.N, nr. 482.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer voor het Hof van Cassatie een middel een in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof 
bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in de bijzondere wet omschreven 
grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het niet toekennen van moratoire interest aan de 
betrokken belastingplichtige wanneer de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke 
ten laste van die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was, 
moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass. 14 
feb. 1995, A.R. P.93.0780.N en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247.N, nrs. 88 en 255; 26 juni 1997, A.R. C.96.0372.F, 
nr. 304; zie Cass. 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - 
Terugbetaling - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 december 2001F.99.0081.F AC nr. ...

De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is ingekohierd, maar die het 
bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die het heeft begaan, is een belasting in de zin van 
artikel 308, eerste lid, W.I.B. (1964); de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van 
moratoriuminterest (1). (1) Cass., 17 jan. 2000, volt. terechtz., AR F.98.0031.F, nr 35, met concl. O.M.; zie cass., 
8 dec. 2000, AR F.99.0073.N, nr 679; W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

Moratoire interest - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling

- Artt. 365, 412, eerste lid, en 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

8 november 2001C.99.0159.N AC nr. ...

De verplichting om kosten van wijzigingen aan leidingen te betalen, is een verbintenis die bestaat uit de 
betaling van een geldsom, die in geval van vertraging, aanleiding geeft tot wettelijke interest; de moratoire 
interest is verschuldigd vanaf de aanmaning tot betaling.

Moratoire interest - Leidingen - Wijzigingen - Kosten - Verplichting - Wet 17 jan. 1938 - Verbintenis - Aard

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

- Enig art. Wet 17 jan. 1938

26 april 2001C.99.0004.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 26 april 2001, AR C.99.0004.F, A.C. 2001, nr...
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Moratoire interest - Burgerlijke zaken - Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke 
aanmaning - Conclusie - Vermelding

De wet vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest van kapitalen in de conclusie wordt vermeld, 
wanneer de neerlegging ervan aangemerkt kan worden als een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke 
aanmaning die is gedaan om die vervallen interest interest te kunnen doen opbrengen (1). (1) Zie cass., 17 jan. 
1992, A.R. 7281, nr. 253.

Moratoire interest - Burgerlijke zaken - Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke 
aanmaning - Conclusie - Vermelding

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

8 december 2000F.99.0073.N AC nr. ...

De roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven termijn is gestort wordt ingekohierd en verwerft 
het karakter van een belasting; de terugbetaling van het bedrag dat bij niet-betaling van de roerende 
voorheffing werd ingekohierd en moet terugbetaald worden kan rente opleveren (1). (1) Cass., 17 jan. 2000, 
AR F.98.0031.F, nr 35.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing - Inkohiering - Teruggave

- thans art. 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

13 oktober 2000F.99.0027.N AC nr. ...

In geval van terugbetaling van belastingen, wordt geen moratoriuminterest toegekend wanneer hij geen 200 
BEF per maand bedraagt.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Terugbetaling van belastingen - Moratoire interest

- Art. 419, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 september 2000F.98.0060.N AC nr. ...

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, wegens laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend 
konden worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen (1). (1) Zie Cass. 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr 482.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Bedrijfsvoorheffing - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - 
Inhouding door de Staat

- Artt. 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek

10 april 2000F.98.0024.F AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing betreffende dividenden die aan niet-inwoners zijn toegekend, ten dele 
onverschuldigd betaald is, veroordeelt de rechter wettig de Belgische Staat om, ingevolge artikel  308 W.I.B. 
(1964) moratoire interest te betalen, berekend op aan het aan de schuldenaar terug te betalen bedrag; de 
omstandigheid alleen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem worden 
terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen, wijzigt 
hun karakter van belasting niet (1). (1) Zie Cass. 24 okt. 1996, A.R. F.96.0001.F, nr. 400; 11 juni 1999, A.R. 
F.98.0105.N-F.98.0107.N, nr. 349; vgl. Cass. 12 okt. 1995, A.R. F.93.0120.N, nr.433; 17 jan. 2000, voltallige 
zitting, A.R. F.98.0031.F, nr...., met concl. O.M.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Belasting van niet-inwoners - Roerende voorheffing - Terugbetaling - 
Schuldenaar

- Art. 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 april 2000F.98.0110.F AC nr. ...

Wanneer de bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de 
rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest (1). (1) Cass. 4 juni 1998, A.R. 
C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass. 19 feb. 1993, A.R. F1955N, nr. 108; 18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 
maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165; 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr 482; vgl. Cass. 4 mei 
1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225; 19 jan. 1996, A.R. F.95.0045.F, nr. 43; 26 maart 1998, bep. k., A.R. F.95.0050.N, 
nr. 170.
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Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Belasting van niet-inwoners - Bedrijfsvoorheffing - Laattijdige aanslag - 
Terugbetaling

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

27 maart 2000S.98.0117.F AC nr. ...

Behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, begint volgens artikel  1153 B.W. de moratoire 
interest niet te lopen dan op voorwaarde, ten eerste, dat de schuld eisbaar is en, ten tweede, dat er een 
aanmaning tot betaling is.

Moratoire interest - Verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom - Uitvoering - 
Vertraging - Schadevergoeding wegens vertraging - Aanvang

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt ingesteld voordat die 
uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas na het instellen van de rechtsvordering en niet 
binnen de bij de reglementering voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk 
werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde moratoire interest 
betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij 
het gewestelijk werkloosheidsbureau zijn toegekomen.

Moratoire interest - Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering - Vordering in rechte - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare 
schuld - Vordering in rechte, ingesteld voor de opeisbaarheid van de schuld

- Art. 93, §§ 2 en 4, tweede lid MB 4 juni 1964

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

Hoewel, behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, het recht op moratoire interest een 
aanmaning tot betaling onderstelt, verbiedt geen enkele wetsbepaling daarentegen dat die aanmaning 
geschiedt voor de opeisbaarheid van de schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist; wanneer de 
aanmaning tot betaling evenwel geschiedt voordat de schuld opeisbaar is geworden, sorteert zij pas effect 
vanaf dat ogenblik.

Moratoire interest - Aanmaning tot betaling - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare schuld - Aanmaning, die is geschied 
voor de opeisbaarheid

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

17 januari 2000F.98.0031.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 17  jan. 2000, voltallige zitting, A.R. F.98.0031.F, A.C. 2000, nr...

Moratoire interest - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling

De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is ingekohierd, maar die het 
bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die het heeft begaan, is een belasting in de zin van 
artikel  308, eerste lid, W.I.B. (1964); de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van 
moratoriuminterest.

Moratoire interest - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling

- Artt. 365, 412, eerste lid, en 418, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.97.0009.N AC nr. ...

Geen interest wordt toegekend bij de terugbetalingen van overbelastingen als bedoeld bij artikel  277, §§ 1 en 
2, W.I.B., die na het vertstrijken van de termijnen van bezwaar en hoger beroep van ambtswege geschiedt.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Ontheffing - Terugbetaling van overbelastingen

- thans art. 419, eerste lid, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309, eerste lid, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 december 1999F.99.0062.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd op het bedrag van de terug te geven bedrijfsvoorheffing in de mate waarin 
de overeenkomstig artikel  266 W.I.B. ingekohierde personenbelasting gekweten werd door verrekening van 
voormelde bedrijfsvoorheffing.

Moratoire interest - Personenbelasting - Bedrijfsvoorheffing - Inkohiering van de belasting - Terugbetaling
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- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 september 1999F.96.0028.N AC nr. ...

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat 
de gestorte bedragen als voorafbetalingen, wegens laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend konden 
worden en de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de 
onverschuldigde betaling, rente toekennen.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Niet-verblijfhouders - Voorafbetalingen - Verrekenbaarheid met belastingen - 
Onmogelijkheid - Inhouding door de Staat

- Art. 1376 Burgerlijk Wetboek

11 juni 1999F.98.0105.N AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is geïnd, 
moet de Belgische Staat niet alleen het ten onrechte geïnde gedeelte van de roerende voorheffing 
terugbetalen aan de in het buitenland gevestigde vennootschap, die dividenden geniet, maar ook de moratoire 
interesten eraan toevoegen.

Moratoire interest - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing - Terugbetaling

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 november 1998S.97.0150.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van de artikelen 60 en 62, eerste en derde lid van de wet van 28 december 1983, houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen krachtens welke de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid het voorwerp 
moet uitmaken van een provisionele storting die moet verricht worden voor 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar en een nalatigheidsrente verschuldigd is bij gebrek, of ingeval van ontoereikendheid van 
provisionele storting op de voorgeschreven datum, volgt dat de wet een vervroegde betaling bij wijze van 
provisie instelt en de bepaalde rente een vergoeding uitmaakt voor de vertraging in de uitvoering van de 
betaling; die rente is aldus onderscheiden van de bijdrage zelf.~

Moratoire interest - Vordering - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Fiscale en begrotingsmaatregelen - Bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid - Nalatigheidsrente - Aard

- Artt. 60 en 62, eerste en derde lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

4 juni 1998C.95.0065.N AC nr. ...

Wanneer roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag moeten worden 
terugbetaald, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van moratoriuminterest.~

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Bedrijfsvoorheffing - Roerende voorheffing - Laattijdigheid 
van de aanslag - Teruggave

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 maart 1998F.95.0050.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft op een overeenkomstig 
artikel   266 W.I.B.  (1964) ingekohierde en door verrekening van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten 
belasting en niet op een overschot van voorheffingen en voorafbetalingen.

Moratoire interest - Personenbelasting - Ingekohierde belasting - Verrekende bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire 
interesten

- Artt. 308 en 309, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

26 maart 1998F.95.0062.N AC nr. ...

Wanneer de krachtens artikel  334 W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij 
onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die 
terugbetaling ingevolge artikel   308, eerste lid, W.I.B.  (1964), niet leiden tot toekenning van moratoire 
interesten.

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Belastingverhoging - Terugbetaling
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- thans artt. 418, eerste lid, en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 308, eerste lid, en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

29 september 1997F.96.0095.F AC nr. ...

Wanneer de krachtens artikel  334 W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij 
onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die 
terugbetaling ingevolge artikel  308, eerste lid, W.I.B. (1964), niet leiden tot toekenning van moratoire interest.
~

Moratoire interest - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Belastingverhoging - Terugbetaling

- Artt. 418, eerste lid, en 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 308, eerste lid, en 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

24 oktober 1996F.96.0001.F AC nr. ...

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is geïnd, 
moet de Belgische Staat niet allen het ten onrechte geïnde gedeelte van de roerende voorheffing terugbetalen 
aan de in het buitenland gevestigde venootschap, die dividenden geniet, maar ook de moratoire interesten 
eraan toevoegen.~

Moratoire interest - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing - Terugbetaling

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

28 juni 1996C.95.0316.F AC nr. ...

Voor de teruggave van successierechten en de betaling van moratoire interest is de inlevering vereist van een 
aangifte die het feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave; een verzoek tot teruggave volstaat niet.~

Moratoire interest - Teruggave van successierechten - Vereiste - Inlevering van een aangifte

- Art. 135 Wetboek van Successierechten

21 juni 1996C.95.0295.F AC nr. ...

Wanneer de beslissing van de appelrechter geldt als authentieke koopakte en de koper van een pand pas 
vanaf die akte het genot van het gekochte goed krijgt, kan die koper niet vanaf een vroegere datum dan die 
van de beslissing worden veroordeeld tot betaling van moratoire interesten op de koopprijs.~

Moratoire interest - Aanvang - Hoger beroep

- Art. 1397 Gerechtelijk Wetboek

20 juni 1996C.94.0188.N AC nr. ...

Wanneer de onteigende na rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen hij te 
veel heeft ontvangen, te weten het verschil tussen de voorlopige en de definitieve vergoeding, is artikel 1378 
B.W. niet van toepassing.~

Moratoire interest - Onteigening ten algemenen nutte - Voorlopige vergoeding - Procedure tot herziening - Lagere 
definitieve vergoeding - Terugbetaling - Gevolgen t.a.v. de interest

- Art. 1378 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15 en 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

27 oktober 1995C.95.0022.F AC nr. ...

In geval van brand, zijn de schuldvordering van de aansprakelijke huurder tegen zijn verzekeraar en die welke 
de eigenaar krachtens een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de verzekeraar van zijn huurder geen 
schadevergoedingsvorderingen; zij betreffen geldsommen, zodat de verzekeraar tot betaling van moratoire 
interesten kan worden veroordeeld van de dag af waarop de tegen hem gerichte vordering tot vrijwaring is 
ingesteld.~

Moratoire interest - Interesten - Aanvang - Brand - Aansprakelijkheid van de huurder - Dekking van de verzekeraar

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

12 oktober 1995F.93.0120.N AC nr. ...
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Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders onverschuldigd werd betaald, 
vermag de rechter niet, op grond van artikel 308 W.I.B.  (1964), de Belgische Staat ertoe te veroordelen op het 
aan de belastingschuldige terug te geven bedrag moratoriuminterest te betalen vanaf de maand volgend op de 
betaling van de onverschuldigde voorheffing.~

Moratoire interest - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Vennootschapsbelasting

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 september 1995C.93.0307.N AC nr. ...

Wanneer een onteigende na de rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen 
hij teveel heeft ontvangen, kan de rechter de moratoire interest op het terug te betalen bedrag verhoogd met 
de vergoedende interest, niet doen ingaan vòòr het herzieningsvonnis.~

Moratoire interest - Onteigening ten algemenen nutte - Voorlopige vergoeding - Storting in de Deposito- en 
Consignatiekas - Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling van hetgeen de onteigende teveel heeft ontvangen - 
Opeisbaarheid van de schuld - Spoedprocedure

- Art. 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

7 september 1995F.93.0041.N AC nr. ...

Moratoire interest is verschuldigd op het bedrag van de terug te geven voorafbetalingen in de mate waarin de 
overeenkomstig artikel   266 W.I.B. ingekohierde vennotschapsbelasting werd gekweten door verrekening van 
voormelde voorafbetalingen.~

Moratoire interest - Terugbetaling - Voorafbetalingen - Vennootschapsbelasting

- thans art. 418 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 308 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

7 september 1995F.93.0102.N AC nr. ...

Geen interest wordt toegekend bij de terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij artikel   376, § 1, W.I.B.  
1992, die na het verstrijken van de termijnen van bezwaar en beroep van ambtswege geschiedt.~

Moratoire interest - Terugbetaling - Overbelastingen - Inkomstenbelastingen

- Art. 419, eerste en derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 september 1995F.94.0023.N AC nr. ...

Wanneer voorafbetalingen wegens tardiviteit van de aanslag moeten worden terugbetaald, hetzij bij de 
belastingheffing, hetzij na een bezwaar, kan die terugbetaling niet leiden tot toekenning van moratoire 
interest op grond van artikel  308 W.I.B.~

Moratoire interest - Personenbelasting - Terugbetaling - Laattijdige inkohiering

- thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

2 maart 1995C.94.0280.F AC nr. ...

De rechter mag geen interest opleggen bovenop de veroordeling tot een geldboete wegens fraude, poging tot 
fraude of overtreding inzake gemeentebelastingen.~

Moratoire interest - Gemeentebelastingen - Fraude, poging tot fraude en overtreding - Geldboete

- Art. 8 Wet 29 april 1819

16 februari 1995C.94.0140.F AC nr. ...

De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete boedel staat gelijk met een aan de 
schuldenaar gerichte aanmaning tot betaling; zij doet de moratoire interesten lopen ten aanzien van de 
schuldenaar.~

Moratoire interest - Aangifte van schuldvordering - Gefailleerde - Ingebrekestelling

- Artt. 466, 496, 500 en 503 Wetboek van Koophandel

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek
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15 december 1994C.94.0217.F AC nr. ...

Ingeval bij de aanbesteding van een overheidsopdracht op onwettige wijze met een inschrijver geen rekening 
is gehouden, geeft artikel  12, §1, wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van 
zijn inschrijving plus moratoire interest op de vergoeding, welke interest wordt berekend vanaf de dag waarop 
hij schadeloosstelling heeft gevorderd.~

Moratoire interest - Onwettige aanbesteding - Schadeloosstelling verschuldigd aan de uitgesloten inschrijver - 
Overheidsopdracht

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

10 november 1994C.94.0108.F AC nr. ...

Wanneer de onteigenaar, in de loop van een onteigening ten algemenen nutte via de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden, aan de Deposito- en Consignatiekas voorlopige vergoedingen heeft betaald 
waarvan het bedrag dat van de definitieve vergoedingen te boven gaat, mag hij niet bovendien worden 
veroordeeld om op laatstgenoemde vergoedingen wettelijke interest te betalen voor de periode vóór de 
beslissing tot vaststelling ervan; anderzijds, is de enkele overweging dat de onteigenden in de toestand van 
een accipiens te goeder trouw verkeren, geen verantwoording voor de beslissing dat de interest die aan de 
onteigenaar op het aan de onteigende te veel betaalde is verschuldigd, pas begint te lopen vanaf de beslissing 
tot vaststelling van de definitieve vergoeding.~

Moratoire interest - Voorlopige vergoedingen - Betaling aan de Deposito- en Consignatiekas - Lagere definitieve 
vergoedingen - Gevolgen t.a.v. de interest - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure

- Art. 16 Grondwet 1994

- Artt. 9 en 15 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Artt. 1147, 1153 en 1378 Burgerlijk Wetboek

INTERNATIONALE VERDRAGEN

8 december 2004P.04.1562.F AC nr. 603

Concl. adv.-gen. m.o. Pierre Cornelis, Cass., 8 dec. 2004, AR P.04.1562.F, Bull. et Pas., 2004, I, nr ...

 - Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 - Toepassing van het kaderbesluit van de Raad van Ministers 
van de Europese Unie van 13 juni 2002 - Geen conflict

Er bestaat geen conflict tussen de internationale rechtsnorm die rechtstreeks van toepassing is in België, 
inzonderheid het Europees uitleveringsverdrag, en een interne rechtsnorm, met name de wet van 19 dec. 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dat de tenuitvoerlegging is van supranationale 
verbintenissen en dat slechts het kaderbesluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 13 juni 
2002, dat België diende uit te voeren krachtens het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese 
Unie, omzet in de nationale rechtsorde.

 - Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 - Toepassing van het kaderbesluit van de Raad van Ministers 
van de Europese Unie van 13 juni 2002 - Geen conflict

24 november 2004P.04.1235.F AC nr. 565

Concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS, Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, Bull. en Pas., 2004, nr ...

 - Europees Verdrag betreffende uitlevering - Specialiteit

Het specialiteitsbeginsel bepaald in artikel  14, § 1, Europees Verdrag 13 december 1957 betreffende 
uitlevering, verzet zich ertegen dat de inverdenkinggestelde, die wordt uitgeleverd voor feiten van invoer, 
bezit en verkoop van verdovende middelen, met de omstandigheid dat de misdrijven met betrekking tot de 
handel in verdovende middelen bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van 
boosdoeners en van een criminele organisatie, in België kan worden vervolgd voor de telastlegging onwettig 
bezit van een vuurwapen dat geacht wordt een verdedigingswapen te zijn, aangezien dit niet overeenstemt 
met de feiten waarop zijn uitlevering is gegrond of erin zijn vervat.

 - Europees Verdrag betreffende uitlevering - Specialiteit

- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

P. 1353/30476-9-2016



9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 15 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - 
Strafbepaling - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

Artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, 
waardoor alle Staten die partij zijn bij dit verdrag zich ertoe verbinden bij wet strafbaar te verklaren het 
verspreiden, op welke wijze ook, van denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat, 
aanzetting tot rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht tegen 
een ras of een groep van personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, alsook het verlenen van 
steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waaronder inbegrepen de financiering ervan, heeft 
geen rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde.

 - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Rassendiscriminatie - Belgische rechtsorde

- Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New 
York op 7 maart 1966

De bepaling van artikel 1.2 van het Verdrag van New York van 7 maart 1966 die inhoudt dat dit verdrag niet 
van toepassing is op vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die door een Staat die partij is 
bij dit verdrag in acht worden genomen tussen onderdanen en niet-onderdanen, laat particulieren niet toe een 
dergelijk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur te maken.

 - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Rassendiscriminatie - Toepassingsveld

- Art. 1.2 Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York 
op 7 maart 1966

Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie om in de Belgische rechtsorde.

 - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Rassendiscriminatie - Belgische rechtsorde - Wet 30 juli 1981

- Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New 
York op 7 maart 1966

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 15 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - 
Strafbepaling - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

24 augustus 2004P.04.1211.N AC nr. 374
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Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 
juni 2002 hebben België en Luxemburg zich deels teruggetrokken uit het Benelux-verdrag aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken; de eenparige goedkeuring van het Kaderbesluit door de lidstaten 
houdt een raadpleging in in de zin van artikel  54, b, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 (1). (1) 
Hetzelfde geldt in de verhouding met Nederland. Luidens artikel  74 van de Nederlandse wet van 29 april 2004 
tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, in werking getreden op 12 mei 2004, 
komt deze wet in de plaats van onder meer "afdeling I, en voor zover van toepassing, afdeling III van het op 27 
juni 1962 te Brussel tot stand gekomen Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken 
tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden".

 - Verdragenrecht - Beëindiging van een verdrag - Overeenstemming na raadpleging - Toepassing

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan niemand een tweede 
keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de wetsomschrijving die men aan dat feit 
geeft en het opzet van de dader (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1992, AR 6440, nr 464; 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, 
nr 206; VAN DEN WYNGAERT, C.Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht", 2003, 698.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.7 - "Non bis in idem"

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, verplicht de 
ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van 
herkomst hebben verkregen, te erkennen.

 - Europese Unie - Wegverkeer - Artikel 30 - Besturen van een voertuig zonder rijbewijs - Pools onderdaan gevestigd in 
België - Europese Overeenkomst van 16 dec. 1991 - Toepassing

- Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991

- Art. 3 KB 23 maart 1998

- Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

14 januari 2004P.03.1310.F AC nr. 19

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1310.F, A.C., 2004, nr ...

 - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 - Universele bevoegdheid - "Standstill"-
verplichting - Toepassing

De gemeenschappelijke bepaling van de artt. 49, 50, 129 en 146, Verdragen van Genève van 12 aug. 1949, 
verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in gebreke blijven een universele bevoegdheid toe 
te kennen en verbiedt hem evenmin om, wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening 
ervan vervolgens te beperken of zelfs afstand ervan te doen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 - Universele bevoegdheid - "Standstill"-
verplichting - Toepassing

14 oktober 2003P.03.0591.N AC nr. 498

Artt. 3, 9, 12 en 18 van het Verdrag inzake de rechten van het kind die het kind beschermen om in de 
procedures die het aanbelangen, te worden gehoord en zijn belang te zien waarborgen, verlenen aan de 
ouders geen recht om hun kinderen te laten verhoren in het kader van een rechtspleging waar zij 
strafrechtelijk worden vervolgd en waar die kinderen geen partij zijn, ook al heeft die vervolging betrekking op 
de niet-uitvoering van een gerechtelijke beslissing die het omgangsrecht ten aanzien van de kinderen regelt 
(1). (1) Zie Cass., 4 nov. 1999, AR C.99.0048.N, nr 589; Cass., 11 nov. 1999, AR P.99.0689.F, nr 599.

 - Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - Artikelen 3, 9, 12 en 18 - Niet-afgifte van een kind - Vervolgingen - 
Toepassing

2 september 2003P.01.0980.N AC nr. 408
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Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige 
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet) (1). (1) Noot O.M. : In zijn mondelinge 
conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209 Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan 
de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist 
zonder mogelijkheid van hoger beroep, niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd 
door het artikel 14.5 IVBPR, dat rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de 
tegenstrijdige internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg 
enkel mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5 
IVBPR, met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling door het Hof 
van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van rechtsmacht, rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege worden verwezen. Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk 
uitspreekt over de bestaanbaarheid van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 IVBPR is het duidelijk dat het Hof 
deze zienswijze deelt: het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het 
ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de 
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde, regelmatig is en 
overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde geval, zou geoordeeld hebben 
dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5 IVBPR, zou dit aanleiding hebben moeten 
geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van de ambtshalve aan te voeren schending 
van artikel 209 Kieswet.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.5 - Principe van de dubbele aanleg - 
Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

De verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in zijn 
geconsolideerde versie van 2 oktober 1997, oplegt aan de Lidstaten, zijn rechtstreeks van toepassing in het 
interne recht en hebben betrekking op de relaties van die Staten met de openbare of daarmee gelijkgestelde 
bedrijven (1). (1) Zie Cass., 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, nr 329.

 - Europese Unie - Mededinging - E.G.-Verdrag - Artikel 86 - Verplichtingen van de Lidstaten - Relaties met de openbare of 
daarmee gelijkgestelde bedrijven - Rechtstreekse toepassing

- Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 neergelegde "non bis in idem"-beginsel is 
slechts van toepassing wanneer een beklaagde ter zake van dezelfde feiten in een andere 
Overeenkomstsluitende Partij bij onherroepelijk vonnis is berecht, op voorwaarde dat ingeval een straf of 
maatregel is opgelegd, deze reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, dan wel op grond van de 
wetten van de veroordelende Overeenkomstsluitende Partij niet meer ten uitvoer gelegd kan worden; deze 
verdragsbepaling heeft niets uitstaande met de loutere mogelijkheid dat een beklaagde ter zake van dezelfde 
feiten in een andere Overeenkomstsluitende Partij zou kunnen worden vervolgd.

 - Schengen-verdrag - Artikel 54 - Beginsel "non bis in idem"

- Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

De regel dat de Belgische rechter moet onderzoeken of de verzochte rechtshulp in het buitenland is uitgevoerd 
overeenkomstig de nationale rechtspleging van de aangezochte staat, betekent niet dat de Belgische rechter 
moet oordelen hoe de aangezochte staat de sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet 
regelen en welke daarvan de gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel overeenkomstig het 
nationale recht van de aangezochte staat (1). (1) Zie Cass., 5 juni 2001, A.R. P.01.0274.N.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Uitvoering in 
het buitenland - Beoordeling van de regelmatigheid - Bevoegdheid van de Belgische rechter

- Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
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Het oordeel van de regelmatigheid van een verzoek tot rechtshulp op grond van het Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken komt uitsluitend toe aan de aangezochte Staat (1). (1) Zie 
Cass., 5 juni 2001, A.R. P.01.0274.N.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Beoordeling 
van de regelmatigheid - Bevoegdheid

- Art. 2 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Voor de uitvoering van rogatoire commissies wordt de rechtspleging bepaald door de wetgeving van de 
aangezochte staat, voor zover internationale verdragsbepalingen geen dwingende specifieke procedureregels 
opleggen.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Uitvoering in 
het buitenland - Toepasselijke wetgeving

- Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

9 oktober 2002P.02.1308.F AC nr. 523

Het specialiteitsbeginsel, bepaald in artikel  14.1, Europees Verdrag 13 dec. 1957 betreffende uitlevering, staat 
er niet aan in de weg dat de kwalificatie die aan de feiten is gegeven op grond waarvan de uitlevering is 
gevraagd, in de loop van de daaropvolgende rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van een 
nieuwe verzwarende omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft (1). (1) Zie Cass., 11 sept. 1991, 
A.R. 9323, nr. 15.

 - Europees Verdrag betreffende uitlevering - Specialiteit

- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

16 juli 2002P.02.0929.F AC nr. 399

De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene moet horen m.b.t. 
zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
tegen hem uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van de rechtspleging als 
zij het recht van verdediging miskent (1). (1) Zie Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, supra, nr. ..., en de noot 
onderaan de blz., die verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal 
Tribunaal - Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verhoor - Termijn - Sanctie - Niet-
naleving - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

2 mei 2002C.99.0518.N AC nr. 265

De voorafgaande instemming van de Kamers met een overeenkomst ter uitvoering van een basisverdrag kan 
resulteren uit de bepalingen zelf van het basisverdrag dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
parlementaire goedkeuring, voor zover de overeenkomst de grenzen bepaald door het basisverdrag niet 
overschrijdt (1). (1) P. F. Smet, Les traités internationaux, Bruylant 1966, 43, nr. 69-71. Zie Cass. 19 maart 1981, 
AC 1980-81, nr. 417.

 - Instemming van de Kamers - Vorm

- thans art. 167, § 2 Grondwet 1994

- Art. 68, tweede lid Grondwet 1831

26 maart 2002P.01.1642.N AC nr. 204

De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel tast op zich niet de 
regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, 
noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat 
dat de feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de 
regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringonderzoekt inzonderheid in de context van de 
vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen hieromtrent verweer voeren.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 17 - Recht op eerbiediging van het privé-, 
familie- en gezinsleven - Strafzaken - Huiszoeking - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Niet-vermelding van het misdrijf

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

26 februari 2002P.01.1473.N AC nr. 132

In de context van artikel  1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en artikel  73 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering uitgeoefende toezicht niet uit dat 
bewarende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden 
weggehaald of om een betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een 
container met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze 
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig (1). (1) Zie P. TRAEST en J. MEESE, 
Belgisch rapport in P.J.P.TAK (ed.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie. De normering van bijzondere 
opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 63.

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikel 73 - Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Gecontroleerde aflevering - Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen van 20 dec. 1988

Krachtens artikel  71.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst blijft het Sluikhandelverdrag van 20 
december 1988 ook in relatie tussen de Schengenstaten geheel van kracht.

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikel 71.1 - Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 
dec. 1988

Nu noch artikel  73.2 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, noch enige wettelijke bepaling van het 
interne recht of enig algemeen rechtsbeginsel vereist dat de voorafgaande toestemming tot het doen 
plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering schriftelijk zou worden verleend, stelt de rechter in feite vast of 
voorafgaandelijk toestemming is gegeven.

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikel 73.2 - Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Gecontroleerde aflevering - Voorafgaande toestemming

12 februari 2002P.01.1534.N AC nr. 99

De overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde huiszoeking is een bij artikel 8.2 EVRM en artikel 
17.2 IVBPR toegestane inmenging van het openbaar gezag (1). (1) Cass., 27 okt. 1999, AR P.99.0715.F, nr 569.

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 17 - Artikel 17.2 - Eerbiediging van het privé-
leven - Inmenging van het openbaar gezag - Huiszoeking - Wettigheid

Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR op de enige grond 
dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (1). (1) Cass., 4 april 2001, 
AR P.01.0041.F, nr ....

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 17 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen in het E.V.R.M. is 
bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert overeenkomstig het Reglement van het 
Tribunaal, moet door de regering worden nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging 
van de aangehouden persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, 
dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Raadkamer - EVRM - 
Toepassing - Overbrenging van de aangehouden persoon

- Art. 13 Wet 22 maart 1996

Art. 59 van het Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda, 
heeft betrekking op de internationale verantwoordelijkheid van de Staat, maar niet op het onderzoeksgerecht 
dat een door een rechter in dat Tribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaartikel

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - 
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Artikel 59 - Internationale verantwoordelijkheid van de Staat - Onderzoeksgerecht - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door 
het Internationaal Tribunaal - Exequatur - Toepassing

- Art. 59 Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 
1995

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van het aanhoudingsbevel dat 
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal (1). (1) Zie, inzake uitlevering, Cass., 8 mei 2001, A.R. 
P.01.0392.N, nr. ... .

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerecht - 
Recht van verdediging - EVRM - Artikel 6 - Toepassing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De termijnen die bepaald worden in artikel  12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende de erkenning van 
en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda - bepaling krachtens hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier 
dagen te rekenen van zijn hoger beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet - houden geen verband 
met de in artikel  12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de 
niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van 
verdediging schendt (1). (1) Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 betreffende 
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda blijkt dat de termijnen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene 
moet horen (vier dagen) en uitspraak moet doen (acht dagen) niet kunnen worden gecumuleerd (Verslag, 
Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 247/3, blz. 75), wordt de niet-naleving ervan niet bestraft. De opzet van de 
twee paragrafen van artikel  12 van die wet verschilt. Een sanctie wordt uitsluitend voorzien in het geval van § 
2 (vordering tot voorlopige aanhouding), in geval van overschrijding van de termijn van drie maanden 
waarbinnen het door het Internationaal Tribunaal uitgevaardigde aanhoudingsbevel moet worden betekend. 
Zie Verslag, Gedr. St., Kamer, 1995-1996, nr. 359/7, blz. 10.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal 
Tribunaal - Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Termijnen - Sanctie - Gevolg - Recht 
van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

De vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor Ruanda voorgelegde zaken, 
is geen gegeven dat algemeen bekendheid geniet (1). (1) Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Berechting van bepaalde zaken - Vertragingen - Persoonlijke 
kennis van de rechter - Algemeen bekend feit

Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van artikel  12, W. 22 maart 1996, uitspraak doet, m.n. 
moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter bij het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling 
in de persoon bestaat, is het daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het 
Internationaal Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerecht - 
Onderzoeken - Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal - EVRM - Overeenstemming - Toetsing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

17 januari 2002C.98.0125.N AC nr. 36

Het Internationaal Verdrag (nr 96) betreffende bureau's voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling 
betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 te Genève door de Algemene Conferentie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie tijdens haar tweeëndertigste zitting, en goedgekeurd bij het enig artikel van de wet van 2 
maart 1958, heeft geen directe werking.
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 - Internationaal Verdrag betreffende bureau's voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen - Aard 
van de verdragsbepalingen - Directe werking

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - 
Toepassing op de nationale gerechten

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Aard - Gevolg - Gezag van gewijsde

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verwerping van een punt van de beschuldiging - 
Nieuwe akte van beschuldiging - Bijkomende bewijselementen - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - Artikel 47 - 
Draagwijdte - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar 
de Belgische gerechten - Toepasselijke rechtspleging

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Gerechtelijke samenwerking - Onttrekking van de zaak aan de 
Belgische gerechten - Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de 
Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - 
Regeling van de rechtspleging

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen - Gezag van gewijsde

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Gronden - Beoordeling door de Belgische gerechten

In tegenstelling tot de bepalingen van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda, die m.n. de samenwerking met de Staten regelen, zoals de rechtspleging tot 
onttrekking van de zaak ten voordele van het Internationaal Tribunaal, en die artikel  2, W. 22 maart 1996, van 
toepassing verklaart in de rechterlijke orde van het Koninkrijk, hebben de bepalingen van dat reglement 
betreffende de werking van dat internationaal rechtscollege geen betrekking op de rechtspleging die wordt 
voortgezet nadat de zaak opnieuw bij het Belgisch rechtscollege aanhangig is gemaakt, aangezien het 
Reglement, dat door de rechters van het Internationaal Tribunaal zelf is opgesteld, alleen de aan dat 
rechtscollege eigen regels m.b.t. de organisatie en rechtspleging vermeldt (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - 
Toepassing op de nationale gerechten

- Artt. 2 en 47 Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 
juni 1995

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

Het staat niet aan de Belgische gerechten te oordelen over de gronden van het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda om de door de Procureur van dat Tribunaal opgemaakte akte van beschuldiging niet te bevestigen (1). 
(1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Gronden - Beoordeling door de Belgische gerechten

- Art. 47 Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 
1995

De beslissing van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda die de akte van beschuldiging van de Procureur bij 
dat Tribunaal niet bevestigt, is geen beslissing over de grond van de zaak en heeft bijgevolg geen gezag van 
gewijsde m.b.t. het al dan niet bestaan van de feiten en de kwalificatie ervan (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Aard - Gevolg - Gezag van gewijsde

- Art. 47 (D) en (E) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 
29 juni 1995

Art. 9.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, gevoegd bij Resolutie 955 van 8 nov. 1994 van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft betrekking op de persoon die reeds is berecht door het 
Internationaal Tribunaal voor Ruanda en niet op de persoon t.a.v. wie dat Tribunaal zich onbevoegd heeft 
verklaard of, zoals te dezen, de akte van beschuldiging niet heeft bevestigd bij gebrek aan afdoende 
vermoedens (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen - Gezag van gewijsde
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- Art. 9.1 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten op 
verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd 
en het Hof van Cassatie de zaak naar de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting 
van zijn onderzoek, kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een 
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn ingekomen ; aldus zijn de 
artt. 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing 
van de zaak door het Hof van Cassatie naar de onderzoeksrechter (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Gerechtelijke samenwerking - Onttrekking van de zaak aan de 
Belgische gerechten - Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de 
Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - 
Regeling van de rechtspleging

- Artt. 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

Hoewel artikel  47 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda, aangenomen op 29 juni 1995, bindend is voor alle aangesloten Staten, kan het alleen worden 
toegepast op de daarin gedefinieerde veronderstelling, nl. het geval waarin de Procureur bij dat Tribunaal, die 
een nieuwe akte van beschuldiging opstelt na verwerping van een punt van de beschuldiging, tot staving van 
die nieuwe akte bijkomende bewijselementen moet aanbrengen ; de rechtspleging die voor het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda wordt gevolgd, is eigen aan dat Tribunaal en is niet van toepassing op de Belgische 
gerechten, wanneer de strafvordering opnieuw daarbij aanhangig wordt gemaakt t.g.v. een arrest van het Hof 
van Cassatie, dat is gewezen met toepassing van artikel  8, W. 22 maart 1996 (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale verbintenissen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verwerping van een punt van de beschuldiging - 
Nieuwe akte van beschuldiging - Bijkomende bewijselementen - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - Artikel 47 - 
Draagwijdte - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de zaak naar 
de Belgische gerechten - Toepasselijke rechtspleging

- Art. 47 Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 
1995

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een 
bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit 
krachtens internationale verdragen opgelegd wordt.

 - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Onderzoeksmaatregel - Hof van Cassatie - Toezicht

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een verdragrechtelijke norm niet heeft 
geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht.

 - Wet - Verdrag - Toetsing - Motiveringsplicht - Verband

- Art. 149 Grondwet 1994

18 december 2001P.99.1548.N AC nr. ...

De verplichtingen van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van 
Europa hebben geen rechtstreese werking in het interne recht.

 - Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa - Artikel 6 - Sloping van een oude constructie - 
Vervanging door een nieuwbouw - Gebrek aan voorafgaandelijke vergunning - Toepassing

- Art. 6 Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa opgemaakt te Granada op 3 
okt. 1985

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR verbieden niet dat, krachtens een regeling van intern recht, een partij die 
geen deel genomen heeft aan een procedure met betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen 
betwisting meer kan voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend (1). (1) Zie 
Cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208; 19 dec. 2000, AR P.00.1691.N, nr. 709.
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 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte van de 
bij deze procedure niet betrokken personen

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

30 oktober 2001P.00.0401.N AC nr. ...

Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke procedure wordt ingesteld, 
staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de 
handelingen, waarvoor hij wordt vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het 
komt de strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en regels van de 
bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, 
tenzij deze elke geloofwaardigheid mist.

 - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - Immuniteit - Handeling verricht bij de uitoefening van de consulaire 
taak - Aanvoering van feitelijke gegevens - Bewijslast - Toepassing

- Artt. 5, 43, tweede lid, 58, tweede lid, en 63 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

5 juni 2001P.01.0274.N AC nr. ...

De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de aangezochte Staat op grond 
van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de 
overdracht van de bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag vervatte 
voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in 
de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer de Belgische rechter onder meer de aard van de 
telastleggingen, die als voorwaarde tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet 
onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de strafbaarheid 
volgens het recht van de aangezochte Staat (1). (1) THOMAS, F., op. cit., nr 157; VAN DEN WIJNGAERT, C., 
Strafrecht en strafprocesrecht, 1994, dl. II, p. 831, waar dezelfde regel wordt toegepast met betrekking tot het 
beginsel van de dubbele incriminatie inzake uitlevering.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud 
vanwege de aangezochte Staat - Voorwaarde van dubbele strafbaarstelling

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud 
vanwege de aangezochte Staat - Onderzoek van de naleving van de voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid van de 
Belgische rechter - Toepasselijke wet

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud 
vanwege de aangezochte Staat - Onderzoek van de naleving van de voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid van de 
Belgische rechter

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
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De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de in het buitenland 
uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels van de aangezochte Staat moet 
onderzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek, door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van 
een verzoek tot rechtshulp, aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en 
overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, 
beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald met toepassing van artikel 5.1 van het 
Verdrag, volgens zijn nationale recht is voldaan en of de rogatoire opdracht op zijn grondgebied mag worden 
uitgevoerd; de Belgische rechter gaat alleen na of die toelating op regelmatige wijze is verleend zonder op zijn 
beurt die toelating aan het recht van de aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te 
kunnen toetsen (1). (1) Zie cass., 26 sept. 1966,  A.C., 1967, 95; 30 april 1985, AR 9447, nr 525; 3 nov. 1993, AR 
P.93.0503.F, nr 444; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; TROUSSE, P.E. & VAN HALEWIJN, J., Uitlevering en 
rechtshulp in strafzaken, A.P.R., 1970, nr 565 en 567: het door de auteurs geformuleerde principe dat de 
nakoming van de interne procedureregels van buitenlands recht enkel kan worden nagegaan door de overheid 
van de aangezochte Staat is evenwel, zeker wat de regelmatigheid van het bewijs betreft, voorbijgestreefd (cfr 
het hiervoor geciteerde arrest van 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534 en de verwijzingen in voetnoot 17). 
Anders is het evenwel gesteld wat de kwalificering van het misdrijf betreft: dit behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de aangezochte Staat, zie hieromtrent THOMAS, F., Internationale rechtshulp in strafzaken, 
A.P.R., 1998, nr 145 en 165.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Onderzoek 
van de ontvankelijkheid - Bevoegdheid van de aangezochte Staat - Toepasselijke wet

- Artt. 3.1 en 5.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Toelating tot 
uitvoering verleend door de aangezochte Staat - Bevoegdheid van de Belgische rechter

- Artt. 3.1 en 5.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

15 mei 2001P.01.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr...

 - Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven - 
Artikel 5 - Rechtstreekse werking - Toepassing

De verplichting van artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, 
de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, dat het aan de overeenkomstsluitende 
Staten overlaat te bepalen welke maatregelen van wetgevende of andere aard noodzakelijk zijn om te 
bewerkstelligen dat de personen die worden getroffen door maatregelen tot opsporing en voorlopige 
maatregelen of door maatregelen tot confiscatie, beschikken over doeltreffende rechtsmiddelen om hun 
rechten te beschermen, heeft geen rechtstreekse werking in het interne recht, zodat de erin bedoelde 
personen hieruit geen rechtsmiddel kunnen ontlenen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven - 
Artikel 5 - Rechtstreekse werking - Toepassing

28 maart 2001P.99.1759.F AC nr. ...

Voor de toepassing van de artt. 54 en 56, Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht alleen rekening te houden met een beslissing tot 
veroordeling van een beklaagde die is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een 
Overeenkomstsluitende Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn 
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht (1). (1) Zie Cass., 29 juni 
1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408; 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikelen 54 en 56 - Beginsel "non bis in idem" - Zelfde 
feiten - Toepasselijkheid

- Artt. 54 en 56 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

12 maart 2001S.99.0103.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass. 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, A.C., 2001, nr ...

 - Verdragen - Gevolg - Interne rechtsorde - Instemming
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Ook al is een verdrag ten aanzien van België van kracht in de internationale rechtsorde, toch heeft het bij 
ontstentenis van instemming van de Kamers en/of, in voorkomend geval, van de bevoegde Gewest- of 
Gemeenschapsraden,  geen verbindende kracht in de interne rechtsorde; de rechtbanken mogen het niet 
toepassen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Verdragen - Gevolg - Interne rechtsorde - Instemming

- Art. 167 Grondwet 1994

Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht  dat de immuniteit van rechtsmacht 
vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend (1). 
(1) Zie concl. O.M.

 - Internationale overeenkomsten - Algemene rechtsbeginselen - Internationaal publiekrecht - Immuniteit - Immuniteit van 
rechtsmacht - Internationale organisaties

- Art. 38, 1, c Statuut van het Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945

13 juni 2000P.00.0788.N AC nr. ...

Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot uitlevering in België 
aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b 
van het Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van 
verdediging tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat door een 
buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze 
verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn 
aan de regelmatigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding.

 - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - Artikel 36b - Consulaire bijstand - Verbinding en contact met 
onderdanen van de zendstaat - Aangehouden vreemdeling - In kennisstelling van zijn rechten - Verplichting van de 
verblijfstaat - Verzuim - Uitlevering - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - 
Recht van verdediging - Toepassing

- Art. 36b Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

12 april 2000P.00.0537.F AC nr. ...

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op 
vordering van de procureur-generaal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er 
geen dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit 
is aanhangig gemaakt; die controle houdt geen beoordeling in van de aan de betrokkene ten laste gelegde 
feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verzoek tot 
onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof - Controle

- Artt. 1 tot 8 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

30 maart 2000C.97.0176.N AC nr. ...

Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de Belgische rechter zou oordelen dat een niet opzettelijke fout an de 
vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een beperking van zijn aansprakelijkheid (1). (1) Cass., 27 
jan. 1995, A.R. C.94.0105.N, nr 51.

 - C.M.R.-Verdrag - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Beperking - Opzet - Met opzet gelijkgestelde schuld

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

De schending van de uitleggingsregel van verdragen geeft alleen aanleiding tot cassatie als daardoor het uit te 
leggen verdrag zelf wordt geschonden.

 - Algemeen - Uitleggingsregel - Schending - Ontvankelijk middel

- Art. 31 Verdr. van Wenen van 23 mei 1969 inzake het vedragenrecht

10 november 1999P.99.0689.F AC nr. ...
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Artt. 3 en 12, Verdrag inzake de rechten van het kind, zijn niet rechtstreeks van toepassing voor de strafrechter 
waarbij de wegens schending van artikel  369bis Sw. ingestelde vervolgingen aanhangig zijn.

 - Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - Artikelen 3 en 12 - Ontvoering van een kind - Niet-afgifte van een 
kind - Vervolgingen - Toepassing

4 november 1999C.99.0048.N AC nr. ...

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het 
kind, ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf niet voldoende nauwkeurig en 
volledig om directe werking te hebben, omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat laten om aan de 
vereisten van het belang van het kind te voldoen; zij kunnen niet gelden als bron van subjectieve rechten en 
van verplichtingen voor particulieren, zij laten inzonderheid de mogelijkheid open voor de verbonden Staten 
en overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt vastgesteld.

 - Verdrag inzake de Rechten van het Kind - Verdragsregels - Belang van het kind - Afstamming - Biologische afstamming - 
Nationaal rechtelijke regels - Uitwerking - Draagwijdte

- Artt. 3.1 en 3.2 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

4 november 1999C.99.0111.N AC nr. ...

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het 
kind, ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf niet voldoende nauwkeurig en 
volledig om directe werking te hebben; zij laten verscheidene mogelijkheden aan de Staat om aan de vereisten 
van het belang van het kind te voldoen, maar zij kunnen niet gelden als bron van subjectieve rechten en van 
verplichtingen voor particulieren; zij laten inzonderheid de mogelijkheid open voor de verbonden Staten en 
overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt vastgesteld. De artikelen 330, § 2, en 332 van het Burgerlijk Wetboek 
voorzien in een regeling waarbij de belangen van het kind worden beschermd.

 - Verdrag inzake de Rechten van het Kind - Verdragsregels - Belang van het kind - Afstamming - Biologische afstamming - 
Nationaal rechtelijke regels - Uitwerking - Draagwijdte

- Artt. 330, § 2 en 332 Burgerlijk Wetboek

- Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

3 september 1999C.96.0097.N AC nr. ...

Artikel 24 van het E.E.G.-Verdrag verwijst naar de nationale bepalingen ter zake en vereist dat er een band zou 
zijn tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid 
van de Verdragsluitende Staat van de aangezochte rechter.

 - Europese Unie - E.E.G.-Verdrag van 27 sept. 1968 - Voorlopige of bewarende maatregelen - Artikel 24 - Vereisten

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

Ongeacht het in artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 
van 14 juni 1985 vervatte "non bis in idem"-beginsel, volgt uit de bepalingen (van artikel 71 van deze 
Overeenkomst) van artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 
1961 en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 februari 1971 dat de op het 
grondgebied van verschillende Overeenkomstsluitende Partijen gepleegde strafbare feiten, wat de sluikhandel 
in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft.

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikel 71 - Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in België en in het buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - 
Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

 - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikel 54 - Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in België en in het buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - 
Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
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goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

 - Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 1961 - Artikel 36.2.a - Internationale sluikhandel - Invoer - 
Feiten gepleegd in België en in het buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

 - Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971 - Artikel 22.2.a(i) - Internationale sluikhandel - Invoer - Feiten 
gepleegd in België en in het buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

17 juni 1999C.98.0122.F AC nr. ...

Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen; de rechter schendt die 
regel wanneer hij de geldigheid van een strafbeding onderzoekt volgens het Belgisch recht en met toepassing 
van dat recht de nietigheid van dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige vaststellingen van die rechter, de 
overeenkomst aan het Luxemburgs recht is onderworpen.~

 - Burgerlijke zaken - Verbintenissen uit overeenkomst - Wettenconflict - Toepasselijke wet - Bepaling - Wilsautonomie - 
Overeenkomst-wet

- Artt. 1 en 3, § 1 Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst

- Art. 3, § 1er Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten

8 juni 1999P.97.1104.N AC nr. ...

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en 
voorrang op de minder gunstige bepalingen van het interne recht.

 - EVRM - Artikel 6, § 3.c - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse 
werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

16 maart 1999P.98.0861.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

 - EVRM - Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

9 maart 1999P.98.1018.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

 - EVRM - Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

24 februari 1997S.96.0013.N AC nr. ...

De eenvormige regel van de wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten en die aan partijen de mogelijkheid geeft 
zich te beroepen op een buitenlands recht al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een buitenlands 
rechter, laat de Belgische rechter niet toe de toelaatbaarheid van een in een arbeidsovereenkomst 
opgenomen bevoegdheidsclausule te toetsen aan deze regel nu de overeenkomst tot aanwijzing van de 
bevoegde rechter is uitgesloten uit het toepassingsgebied van de goedkeuringswet en niet wordt bepaald 
welke wet toepasselijk is op de overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter.~

 - Burgerlijke zaken - Europees Verdrag 19 juni 1980 - Verbintenissen uit overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - 
Bevoegdheidsclausule - Aanwijzing buitenlands rechter - Uitsluiting toepassingsgebied - Toetsingsrecht van de rechter

- Artt. 2, § 2, lit. d, 3, 3° Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst
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6 februari 1997C.96.0048.F AC nr. ...

In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en 
bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7 feb.  1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld 
worden met een internationaal vervoersdocument.

 - Internationale Verdragen - Spoorvervoer - Reizigers - Bagage - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Internationaal vervoersdocument

- Artt. 1, § 1, 4 en 38 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

Het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt 
te Bern op 7 feb.  1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale 
vervoersdocumenten opgesteld voor trajecten gelegen op het grondgebied van ten minste twee der 
Verdragsluitende Staten.

 - Internationale Verdragen - Spoorvervoer - Reizigers - Bagage - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Toepassingsgebied

- Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

De bepaling van artikel  13 (2), van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek 
betreffende de controles aan de Belgisch-Franse grens, de gemeenschappelijke stations en de 
uitwisselingsstations, ondertekend op 30 maart 1962 te Brussel raakt de openbare orde niet.

 - Internationale Verdragen - Belgisch-Franse grens - Gemeenschappelijke stations en uitwisselingsstations - Controles - 
Overeenkomst tussen België en Frankrijk - Overeenkomst van 30 maart 1962 - Artikel 13 (2) - Aard van die bepaling

- Art. 13 (2) Belgisch-Franse Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 30 maart 1962

9 oktober 1996P.96.1000.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten onttrokken wordt, moet het Hof van Cassatie, vòòr de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, nagaan dat er geen dwaling in de persoon bestaat;  die controle 
houdt geen beoordeling in van de bezwaren die tegen de betrokkene bestaan, daar het Hof daartoe niet 
bevoegd is.

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Controle door het Hof - 
Geen dwaling in de persoon - Dwaling in de persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, moet het Hof van Cassatie, vòòr de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, in beginsel de betrokkene horen;  als dat verhoor evenwel niet 
mogelijk is omdat de betrokken persoon afwezig is en geen bekende verblijfplaats in België of in het 
buitenland heeft, kan die omstandigheid geen reden zijn om niet in te gaan op het verzoek van het 
internationaal Tribunaal tot onttrekking.~

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Verhoor van de betrokken 
persoon - Afwezigheid van die persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, hoeft het Hof van Cassatie, binnen 
het strikte kader van de bepalingen van het nationale recht, niet te antwoorden op de door de verdediging van 
de betrokken persoon neergelegde conclusie, als deze niets uit te staan heeft met die bepalingen.

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Arrest van het Hof - 
Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

- inz. art. 6 Wet 22 maart 1996
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Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op 
vordering van de procureur-generaal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er 
geen dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht dat kennis neemt 
van hetzelfde feit of van een procedure betreffende feiten of rechtspunten die een weerslag hebben op de bij 
het internationaal Tribunaal hangende onderzoeken of vervolgingen;  het Hof gaat tevens na of het in het 
verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", 
"ratione loci" en "temporis" van het internationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk, de 
artt.  1, 5 en 7 van het statuut van dat Tribunaal.~

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor België - Gerechtelijke samenwerking - 
Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - 
Verzoek van het Internationaal Tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - 
Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement

- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

13 augustus 1996P.96.1186.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal tribunaal voor Ruanda, nadat een zaak op zijn verzoek aan de Belgische gerechten 
is onttrokken, meedeelt dat het de door de Procureur opgestelde akte van beschuldiging niet heeft bevestigd, 
regelt het Hof van cassatie, op vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, 
de procedure en beveelt, in voorkomend geval, de verwijzing naar het bevoegde hof, de bevoegde rechtbank 
of het bevoegde onderzoeksgerecht.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor België - Gerechtelijke samenwerking - 
Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Onttrekking van de zaak aan de Belgische 
gerechten - Akte van beschuldiging van de Procureur - Beslissing van het internationaal tribunaal - Verwerping van de akte 
van beschuldiging - Gevolg - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof

- Artt. 5, 6, 7, 8 en 12, § 2, vierde lid Wet 22 maart 1996

9 juli 1996P.96.0869.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda betreffende een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, een 
verzoek indient tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van cassatie, vóór de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, de betrokkene horen; als dat verhoor niet mogelijk is doordat de 
betrokken persoon afwezig is, maar diens advocaat wel op de rechtszitting aanwezig is, kan het Hof, op grond 
van zijn beoordeling van de onmogelijkheid voor de betrokkene om persoonlijk te verschijnen, toestaan dat de 
advocaat van de betrokkene hem vertegenwoordigt.

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Verhoor van de betrokken 
persoon - Afwezigheid van die persoon - Aanwezigheid van zijn advocaat - Vertegenwoordiging

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Wet 22 maart 1996

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda betreffende een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, een 
verzoek indient tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van cassatie, vóór de 
uitspraak over de gevraagde onttrekking, nagaan of er geen dwaling in de persoon bestaat; die controle houdt 
geen beoordeling in van de bezwaren die tegen de betrokkene bestaan, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

 - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het internationaal Tribunaal voor Ruanda - 
Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Controle door het Hof - 
Geen dwaling in de persoon - Dwaling in de persoon

- Art. 6 Wet 22 maart 1996
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Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van cassatie op 
vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking van de zaak aan 
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in 
de persoon bestaat; het Hof gaat ook na of het in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de 
bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het internationaal 
Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig de bepalingen respectievelijk van de artt. 1, 5 en 7 van het statuut van 
dat tribunaal.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor België - Gerechtelijke samenwerking - 
Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - 
Verzoek van het Internationaal Tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - 
Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof

- Art. 9 (iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement

- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

15 mei 1996P.96.0640.F AC nr. ...

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie op 
vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking van de zaak aan 
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in 
de persoon bestaat;  het Hof gaat ook na of het in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de 
bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk de artt. 1, 5 en 7 van het statuut van dat tribunaal.~

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor België - Gerechtelijke samenwerking - 
Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - 
Verzoek van het Internationaal Tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - 
Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof

- Artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

- Artt. 2, 4, 5 en 6 Wet 22 maart 1996

13 mei 1996S.95.0118.N AC nr. ...

Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 
en goedgekeurd bij de Wet van 26 juni 1953, heeft rechtstreekse werking in de Belgische interne rechtsorde.~

 - Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Bepalingen met rechtstreekse werking in de Belgische 
interne rechtsorde

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

Art. 26 van het verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, sluit niet uit dat de 
nationale wetgever een verschil in behandeling tussen categorieën van personen instelt, voor zover dat 
verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.~

 - Internationaal verdrag 19 dec. 1966, in zake burgerrechten en politieke rechten opgemaakt te New-York - Artikel 26 - Niet-
discriminatiebeginsel

- Art. 26 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

 - Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Artikel 23

- Art. 48 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 1 en 3 Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953
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In geval van conflict tussen een internationale verdragsregel, die rechtstreekse werking heeft in de interne 
rechtsorde, zoals een regel die valt af te leiden uit artikel   23 van het Internationaal Verdrag betreffende de 
status van Vluchtelingen, en een interne rechtsregel heeft de door het verdrag vastgelegde regel voorrang.~

 - Rechtstreekse uitwerking in de interne rechtsorde - Conflict tussen internationale rechtsregel en interne rechtsregel - 
Voorrang van de verdragsregel

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

13 mei 1996S.95.0119.N AC nr. ...

Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 
en goedgekeurd bij de Wet van 26 juni 1953, heeft rechtstreekse werking in de Belgische interne rechtsorde.~

 - Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Bepalingen met rechtstreekse werking in de Belgische 
interne rechtsorde

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

Art. 26 van het verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, sluit niet uit dat de 
nationale wetgever een verschil in behandeling tussen categorieën van personen instelt, voor zover dat 
verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.~

 - Internationaal verdrag 19 dec. 1966, in zake burgerrechten en politieke rechten opgemaakt te New-York - Artikel 26 - Niet-
discriminatiebeginsel

- Art. 26 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

 - Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Artikel 23

- Art. 49 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 1, 3° KB 27 maart 1987

- Art. 1, §§ 1 en 2 Bestaansminimumwet

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

In geval van conflict tussen een internationale verdragsregel, die rechtstreekse werking heeft in de interne 
rechtsorde, zoals een regel die valt af te leiden uit artikel   23 van het Internationaal Verdrag betreffende de 
status van Vluchtelingen, en een interne rechtsregel heeft de door het verdrag vastgelegde regel voorrang.~

 - Rechtstreekse uitwerking in de interne rechtsorde - Conflict tussen internationale rechtsregel en interne rechtsregel - 
Voorrang van de verdragsregel

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

27 januari 1995C.94.0105.N AC nr. ...

Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de rechter onderzoekt of een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het 
recht ontneemt om zich te beroepen op de beperking van zijn aansprakelijkheid.~

 - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet - Met opzet gelijkgestelde schuld - C.M.R.-Verdrag

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

De omstandigheid dat een vervoerder wetens en willens een fout begaat en behoort te weten dat zijn fout 
waarschijnlijk schade zal veroorzaken, impliceert niet dat hij met opzet handelt in de zin van artikel  29.1 
C.M.R.-Verdrag.~

 - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet - C.M.R.-Verdrag

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

JAARLIJKSE VAKANTIE

20 september 2004S.04.0013.N AC nr. 422
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De vakantiewetgeving bedoelt met gelijkgestelde dagen van economische werkloosheid, die dagen waarvan de 
beoordeling uitsluitend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is opgedragen.

 - Berekening vakantiegeld - Economische werkloosheidsdagen - Gelijkgestelde dagen - Beoordeling - Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening

- Artt. 16.6 en 20.e iuncto art. 21, § 3 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van 
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

4 februari 2002S.01.0103.N AC nr. 83

De bijdragen of premies die de werkgever in uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de 
arbeidsovereenkomst betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om een pensioenfonds te spijzen, maken 
een in geld waardeerbaar voordeel uit, toegekend als tegenprestatie voor de in het kader van de 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, en dienen in aanmerking te worden genomen voor de berekening van 
het vakantiegeld-einde-dienst (1). (1) Het O.M. concludeerde in de zin dat, aangezien het loonbegrip in artikel 
46 Jaarlijkse Vakantiebesluit wordt omschreven als "de verdiende brutowedden", de werkgeversbijdragen in 
de groepsverzekering uit de berekeningsbasis moeten worden gehaald; het zijn immers aanvullende voordelen 
op sociale zekerheid. Ze zijn weliswaar verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, maar ze maken geen 
deel uit van de brutowedde aangezien het ook geen loon is waarop socialezekerheidsbijdragen moeten 
worden betaald. Derhalve maken ze ook geen deel uit van de brutowedde waarop het vertrekvakantiegeld 
dient te worden berekend. Artikel 46 van het Uitvoeringsbesluit van de Jaarlijkse Vakantiewet kan geen 
afbreuk doen aan de wettelijke bepaling van het loonbegrip zoals bedoeld in de Jaarlijkse Vakantiewet. Een 
uitvoeringskoninklijk besluit kan op zich nooit de tekst van de wet zelf wijzigen. Aangezien het wettelijk 
rustpensioen voor werknemers uitdrukkelijk als een regeling voor Sociale Zekerheid wordt aangemerkt, kan de 
bijdrage die door de werkgever wordt betaald ter aanvulling van het wettelijk pensioen niet als loon worden 
beschouwd in de zin van artikel  2 van de Loonbeschermingswet en derhalve krachtens artikel  9, eerste lid van 
de Vakantiewet, niet in aanmerking worden genomen als berekeningsbasis voor het vakantiegeld.

 - Vakantiegeld bij vertrek - Bediende - Berekening - Bijdragen of premies betaald door werkgever voor een 
groepsverzekering

- Art. 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie

Het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt wordt berekend aan de hand 
van de brutowedde die bij de werkgever is verdiend tijdens het lopende vakantiedienstjaar; met de term 
"brutowedde" is bedoeld: elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar, toegekend door de werkgever als 
tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.

 - Vakantiegeld bij vertrek - Bediende - Berekening - Brutowedde

- Art. 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie

6 november 2000S.98.0116.F AC nr. ...

De regeling betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers geldt niet voor personen die door de Staat 
krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst genomen worden. Andersl. concl. (1) (1) Het O.M. besloot tot 
verwerping. Het was van oordeel dat het enige middel feitelijke grondslag miste. Het vond dat het arbeidshof 
geenszins besliste dat het personeel van de Nationale Loterij "onderworpen was aan de regeling van de 
arbeidsovereenkomst en ook aan de statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het Rijkspersoneel", maar 
vaststelde dat het personeel van de Nationale Loterij, dat alle rechten genoot die verbonden zijn aan het 
werknemersstatuut, bij beslissing van de minister van Financiën, op advies van het beheersorgaan, 
"onderworpen kon zijn" aan de statutaire bepalingen die eigen zijn aan het Rijkspersoneel. Aangezien het 
beheersorgaan van de Nationale Loterij geen enkel advies had gegeven en de Minister van Financiën geen 
beslissing had genomen, viel het personeel van de Nationale Loterij dus niet onder de statutaire bepalingen die 
gelden voor het Rijkspersoneel. Het cassatiemiddel beruste dus op een foutieve premisse.

 - Werknemers - Toepassingssfeer - Staat - Personeel - Arbeidsovereenkomst

- Art. 1 KB 30 jan. 1979

- Art. 9, § 2 KB 28 nov. 1969

4 september 2000S.00.0003.N AC nr. ...

P. 1371/30476-9-2016



Voor de toekenning van het aanvullend vakantiegeld voor de jeugdige bedienden mag de periode van eerste 
tewerkstelling reeds vóór het einde van de studies of leertijd aanvangen.

 - Jeugdige werknemers - Aanvullend vakantiegeld - Eerste indiensttreding - Vertrekpunt

- Art. 50, eerste lid KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie

- Art. 5 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971

25 oktober 1999S.98.0139.N AC nr. ...

De bepalingen van de artikelen 38, 39 en 46 van het Vakantiebesluit zijn dwingend ten voordele van de 
bediende.

 - Aard van de wet - Berekening vakantiegeld

- Artt. 38, 39 en 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie

Het vakantiegeld van de bediende wiens loon gedeeltelijk veranderlijk is, en volgens de in de artikelen 38, 39 
en 46 van het Vakantiebesluit bepaalde modaliteiten moet worden berekend op het in die bepalingen 
aangewezen loon, mag niet in de verdiende veranderlijke wedde worden begrepen en de partijen kunnen bij 
de arbeidsovereenkomst niet geldig bedingen dat zulks wel geval zal zijn.

 - Vakantiegeld - Bedienden - Variabel loon - Betaling

- Artt. 38, 39 en 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie

22 februari 1999S.97.0123.N AC nr. ...

Het geschil tussen de bediende en zijn werkgever over het recht op vakantiegeld is een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten, waarvan de arbeidsrechtbank kennis neemt met toepassing van artikel 578, 1° en 
niet van artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.~

 - Vakantiegeld - Bedienden - Geschil - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Grondslag

- Artt. 578, 1° en 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

Het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt wordt berekend aan de hand 
van het brutoloon dat bij de werkgever is verdiend tijdens het lopende vakantiedienstjaar; deze bepaling is van 
dwingend recht ten voordele van de werknemer.~

 - Vakantiegeld bij vertrek - Bediende - Berekening - Aard van de wet

- Art. 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

De artt. 1, 2, 3, 5, en 11 K.B. 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gewijzigd bij K.B. 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de financiële 
steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is gewijzigd, volledig wordt besteed aan de daarin 
beschreven sociale doeleinden, maar verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor arbeidersvakantie of 
volkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en gebouwen een 
ander cliënteel ontvangen dan de werknemers en hun gezin die hun jaarlijkse wettelijke vakantie nemen.

 - Arbeidersvakantie - Toerisme - Volkstoerisme - Financiële steun - Aanwending - Instellingen - Installaties - Gebouwen - 
Cliënteel - Werknemers - Ander cliënteel

- Artt. 1, 2, 3, 5 en 11 KB 23 jan. 1951

29 januari 1996S.95.0072.N AC nr. ...

Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967, die de berekening van het vakantiegeld van de bedienden regelen, zijn 
bepalingen van dwingend recht.~

 - Aard van de wet - Vakantiegeld - Berekening

- Artt. 38, 39 en 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie

Voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden moet worden rekening gehouden met de werkelijke 
waarde van de voordelen in natura en niet met hun conventioneel vastgestelde waarde.~

 - Vakantiegeld - Bedienden - Berekening - Voordelen in natura - Conventioneel vastgesteld - Einde arbeidsovereenkomst - 
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Werkelijke waarde

- Artt. 38, 39 en 46 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie

15 januari 1996S.95.0093.N AC nr. ...

Voor de berekening van het enkel en het dubbel vakantiegeld van de bediende wiens loon veranderlijk is, komt 
het enkel vakantiegeld van het vorig jaar in aanmerking.~

 - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening

- Art. 39 KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie

15 september 1995C.94.0408.F AC nr. ...

De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. van 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gew. bij het K.B. van 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de 
financiële steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is gewijzigd, volledig wordt besteed aan de 
daarin beschreven sociale doeleinden, maar verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor 
arbeidersvakantie of volkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en 
gebouwen een ander cliënteel ontvangen dan de loonarbeiders en hun gezin die hun jaarlijkse wettelijke 
vakantie nemen.

 - Cliënteel - Gebouwen - Volkstoerisme - Arbeidersvakantie - Financiële steun - Aanwending - Instellingen - Installaties - 
Ander cliënteel - Toerisme - Werknemers

- Artt. 1, 2, 3, 5 en 11 KB 23 jan. 1951

16 november 1994P.94.0044.F AC nr. ...

De strafbepalingen i.v.m. de betaling van het vakantiegeld en het bijhouden van de sociale documenten zijn 
wetten van politie en veiligheid, die van toepassing zijn op de in België gepleegde feiten, zelfs als ze strekken 
tot bescherming van werknemers die ten minste gedeeltelijk hun werkzaamheden in het buitenland 
uitoefenen.~

 - Wet van politie en veiligheid - Werk in het buitenland - In België gepleegde misdrijven

- Art. 11, 1° KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 54, 2° Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971

- Art. 3 Burgerlijk Wetboek

JACHT

20 september 2004C.03.0372.N AC nr. 420

Het volstaat niet dat opdat de houder van het jachtrecht aansprakelijk is voor door wilde konijnen 
aangebrachte wildschade én verplicht is ze te vergoeden dat er "belangrijke wildschade" vaststaat; de 
schadelijder dient daartoe deze te bewijzen dat die wildschade veroorzaakt is door overpopulatie van wild op 
het jachtgebied (1). (1) Zie Cass., 2 maart 1922, Pas. 1922, p. 583; 9 maart 1939, Pas. 1939, p. 122.

 - Wildschade - Konijnenschade - Vergoeding - Schadelijder - Bewijslast - Omvang

- Artt. 22 en 24 Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Het voorbehoud voor de bewijsregels voor de konijnenschade heeft geen betrekking op datgene wat moet 
worden bewezen, maar heeft betrekking op de procedure van vaststelling van dergelijke schade zoals die is 
bepaald in artikel  7bis, Jachtwet van 28 februari 1882 - met uitzondering van het bij artikel  41.1, Jachtdecreet 
Vlaams Gewest opgeheven eerste lid van dit artikel.

 - Wildschade - Konijnenschade - Vergoeding - Bewijsregels

- Art. 24, eerste lid Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991
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Ten laste van de houder van het jachtrecht, die de plicht heeft de overtollige konijnen op zijn jachtgebied te 
verdelgen, bestaat er geen vermoeden van fout en geen vermoeden van oorzakelijk verband op grond 
waarvan hij gehouden is de wildschade door konijnen aan de gewassen te vergoeden; de fout, de schade en 
het oorzakelijk verband zoals bepaald in artikel  1382 B.W. moet door de schadelijder bewezen worden (1). (1) 
Zie Cass., 2 maart 1922, Pas. 1922, p. 583; 9 maart 1939, Pas. 1939, p. 122.

 - Wildschade - Konijnenschade - Houder van jachtrecht - Aansprakelijkheid - Fout

- Artt. 22 en 24 Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

5 september 2001P.01.0582.F AC nr. ...

De in artikel  20, Jachtwet, bedoelde verbeurdverklaring wordt alleen uitgesproken in geval van afgifte van het 
wapen aan de agent die proces-verbaal opmaakt; de geldboete die opgelegd wordt in geval van niet-afgifte 
van het wapen, is een bijkomende straf die de verbeurdverklaring vervangt (1). (1) Zie Cass., 7 april 1913 (Bull. 
en Pas., 1913, I, 179); 9 nov 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 171); R.P.D.B., I°, Chasse, nr. 201.

 - Jachtmisdrijf - Geen afgifte van het wapen - Geldboete - Aard

- Art. 20 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

 - Jachtmisdrijf - Verbeurdverklaring van het wapen

- Art. 20 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

Het feit dat de schuldige het wapen waarvan hij zich heeft bediend niet onmiddellijk afgeeft aan de agent die 
proces-verbaal opmaakt, is geen bijzonder en afzonderlijk misdrijf, maar een bijkomende en ermee 
onlosmakelijk verbonden omstandigheid (1). (1) Zie Cass., 22 dec. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 281) ; 2 mei 1977 
(A.C., 1977, blz. 895).

 - Jachtmisdrijf - Geen afgifte van het wapen - Misdrijf

- Art. 20 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

De bepalingen van het Sw. betreffende de verbeurdverklaring zijn niet van toepassing op jachtmisdrijven (1). 
(1) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en Pas., I, 1192) ; R.P.D.B., I°, Chasse, nr. 194.

 - Jachtmisdrijf - Verbeurdverklaring van het wapen - Strafwetboek - Toepasselijkheid

- Art. 42 Strafwetboek

De verplichting voor de schuldige om het wapen waarvan hij zich heeft bediend onmiddellijk af te geven aan 
de agent die proces-verbaal opmaakt, is een gevolg van het jachtmisdrijf (1). (1) Zie Cass., 22 dec. 1952 (Bull. 
en Pas., 1953, I, 281) ; 2 mei 1977 (A.C., 1977, blz. 895).

 - Jachtmisdrijf - Afgifte van het wapen - Verplichting - Aard

- Art. 20 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

15 juni 2000C.96.0451.N AC nr. ...

Artikel 3 Jachtwet verplicht de aangelande eigenaar niet te jagen op de aan zijn eigendom palende 
spoorwegberm (1), noch, als hij zijn jachtrecht niet uitoefent, de overvloed van konijnen erin te voorkomen. 
(1) Cass., 27 nov. 1997, A.R. C.94.0145.N, nr. 509.

 - Spoorwegberm - Aangelande eigenaar - Wildschade

- Art. 3 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

15 april 1999C.98.0009.F AC nr. ...

De houder van een jachtrecht is van rechtswege aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grof wild uit 
bossen waar hij zijn recht uitoefent; de rechter kan slechts naar billijkheid uitspraak doen om die houders aan 
te wijzen en om, indien nodig, de schadevergoeding onder hen te verdelen.~

 - Schade door grof wild - Vergoeding - Billijkheid

- Artt. 1 en 2 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

27 november 1997C.94.0145.N AC nr. ...

Art. 3 Jachtwet verplicht de aangelande eigenaar niet om op de spoorwegberm te jagen.~

 - Spoorwegberm - Aangelande eigenaar - Wildschade

- Art. 3 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.
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22 oktober 1997P.97.0202.F AC nr. ...

De wegens inbreuk op de Jachtwet door de ambtenaren van het bosbeheer of door de boswachters 
opgemaakte processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is.~

 - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Bewijswaarde

- Art. 24 Wet van 28 feb. 1882 houdende de jachtwet, als gewijzigd bij Decr. W. Gew.

JEUGDBESCHERMING

27 juli 2004P.04.0912.F AC nr. 369

De stukken, in de voor de jeugdrechtbank geopende rechtsplegingen, die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij leeft, met name de maatschappelijke 
studies en de medisch-psychologische onderzoeken, die met toepassing van artikel 50 van de 
Jeugdbeschermingswet werden bevolen, willen enkel, in het belang van de minderjarige, de 
bestuursmodaliteiten over zijn persoon of de middelen die voor zijn opvoeding of behandeling passend zijn 
vaststellen. Zij mogen niet in het kader van strafrechtelijke vervolgingen worden aangewend (1). (1) Cass., 12 
mei 1999, AR P.99.0036.F, nr 280.

 - Maatschappelijk verslag en medisch-psychologisch deskundigenonderzoek - Finaliteit

- Artt. 50 en 55 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

14 januari 2004P.03.1562.F AC nr. 21

Onder aanwending van de door de jeugdrechtbanken getroffen maatregelen van gedwongen hulpverlening 
wordt datgene verstaan wat, bij de toepassing van een door een magistraat getroffen maatregel, behoort tot 
de beslissingen van administratieve aard; ze valt niet samen met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke 
beslissingen, waarmee het O.M. is belast (1). (1) Franse Gemeenschap, Ministerie van Cultuur en Sociale 
Zaken, omzendbrief 9 nov. 1994 betreffende de hulpverlening aan de jeugd, B.S., 1994, blz. 29023; 
wetsontwerp betreffende de wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, memorie 
van toelichting, Gedr. St., Kamer, buiteng. zitt., 1991-1992, nr 532/1, blz. 30 en 31.

 - Hulpverlening aan de jeugd - Jeugdrechtbanken - Maatregelen van gedwongen hulpverlening - Toepassing

- Art. 38, § 3, tweede lid Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Artt. 62, 62bis, en 63ter, eerste lid, a) en c) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 197, eerste lid Wetboek van Strafvordering

21 mei 2003P.03.0524.F AC nr. 308

De jeugdrechter kan in de voorbereidende fase van de rechtspleging tot toepassing van een van de 
maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet, t.a.v. de minderjarige die vervolgd wordt wegens 
een als misdrijf omschreven feit, de maatregel van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn 
milieu te laten en hem, in voorkomend geval, onder het in artikel  37, § 2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te 
plaatsen; die zgn. maatregel van plaatsing onder voorlopig toezicht kan afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard te leveren, in verhouding tot de leeftijd en 
middelen van de minderjarige, mits die voorwaarde, net als de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe 
strekt de in artikel  50 van de wet bepaalde onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel 
of als een uitsluitend opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de voorbereidende fase 
van de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich akkoord verklaren 
met die voorwaarde; de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te plaatsen, samen met een dergelijke 
voorwaarde, kan noch het recht van de minderjarige op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld 
miskennen, die gewaarborgd worden bij artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 4 maart 1997, AR P.96.1660.N, nr 
123, met concl. adv.-gen. Dubrulle, A.C., 1997, nr 123; J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., Deurne, 
1996, blz. 365 tot 367, nr 939; F. TULKENS en Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, 2000, blz. 757 tot 
760.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Handhaving in hun milieu - Prestatie van opvoedende of 
filantropische aard - Aard - Plaatsing onder voorlopig toezicht - Voorwaarden - Gevolg - Eerlijk proces - Vermoeden van 
onschuld

- Artt. 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 mei 2003P.03.0292.F AC nr. 277

De maatregel van berisping en de maatregel van bewaring en behoud van de minderjarige in zijn milieu, op 
voorwaarde dat hij een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard levert, zijn 
beschermingsmaatregelen die niet kunnen worden gelijkgesteld met straffen; de wetgever heeft geen gradatie 
of verschil in zwaarwichtigheid willen instellen tussen die maatregelen (1). (1) LOX F., Les mesures à l'égard des 
mineurs, Annales de droit, dl. XXVI/1996, blz. 182; Les Novelles, Protection de la jeunesse, nr 1090; MOENS J. 
en VERLYNDE P., Juridiction de la jeunesse. Les mesures à l'égard des mineurs, Bruylant, Brussel, 1988, blz. 54 ; 
TULKENS Fr. en MOREAU Th., Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, blz. 214.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Maatregel van berisping en maatregel 
van bewaring - Aard - Gradatie

- Art. 37, § 2, 1° en 2°, eerste en tweede lid, b Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de jeugdrechter in hoger beroep 
niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de 
objectieve, afdoende waarborgen heeft geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid uit te sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appèlrechter de beroepen 
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de telastlegging B bewezen 
te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en zijn behoud in zijn milieu beveelt, op 
voorwaarde dat deze een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter 
de feiten van de telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen 
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden getrokken, en evenmin dat hij het 
vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak 
heeft gedaan en de weerslag ervan in de media.

 - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Minderjarige delinquent - Jeugdrechtbank - Vonnis - Vrijspraak van een feit 
en maatregel van berisping voor een ander feit - Hoger beroep - Appèlrechter - Arrest - Maatregel van bewaring met 
voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten - Verklaringen van de Minister van Justitie met weerklank in de 
media - Rechten van de Mens - Artikel 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld - Miskenning

- Artt.  40 en 151, § 1 Grondwet 1994

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

 - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Minderjarige delinquent - Jeugdrechtbank - Vonnis - Vrijspraak van een feit 
en maatregel van berisping voor een ander feit - Hoger beroep - Appèlrechter - Arrest - Maatregel van bewaring met 
voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten - Verklaringen van de Minister van Justitie met weerklank in de 
media - Rechten van de Mens - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de appèlrechter - Miskenning

- Artt.  40 en 151, § 1 Grondwet 1994

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Wanneer een cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de jeugdrechter van het hof van beroep, 
dat jegens een minderjarige een beschermingsmaatregel beveelt wegens twee als misdrijf omschreven feiten, 
is het cassatiemiddel niet ontvankelijk als het slechts betrekking heeft op één telastlegging, terwijl de 
uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door het andere, als misdrijf omschreven feit 
dat t.a.v. eiser bewezen is verklaard (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0613.F, nr 360.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten - Onderscheiden feiten - 
Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Beschermingsmaatregel naar recht verantwoord - Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

27 november 2002P.02.1423.F AC nr. 637
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Het cassatieberoep van het O.M. is ontvankelijk, wanneer het wordt ingesteld tegen een beslissing van de 
jeugdkamer van een hof van beroep, waarbij de beslissing bevestigd wordt van de jeugdrechtbank die, tijdens 
het voorbereidende onderzoek, de voorlopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin beveelt, onder 
toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming (Impliciet) (1). (1) Zie Cass., 4 maart 
1997, A.R. P.96.1660.N, nr. 123; Les Novelles, Protection de la jeunesse, Larcier, 1978, blz. 393, nr. 1161. De 
voorlopige maatregel, bedoeld in artikel  52, tweede lid, Jeugdbeschermingswet, die erin bestaat een 
minderjarige bij degenen te laten die hem onder hun bewaring hebben en hem terzelfdertijd onder toezicht te 
stellen, is een van de voorlopige bewaringsmaatregelen in de zin van artikel  52, eerste lid. De beslissing die 
deze maatregel beveelt is dus onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep van elke partij. R.L.

 - Jeugdkamer van het hof van beroep - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - 
Handhaving in hun omgeving - Eindbeslissing - Gevolg - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 37, § 2, 2°, 45, 2,a, en 52 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Het arrest van de jeugdkamer van een hof van beroep miskent het recht van verdediging, wanneer het, op het 
hoger beroep van het O.M., de beslissing van de jeugdrechtbank bevestigt, die de voorlopige terugkeer van de 
minderjarige naar zijn gezin bevolen had, onder toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke 
bescherming, als de rechtszitting waarop het O.M. in zijn vorderingen is gehoord in afwezigheid van, m.n., de 
minderjarige is gehouden, die van verschijning was vrijgesteld, en als daarenboven niet blijkt dat die 
minderjarige door een advocaat is bijgestaan op de rechtszitting waarop hij aanwezig was.

 - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Handhaving in hun omgeving - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie - Jeugdkamer van het hof van beroep - Minderjarige van verschijning vrijgesteld - 
Vordering van het openbaar ministerie - Afwezigheid van de minderjarige - Geen advocaat - Recht van verdediging

- Art. 52ter, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

12 november 2002P.02.0095.N AC nr. 598

De krachtens artikel 50, § 1, Jeugdbeschermingswet verrichte onderzoeken hebben geen ander doel dan het 
bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de geschikte middelen voor zijn opvoeding of 
behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn belangen, en mogen niet worden aangewend voor andere 
doeleinden, zoals de beoordeling van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders (1); deze regel is van 
openbare orde en moet door de rechter desgevallend ambtshalve worden aangevoerd. (1) Cass., 19 mei 1993, 
A.R. P.93.0149.F, nr 247.

 - Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders - Beoordeling - Onderzoek met betrekking tot persoonlijkheid en milieu van 
minderjarige - Aanwending van die stukken - Wettigheid

- Art. 55 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

30 oktober 2002P.02.0856.F AC nr. 574

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt ingesteld door een persoon 
die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van 
achttien jaar, tegen een arrest op grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid, beslist dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet 
geschikt is voor die persoon, en beslist de zaak uit handen te geven en te verwijzen naar het O.M. met het oog 
op vervolging voor het bevoegde gerecht, indien daartoe grond bestaat (1). (1) Cass., 22 juli 1988, A.R. 6869, 
nr 681.

 - Jeugdrechtbank - Persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de 
leeftijd van achttien jaar - Arrest tot uit handen geven - Geen bevoegdheidsgeschil - Cassatieberoep vóór de eindbeslissing - 
Ontvankelijkheid

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Het arrest op grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, de zaak betreffende een persoon die wegens 
een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, 
uit handen heeft gegeven, hem naar het O.M. heeft verwezen met het oog op vervolging voor het krachtens 
het gemeen recht bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat, en de kosten heeft aangehouden, is geen 
eindbeslissing in de zin van artikel  416 Sv. en doet noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met 
toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak.

 - Jeugdrechtbank - Persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de 
leeftijd van achttien jaar - Arrest tot uit handen geven - Eindbeslissing

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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2 oktober 2002P.02.0635.F AC nr. 497

Wanneer de jeugdrechtbank de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd de toestemming geeft een kind 
voorlopig te plaatsen, verleent die toestemming een dwingend karakter aan de beslissing van die adviseur (1). 
(1) TULKENS Fr. en MOREAU Th., Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, blz. 437.

 - Hulpverlening aan de jeugd - Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd - 
Artikel 39 - Voorlopige plaatsing van een kind - Beslissing van de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd - Toestemming 
van de jeugdrechtbank

- Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

16 juli 2002P.02.1032.F AC nr. 400

Tot op de datum van de door de jeugdrechtbank uitgesproken beslissing tot uit handen geven, moet de 
regelmatigheid van de aan een minderjarige opgelegde vrijheidsberoving beoordeeld worden t.a.v. de 
bijzondere wetsbepalingen; de regels betreffende het aanhoudingsbevel, en meer bepaald de termijn van de 
betekening ervan, hebben alleen betrekking op zijn vrijheidsberoving na de beslissing tot uit handen geven (1). 
(1) Zie (wat het toezicht op de wettigheid van een dergelijke beslissing betreft), Cass., 13 mei 1981, nr. 522, en 
de noot (1) ondertekend R.-A.D., A.C., 1980-81, 1053, en (wat een vrijheidsberovende maatregel betreft, 
bepaald in de artt. 37, § 2, 4°, en 52quater, Jeugdbeschermingswet, en de sanctie van de onwettigheid ervan), 
Cass., 15 mei 2002, A.R. P.02.0507.F, supra, nr. ... . De bij de W. 1 maart 2002 bepaalde maatregel wordt door 
de verslaggever van het wetsvoorstel beschouwd als "een soort van voorlopige hechtenis voor jongeren" of 
een "opsluiting" (Gedr. St., Kamer, 2001-2002, plenumvergadering 210, 28 feb. 2002, blz. 31).

 - Minderjarige - Voorlopige plaatsing - Vrijheidsberoving - Beoordeling - Jeugdrechtbank - Beslissing tot uit handen geven - 
Bevel tot aanhouding - Betekening - Termijn

- Art. 4 Wet 1 maart 2002

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

15 mei 2002P.02.0507.F AC nr. 296

In de regel belet de overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald in artikel  1, 1°, Wet 
Voorlopige Hechtenis, de jeugdrechter niet een opvoedkundige maatregel te nemen ; wanneer die maatregel 
evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing van de minderjarige in een gesloten afdeling, is de sanctie wegens 
de onwettigheid van de vrijheidsberoving de invrijheidstelling van de minderjarige.

 - Minderjarige - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig 
uur - Overschrijding - Sanctie - Opvoedkundige maatregel

- Artt. 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer mag duren dan 
vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of 
wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarige (1). (1) Zie 
J. VELU, Notes de droit public, tweede dl., Le statut des gouvernés, tweede uitg., Brussel, 1977-78, blz. 819 en 
820, nr. 1330, M. VERDUSSEN, Contours du droit constitutionnel pénal, Brussel, 1995, blz. 386, Novelles, 
Protection de la jeunesse, Brussel, 1978, blz. 395, nr. 1168, R. LOOP, opm. sub Brussel (jeugdkamer), 4 mei 
1992, Rev. dr. pén., 1992, blz. 887, C. DE VALKENEER en A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", 
in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 361, nr. 55.

 - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - 
Draagwijdte - Minderjarige

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de beschikking van de 
jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen, op grond dat de vrijheidsbeneming van 
de minderjarige de in artikel  1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren 
overschreden heeft, wordt zonder verwijzing uitgesproken (1). (1) Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 20 
aug. 1996, A.R. P.96.1162.F, nr. 283, en de concl. adv.-gen. Leclercq vóór Cass., 15 juni 1994, A.R. P.94.0762.F, 
in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 313.

 - Minderjarige - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig 
uur - Overschrijding - Arrest - Vernietiging
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- Artt. 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

27 februari 2002P.02.0164.F AC nr. 144

De Jeugdbeschermingswet biedt geen hoger beroep tegen een in hoger beroep gewezen beslissing.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Beslissing in hoger beroep - Hoger beroep

- Art. 58 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de door de jeugdrechter genomen beslissingen tot voorlopige bewaring.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Jeugdrechter in hoger beroep - Beslissingen van voorlopige bewaring - Motivering - 
Grondwet (1994) - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 149 Grondwet 1994

Op het hoger beroep dat een minderjarige instelt tegen de beschikking tot voorlopige bewaring, die de 
jeugdrechter jegens hem met toepassing van de artt. 52 en 52quater, Jeugdbeschermingswet, heeft genomen 
in het kader van een op grond van artikel  36.4° van die wet ingestelde rechtspleging, kan de jeugdrechter in 
hoger beroep die de voormelde beschikking vernietigt, met toepassing van artikel  59 van die wet, zelf die 
maatregel tot voorlopige bewaring nemen, die gevolg zal hebben vanaf de datum van het arrest.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Minderjarige delinquent - Beschikking tot voorlopige bewaring - Maatregel tot 
bewaring in een gesloten opvoedingsafdeling - Hoger beroep van de minderjarige - Jeugdrechter in hoger beroep - 
Vernietiging van de beroepen beschikking - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Artt. 36.4°, 52, 52quater en 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

16 januari 2002P.02.0002.F AC nr. 35

Luidens artikel  38, derde lid, Jeugdbeschermingswet, wordt eenieder die het voorwerp is geweest van een 
beslissing tot uit handen geven, genomen met toepassing van dat artikel,  m.b.t. de vervolgingen voor de 
feiten gepleegd de dag na zijn eindveroordeling door het bevoegde gerecht onderworpen aan de rechtsmacht 
van de gewone rechter ; de beslissing is een eindbeslissing in de zin van die bepaling, wanneer daartegen geen 
gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld, hetzij door de minderjarige hetzij door het O.M. (1). (1) Zie 
concl. O.M.

 - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank - Vervolgingen voor 
het bevoegde rechtscollege - Nieuwe feiten - Bevoegdheid van de gewone rechter - Voorwaarden - Feiten gepleegd de dag 
na de eindveroordeling door het bevoegde rechtscollege - Definitieve veroordeling

- Art. 38, derde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 16 jan. 2002, AR P.02.0002.F, nr ...

 - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank - Vervolgingen voor 
het bevoegde rechtscollege - Nieuwe feiten - Bevoegdheid van de gewone rechter - Voorwaarden - Feiten gepleegd de dag 
na de eindveroordeling door het bevoegde rechtscollege - Definitieve veroordeling

13 juni 2001P.01.0613.F AC nr. ...

Alleen op grond dat geen enkel onderzoek is bevolen naar de persoonlijkheid van de minderjarige en het 
milieu waarin hij is grootgebracht, kan die minderjarige geen miskenning van zijn recht van verdediging 
aanvoeren, aangezien die minderjarige elk gegeven m.b.t. zijn persoonlijkheid en het milieu waarin hij is 
grootgebracht voor de jeugdrechtbank heeft kunnen aanvoeren.

 - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Recht van verdediging - Miskenning

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, A.C., 2001, nr...

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Onderzoekingen - Wenselijkheid - Beoordeling

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, A.C., 2001, nr...

 - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten - Verschillende feiten - 
Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel - Ontvankelijkheid van het middel

 - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Recht van verdediging - Miskenning
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Alleen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met 
toepassing van artikel  36, 4°, Jeugdbeschermingswet, berecht kan worden zonder onderzoek naar zijn 
persoonlijkheid en zijn milieu, kan niet worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

 - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

- Artt. 36, 4°, en 50, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

In de regel oordelen de jeugdrechtbank en, in hoger beroep, de jeugdkamer in feite of het opportuun is alle 
nuttige onderzoeken te doen verrichten om de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij 
wordt grootgebracht te kennen en om uit te maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding 
of behandeling geschikt zijn (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Onderzoekingen - Wenselijkheid - Beoordeling

- Art. 50, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Het cassatiemiddel tegen de beslissing die bepaalde, als misdrijven omschreven feiten bewezen verklaart, is 
niet ontvankelijk wanneer de t.a.v. de minderjarige uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is 
verantwoord door andere, als misdrijven omschreven en bewezen verklaarde feiten (1). (1)  Zie Cass., 28 maart 
1995, A.R. P.95.0198.N, nr. 173.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten - Verschillende feiten - 
Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel - Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

29 mei 2001P.99.1215.N AC nr. ...

Artikel 109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van de rechter in de 
jeugdrechtbank aan een kamer met één raadsheer wordt toegewezen schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet 
(1). (1) Grondwettelijk Hof 8 november 2000, nr 112/2000, B.S. 2 februari 2001, 2864.

 - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Hof van beroep - Kamer met één raadsheer - Gelijkheidsbeginsel

- Art. 109bis, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

29 november 2000P.00.1240.F AC nr. ...

De voorziening van de ouders van een minderjarige tegen de beslissing van de jeugdrechter in hoger beroep 
tot bevestiging van de beschikking van de jeugdrechter die t.a.v. die minderjarige een voorlopige maatregel 
van bewaring treft, is niet ontvankelijk wanneer de jeugdrechter, op het ogenblik dat het Hof uitspraak moet 
doen over de voorziening, een nieuwe maatregel t.a.v. die minderjarige treft (1). (1) Zie Cass., 26 nov. 1986, 
A.R. 5413, nr. 191 ; 19 nov. 1998, A.R. P.98.0685.F, nr. 486.

 - Voorlopige maatregelen - Nieuwe maatregel - Voorziening van de ouders van de minderjarige - Geen bestaansreden

- Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

De strafrechter kan de aard van de uitgesproken straf en de strafmaat met redenen omkleden door in een 
veroordelend vonnis melding te maken van het bestaan van een maatregel die de jeugdrechtbank t.a.v. de 
beklaagde heeft genomen op grond van artikel  36, 4°, Jeugdbeschermingswet.

 - Maatregel - Strafrechter - Motivering van de straf - Vermelding

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4° en 63 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

4 oktober 2000P.00.1320.F AC nr. ...

In problematische opvoedingssituaties kan de jeugdrechtbank slechts één van de in het decreet opgesomde 
afdwingbare pedagogische maatregelen nemen, zelfs als zij een dergelijke maatregel bij wege van voorlopige 
maatregel beveelt; de bijkomende voorwaarden die aan de minderjarigen worden opgelegd en de aan de 
genomen maatregel verbonden verplichtingen die opgelegd worden aan de personen die over hen het 
ouderlijk gezag uitoefenen of hen onder hun bewaring hebben, kunnen alleen de voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van de bevolen maatregel nader bepalen.

 - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Maatregelen - Geoorloofde 
maatregel

- Artt. 22, eerste lid, 23, § 1, 24 en 26, § 1 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de 

P. 1380/30476-9-2016



Vlaamse Regering van 4 april 1990

De jeugdrechter die, op het hoger beroep van een ouder van een minderjarige tegen de beslissing van de 
jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel 
bijkomend onderzoek beveelt en t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, 
onder bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hoger beroep uitspraak doen, als hij de 
uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt (1). (1) Zie Cass., 17 maart 1998, A.R. P.98.0034.N, nr. 151.

 - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische 
maatregelen - Hoger beroep - Arrest - Gerechtskosten

- Artt. 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 162, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 april 1990

Een door de jeugdrechter in hoger beroep op tegenspraak gewezen arrest dat, zonder een onderzoek te 
bevelen en zonder de uitspraak over welk punt dan ook aan te houden, t.a.v. de minderjarige een voorlopige 
maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, is een eindbeslissing die 
onmiddellijk vatbaar is voor cassatieberoep (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 435).

 - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische 
maatregelen - Hoger beroep - Arrest - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 april 1990

27 september 2000P.00.1242.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat één van de ouders van een minderjarige heeft ingesteld tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk, wanneer niet blijkt dat het aan het O.M. is betekend 
(1).  Cass., 5 jan. 1999, A.R. P.97.0863.N, nr. 3.

 - Ouders van minderjarige - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Betekening aan het openbaar ministerie

- Art. 418 Wetboek van Strafvordering

Het Hof dat het cassatieberoep verwerpt dat de minderjarige heeft ingesteld tegen het arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep, die jegens hem een maatregel heeft uitgesproken met toepassing van 
artikel  36, 2°, Jeugdbeschermingswet, laat de kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat (1). (1) Zie 
A. LORENT, "Les frais de justice répressive", Rev. dr. pén., 1983, blz. 662, en J. SMETS, 
Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., 1996, blz. 613; contra: Novelles, Protection de la jeunesse, 1978, blz. 402, nr. 
1196, en blz. 408, nr. 1220.

 - Minderjarige in gevaar - Maatregel - Cassatieberoep van de minderjarige - Kosten

- Artt. 61 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 49 en 50 Strafwetboek

13 september 2000P.00.1153.F AC nr. ...

Wanneer de jeugdrechter in hoger beroep kennisneemt van het enige hoger beroep van de minderjarige tegen 
een voorlopige bewaringsmaatregel die de eerste rechter met toepassing van artikel  53 
Jeugdbeschermingswet jegens hem heeft genomen in het kader van een op grond van artikel  36.4° van die 
wet ingeleide procedure, en die beschikking vernietigt, m.n. op grond dat de duur van de voorlopige 
bewaringsmaatregel in het huis van arrest niet was vermeld, kan hij zelf de in de artt. 52 en 53 van die wet 
bedoelde bewaringsmaatregelen nemen(1). (1) J.M. PIRET, in Novelles, Protection de la jeunesse, Brussel, 
1978, blz. 407, nr. 1218 en blz. 408, nr. 1219 ; F. TULKENS en T.MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, 2000, 
blz. 882 en 883.

 - Voorlopige maatregelen - Beschikking van de jeugdrechter - Hoger beroep van de minderjarige - Bevoegdheden van de 
jeugdrechter in hoger beroep

- Artt. 36.4°, 52, 53 en 59, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

11 juli 2000P.00.1060.F AC nr. ...
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De jeugdrechter dient rekening te houden met de nieuwe gegevens en met de evolutie van de toestand van 
het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, zodat niet kan worden overwogen dat hij, bij de uitspraak over 
een vorering tot hernieuwing van een dwangmaatregel die hij reeds eerder had genomen, van hetzelfde 
geschil kennisneemt in de zin van artikel  828, 8, Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5321, nr. 32; 12 
dec. 1997, A.R. C.96.0284.F-C.97.0004.F-C.97.0005.F, nrs. 552-553.

 - Jeugdrechter - Dwangmaatregelen - Wraking - Grond - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Geschil

- Artt. 10 en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

1 maart 2000P.00.0284.F AC nr. ...

Het naar gemeen recht bevoegde rechtscollege dat kennisneemt van vervolgingen t.a.v. een persoon jegens 
wie een beslissing van de jeugdrechtbank tot uit handen geven is genomen, mag rekening houden met 
feitelijke gegevens die dagtekenen van vóór de zestiende verjaardag van de betrokkene; alleen de stukken 
betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft, mogen niet gebruikt worden 
in het kader van de strafvervolgingen.

 - Gerechtelijke bescherming - Jeugdrechtbank - Onttrekking - Vervolgingen - Gewoon rechtscollege - Feitelijke gegevens - 
Bevoegdheid

- Art. 55 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

De wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken zijn, in de regel, van toepassing op de 
rechtspleging m.b.t. de minderjarigen die voor de jeugdrechtbank wegens een als misdrijf omschreven feit 
vervolgd worden.

 - Als wanbedrijf omschreven feit - Rechtspleging - Toepasselijke bepalingen

- Artt. 36, 4°, en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

23 november 1999P.98.1185.N AC nr. ...

Het misdrijf omschreven in artikel 80, tweede lid, Jeugdbeschermingswet en strafbaar gesteld bij artikel 80, 
derde lid, van deze wet vereist geen bijzonder opzet, maar het algemeen opzet wetens en willens de door de 
wet verboden handeling te stellen, waarbij "wetens" vereist  dat de dader handelt in de wetenschap zowel van 
de strafbaarheid van de gedraging als van het verwezenlijkt zijn van al de materiële elementen ervan, dit is dat 
een misdrijf wordt gepleegd, en "willens" vereist dat de dader de bedoeling heeft het materieel bestanddeel 
van het misdrijf, dit is het verboden handelen of het verboden verzuim, te verwezenlijken, zodat het arrest dat 
enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is geweest zijn beslissing niet naar recht verantwoord.

 - Jeugdbeschermingswet - Artikel 80 - Constitutieve bestanddelen - Moreel bestanddeel - Begrip

15 juni 1999P.99.0841.N AC nr. ...

De jeugdrechtbank of de jeugdrechter in hoger beroep die, op de vordering van het openbaar ministerie, ten 
aanzien van een persoon die verdacht is van een als misdrijf omschreven feit gepleegd voor de leeftijd van 
achttien jaar, onderzoekingen doet verrichten, en, in voorkomend geval, voorlopige maatregelen van bewaring 
beveelt, beslist niet dat het als misdrijf omschreven feit bewezen is, in de zin van artikel 61 
Jeugdbeschermingswet.

 - Gerechtelijke jeugdbescherming - Onderzoekingen en voorlopige maatregelen

- Artt. 50, 52, 52bis, 53, 59 en 61 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

12 mei 1999P.99.0036.F AC nr. ...

De aan de jeugdrechtbank voorgelegde procedurestukken, die betrekking hebben op de persoonlijkheid van 
de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, met name de met toepassing van artikel   
50 Jeugdbeschermingswet bevolen maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken, hebben geen 
ander doel dan het bestuur over diens persoon te regelen of de geschikte middelen voor zijn opvoeding en 
behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn belangen.  Zij mogen niet worden aangewend in het kader 
van de strafvervolgingen.

 - Maatschappelijk en medisch-psychologisch onderzoek - Doel
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Het arrest dat een beklaagde wegens niet-afgifte van een kind veroordeelt op grond van, onder meer, 
gegevens uit een door de jeugdrechter bevolen maatschappelijk en/of medisch-psychologisch onderzoek, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, als het niet vaststelt dat voornoemde onderzoeken in de loop van 
de strafprocedure op regelmatige wijze zijn voorgelegd.

 - Maatschappelijk en medisch-psychologisch onderzoek - Veroordeling wegens niet-afgifte van een kind - Gegevens uit het 
maatschappelijk of medisch-psychologisch onderzoek - Wettigheid

31 maart 1999P.99.0276.F AC nr. ...

De maatregel van tijdelijke huisvesting buiten het familiaal leefmilieu kan onder meer zijn ingegeven door de 
zorg om het kind in staat te stellen opnieuw normale persoonlijke relaties met ieder van zijn ouders aan te 
knopen.

 - Jeugdzorg - Maatregel van tijdelijke huisvesting - Opvoeding van het kind

- Art. 38, § 3, 2° Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Art. 29 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

De hulpverlenende dwangmaatregel die de jeugdrechter neemt overeenkomstig het decreet inzake 
jeugdbescherming, is geen vrijheidsberoving, aanhouding, hechtenis of veroordeling in de zin van het E.V.R.M. 
of van het I.V.B.P.R.

 - Jeugdzorg - Maatregel van tijdelijke huisvesting - E.V.R.M. - I.V.B.P.R.

- Art. 38, § 3, 2° Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

16 februari 1999P.98.1624.N AC nr. ...

Wanneer de jeugdrechter overeenkomstig artikel  38 Jeugdbeschermingswet de zaak van een minderjarige uit 
handen geeft, mogen de door de Jeugdrechtbank met toepassing van artikel  50 van de wet opgedragen 
onderzoeken waarvan de minderjarige geen inzage krijgt, niet aan de strafrechter worden overgelegd: mag 
daarentegen wel aan de strafrechter worden overgelegd het dossier van de Jeugdrechtbank betreffende een 
beklaagde die niet in toepassing van de Jeugdbeschermingswet voor hem is gebracht, mits deze overlegging op 
regelmatige wijze en met inachtneming van het recht van verdediging geschiedt.

 - Stukken m.b.t. de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige - Overlegging aan de strafrechter - Perken

- Artt. 55, 63 en 77 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

10 februari 1999P.98.0888.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken ten 
aanzien van een strafrechtelijk veroordeelde vader of moeder, ongeacht het verval van de strafvordering door 
het gezag van het gewijsde.~

 - Ontzetting van het ouderlijk gezag - Strafvordering - Verval

19 november 1998P.98.0685.F AC nr. ...

Bij gebrek aan bestaansreden vanuit het oogpunt van het objectieve belang van een mogelijke cassatie, is niet 
ontvankelijk het cassatieberoep dat wordt ingesteld tegen het arrest waarbij de beslissing van de jeugdrechter 
tot voorlopige bewaring in een huis van arrest bevestigd wordt, en dat eiser hierdoor verantwoordt dat hij 
zinnens is een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat in te stellen teneinde vergoeding te krijgen voor de 
ten gevolge van die tijdelijke opsluiting geleden schade, terwijl de nieuwe beschikking die de jeugdrechter 
achteraf in hoger beroep heeft gewezen en waarin hij beveelt om eiser, na de periode van opsluiting, op te 
nemen in een openbare beschermingsinstelling, reeds ten uitvoer is gelegd.

 - Cassatieberoep - Belang - Objectief karakter - Plaatsingsmaatregel - Ontvankelijkheid

13 oktober 1998P.98.1066.F AC nr. ...

De wet verplicht niet om in de dagvaarding uitdrukkelijk melding te maken van alle gegevens waarop het 
verzoek van het openbaar ministerie gegrond is, dat ertoe strekt één van de ouders van een kind van minder 
dan twaalf jaar voor de jeugdrechtbank te laten verschijnen en een ten aanzien van dat kind getroffen 
hulpverlenende dwangmaatregel te hernieuwen;  het is voldoende dat de dagvaarding zo gesteld is dat die 
ouder op afdoende wijze kan kennisnemen van het gevorderde.

 - Jeugdrechtbank - Hulpverlenende dwangmaatregel - Dagvaarding - Verzoek van het openbaar ministerie - Inhoud

- Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Artt. 62, 63bis, § 1 en 63ter Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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- Art. 182 Strafwetboek

1 april 1998P.97.1701.F AC nr. ...

Om in rechte met redenen omkleed te zijn, moet de beslissing van een jeugdgerecht waarbij feiten die als 
misdrijf zijn omschreven, bewezen worden verklaard, hetzij in de eigen redenen hetzij met verwijzing naar de 
beroepen beslissing, inzonderheid de wettelijke bepalingen aangeven waarin de bestanddelen van dat misdrijf 
worden omschreven.

 - Jeugdgerecht - Als misdrijf omschreven feiten - Naar recht met redenen omklede beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

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

17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is de voorziening van de eiser tegen de beslissing waarbij wordt 
vastgesteld dat de te zijnen aanzien door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel, gelet op zijn 
meerderjarigheid, geen uitwerking meer heeft.

 - Jeugdkamer van het hof van beroep - Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige - Meerderjarigheid - 
Geen uitwerking - Cassatieberoep - Belang - Ontvankelijkheid

Op het hoger beroep van de minderjarige, verdacht van een als misdrijf omschreven feit, tegen de door de 
jeugdrechter getroffen beslissing van onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de te zijnen aanzien voorlopig 
genomen maatregelen van bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, in deze stand van de rechtspleging, 
de minderjarige niet in de kosten van de rechtspleging in graad van hoger beroep te veroordelen en dient hij 
deze kosten aan te houden totdat over het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist.

 - Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige - Voorbereidende rechtspleging - Hoger 
beroep van de minderjarige - Gevolgen - Gerechtskosten

- Artt. 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter,eerste lid,a)en c) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

4 maart 1998P.98.0265.F AC nr. ...

Iedere persoon die het voorwerp is geweest van een beslissing tot uit handen geven, die de jeugdrechtbank 
met toepassing van artikel  38, Jeugdbeschermingswet genomen heeft, wordt m.b.t. feiten gepleegd de dag na 
zijn definitieve veroordeling door het bevoegde gerecht, onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone 
rechter.~

 - Jeugdrechtbank - Onttrekking - Definitieve veroordeling - Latere begane feiten - Bevoegdheid van de gewone rechter

- Art. 38, derde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

24 juni 1997P.97.0559.N AC nr. ...

De in artikel 52ter Jeugdbeschermingswet bepaalde rechtsplegingsregels zijn van toepassing wanneer bij de 
jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een zaak aanhangig gemaakt wordt met het oog op 
het bevelen of toelaten van de maatregelen voorzien door de Raden van de Gemeenschappen; de verwijzing 
naar artikel 52 doet daaraan niet af.~

 - Gemeenschappen - Maatregelen - Rechtspleging

- Art. 63ter, eerste lid en a) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

De termijn van hoger beroep tegen een beschikking waarbij ten aanzien van een minderjarige een maatregel 
met toepassing van artikel 52ter Jeugdbeschermingswet genomen werd, loopt, voor de ouder die ter 
rechtszitting niet aanwezig was, vanaf de kennisgeving van de beschikking bij gerechtsbrief.~

 - Maatregelen - Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Aanvang - Gerechtsbrief - Kennisgeving

- Art. 52ter, vierde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Uit de omstandigheid dat de wetgever, omwille van de frequente hoogdringendheid van ten aanzien van 
minderjarigen te nemen maatregelen, niet in de oproeping van partijen heeft voorzien, kan niet afgeleid 
worden dat de niet ter zitting van de jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de minderjarige geen partij zou 
zijn.~

 - Maatregelen - Rechtspleging - Partij - Ouder - Hoger beroep

- Art. 52ter, vierde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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13 juni 1997C.96.0225.N AC nr. ...

Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de 
persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die 
wegens echtscheiding in rechte staan, wordt ingevolge artikel  8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van 
het O.M. tijdens de debatten vereist, zowel in hoger beroep als in eerste aanleg; de uitzondering van de 
mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in dat artikel bepaalde gevallen.~

 - Kort geding - Geding tot echtscheiding - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen - Aanwezigheid van het 
O.M.

27 mei 1997P.97.0565.N AC nr. ...

De jeugdrechtbank vermag slechts op verzoek van de bij decreet bepaalde rekestranten, doch niet bij een 
ambtshalve genomen beschikking, een bij vonnis in een problematische opvoedingssituatie genomen 
maatregel door een andere te vervangen.~

 - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Maatregel - Vervanging

- Artt. 23, § 1 en 26, § 1 Decr. inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 4 april 1990

4 maart 1997P.96.1660.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.1660.N, A.C., 1997, nr ...~

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - 
Prestatie van opvoedende of filantropische aard - Aard - Gevolg - Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van onschuld

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Draagwijdte

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedende of 
filantropische aard - Aard - Werking in de tijd

De jeugdrechter die vaststelt dat er in het strafdossier in hoofde van een voor hem gebrachte minderjarige 
aanwijzingen van schuld zijn, zonder voorafgaande beslissing ten gronde, diens behoud in zijn milieu niettemin 
afhankelijk stelt van de uitvoering van prestatie van opvoedkundige aard, legt hem aldus een maatregel op, die 
een sanctionerend karakter heeft, wat het oordeel inhoudt dat hij het als misdrijf omschreven feit heeft 
gepleegd en miskent zodoende het vermoeden dat de minderjarige geacht wordt onschuldig te zijn.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - 
Prestatie van opvoedende of filantropische aard - Aard - Gevolg - Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Het behoud van een minderjarige in zijn milieu afhankelijk maken van de voorwaarde een prestatie van 
opvoedkundige of filantropische aard te leveren in verhouding tot zijn leeftijd en middelen is geen onderzoeks-
of bewaringsmaatregel maar een maatregel van opvoeding die de rechter slechts vermag op te leggen 
wanneer hij de schuld van de minderjarige aan een als misdrijf omschreven feit heeft vastgesteld.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedende of 
filantropische aard - Aard - Werking in de tijd

- Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Tijdens de voorbereidende rechtspleging vermag de jeugdrechtbank, ten aanzien van een minderjarige die 
ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, slechts, eensdeels, de maatregelen 
te treffen en het onderzoek te doen verrichten om de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige en de 
voor zijn opvoeding of behandeling geschikte middelen te kennen, anderdeels, hiertoe voorlopig de nodige 
maatregelen van bewaring en behoeding te nemen.

 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Draagwijdte

- Artt. 37, § 2, 2°, 50 en 52 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

13 december 1995P.95.0867.F AC nr. ...

De persoon die zich benadeeld acht door daden die volgens hem een overtreding zijn van de bepalingen van 
de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde van de feiten 
meer dan zestien en minder dan volle achttien jaar oud was, niet rechtstreeks voor het op grond van het 
gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen.~

 - Ontvankelijkheid - Overtreding - Minderjarige - Rechtstreekse dagvaarding - Wetten en verordeningen betreffende het 
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wegverkeer - Meer dan zestien jaar en minder dan achttien jaar - Benadeelde partij

- Art. 36bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

11 oktober 1995P.95.0943.F AC nr. ...

De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld in artikel  195, tweede lid, Sv., geldt voor de veroordelende 
vonnissen en niet voor de beslissingen van de jeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, 
behoeding of opvoeding worden bevolen ter bescherming van de minderjarige.~

 - Maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding - Motivering

- Art. 37 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

15 juni 1995C.95.0019.N AC nr. ...

Het hoger beroep tegen een vonnis van de jeugdrechtbank inzake het bezoekrecht van de grootouders van 
een minderjarige moet bij verzoekschrift bij de griffie van het hof van beroep worden ingesteld binnen een 
maand na de uitspraak behoudens overmacht die enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de 
menselijke wil die door deze niet kon worden voorzien noch vermeden.~

 - Hoger beroep - Termijn - Bezoekrecht - Grootouders - Overmacht - Begrip

- Art. 58, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

16 maart 1995C.94.0235.F AC nr. ...

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de jeugdbescherming en nemen de rechten en verplichtingen van de 
Staat over, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures.~

 - Gemeenschap en Gewest - Rechtsopvolging in de rechten en verplichtingen van de Staat - Hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures

- Art. 61, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 5, § 1, II, 6° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

5 oktober 1994P.94.1178.F AC nr. ...

Een door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel van bewaring is geen vrijheidsbeneming en geen 
aanhouding in de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis.~

 - Voorlopige maatregel van bewaring

- Artt. 1 en 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

KERKFABRIEK

24 februari 1995C.93.0140.N AC nr. ...

In artikel  3 van het keizerlijk decreet van 30 dec. 1809 op de kerkbesturen wordt met het aantal zielen 
bedoeld het bevolkingscijfer van de territoriale omschrijving van de parochie.~

 - Keizerlijk decreet van 30 dec. 1809 - Samenstelling van de raad - Aantal raadsleden

- Art. 3 Keizerlijk decreet 30 dec. 1809

KIND

10 februari 2000C.99.0320.N AC nr. ...

De in artikel  335, § 3, 3elid, B.W. bepaalde termijn van één jaar waarbinnen de verklaring kan worden gedaan 
dat het kind de naam van de vader zal dragen, gaat in de dag volgend op de in artikel  319bis, laatste lid, B.W. 
bepaalde inschrijving van het vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning.

 - Afstamming van vaderszijde komt vast te staan na afstamming van moederszijde - Naamsverandering - Ouderlijke 
verklaring - Termijn - Aanvangsdatum

- Art. 335, § 3, derde lid Burgerlijk Wetboek
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16 december 1999C.98.0375.N AC nr. ...

Wanneer een man die een kind wil erkennen, bij de vrederechter een vordering instelt tot het bekomen van de 
vereiste toestemming is de rechtspleging voor de rechtbank van eerste aanleg in wezen tegensprekelijk.

 - Vaderschap - Toestemming tot erkenning - Verzoekschrift - Rechtspleging - Voor de rechtbank van eerste aanleg - Aard

- Art. 319, § 3 Burgerlijk Wetboek

31 maart 1999P.99.0276.F AC nr. ...

De artikelen van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, die alleen verplichtingen opleggen 
aan de verdragsluitende Staten, kunnen niet rechtstreeks worden aangevoerd voor de nationale rechter.

 - Maatregel van tijdelijke huisvesting - Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - Toepassing

- Artt. 4 en 25 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989

19 september 1997C.96.0217.F AC nr. ...

Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap is 
kunnen ingaan vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering is opgenomen in het Belgische recht.~

 - In overspel verwekt kind - Rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap - Verjaring - Termijn - Aanvang

- Artt. 322, tweede lid, en 331ter Burgerlijk Wetboek

11 september 1995C.95.0035.N AC nr. ...

Wanneer de erkenning op grond van artikel  330, §2, B.W. wordt betwist, dient de rechter bij het al dan niet 
tenietdoen van de erkenning geen rekening te houden met het belang van het kind.~

 - Erkenning - Belang van het kind - Afstamming - Betwisting

28 april 1995C.93.0188.N AC nr. ...

Onverminderd het bezit van staat ten aanzien van de erkenner, bepaalt artikel   330 B.W.  niet dat bij het al of 
niet tenietdoen van een erkenning van een kind, rekening moet worden gehouden met het belang van het 
kind.~

 - Erkenning - Betwisting van de erkenning - Belang van het kind - Afstamming

7 april 1995C.93.0200.N AC nr. ...

Art. 8, §1 jo 14 E.V.R.M. staat er niet aan in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766 B.W. nog worden 
toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn vóór 13 juni 1979.~

 - Natuurlijk kind - Erfenis - Artikelen 765 en 766 (oud) B.W. - Verenigbaarheid met artikelen 8, § 1 jo 14 E.V.R.M.

KNEVELARIJ

14 december 1999P.97.0510.N AC nr. ...

Knevelarij vereist dat de openbare officier of ambtenaar wist dat de rechten, taksen, belastingen, gelden, 
inkomsten of interesten, lonen of wedden, die hij bevel geeft te innen, niet verschuldigd zijn of het 
verschuldigde te boven gaan; deze wetenschap wordt door de rechter in feite vastgesteld, en de 
omstandigheid dat een inkohiering van directe belasting achteraf wegens schending van artikel  346, eerste lid, 
W.I.B. 1992, werd vernietigd hoeft op zich niet het vermoeden op te leveren dat de dader dergelijke 
wetenschap had.

 - Openbare officier of ambtenaar - Vereiste wetenschap - Feitelijke vaststelling - Vermoeden

- Art. 243 Strafwetboek

14 september 1999P.98.0266.N AC nr. ...

Maakt zich niet schuldig aan knevelarij de openbare officier, ambtenaar of met een openbare dienst belaste 
persoon als hij het door hem ontvangen loon, dat het wettelijk tarief te boven gaat, niet als wettelijk 
verschuldigd heeft voorgesteld en als degene die dat loon betaalt ook niet in de waan verkeert dat het 
wettelijk verschuldigd is.~
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 - Begrip - Openbare officier - Ambtenaar - Openbare dienst

- Art. 243 Strafwetboek

KOOP

21 september 2004P.04.0512.N AC nr. 423

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 21 sept. 2004, AR P.04.0512.N, A.C., 2004, nr ...

 - Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - 
Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Herstelplicht - Hoofdelijkheid - Naastende 
medeschuldenaars - Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de 
overdracht, de kosten en de interest - Bevrijding - Andere medeschuldenaar

De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed overeenkomstig artikel 1699 
van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld; hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, 
behoudens wat betreft de prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen 
schuldenaar heeft betaald (1). (1) Zie de tegenstrijdige conclusie van het openbaar ministerie.

 - Overdracht van schuldvordering - Overdracht van een betwist recht - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - 
Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf - Verscheidene daders - Herstelplicht - Hoofdelijkheid - Naastende 
medeschuldenaars - Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de 
overdracht, de kosten en de interest - Bevrijding - Andere medeschuldenaar

- Art. 1699 Burgerlijk Wetboek

- Art. 50, eerste lid Strafwetboek

4 juni 2004C.03.0408.F AC nr. 305

Concl. adv.-gen. X. De Riemaecker, vóór Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

 - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst

Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van de uitwerking van 
het gemene recht van de ontbinding.

 - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst

21 mei 2004C.03.0501.F AC nr. 274

De verplichting tot teruggave die, bij vernietiging van de koop, op de verkoper rust, impliceert als dusdanig niet 
dat hij aan de koper de door hem gedragen aktekosten moet terugbetalen (1). (1) P. HARMEL, "Théorie 
générale de la vente", Rép. Not., 1985, dl. VII, nr 479, p. 324; R.P.D.B., Trefwoord Vente, nr 177.

 - Vernietiging - Verkoper - Verplichting tot teruggave - Aktekosten

18 maart 2004C.03.0099.N AC nr. 154

De gemeenrechtelijke beperking tot vijf jaren van het recht van wederinkoop is niet van toepassing op het 
recht van terugkoop van een openbare rechtspersoon van gronden voor de nijverheid, het ambachtswezen of 
de diensten (1). (1) Zie de Memorie van Toelichting bij wet van 30 dec. 1970 betreffende de economische 
expansie, Doc., Senaat, 1969-1970, 354, p. 25.

 - Nijverheidsgronden - Expansiewet - Openbare rechtspersoon - Recht van terugkoop - Geldigheidsduur

- Art. 32, § 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie

- Art. 1660 Burgerlijk Wetboek

29 januari 2004C.01.0491.N AC nr. 52

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 29 jan. 2004, AR C.01.0491.N, A.C., 2004, nr ... .

 - Koopvernietigende gebreken - Rechtsvordering van de koper - Termijn waarbinnen de rechtsvordering moet worden 
ingesteld - Aanvang

De korte termijn waarbinnen de verkoper zijn vrijwaringsvordering op grond van koopvernietigende gebreken 
dient in te stellen tegen diegene van wie hij de zaak heeft gekocht, begint eerst te lopen vanaf het tijdstip 
waarop hij zelf door zijn koper in rechte wordt aangesproken (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het O.M.

 - Koopvernietigende gebreken - Rechtsvordering van de koper - Termijn waarbinnen de rechtsvordering moet worden 
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ingesteld - Aanvang

- Art. 1648 Burgerlijk Wetboek

4 december 2003C.01.0439.N AC nr. 619

Behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, moet in geval van beëindiging 
door de ene partij van een voor onbepaalde tijd verleende en aan de wet van 27 juli 1961, betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, onderworpen 
verkoopconcessie, deze een redelijke opzeggingstermijn geven dan wel een vergoeding betalen die het verlies 
vergoedt dat de andere partij bij ontstentenis van een redelijke opzegtermijn zou lijden (1). (1) Cass., 28 juni 
1979, A.C., 1978-1979, 1303.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Verplichting om een redelijke 
opzeggingstermijn te geven - Ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

In geval van beëindiging door de ene partij van een voor onbepaalde tijd verleende en aan de wet van 27 juli 
1961, betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, onderworpen verkoopconcessie is de verplichting tot betaling van een opzeggingsvergoeding 
aan de andere partij geen autonome contractuele verbintenis, maar een verbintenis die in de plaats treedt van 
de niet nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn te geven (1) (2). (1) Cass., 28 juni 
1979, A.C., 1978-1979, 1303. (2) Cass., 6 nov. 1987, AR 5397, nr 149.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Opzeggingsvergoeding - Verbintenis - Aard

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

Wanneer in geval van beëindiging met een ontoereikende opzeggingstermijn door de ene partij van een voor 
onbepaalde tijd verleende en aan de wet van 27 juli 1961, betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, onderworpen verkoopconcessie, kan de rechter, in 
geval van betwisting, die partij enkel veroordelen tot betaling aan de andere partij van een vergoeding ter 
compensatie van die ontoereikende opzeggingstermijn waarbij geen rekening moet worden gehouden met de 
tijdens de door de rechter bepaalde ontbrekende opzeggingstermijn door de opgezegde partij werkelijk 
gedragen kosten (1)(2)(3)(4)(5). (1) Cass., 6 nov. 1987, AR 5397, nr 149. (2) Cass., 24 april 1998, AR 
C.97.0132.F, nr 212. (3) Zie Cass., 15 mei 1975, A.C., 1975, 996. (4) Zie Cass., 11 mei 1989, AR 8442, nr 518. (5) 
Zoals verbeterd bij arrest van 19 feb. 2004, AR C.04.0018.N.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Ontoereikende opzeggingstermijn - 
Tussenkomst van de rechter - Compenserende vergoeding

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

6 november 2003C.01.0600.N AC nr. 561

De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van facturen, 
voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die facturen, moet bewijzen op welke datum de 
facturen bij de geadresseerde toekwamen; in zoverre die datum wordt betwist, kan de rechter zijn beslissing 
dat de facturen werden ontvangen rond de factuurdatum niet steunen, zonder de wettelijke regels inzake de 
bewijslast te schenden, op de enkele grond dat geen bewijs voorligt dat de facturen niet op datum zouden 
verzonden zijn aan de koper (1). (1) Cass., 8 nov. 1991, AR nr 7319, A.C., 1991-92, nr 135, en de verwijzingen 
onder voetnoot (1).

 - Factuur - Aanvaarding - Stilzwijgende aanvaarding - Bewijslast

- Art. 25, tweede lid Wetboek van Koophandel

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2003C.01.0399.F AC nr. 486

Art. 1648 B.W. sluit niet uit dat de korte termijn waarbinnen de rechtsvordering tot vrijwaring tegen een 
verborgen gebrek moet worden ingesteld, voor onroerende goederen kan ingaan na het verstrijken van de 
termijn van de tienjarige vrijwaring die is voorgeschreven bij artikel  1792 van genoemd wetboek (1). (1) Zie 
M.A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, F. POTTIER, "Les dossiers du journal des tribunaux, le contrat 
d'entreprise, chronique de jurisprudence, 1990-2000", 215.
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 - Onroerend goed - Koopvernietigende gebreken - Termijn waarbinnen de vordering tot vrijwaring moet worden ingesteld - 
Aanvang van de termijn - Invloed van de termijn van de tienjarige vrijwaring

- Art. 1648 Burgerlijk Wetboek

16 mei 2003C.00.0375.N AC nr. 300

Bij de begroting van de vervangende opzeggingsvergoeding, waarop de concessiehouder in geval van 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop aanspraak kan 
maken op grond van artikel 2 van de Alleenverkoopwet, houdt de rechter rekening met alle gegevens 
waarover hij op het ogenblik van zijn uitspraak beschikt; zulks impliceert dat hij ook rekening kan houden met 
de resultaten door de concessiehouder behaald tijdens het jaar waarin de concessie is opgezegd, hierin 
begrepen de periode van de gegeven opzeggingstermijn, wanneer niet blijkt dat de resultaten na de opzegging 
werden beïnvloed door de opzegging.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Opzeggingsvergoeding - Berekening - In 
aanmerking te nemen referentieperiode

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 16 mei 2003, AR C.00.0375.N, A.C., 2003, nr ... .

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Opzeggingsvergoeding - Berekening - In 
aanmerking te nemen referentieperiode

24 januari 2003C.00.0305.N AC nr. 55

Hij die een voorkeurrecht verleent neemt geen andere verbintenis op dan om niet te verkopen aan een ander 
dan aan de begunstigde; hij behoudt aldus het recht om het goed al dan niet te verkopen (1); dit recht vindt 
zijn begrenzing in het verbod op rechtsmisbruik. (1) Zie Cass., 12 dec. 1991, A.R. 8929, nr 198, met conclusie 
van adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN in Bull., 1992, 285.

 - Verkoopbelofte - Voorkeurrecht - Verbintenis

- Art. 1589 Burgerlijk Wetboek

13 december 2001C.99.0198.N AC nr. ...

Wanneer een distributieovereenkomst, die schriftelijk werd aangegaan en een arbitragebeding bevat, 
krachtens artikel  3bis Alleenverkoopwet voor onbepaalde duur vernieuwd is, vermag de rechter niet te 
beslissen dat op de verlengde samenwerking het arbitragebeding niet van toepassing is omdat het niet vervat 
zou zijn in een door partijen ondertekend geschrift (1). (1) B. HanotiauArbitrage et concessions de vente" (noot 
bij Kh Brussel; 5 okt. 1994) J.T. 1995, 346-347.

 - Voor bepaalde tijd verleende verkoopconcessie - Stilzwijgende verlenging - Al dan niet schiftelijk arbitragebeding

- Art. 1677 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3bis Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

6 december 2001C.99.0119.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 6 dec. 2001, AR C.99.0119.N, nr...

 - Ongeoorloofde prijs - Programma-overeenkomst - Afwijkende individuele contracten - Miskenning zonder invloed op de 
maximum verkoopprijs

Overeenkomsten gesloten tussen een onderneming die inzake prijszetting gebonden is door een programma-
overeenkomst in de zin van artikel 1, § 3, van de Wet van 22 januari 1945 betreffende de economische 
reglementering en de prijzen, en de kleinhandelaars zijn niet noodzakelijk volstrekt nietig wanneer zij aan die 
kleinhandelaars een geringere winstmarge toekennen dan die welke was bepaald in de programma-
overeenkomst voor zover bedoelde miskenning zonder invloed blijft op de maximum verkoopprijzen van de 
producten.

 - Ongeoorloofde prijs - Programma-overeenkomst - Afwijkende individuele contracten - Miskenning zonder invloed op de 
maximum verkoopprijs

- Art. 1, § 3 Wet 22 jan. 1945

6 december 2001C.99.0223.N AC nr. ...
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Gebreken van de verkochte zaak zijn verborgen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek als ze 
alleen zichtbaar worden na de levering en bij de bewerking door de koper van de goederen (1). (1) Zie Cass., 6 
april 1916, Pas., 1917, I, 77; Cass., 15 oktober 1951, Pas., 1952, I, 77; Cass., 30 juni 1955, A.C., 1955, 892; Cass., 
20 februari 1976, A.C., 1976, 728; Cass., 24 november 1989, A.R. nr. 6491, A.C., 1989-90, nr. 196.

 - Verborgen gebrek van de verkochte zaak

- Artt. 1641 en 1642 Burgerlijk Wetboek

18 oktober 2001C.99.0326.N AC nr. ...

Een verkoper-fabrikant is verplicht de zaak zonder gebrek te leveren en moet daartoe alle nuttige maatregelen 
nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen, zodat hij, indien het bestaan van een gebrek wordt 
aangetoond, de door de koper geleden schade moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk 
kon worden opgespoord (1); hij moet die verplichting nakomen niet alleen ná maar ook tijdens de 
vervaardiging van de zaak; hij moet bijgevolg onder meer ten allen tijde erop toezien dat een zaak vervaardigd 
wordt met inachtneming van alle normen die een fabrikant behoort na te leven om het ontstaan van gebreken 
te voorkomen en dient op grond van zijn kennis en kundigheid zich rekenschap te geven van de gebreken en 
tekortkomingen waarmee een zaak behept kan zijn indien de zaak vervaardigd wordt zonder inachtneming van 
die normen; de loutere omstandigheid dat, na vervaardiging van de zaak of van een onderdeel ervan, het 
gebrek niet opgespoord kan worden of alleen opgespoord kan worden door een destructieve 
onderzoeksmethode sluit niet uit dat de fabrikant geacht kan worden het gebrek te kennen. (1) Cass., 19 sept. 
1997, AR C.96.0207.F, nr 362.

 - Verkoper-fabrikant - Verplichtingen - Vrijwaring - Verkochte zaak - Vervaardiging - Gebrek - Verborgen gebrek - 
Opsporing - Onmogelijkheid

- Art. 1645 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 2000C.98.0519.N AC nr. ...

Wanneer partijen in een alleenverkoopovereenkomst van onbepaalde duur een minimum-opzeggingstermijn 
bedingen voor het geval een der partijen de overeenkomst beëindigt, moeten de redelijke opzeggingstermijn 
of de billijke vergoeding bedoeld in artikel  2 Alleenverkoopwet uiteindelijk bij de opzegging van het contract 
door de partijen dan wel door de rechter worden bepaald; hiermee is niet onverenigbaar het beding waarbij, 
vóór de beëindiging van het contract waarbij de concessie is verleend, een minimum-opzeggingstermijn wordt 
bedongen (1). (1) Maeyaert, P. en Van Eeckhaute, J.C., De conformiteit van de Wet van 27 juli 1961 met 
Verordening 1475/95 bij de beëindiging van een automobielconcessie van onbepaalde duur (noot bij 
Antwerpen, 13 feb. 1996) T.B.H. 1997, (378) 382 en 384.

 - Alleenverkoop - Voor onbepaalde tijd verleende concessie - Minimum opzeggingstermijn bedongen vóór de beëindiging 
van het contract - Geldigheid

- Artt. 2 en 6 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

21 januari 2000C.96.0313.F AC nr. ...

Ofschoon een opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst, zoals een koopovereenkomst, niet 
aantast, heeft zij de opschorting van de uitvoering van de daaruit voortvloeiende verbintenis tot gevolg, zodat 
degene die het recht heeft de uitvoering van de voorwaardelijke verbintenis te eisen het eraan verbonden 
recht niet kan uitoefenen zolang de voorwaarde niet is vervuld.

 - Voorlopige koopakte - Eigendomsovergang - Opschortende voorwaarde

- Artt. 1181 en 1589 Burgerlijk Wetboek

16 september 1999C.96.0016.N AC nr. ...

Als een concessie voor onbepaalde tijd is verleend en later de concessiegever en de concessiehouder bedingen 
dat de concessie enkel voor een bepaalde tijd gesloten wordt, worden de contractuele verplichtingen van de 
concessiegever niet alleen beheerst door de latere overeenkomst, tenzij de voor onbepaalde tijd gesloten 
concessie op regelmatige wijze voorafgaandelijk werd beëindigd.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Later beding van concessie voor bepaalde tijd - Beëindiging

- Art. 6 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

10 december 1998C.95.0205.N AC nr. ...
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Een wegens inspuiting met hormonen afgekeurde stier is niet in de handel.~

 - Zaak in de handel - Dier - Stier - Inspuiting met hormonen - Afkeuring

- Art. 5 Hormonenwet 15 juli 1985

- Artt. 1108, 1128 en 1598 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 1998C.97.0282.F AC nr. ...

De tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen kan het bewijs vormen van haar wil om de 
overeenkomst van concessie van alleenverkoop te beëindigen;  de feitenrechter beslist daarover op 
onaantastbare wijze, voor zover hij die wil niet afleidt uit feitelijke gegevens die deze beslissing niet zouden 
verantwoorden;  tot staving van die beslissing dient hij niet noodzakelijk vast te stellen dat de concessiegever 
een aanzienlijke wijziging heeft aangebracht in een wezenlijk bestanddeel van de contractuele betrekkingen.

 - Concessie van alleenverkoop - Einde - Tekortkoming

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

24 april 1998C.97.0132.F AC nr. ...

Wanneer de partij die eenzijdig de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop wil 
beëindigen, haar verbintenis om een redelijke opzeggingstermijn te geven niet nakomt, kan de rechter die van 
het geschil kennisneemt, die partij enkel de betaling opleggen van een vergoeding die de voordelen van een 
opzegging compenseert en die berekend wordt op grond van die voordelen.~

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Verplichting om een redelijke 
opzeggingstermijn te geven - Niet-nakoming - Tussenkomst van de rechter

- Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop

6 maart 1998C.96.0483.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter vaststelt dat de kopers de nietigheid van de 
verkoop niet gevorderd hebben en dat de derden bij de verkoopakte, niet kunnen ontkennen dat de verkoop 
rechtsgeldig was en evenmin dat de kopers daardoor rechten hebben verkregen.~

 - Verkoop van eens anders zaak - Nietigheid - Derde bij de verkoopakte

- Art. 1599 Burgerlijk Wetboek

De nietigheid van de verkoop van eens anders zaak kan slechts door de koper worden aangevoerd.~

 - Verkoop van eens anders zaak - Nietigheid

- Art. 1599 Burgerlijk Wetboek

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...

De bepaling dat het, bij ontstentenis van een programma-overeenkomst of van stelling van een maximumprijs, 
verboden is te verkopen aan prijzen die hoger zijn dan normale prijzen, richt zich tot de economische 
operatoren en laat hen toe te weten wanneer een prijs ongeoorloofd is omdat hij een abnormale winst 
oplevert.

 - Ongeoorloofde prijs - Toepasselijkheid

- Artt. 1, 8 en 10 Besl. W. 14 mei 1946

- Art. 1, § 2 Wet 22 jan. 1945

De rechter in hoger beroep die het beroepen vonnis bevestigt, mits de wijziging dat dit vonnis, zoals aangepast 
bij zijn beslissing, bij uittreksel dient bekendgemaakt te worden, beveelt hierdoor zelf de bekendmaking van 
zijn beslissing (Impliciet).

 - Ongeoorloofde prijs - Veroordeling - Hoger beroep - Beslissing - Bekendmaking

- Art. 9, § 6 Wet 22 jan. 1945

De vaststelling, door de rechter, van een ongeoorloofde prijs vereist geen mathematische becijfering van de 
precieze kostenstructuur en winstmarge.

 - Ongeoorloofde prijs - Vaststelling door de rechter

- Art. 1 Besl. W. 14 mei 1946

Is strafbaar hij die zelf of als tussenpersoon waren verkoopt of prestaties levert aan een ongeoorloofde prijs.
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 - Ongeoorloofde prijs - Strafbaarheid - Hoedanigheid

- Artt. 1 en 3 Besl. W. 14 mei 1946

6 november 1997C.95.0349.N AC nr. ...

De impliciete maar zekere erkenning door de gecedeerde schuldenaar ontneemt hem het recht om zich op de 
niet-naleving van de formaliteiten van artikel  1690 B.W. te beroepen.~

 - Overdracht van schuldvordering - Tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar - Erkenning door de gecedeerde schuldenaar

31 oktober 1997C.96.0376.F AC nr. ...

De billijke compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn, bedoeld in artikel  
2 W. 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop en de in artikel  3 van voornoemde wet bedoelde billijke bijkomende vergoeding staan los van 
elkaar, zodat de concessiehouder de bijkomende vergoeding kan vorderen, zelfs als hem geen enkele 
compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn is verschuldigd of wanneer hij 
ervan afstand heeft gedaan.

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Billijke compensatoire vergoeding - Billijke 
bijkomende vergoeding - Onafhankelijkheid

- Artt. 2 en 3 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

Het arrest dat beslist dat op het einde van een concessie van alleenverkoop, waarvan het contract geen enkel 
beding bevat m.b.t. de bestemming van de voorraad, de door de concessiehouder aangelegde voorraad wordt 
teruggenomen door de concessiegever, miskent het beginsel van de uitvoering te goeder trouw niet en 
schendt de bepalingen van de W. 27 juli 1961 niet.~

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Uitvoering te goeder trouw - Bestemming van 
de voorraad

- Artt. 2 en 3 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

19 september 1997C.96.0207.F AC nr. ...

Een verkoper heeft, wanneer hij fabrikant of gespecialiseerd verkoper is, de plicht een niet gebrekkige zaak te 
leveren en moet te dien einde alle maatregelen nemen die nodig zijn om alle mogelijke gebreken op te sporen; 
als een gebrek wordt aangetoond, is hij gehouden tot vergoeding van de schade aan de koper, tenzij hij bewijst 
dat het gebrek onzichtbaar is.~

 - Verkoper - Fabrikant - Gespecialiseerd verkoper - Verkochte zaak - Gebrek - Verborgen gebrek - Vrijwaring - Onzichtbaar 
gebrek

- Artt. 1641, 1643, 1645 en 1646 Burgerlijk Wetboek

17 november 1995C.95.0060.F AC nr. ...

Het aanwenden van een beding uit een overeenkomst van koop op afbetaling, die onder toepassing van de 
wet van 9 juli 1957 valt, waarbij de geldschieter onmiddellijke terugbetaling van de nog te vervallen termijnen 
kan eisen, hangt inzonderheid af van het ter post afgeven van een aangetekend schrijven tot ingebrekestelling; 
het arrest dat het vervullen van die vormvereiste doet afhangen van het aanbieden van het aangetekend 
schrijven aan de geadresseerde, voegt aan de wet een voorwaarde toe die daarin niet is vervat.~

 - Koop op afbetaling - Nog te vervallen termijnen - Onmiddellijke terugbetaling - Beding - Aanwending

- Art. 19, § 1, eerste lid Wet 9 juli 1957

9 november 1995C.93.0035.N AC nr. ...

Als een koopovereenkomst met uitstel van eigendomsoverdracht wordt aangegaan, draagt de verkoper in de 
regel het risico van het verlies van de zaak;  behoudens andersluidend beding kan hij in dat geval betaling van 
de prijs niet meer verkrijgen en moet hij wat reeds betaald is, aan de koper terugbetalen;  hij heeft evenwel 
recht op de tegenwaarde van het genot dat de koper heeft gehad van de zaak.~

 - Tijdstip van eigendomsoverdracht - Bedongen uitstel - Risico van het verlies van de verkochte zaak - Gevolg t.a.v. de 
betaling

- Art. 1647 Burgerlijk Wetboek
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 - Uitstel van eigendomsoverdracht - Levering aan de koper - Verlies van de verkochte zaak - Tegenwaarde van het door de 
koper genoten voordeel

- Art. 1647 Burgerlijk Wetboek

6 oktober 1995C.94.0457.F AC nr. ...

E.E.G.-Verordening nr. 123/85 van de Commissie van 12 dec. 1984 betreffende de toepassing van artikel  85, 
derde lid, E.E.G.-Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen 
verbiedt de rechter niet om op grond van zijn nationale wet de billijke vergoeding vast te stellen waarop ieder 
van de partijen bij de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst van alleenverkoop aanspraak kan maken bij 
eenzijdige beëindiging van die overeenkomst.~

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Mededinging - Ondernemingen - Motorvoertuigen - Eenzijdige 
beëindiging - Billijke vergoeding - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Beleid

- Artt. 2 en 6 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

- Art. 5.2.2 EEG-Verordening nr 123/85 van 12 dec. 1984

30 juni 1995C.93.0256.N AC nr. ...

Art. 2 van de Alleenverkoopconcessiewet van 27 juli 1961 heeft enkel betrekking op de eenzijdige beëindiging 
van zulke overeenkomst zonder aanwijzing van de reden en niet op de beëindiging wegens de vervulling van 
een ontbindende voorwaarde, die geregeld blijft door het gemene recht.~

 - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Beëindiging wegens de vervulling van een ontbindende voorwaarde

22 juni 1995C.94.0226.F AC nr. ...

Art. 1640 B.W. impliceert dat de koper moet reageren op de rechtsplegingen die een derde inzet om het 
litigieuze goed terug te nemen.~

 - Draagwijdte - Vrijwaring voor uitwinning - Vrijwaring voor de daad van een derde - Verplichtingen van de verkoper - 
Uitvoering in natura - Incidentele vrijwaring - Verplichting van de koper

- Art. 1640 Burgerlijk Wetboek

21 april 1995C.92.8405.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van vordering vanwege de verkoper tot teruggave van het verkochte goed, dient de rechter 
die de vordering tot ontbinding van de overeenkomst gegrond verklaart, de koper niet tot die teruggave te 
veroordelen.~

 - Geen vordering tot teruggave - Ontbinding van de overeenkomst

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

24 maart 1995C.93.0341.N AC nr. ...

Wanneer een onroerend goed verkocht wordt onder beding dat bij gebreke aan betaling van de prijs binnen 
de overeengekomen termijn, de verkoop van rechtswege zal ontbonden zijn, wordt artikel  1656 B.W. 
geschonden door het arrest dat beslist dat in dit geval de koper niet door een aanmaning in gebreke diende 
gesteld te worden om de prijs te betalen.~

 - Koopprijs - Verkoop onroerend goed - Geen betaling - Ontbinding van rechtswege - Ingebrekestelling

- Artt. 1650 en 1656 Burgerlijk Wetboek

23 februari 1995C.93.0492.F AC nr. ...

Een verkoopsconcessie behoudt haar exclusief karakter niettegenstaande het feit dat de concessiegever zich 
bij overeenkomst het recht heeft voorbehouden in het concessiegebied persoonlijk dezelfde producten te 
verkopen als die waarop de concessie slaat.~

 - Concessie van alleenverkoop - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd

- Art. 1, § 1, 1° Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...
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Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een 
nalatenschap niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700 B.W. over het 
recht zelf op de goederen van de onverdeeldheid ontstaan.~

 - Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten - Betwist recht - Naasting - Vordering tot vereffening 
en verdeling

- Art. 1207 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1699 en 1700 Burgerlijk Wetboek

KOOPHANDEL, KOOPMAN

27 mei 2003P.03.0139.N AC nr. 322

Faalt naar recht het middel dat aanvoert dat enkel de verkoop van abonnementen op kranten uitgesloten is 
van voorafgaandelijke vergunning indien het de bediening van een vast cliënteel betreft.

 - Ambulante activiteit - Toepassingsgebied

- Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten

Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop van abonnementen op 
tijdschriften van deur tot deur, op de openbare weg of een openbare markt, die voor het overige vrij te koop 
kunnen worden aangeboden en gekocht, maakt geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit.

 - Ambulante activiteit - Verkoop van abonnementen op tijdschriften - Voorafgaandelijke machtiging - Grondwet (1994) - 
Artikelen 19 en 25 - Schending

- Artt. 19 en 25 Grondwet 1994

- Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten

28 februari 2003C.00.0603.N AC nr. 141

Uit artikel  29 Wet Handelsagentuurovereenkomst volgt niet dat die wet onbeperkt toepasselijk is op 
verbintenissen uit overeenkomsten gesloten onder de oude wet, waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd 
nadat de nieuwe wet in werking is getreden; het artikel heeft evenmin de draagwijdte dat de geldigheid van 
een concurrentiebeding zou mogen beoordeeld worden volgens de later in werking getreden wet (1). (1) J. 
StuyckLopende contracten en contracten beëindigd voor 12 juni 1995", De handelsagentuurovereenkomst, Die 
Keure 1995, 127 e.v.

 - Handelsagentuur - Overeenkomst gesloten onder de oude wet - Concurrentiebeding - Geldigheid - Artikel 29 Wet 
Handelsagentuurovereenkomst

- Art. 29 Wet 13 april 1995

2 mei 2002D.01.0011.N AC nr. 267

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel  1 W.Kh. en hebben zij een maatschappelijke functie, de 
geneesheren oefenen een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van diensten; zij streven op duurzame 
wijze een economisch doel na en zijn derhalve in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de 
Mededingingswet (1). (1) Zie cass. 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 
270 met de conclusie van advocaat-generaal  Dubrulle.

 - Arts

4 oktober 2001C.99.0086.N AC nr. ...
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Wanneer uit de wil van de oprichters van een burgerlijke vennootschap die de vorm van een 
handelsvennootschap heeft aangenomen blijkt dat het werkelijke doel van de venootschap een handelsdoel is 
en de oprichters slechts door veinzing en om een wet van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de 
statuten hebben ingeschreven, krijgt de vennootschap de hoedanigheid van koopman en kan zij worden failliet 
verklaard (1) (2). (1) Zie cass. 15 april 1943, Bull. en Pas., 1943, I, 142; 30 april 1945, Arr. Verbr. 1945, 139; 19 
mei 1961, R.W. 1961-62, 1603. (2) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van het cassatieberoep. 
Het was echter van mening dat de feitenrechters terecht de werkelijke (commerciële) activiteit van de N.V. 
Antwerps Administratiekantoor in aanmerking hadden genomen om vast te stellen dat zij koopman is nu het 
statutair doel niet kon tegengeworpen worden aan eerste verweerster; uit artikel  63bis Vennootschappenwet 
volgt immers dat de naamloze vennootschap in de regel ook door doeloverschrijdende handelingen gebonden 
is (zie J. RonseKan een V.Z.W. failliet verklaard worden?" in Liber Amicorum F. Dumon, Kluwer 1983, (219) 239; 
K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en J. VananroyeOverzicht van rechtspraak. Vennootschappen 
1992-1998" T.P.R., 2000, (99) 162 nr. 69).

 - Burgerlijke vennootschap met de vorm van een handelsvennootschap - Statuten - Burgerlijk doel - Veinzing

- Art. 1832 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

- Art. 437 Wet 18 april 1851

30 maart 2001C.99.0451.N AC nr. ...

Er is geen gezamenlijk aanbod in de zin van artikel  54 Handelspraktijkenwet 1991 wanneer een aanbod niet 
kenbaar is voor de consumenten, doelgroep van het aanbod, en afhankelijk is van persoonsgebonden 
toestanden waarover partijen onderhandelen (1). (1) Zie G. StraetmansPreciseringen aan het verbod van 
gezamenlijk aanbod. Individuele onderhandelingen als reële uitzondering?", (noot onder het bestreden arrest), 
Consumentenrecht 1999, nr. 42, 53, nr. 2 e.v.

 - Handelspraktijken - Gezamenlijk aanbod

10 november 1999P.99.0089.F AC nr. ...

De intrekking of de opschorting van de toelating of de sluiting van de handelsvestiging die de strafrechter met 
toepassing van artikel  16, Wet 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen, beveelt, is geen 
strafrechtelijke veroordeling, maar een burgerrechtelijke herstelmaatregel, die aan de dader van het misdrijf 
of aan zijn medeplichtige kan worden opgelegd, ook al treft die maatregel een derde, zoals een vennootschap 
waarvan de dader of medeplichtige geen orgaan is.

 - Handelsvestiging - Strafzaken - Sluiting - Aard

- Artt. 15 en 16 Wet 29 juni 1975

7 mei 1999D.98.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, A.C. 1999, nr...

 - Apotheker

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

 - Apotheker

23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...

Een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet van artikel   2 Verzekeringswet (1874) 
heeft geen handelskarakter en moet niet ingeschreven zijn in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt of die vereniging al dan niet een handelskarakter heeft;  de 
omstandigheid dat een dergelijke vereniging een portefeuille arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van 
een premieverzekeraar en als gevolg hiervan voor een deel van haar werkelijke activiteit ook handelsdaden 
stelt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een inschrijving moet nemen in het handelsregister.

 - Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering - Handelskarakter

- Art. 2 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...
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Een gemeentelijke politieverordening kan een sluitingsuur bepalen voor de exploitatie van 
drankgelegenheden, wanneer ze beantwoordt aan de noodzaak om de rust van de inwoners te beschermen.~

 - Drankgelegenheden - Sluitingsuur - Rust van de inwoners - Gemeenteverordening

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

17 oktober 1997C.96.0221.F AC nr. ...

De beslissing van de rechter dat een koopman geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft 
gesteld, is niet naar recht verantwoord wanneer hij heeft vastgesteld dat die koopman producten te koop 
heeft gesteld waarop de vermelding voorkomt dat ze uitsluitend verkocht worden door erkende distributeurs, 
welke hoedanigheid die koopman niet heeft, en beslist dat aangezien deze niet zelf de litigieuze vermelding 
heeft aangebracht op de producten en dus geen positieve daad heeft verricht, "hem niet verweten kan 
worden dat hij een oneerlijke daad heeft verricht door het zonder meer te koop stellen van de producten met 
de gewraakte vermelding".

 - Handelspraktijken - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Andere verkopers - Professionele belangen - 
Aantasting van die belangen

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

17 oktober 1997C.96.0244.F AC nr. ...

De beslissing van de rechter dat een verkoper de belangen van een of meer consumenten heeft geschaad of 
heeft kunnen schaden en derhalve een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft gesteld, is naar 
recht verantwoord wanneer de rechter, op grond van zijn overwegingen, erop wijst dat de reclame van die 
verkoper misleidend was en strijdig met de eerlijkheid die een professioneel moet hebben jegens de 
consumenten.

 - Handelspraktijken - Bescherming van de consument - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Misleidende 
reclame

- Art. 94 Wet 14 juli 1991

10 oktober 1997C.96.0410.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van het arrest dat een persoon de hoedanigheid van koopman heeft, 
wanneer het overweegt dat die persoon, althans als bijberoep, werkt als restauranthouder, dat hij voor die 
werkzaamheid in het handelsregister is ingeschreven en dat zijn zonen die handelszaak slechts exploiteren 
onder een arbeidsovereenkomst met hem.~

 - Koopman

- Artt. 1 en 2 Wetboek van Koophandel

24 juni 1997P.96.0131.N AC nr. ...

De door de strafrechter met toepassing van artikel  16 Wet 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen 
bevolen intrekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging is geen 
veroordeling tot straf, maar een maatregel van burgerlijke aard waarop artikel  14.5 I.V.B.P.R. geen betrekking 
heeft.

 - Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Strafzaken - Sluiting van de handelsvestiging - Aard van de 
maatregel

- Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 16 Wet 29 juni 1975

De in artikel  16 Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen opgesomde instanties zijn gerechtigd 
om voor de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te 
vragen dat ofwel de intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging 
zou worden bevolen;  dit verzoek dat van burgerlijke aard is behoort niettemin tot de strafvordering, en is aan 
geen vormvereisten onderworpen.

 - Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Sluiting van de handelsvestiging - Strafzaken - Bevoegde 
bestuurlijke overheid - Vrijwillige tussenkomst - Vorm van het verzoek - Ontvankelijkheid

- Art. 16 Wet 29 juni 1975

 - Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Sluiting van de handelsvestiging - Strafzaken - Vordering van de 
bevoegde bestuurlijke overheid - Aard van het verzoek
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- Art. 16 Wet 29 juni 1975

Zelfs wanneer degene die de strafrechter met toepassing van artikel  15, eerste lid, Wet 29 juni 1975 op de 
handelsvestigingen heeft veroordeeld niet de uitbater is van de handelsvestiging en deze laatste niet in het 
strafproces betrokken is, kan de strafrechter de intrekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van 
de handelsvestiging bevelen.

 - Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Misdrijf - Strafrechtelijk veroordeelde - Sluiting van de 
handelsvestiging - Veroordeelde geen uitbater van de handelsvestiging

- Artt. 15, eerste lid, en 16 Wet 29 juni 1975

9 januari 1996P.94.1405.N AC nr. ...

Ingevolge artikel  2 Verzekeringswet 11 juni 1874 heeft een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen 
rechtspersoonlijkheid; de onderlinge verzekering maakt op zich geen handelsdaad uit en een vereniging die 
deze dienstverlening beoogt verkrijgt hierdoor geen handelskarakter.~

 - Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter

9 januari 1996P.95.0893.N AC nr. ...

De vrijheid van uitoefening van een handel of beroep kan worden beperkt door de bevoegdheid van de 
gemeenteraad om, in de bij de wet bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter 
verzekering van o.m. de openbare zedelijkheid en de openbare rust.~

 - Uitoefening van handel of beroep - Vrijheid van uitoefening - Openbare zedelijkheid en openbare rust - 
Gemeenteverordening

- Art. 7 Decr. 2-17 maart 1791

KORT GEDING

26 november 2004C.03.0498.N AC nr. 571

De termijn van verschijning van twee dagen die in acht dient genomen te worden wanneer betreffende een 
vordering in kort geding het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift dat door de griffier aan de 
gedaagde partij en aan haar advocaat bij gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, wordt gerekend vanaf de 
dag na de afgifte van de gerechtsbrief aan de postdienst, en niet vanaf de dag na de ontvangst ervan (1). (1) 
Zie Cass., 9 dec. 1996 (voltallige rechtszitting), AR S.96.0098.N, nr 494; 20 feb. 1998, AR F.96.0127.F, nr 103, en 
de conclusie van advocaat-generaal J.F. Leclercq in Bull. en Pas., I.

 - Hoger beroep - Verschijningstermijn - Begin

- Artt. 32,2°, 1056,2°, 1040 en 1035, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

4 maart 2004C.03.0346.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, A.C., 2004, nr ...

 - Beoordelingsbevoegdheid - Overheidsoptreden - Criteria

 - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectief recht - Aantasting

De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van de zorgvuldigheid 
waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of verbieden, maar kan dit enkel doen 
wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen 
waarin het moet optreden.

 - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Gebod - Verbod

De rechter in kort geding mag, bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van het 
overheidsoptreden, een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt, niet uitsluiten zonder te 
beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was aangewend; hij mag evenmin naar eigen opvatting, 
andere criteria in de plaats stellen die tot een andere beslissing leiden.

 - Beoordelingsbevoegdheid - Overheidsoptreden - Criteria
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De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, 
maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van 
het bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectief recht - Aantasting

- Art. 144 Grondwet 1994

26 februari 2004C.01.0522.N AC nr. 107

Wanneer de kort-gedingrechter in een geval dat hij spoedeisend acht bij voorraad uitspraak doet over de 
tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, mag hij het gezag van rechterlijk gewijsde dat 
aan die beslissing toekomt niet miskennen (1). (1) Zie Cass., 2 sept. 1988, AR 5785, nr 2; 23 juni 1995, AR 
C.93.0185.N, nr 323; 11 mei 1998, AR C.95.0106.N, nr 233.

 - Bevoegdheid van de kort-gedingrechter - Uitvoerbare beslissing tot uitdrijving - Tenuitvoerlegging - Gezag van gewijsde

- Artt. 25 en 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 december 2003C.00.0578.F AC nr. 642

De rechter in kort geding die in geen enkele redengeving erop wijst dat de administratieve overheid in de 
uitoefening van haar discretionaire macht een fout of machtsoverschrijding heeft of zou hebben begaan, stelt 
zijn beoordeling van de opportuniteit in de plaats van die van de administratieve overheid en schendt bijgevolg 
artikel 584, eerste lid, Ger.W. en miskent het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten (1). (1) 
Over de noodzaak van een ogenschijnlijk onrechtmatige aantasting van subjectieve rechten door de 
administratie, zie m.n. Cass, 25 april 1996, AR C.94.0013.N, nr 137, 14 jan. 1994, AR C.93.0255.N, nr 20.

 - Administratieve rechtshandeling - Wettigheid - Beoordeling - Scheiding der machten - Miskenning

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 november 2003C.01.0286.N AC nr. 582

De rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in kort geding en als voorlopige 
maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare goederen over te leggen met het oog op een beslag, 
schendt het materiële recht vervat in artikel  1395, Ger.W. niet (1). (1) Zie Cass., 31 jan. 1997, AR C.94.0151.N, 
nr 56, en de concl. van adv.-gen. DE RIEMAECKER; 25 juni 1999, AR C.97.0372.N, nr 400; 5 mei 2000, AR 
C.99.0013.N, en de concl. van het O.M.

 - Bevoegdheid - Voorlopige maatregel - Lijst van voor beslag vatbare goederen - Materiële recht

- Artt. 584 en 1395 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen overschrijdt de grenzen van zijn 
bevoegdheid niet wanneer hij zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de partijen na te gaan en 
daarbij geen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet kunnen schragen; dergelijke 
beslissing die zich niet ten gronde uitspreekt over de rechten van de partijen houdt geen schending in van het 
materiële recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt (1). (1) Zie Cass., 31 jan. 1997, AR C.94.0151.N, nr 56, 
en de concl. van adv.-gen. DE RIEMAECKER; 25 juni 1999, AR C.97.0372.N, nr 400; 5 mei 2000, AR C.99.0013.N, 
en de concl. van het O.M.

 - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der partijen

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

6 juni 2003C.01.0503.N AC nr. 340

De rechter in kortgeding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt (1). (1) Zie Cass., 25 april 1996, AR C.93.0356.N, nr 135.

 - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der partijen

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

Overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid de kortgedingrechter die bij het onderzoek van de 
ogenschijnlijke rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet 
redelijk kunnen schragen (1) (2). (1) Zie Cass., 25 april 1996, AR C.93.0356.N, nr 135. (2) Zie Cass., 25 juni 1999, 
AR C.97.0372.N, nr 400.

 - Bevoegdheid - Grenzen - Rechtsregel die de beslissing redelijkerwijze niet kan schragen

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek
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5 juni 2003C.01.0181.F AC nr. 338

Het middel dat de schending aanvoert van de artt. 1349, 1353, 1382 en 1383 B.W en daarbij niet staande 
houdt dat de appèlrechters, die in kort geding uitspraak deden, toepassing hebben gemaakt van die 
bepalingen die redelijkerwijs hun weigering om de beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven, kan niet 
tot cassatie leiden (1). (1) Cass., 17 okt. 2002, AR C.01.0268.F, nr 551.

 - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der partijen

- Artt. 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

10 april 2003C.02.0229.F AC nr. 244

Wanneer de rechter in kort geding het spoedeisend karakter van de vordering niet erkent, verklaart hij ze niet-
gegrond; het middel dat uit het ontbreken van het spoedeisend karakter afleidt dat de rechter in kort geding 
niet bevoegd is, faalt bijgevolg naar recht (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1990, AR 6524, nr 535; 11 mei 1990, AR 
7089, nr 537.

 - Geen spoedeisend karakter

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de gedinginleidende akte als 
spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis te nemen (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1990, AR 
6524, nr 535; 11 mei 1990, AR 7089, nr 537.

 - Als spoedeisend voorgestelde vordering

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

6 december 2002C.02.0171.N AC nr. 656

De kortgedingrechter die bij voorraad uitspraak doet in een geval dat hij spoedeisend acht en daarbij de 
voorlopige uitvoering van een overeenkomst beveelt, is niet verplicht die maatregel in de tijd te beperken, 
noch moet hij beslissen dat het bevel slechts geldt voor zover de partij die de maatregel gevraagd heeft een 
vordering ten gronde inleidt (1). (1) Cass., 15 nov. 1923, Bull. en Pas. 1924, 28; S. BeernaertAlgemene principes 
van het civiele kort geding" R.W. 2001-2002, (1341) nr 25.

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Overeenkomst - Bevel tot voorlopige uitvoering

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

17 oktober 2002C.01.0268.F AC nr. 551

Het middel dat een schending van de artt. 60 en 60bis Vennootschappenwet opwerpt, maar niet aanvoert dat 
de appèlrechters die uitspraak doen in kort geding, van die bepalingen een toepassing gemaakt hebben die 
hun weigering om de door de eerste rechter bevolen maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen 
staven, kan niet tot cassatie leiden (1). (1) Zie Cass, 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr. 275 met concl. adv.-gen. 
Bresseleers.

 - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der partijen

- Artt. 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

19 september 2002C.01.0527.F AC nr. 465

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maatregel die hem werd 
opgelegd, dient de appèlrechter over de gevorderde en bevolen maatregel geen uitspraak te doen op grond 
van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, maar kan hij volstaan met de vaststelling dat die maatregel ten 
gevolge van de beslissing van de bodemrechter geen bestaansreden meer heeft (1). (1) Zie Cass., 9 juni 2000, 
AR. C.97.0188.N, nr. 352 en 6 mei 1991, AR 7363, nr. 460. Het O.M. heeft eveneens tot verwerping 
geconcludeerd, maar met name op grond dat het middel wegens de onduidelijkheid ervan niet ontvankelijk 
was; eiser gaf immers niet aan waarom en hoe het bestreden arrest de wetsbepalingen en het rechtsbeginsel 
die waren geschonden zou hebben miskend.

 - Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd - Hoger beroep van de verweerder - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep - Ogenschijnlijke rechten - Vordering zonder bestaansreden

- Artt. 584 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

18 april 2002C.99.0114.N AC nr. 235
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Als nieuwe of gewijzigde omstandigheden die de kortgedingrechter toelaten eerder genomen maatregelen in 
te trekken of te wijzigen kunnen beschouwd worden de feitelijke omstandigheden die de partijen niet konden 
kennen op het ogenblik dat hij die maatregelen heeft genomen of die zich sedertdien hebben voorgedaan (1). 
(1) Zie Cass., 28 sept. 1978, A.C., 1978-1979, 131 en 14 dec. 1989, ibid., nr 244 (betreffende voorlopige 
maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten), alsook de conclusie O.M. (met verwijzing 
naar deze arresten) Cass., 18 april 2002, A.R. nr C.99.0484.N, hierna (nr ...) gepubliceerd.

 - Voorlopige maatregelen - Intrekking - Wijziging - Nieuwe of gewijzigde omstandigheden

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt laat hem toe die maatregelen in te 
trekken of te wijzigen wanneer er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden voordoen (1). (1) Zie Cass., 28 
sept. 1978, A.C., 1978-1979, 131 en 14 dec. 1989, ibid., nr 244 (betreffende voorlopige maatregelen inzake 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten), alsook de conclusie O.M. (met verwijzing naar deze arresten) 
Cass., 18 april 2002, A.R. nr C.99.0484.N, hierna (nr ...) gepubliceerd.

 - Voorlopige maatregelen - Intrekking - Wijziging

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 juni 2000C.97.0198.N AC nr. ...

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maatregel die hem werd 
opgelegd, moet de appèlrechter over de gevorderde en toegekende maatregel geen uitspraak doen op grond 
van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het 
spoedeisend karakter van de zaak (1). (1) Zie cass., 4 nov. 1976, A.C. 1977, 262; 11 mei 1990 , A.R. nr. 7089,  nr. 
537; 6 mei 1991, A.R. nr. 7363, nr. 460.

 - Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd - Hoger beroep van de verweerder - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep - Ogenschijnlijke rechten - Urgentie

- Artt. 584 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

5 mei 2000C.99.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr ...

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Ogenschijnlijke rechten der partijen - Schending van het materiële recht - 
Beoordelingn prima facie

De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen 
van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid houdt geen 
beperking in van de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om bij voorraad uitspraak te doen 
betreffende burgerlijke subjectieve rechten (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

- Art. 144 Grondwet 1994

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

4 februari 2000C.98.0522.N AC nr. ...

De rechter in kort geding, die vaststelt dat de zaak urgent is en oordeelt dat voor de eiser in kort geding 
onmiddellijke schade dreigt indien een bepaalde bewarende maatregel niet wordt genomen, is niet verplicht 
nader in te gaan op het verweer van degene tegen wie de maatregel wordt gevraagd en dat gebaseerd is op 
het materiële recht.

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

25 juni 1999C.97.0372.N AC nr. ...

De rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen indien er een schijn van rechten 
is die het nemen van een beslissing verantwoordt, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet, wanneer 
hij zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van partijen na te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt 
die de voorlopige maatregel niet redelijk kunnen schragen;  dergelijke beslissing die zich ten gronde niet 
uitspreekt over de rechten van de partijen, houdt geen schending in van het materiële recht dat de rechter in 
zijn beoordeling betrekt.~
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 - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der partijen

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

26 november 1998C.95.0303.N AC nr. ...

Krachtens artikel  1068 Ger.W. maakt het hoger beroep het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger 
beroep; hieruit volgt echter niet dat de appelrechter voor wie het geschil in kort geding wordt gebracht en die 
oordeelt dat de eerste rechter in kort geding terecht beslist heeft dat de vordering de grenzen van het 
voorlopige overschrijdt, uitspraak moet doen over aanspraken die niet tot de bevoegdheid van de rechter in 
kort geding behoren.~

 - Beslissing dat de vordering de grenzen van het voorlopige overschrijdt - Hoger beroep - Bevestiging van de beroepen 
beslissing - Gevolg - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1998C.95.0068.N AC nr. ...

De rechter die in kort geding uitspraak doet, beoordeelt het spoedeisend karakter van de zaak op het ogenblik 
van zijn uitspraak.

 - Spoedeisend geval - Beoordeling door de rechter

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

13 juni 1997C.96.0225.N AC nr. ...

Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de 
persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die 
wegens echtscheiding in rechte staan, wordt ingevolge artikel  8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van 
het O.M. tijdens de debatten vereist, zowel in hoger beroep als in eerste aanleg; de uitzondering van de 
mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in dat artikel bepaalde gevallen.~

 - Geding tot echtscheiding - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen - Aanwezigheid van het O.M.

14 februari 1997C.95.0382.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing van de rechter tot handhaving van een stakingsbevel op de voldoende beoordeelde 
gronden dat - hoewel de bouwwerken bijna voltooid waren - ze vergunningsplichtig waren en er zonder 
vergunning werd gebouwd.~

 - Burgerlijke zaken - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Sancties - Stakingsbevel - Noodzaak - Opportuniteit - 
Beoordeling door de rechter

- Art. 587, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68, vierde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

31 januari 1997C.94.0097.N AC nr. ...

Inzake vorderingen in kort geding, is overeenkomstig artikel 1040 van het Gerechtelijk Wetboek de termijn 
betreffende de inleiding in kort geding van minstens twee dagen, bepaalt in artikel 1035 van dit wetboek, van 
toepassing op de termijnen voor verschijning voor het hof van beroep en voor het arbeidshof.~

 - Hoger beroep - Termijn van verschijning

- Artt. 1035 en 1040 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 1997C.94.0151.N AC nr. ...

Conclusie van adv.-gen. De Riemaecker, voor cass., 31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N (A.C.,1997, n° ...)~

 - Bevoegdheid van de rechter - Ogenschijnlijke rechten der partijen

 - Bevoegdheid van de rechter - Onrechtmatige stoornis - Onaantastbare vaststelling - Beperkingen

De rechter in kort geding mag de rechten van de partijen onderzoeken, op voorwaarden dat hij geen 
maatregelen beveelt waardoor zij op een definitieve en onherroepelijke wijze worden aangetast; hij mag 
nagaan of het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een maatregel tot 
bewaring van recht te bevelen; hij kan weigeren de gevorderde maatregel te nemen indien de schijn van recht 
van de eiser of de door hem geleden schade bij het uitblijven van een maatregel niet voldoende vaststaat.

 - Bevoegdheid van de rechter - Ogenschijnlijke rechten der partijen
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- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding, mits hij niet onredelijk rechtsnormen betrekt of weigert te betrekken in zijn 
redenering, stelt onaantastbaar vast of op grond van zijn aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk 
onrechtmatige stoornis bestaat die een maatregel kan wettigen; de voorlopige beoordeling van de 
appèlrechter dat de werknemers een volgens de maatschappelijke normen gekwalificeerd recht hebben te 
staken, is niet onredelijk.

 - Bevoegdheid van de rechter - Onrechtmatige stoornis - Onaantastbare vaststelling - Beperkingen

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 1997C.95.0414.N AC nr. ...

De rechter in kort geding kan als bewarende maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van 
eigen goederen van de echtgenoten en van goederen die aan een van de echtgenoten zelfs voor het instellen 
van de vordering tot echtscheiding hebben toebehoord; deze bepaling wordt niet geschonden wanneer de 
boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening en verdeling, zonder 
dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.

 - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - T.a.v. de goederen - Boedelbeschrijving - Tijdstip - Bevoegdheid

- Artt. 1175 en 1280 Gerechtelijk Wetboek

De wet laat aan de rechter in kort geding een ruime feitelijke beoordelingsmacht om maatregelen te bevelen 
die de belangen van de echtgenoten en van hun kinderen kunnen vrijwaren.~

 - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid - Draagwijdte

- Art. 1280, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

25 november 1996S.96.0030.N AC nr. ...

De rechter in kort geding die er zich toe beperkt de ogenschijnlijke rechten van partijen na te gaan en te 
onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voorlopige maatregelen die hij beveelt niet 
redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet.~

 - Ogenschijnlijke rechten - Schending van het materiële recht

- Artt. 582 en 1038 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding kan maatregelen bevelen tot bewaring van recht indien er een schijn van rechten is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt; hij mag geen rechtsverklarende uitspraak doen noch de 
rechtspositie van partijen definitief regelen.~

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Toetsing

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

25 april 1996C.93.0356.N AC nr. ...

De rechter in kort geding die, om een maatregel tot bewaring van recht te bevelen, zich ertoe beperkt de 
ogenschijnlijke rechten van partijen te onderzoeken spreekt zich ten gronde niet uit over de rechten van 
partijen en schendt derhalve het materiële recht niet dat hij in zijn beoordeling betrekt.~

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Grenzen - Ogenschijnlijke rechten - Schending van het materiële recht

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding die, om een maatregel tot bewaring van recht te bevelen, zich ertoe beperkt de 
ogenschijnlijke rechten van de partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken 
die deze maatregel niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet.~

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Grenzen - Ogenschijnlijke rechten

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

De rechter in kort geding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van rechten is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt.~

 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

Om, als rechter in kort geding, een maatregel tot bewaring van recht te bevelen en daartoe de ogenschijnlijke 
rechten van de partijen te onderzoeken, is het niet onredelijk daarbij de rechtsregels betreffende de duur, de 
termijnen en de gevolgen van overeenkomsten en de rechtsregels betreffende de opzegging van 
overeenkomsten van onbepaalde duur onderling met elkaar in verband te brengen.~
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 - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Grenzen - Ogenschijnlijke rechten

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, A.C., 1996, nr ...~

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

 - Bevoegdheid - Bestaan van een recht

De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen 
van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid houdt geen 
beperking in van de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om uitspraak te doen bij voorraad 
betreffende subjectieve burgerlijke rechten.~

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

De rechter in kort geding die vaststelt dat de vordering betrekking heeft op subjectieve burgerlijke rechten en 
dat die rechten aangetast worden door het gebruik, aan de zijde van de aanvrager, van een schijnbaar 
onregelmatige bouwvergunning, is bevoegd om maatregelen te nemen om dat gebruik te doen ophouden.~

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

De rechter in kort geding is bevoegd om dringende en voorlopige maatregelen te bevelen als de aantasting van 
burgerlijke subjectieve rechten het gevolg is van het gebruik, door de dader, van een ogenschijnlijk 
onrechtmatig door het bestuur gegeven toelating.~

 - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

Het voorschrift van artikel  584 Ger.W. verbiedt de rechter in kort geding niet een voorlopige maatregel te 
nemen als het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van die beslissing te 
verantwoorden.~

 - Bevoegdheid - Bestaan van een recht

16 november 1995C.93.0310.N AC nr. ...

De rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen indien er een schijn van rechten 
is die het nemen van een beslissing verantwoordt, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet, wanneer 
hij zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van partijen na te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt 
die de voorlopige maatregel niet redelijk kunnen schragen; dergelijke beslissing die zich ten gronde niet 
uitspreekt over de rechten van de partijen, houdt geen schending in van het materiële recht dat de rechter in 
zijn beoordeling betrekt.~

 - Ogenschijnlijke rechten der partijen - Bevoegdheid

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1995C.94.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 1995, RG C.94.0366.N, AC, 1995, I,...

 - Bevoegdheid van de rechter - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Feitelijkheid - Strafzaken

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de rechter in kort geding zich niet in de plaats kan stellen van de 
procureur des Konings om te oordelen in het belang van de strafvordering of de tijdens een 
opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter plaatse verzegelde zaken gediend hebben of bestemd zijn om 
een misdrijf te plegen, dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn of kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te leggen, nu die verzegeling geen feitelijkheid betreft.~

 - Bevoegdheid van de rechter - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Feitelijkheid - Strafzaken

29 juni 1995C.94.0458.F AC nr. ...
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Dringende noodzaak wordt vermoed en de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te 
onderzoeken in alle gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te nemen van 
problemen die zich tijdens bepaalde procedures kunnen voordoen, met name i.v.m. de voorlopige 
maatregelen in een echtscheidingsgeding.~

 - Voorlopige maatregelen - Echtscheidingsgeding - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort 
geding

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

7 april 1995C.94.0061.N AC nr. ...

De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg aan een echtgenoot persoonlijk wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht van 
hulpverlening die is opgelegd aan ieder der echtgenoten.~

 - Aard - Rechtspleging - Echtscheiding - Uitkering tot levensonderhoud - Voorlopige maatregel

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

17 maart 1995C.93.0204.N AC nr. ...

Betreffende de vraag of een zaak spoedeisend is beschikt de rechter in kort geding over een ruime feitelijke 
beoordelingsmacht en, in juiste mate, over de grootste vrijheid;  hij vermag te oordelen dat een geval niet 
spoedeisend is indien de al dan niet rechtmatige daden van de eiser de schade of de ongemakken 
veroorzaken.~

 - Spoedeisend geval - Houding van de eiser - Beoordelingsmacht van de rechter

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De rechter die een vordering in kort geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, hoeft niet nader te 
antwoorden op de niet dienend geworden middelen van de eiser.~

 - Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Bevoegdheid in spoedeisend geval - Omvang van de motiveringsplicht - 
Gebrek aan urgentie - Niet dienende middelen

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

9 maart 1995C.94.0361.N AC nr. ...

De rechter in kort geding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt en hij overschrijdt zijn bevoegdheid niet wanneer hij daarbij 
geen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel niet redelijk kunnen schragen.~

 - Ogenschijnlijke rechten der partijen - Bevoegdheid

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

26 januari 1995C.93.0128.F AC nr. ...

De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de schorsing van een akte van een 
administratieve overheid te bevelen, doet niets af aan de bevoegdheid van de rechter in kort geding om de 
schorsing van een dergelijke akte te bevelen, wanneer het geschil rechtstreeks betrekking heeft op de 
miskenning door de administratie van het bestaan van een subjectief recht of op de vergoeding van de 
eventuele schade ten gevolge van de miskenning van dat recht.~

 - Rechter in kort geding - Akte van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Schorsing

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

23 december 1994C.92.8294.N AC nr. ...

De rechter in kort geding, die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen indien er een schijn van rechten 
is die het nemen van een beslissing verantwoordt, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet, wanneer 
hij zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de partijen na te gaan, en daarbij geen rechtsregels 
betrekt die de door hem bevolen voorlopige maatregel niet redelijk kunnen schragen; dergelijke beslissing, die 
zich ten gronde niet uitspreekt over de rechten van de partijen, houdt geen schending in van het materiële 
recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt.~
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 - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

LANDBOUW

20 november 2003C.01.0286.N AC nr. 582

Art. 17, Wet 23 maart 1998 bepaalt geen schuldvergelijking van rechtswege tussen bedragen die de Staat 
verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het over een vordering tot terugbetaling van 
overeenkomstig de in artikel  17 vermelde koninklijke besluiten betaalde heffingen, en de bedragen 
verschuldigd krachtens artikel  14 van dezelfde wet (1). (1) Over de vraag of de terugwerkende kracht van 
artikel  14 van de Wet van 23 maart 1998 verenigbaar is met artikel  88, lid 3, EG, zie H.v.J. 21 okt. 2003, 
C-261/01 en 262/01.

 - Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor gezondheid en productie van dieren - 
Terugbetaling onverschuldigd betaalde heffingen - Rechterlijke beslissing - Schuldvergelijking van rechtswege - Artikel 17, 
Wet 23 maart 1998

31 januari 2002C.99.0059.N AC nr. 69

Het recht zelf van de eigenaar om overeenkomstig artikel  31 Veldwetboek het erf van de nabuur te betreden 
verplicht hem niet tot schadevergoeding als geen schade aan dat erf wordt toegebracht (1). (1) Over het 
ladderrecht zie cass., 4 okt. 1900, Bull. en Pas. 1900, I, 357, en de conclusie van eerste advocaat-generaal Van 
Schoor.

 - Niet gemene muur - Onderhoud of herstelling - Overgang over het afgesloten erf van de nabuur - Schadevergoeding

- Art. 31 Veldwetboek

7 mei 2001C.98.0300.N AC nr. ...

De wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie is niet van toepassing wanneer niet één of meer 
regelingen zijn overeengekomen in verband met aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke 
produkten, grondstoffen en andere goederen en diensten die bij het produktieproces gebruikt of verbruikt 
worden.

 - Sector dierlijke produktie - Verticale integratie - Wet - Toepassingsgebied

- Art. 1 Wet 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van dierlijke produkten

Uit het wettelijke vereiste dat er regelingen moeten zijn aanvaard in verband met de aankoop, verkoop, 
leveringen of afname van dieren, dierlijke produkten, grondstoffen en andere goederen en diensten die 
gebruikt of verbruikt worden in het produktieproces volgt dat bepaalde verplichtingen zijn opgelegd aan de 
geïntegreerde betreffende de produktiemiddelen.

 - Sector dierlijke produktie - Verticale integratie - Overeenkomsten - Partijen - Geïntegreerde - Contractuele verplichtingen - 
Produktiemiddelen

- Art. 1 Wet 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van dierlijke produkten

6 april 2001C.98.0316.N AC nr. ...

De verdeling van een landbouwbedrijf door overname doet niet af aan de erfregeling zelf, en sluit niet uit dat 
met alle eigenschappen van het over te nemen goed, zoals verkavelingsmogelijkheden, wordt rekening 
gehouden bij het bepalen van de waarde ervan.

 - Landbouwbedrijf - Verdeling door overname - Waardebepaling

- Art. 4 Wet 29 aug. 1988

3 oktober 2000P.98.1232.N AC nr. ...

Nu de aard van de werkzaamheid en niet de aard van het voertuig bepalend is voor het genieten van 
vrijstelling van accijns op minerale oliën, genieten de tractoren gebruikt bij de exploitatie van 
landbouwbedrijven alleen van deze vrijstelling wanneer zij gebruikt worden voor landbouwwerkzaamheden 
(1). (1) Het K.B. van 29 dec. 1992 is niet meer van toepassing sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 
oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. Art. 28, 1° van voornoemde 
wet bekrachtigt voor de periode waarin het van kracht is geweest het K.B. van 29 dec. 1992.
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 - Accijns op minerale oliën - Vrijstelling van accijns - Tractoren voor de exploitatie van landbouwbedrijven - Gebruik voor 
landbouwwerkzaamheden

- Artt. 13, § 2 en 14 KB 29 dec. 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

- Artt. 20, 4°, en 30 MB 28 dec. 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie

21 september 2000C.97.0045.N AC nr. ...

De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw moet worden ingesteld 
door de erfgerechtigde vóór het einde van de vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een 
vervaltermijn die de toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit (1). (1) Vlg. Cass., 20 okt. 
1977, A.C. 1978, p. 241.

 - Uitgesteld loon - Opvordering - Termijn - Aard

- Art. 4, § 1, eerste en tweede lid Wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw, zoals van 
kracht voor de wetswijziging van 12 aug. 1985

9 november 1999P.98.0110.N AC nr. ...

Voor het misdrijf bepaald in artikel  39, § 1, 2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is het misdrijfbestanddeel het 
niet naleven door de beklaagde van de voor hem bindende exploitatievoorwaarde; de rechter moet 
onderzoeken of deze voorwaarde als onderdeel van de overheidsbeslissing waarop de telatlegging stoelt, 
wettig is en, in voorkomend geval, haar niet-bindend verklaren.

 - Exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde - Wettigheidsexceptie

- Art. 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 159 Grondwet 1994

2 juni 1998P.96.1587.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de uitbreiding van een 
vergunde inrichting heeft niet tot gevolg dat de exploitatie zonder hiertoe over de vereiste vergunning te 
beschikken, als vergund mag worden aangezien.~

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Vergunning - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - 
Onwettige overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

12 mei 1998P.96.1457.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de verandering van een 
vergunde hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg dat de verandering van de exploitatie zonder hiertoe over 
de vereiste vergunning te beschikken, als vergund mag worden aangezien.

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Vergunning - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - 
Onwettige overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Het door artikel  39, § 2, Milieuvergunningsdecreet bepaalde verbod om een vergunningsplichtige inrichting te 
exploiteren is een veiligheidsmaatregel en heeft niet het karakter van een straf.

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Exploitatie of verandering zonder vergunning - Strafvervolging - Exploitatieverbod - 
Aard van de maatregel

- Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

20 september 1994P.92.7208.N AC nr. ...

De verplichte bijdrage bepaald bij artikel  4, c, wet van 27 dec. 1938, betreffende de oprichting van een 
nationale dienst voor de afzet van land- en tuinbouwprodukten, als gewijzigd bij de wet van 11 april 1983, 
heeft niet het karakter van een belasting of van een retributie.~

 - Nationale dienst voor de afzet van land- en tuinbouwprodukten - Verplichte bijdrage - Karakter

Naar recht verantwoord is het arrest dat vaststelt dat de Koning, om de in zijn besluit van 15 mei 1986 
vermelde redenen, de hoogdringendheid kon inroepen op grond waarvan mag worden afgezien van de vraag 
om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (K.B. 15 mei 1986 betreffende de verplichte 
bijdragen bestemd voor de bevordering van de consultatieve afdeling "Akkerbouwprodukten").~

 - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - K.B. 15 mei 1986 bijdragen bevordering 
"Akkerbouwprodukten"
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- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

LASTER EN EERROOF

3 december 2003P.03.1104.F AC nr. 615

Het in artikel  445, derde lid, Sw., bedoelde wanbedrijf is zowel van toepassing op de aantijging van een waar 
feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging is ingegeven door kwaad opzet (1). (1) Zie J. 
NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, dl. III, Brussel, 1868, blz. 366, nr 86; J. NYPELS en J. SERVAIS, Le 
Code pénal belge interprété, dl. III, Brussel, 1898, artikel  445, nr 29.

 - Lasterlijke aantijging - Bestanddelen

- Art. 445, derde lid Strafwetboek

10 september 2002P.01.0669.N AC nr. 432

De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die artikel  445 Sw. aanhaalt, dat dit feit omschrijft 
en strafbaar stelt, hoeft geen melding te maken van artikel  443 Sw.

 - Lasterlijke aangifte - Redenen van de vonnissen en arresten - Motiveringsverplichting - Vermelding van wetsbepalingen 
die het strafbaar feit omschrijven en de straf bepalen

- Artt. 163, 195 en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

2 mei 2001P.01.0175.F AC nr. ...

Laster bestaat erin aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste te leggen dat zijn eer kan krenken of 
hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, terwijl 
de wet dat bewijs toelaat ; laster is o.m. strafbaar wanneer deze gepleegd wordt in tegenwoordigheid van 
verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het 
recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken.

 - Laster

- Artt. 443 en 444 Strafwetboek

De bestraffing van het wanbedrijf van laster overeenkomstig artikel  443 Sw. houdt geen inperking in van het 
recht van vrije meningsuiting die onverenigbaar is met artikel  10 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 191); 9 dec. 1981, A.R. 1312, en 15 juni 1982, A.R. 7204 (ibid., 1980-81, nrs. 235 en 612).

 - Laster - Rechten van de Mens - EVRM - Vrijheid van meningsuiting

- Artt. 443 en 444 Strafwetboek

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

4 april 2001P.00.1471.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 4 april 2001, A.R. P.00.1471.F, A.C., 2001, nr...

 - Lasterlijke aantijgingen - Persoon met een openbare hoedanigheid - Vakbondsafgevaardigde

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 4 april 2001, A.R. P.00.1471.F, A.C., 2001, nr...

 - Lasterlijke aantijgingen - Misdrijf gepleegd tegen een vakbondsafgevaardigde - Strafvordering - Verjaring

De korte verjaring die artikel  12, Decr. 20 juli 1831 op de drukpers, oplegt wegens de misdrijven van laster 
t.a.v. ambtenaren is niet van toepassing op het misdrijf van laster t.a.v. een vakbondsafgevaardigde (1). (1) Zie 
cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 220).

 - Lasterlijke aantijgingen - Misdrijf gepleegd tegen een vakbondsafgevaardigde - Strafvordering - Verjaring

- Artt. 4, 5 en 12 Decr. 20 juli 1831

De vakbondsafgevaardigde die verkozen wordt om werknemers te vertegenwoordigen is geen persoon met 
een openbare hoedanigheid en oefent geen functie in openbare opdracht uit, aangezien hij niet door het 
openbaar gezag is afgevaardigd om handelingen in zijn plaats te stellen en hij geen door het openbaar gezag 
toevertrouwd ambt in het algemeen belang uitoefent.

 - Lasterlijke aantijgingen - Persoon met een openbare hoedanigheid - Vakbondsafgevaardigde

- Art. 447, eerste lid Strafwetboek

- Art. 5 Decr. 20 juli 1831
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31 mei 2000P.00.0258.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze of lasterlijke, beledigende of eerrovende telastleggingen 
die vervat zijn in voor de rechtbank gesproken woorden of aan de rechtbank overlegde geschriften, verband 
houden met de zaak of met de partijen (1). (1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2371, nr. 97; zie Cass., 3 feb. 1988, A.R. 
P.96.1171.N, nr. 59.

 - Lasterlijke telastleggingen - Voor de rechtbanken gesproken woorden of aan de rechtbanken overlegde geschriften - 
Verband met de zaak of met de partijen - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

- Art. 452 Strafwetboek

5 januari 1999P.97.1370.N AC nr. ...

Bij een klacht wegens lasterlijke aangifte, en indien het ten laste gelegde feit het voorwerp is van een 
strafvervolging of een aangifte waarover nog geen uitspraak is gedaan, wordt de vordering wegens laster 
geschorst tot het definitief vonnis, en niet omgekeerd.~

 - Lasterlijke aangifte - Schorsing van de strafvervolging

- Art. 447, derde lid Strafwetboek

3 februari 1998P.96.1171.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter ten gronde, die op grond van de feitelijke gegevens van 
de zaak vaststelt dat de ten laste van een persoon voor een rechtbank gesproken woorden of aan de 
rechtbank overgelegde geschriften, op de zaak of partijen betrekking hebben en derhalve de misdrijven van 
laster en eerroof niet opleveren.~

 - Straffeloosheid - Artikel 452 Sw.

- Art. 452, eerste lid Strafwetboek

7 februari 1995P.93.1260.N AC nr. ...

Laster verspreid door middel van een gedrukt geschrift kan een drukpersmisdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid 
van het hof van assisen behoort.~

 - Drukpersmisdrijf - Reclameblad - Geschriften

- Artt. 443 en 444 Strafwetboek

- Art. 150 Grondwet 1994

LASTGEVING

25 juni 2004C.02.0122.F AC nr. 357

Een persoon kan op grond van een schijnmandaat gebonden zijn, indien de schijn hem kan worden 
toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft 
bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan (1). (1) Zie Cass., 20 juni 1988, AR 7851 en 7934, nr 
643 en 20 jan. 2000, AR C.96.0202.N, nr 54.

 - Schijnmandaat

18 maart 2004C.02.0249.N AC nr. 155

Uit het algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander rechtshandelingen moet stellen 
daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die ander, volgt dat een lasthebber in de uitvoering van zijn 
mandaat niet mag optreden als tegenpartij van zijn lastgever terzake van de te verrichten rechtshandeling.

 - Rechtshandelingen - Stellen van rechtshandelingen voor rekening van een ander - Uitvoering van het mandaat door de 
lasthebber - Lasthebber die optreedt als tegenpartij van zijn lastgever - Algemeen rechtsbeginsel

- Artt. 1984, 1991, 1993 en 1998 Burgerlijk Wetboek

6 maart 2003C.02.0114.F AC nr. 155

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0114.F, A.C., 2003, nr. ... .

 - Lastgeving ad litem - Gerechtsdeurwaarder - Proceshandeling - Dagvaarding - Woonplaatskeuze - Ontkentenis
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De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een procedure tot 
ontkentenis (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Lastgeving ad litem - Gerechtsdeurwaarder - Proceshandeling - Dagvaarding - Woonplaatskeuze - Ontkentenis

- Artt. 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek

13 januari 2003S.02.0025.F AC nr. 29

Wanneer de lasthebber van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met opzegging 
beëindigt zonder daartoe gemachtigd te zijn, en de werkgever die handeling bekrachtigt, werkt die 
bekrachtiging door de werkgever enkel terug tot de dag van de opzegging op voorwaarde dat daardoor geen 
afbreuk wordt gedaan aan een recht dat de werknemer krachtens de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten ten gevolge van de opzegging verkregen heeft (1). (1) Zie cass., 6 feb. 1953 (Bull. en 
Pas., 1953, I, 436); 6 nov. 1995, AR S.95.0034.N, nr 476.

 - Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzegging - Geldigheid - Werkgever - Lasthebber van de werkgever - Opzegging, door de 
lasthebber gegeven buiten de perken van de lastgeving - Bekrachtiging door de lastgever - Gevolgen - Werknemer

- Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 1338 en 1998, tweede lid Burgerlijk Wetboek

7 januari 2003P.02.0271.N AC nr. 10
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Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de correctionele rechtbank in 
toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te 
vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, 
dat de telastlegging ten aanzien van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd 
opgeroepen in de zaak en werd gehoord (1). (1) Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er 
omtrent deze ontvankelijkheid geen betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe 
enkel te antwoorden op de aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke gronden het 
oordeelt dat het cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de mondelinge conclusie van het O.M., op basis 
van de hierna vermelde feitelijke gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werden 
zowel de rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen vervolgd. 
Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd, in toepassing van artikel 2bis 
V.T.Sv., een lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon, als strafrechtelijk verantwoordelijk gedaagde, 
in de strafvordering te vertegenwoordigen. Op het hoger beroep van de rechtspersoon zelf en van de 
medegedaagde, die de persoon was die normalerwijze bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te 
vertegenwoordigen, werd de zaak in hoger beroep behandeld door het hof van beroep te Gent, dat op 11 
januari 2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen 
lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord. De lasthebber ad hoc stelde, in deze hoedanigheid, slechts 
cassatieberoep in tegen het arrest van 11 januari 2002 op 31 januari 2002, hetzij buiten de normale termijn 
van vijftien vrije dagen, zoals voorgeschreven door artikel 373 Sv. In de akte van het cassatieberoep 
preciseerde eiser, enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de 
betekening van het cassatieberoep dat door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen 
hetzelfde arrest werd ingesteld en, anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door het hof van beroep, noch 
gehoord, hoewel hij partij was ingevolge het bij voorraad uitvoerbare vonnis van 27 februari 2001 van de 
rechtbank van eerste aanleg, houdende zijn aanwijzing als lasthebber ad hoc. Het feit dat het Hof de middelen, 
aangevoerd in de akte zelf (zie hieromtrent Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr 178; 21 maart 2001, A.R. 
P.00.1705.F, nr 151), beantwoordt en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof 
niet alleen van oordeel is dat de lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij 
ingevolge zijn gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende te 
worden betrokken (zie, voor wat het belang betreft, Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr 298), maar ook 
dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig was, omdat, uit 
de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30 januari 2002, door de hem 
gedane betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest. Uit het feit dat het Hof het cassatieberoep 
ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat het Hof het bestreden arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten 
aanzien van de lasthebber ad hoc, bij verstek gewezen werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep niet 
ontvankelijk zou geweest zijn zolang verzet mogelijk was. Tenslotte weze opgemerkt dat eiser, in zijn 
hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn cassatieberoep niet betekende: het Hof ziet hierin geen grond van 
niet ontvankelijkheid, omdat de lasthebber ad hoc optrad als lasthebber voor de rechtspersoon in haar 
hoedanigheid van beklaagde.

 - Lasthebber - Lasthebber ad hoc - Strafzaken - Aanwijzing door de strafrechter - Artikel 2bis, V.T.Sv. - Hoger beroep - Niet-
oproeping van de lasthebber ad hoc - Recht van verdediging

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

14 oktober 2002C.00.0227.N AC nr. 535

De opstellers van het Burgerlijk Wetboek hebben door de bepalingen inzake lastgeving geen afbreuk willen 
doen aan de traditionele regel van het oude recht volgens dewelke de rechters toezicht mochten uitoefenen 
op de lonen van de lasthebbers, doch hebben integendeel die regel willen vastleggen.

 - Bedongen loon - Juridische grondslag - Toezicht door rechter

Lastgeving als omschreven in het Burgerlijk Wetboek geschiedt uit zijn aard om niet maar daarbij kan nochtans 
een loon bedongen worden; dit loon moet een billijke vergoeding uitmaken (1). (1) Zie cass., 6 maart 1980 A.C. 
1979/80, nr 429.

 - Lastgeving om niet

- Art. 1986 Burgerlijk Wetboek
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Lastgeving als omschreven in het Burgerlijk Wetboek geschiedt uit zijn aard om niet maar daarbij kan nochtans 
een loon bedongen worden; dit loon moet een billijke vergoeding uitmaken (1). (1) Zie cass., 6 maart 1980 A.C. 
1979/80, nr 429.

 - Bedongen loon - Billijke vergoeding van bewezen diensten

- Art. 1986 Burgerlijk Wetboek

26 maart 2002P.02.0038.N AC nr. 205

Wanneer een partij ingevolge een misdrijf schade lijdt, kan een derde krachtens een bijzondere lastgeving de 
herstelling van die schade voor rekening van die partij ook voor de strafrechter vorderen; de ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering is in dat geval immers deze van de schadelijder die de herstelling van zijn eigen 
schade vordert (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1898, Pas. 1898, I, 101; Cass., 5 okt. 1903, Pas. 1904, I, 19; RPDB, v° 
Mandat, nrs 117 en 121; PAULUS, C. en BOES, R., Lastgeving, A.P.R., 1978, nrs 78 en 79; TILLEMAN, B., 
Lastgeving, A.P.R., 1997, nr 112; DEMEUR, P. en PASSELECQ, F.De la maxime 'Nul ne plaide par procureur' et le 
droit d'ester en justice pour les intérêts d'autrui", R.P.S., 1924, XXIX, 194.

 - Bijzondere lastgeving - Vertegenwoordiging in rechte - Burgerlijke rechtsvordering

- Art. 1984 Burgerlijk Wetboek

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat bij de besprekingen 
die tot een overeenkomst hebben geleid een fout begaat die geen misdrijf uitmaakt, verplicht die fout niet de 
bestuurder of de mandataris maar wel de vennootschap of de lastgever (1). (1) Zie cass., 8 sept. 1993, A.R. 
P;93.0489.F, nr 335.

 - Lasthebber - Fout - Vergoeding - Verplichting

- Art. 1992 Burgerlijk Wetboek

20 januari 2000F.96.0123.N AC nr. ...

Mits hij de bewijskracht van de akte niet miskent, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze in feite of een 
gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten aanzien van bepaalde handelingen inhoudt, en meer bepaald of 
deze de machtiging inhield om in naam van de lastgever een akkoord met het bestuur aan te gaan over zijn 
belastbare inkomsten voor de betrokken aanslagjaren.

 - Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Volmacht - Inhoud

- Art. 1988 Burgerlijk Wetboek

7 december 1995C.93.0203.N AC nr. ...

De in artikel  1994, eerste lid, B.W. bedoelde indeplaatsstelling waarbij de lasthebber in bepaalde gevallen 
aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt in dat de 
indeplaatsgestelde de opdracht van de oorspronkelijke lasthebber geheel of gedeeltelijk uitvoert; een 
gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat een handeling van zijn ambt uitoefent in de zin van 
artikel  516 Ger.W., voert een opdracht uit die niet aan de advocaat was toevertrouwd.~

 - Gerechtsdeurwaarder - Indeplaatsstelling - Advocaat - Aansprakelijkheid

6 november 1995S.95.0034.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat een arbeidsovereenkomst onregelmatig werd 
beëindigd en er een recht op opzeggingsvergoeding is ontstaan, op grond van de enkele vaststelling dat de 
werkgever als lastgever gebonden is door het ontslag gegeven door een lasthebber aan wie hij daartoe geen 
macht had verleend.~

 - Ontslag gegeven door lasthebber buiten de perken van de lastgeving - Arbeidsovereenkomst - Einde

- Art. 1998 Burgerlijk Wetboek

17 februari 1995C.93.0124.N AC nr. ...

De betwisting of bij vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet de opdracht heeft en dus 
al dan niet de hoedanigheid heeft om de ontbinding van een overeenkomst te vorderen, raakt de openbare 
orde niet en moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht.~
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 - Aard - Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting

- Art. 1985 Burgerlijk Wetboek

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

LEGER

26 november 1999C.97.0314.F AC nr. ...

De rechter kan wettig overwegen dat een bouwwerk, dat opgetrokken is in volle stedelijke omgeving, dat in de 
gehele agglomeratie alom bekend is en dat herhaaldelijk besproken is met een gewestministerie, dat de 
plannen ervan heeft gekregen, niet tot de "louter militaire dienst" behoort.

 - Bouwvergunning - Werken betreffende de militaire dienst

- Titel III, art. 14 Decr. 8-10 juli 1791

Het op de bestuurslichamen rustende verbod om over de militaire posten te beschikken, is beperkt tot de 
behoeften betreffende de bewaring van die posten en sluit niet uit dat een door de gewestelijke wetgeving 
inzake stedenbouw opgelegde bouwvergunning noodzakelijk is wanneer die beperking overschreden wordt.

 - Militaire post - Bewaring - Bouwvergunning

- Art. 41 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Titel I, art. 13 Decr. 8-10 juli 1791

LENING

22 oktober 2003P.03.0825.F AC nr. 518

De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit dat de lener zich 
schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of 
verspilling van andermans zaken (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 349), 8 nov. 1937 (A.C., 
1937-1940, 146, en de noot 2 van L.C., in Bull. en Pas., 1937, I, 331), R. CHARLES, v° "Abus de confiance", 
R.P.D.B., Aanv., dl. III, blz. 13 en 14, nrs 80 en 81, L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. 
Strafr., 1996, nr 10, R. DEZEURE, v° "Abus de confiance", Qualifications et jurisprudence pénales, 1992, blz. 12, 
J. PRADEL en M. DANTI-JUAN, Manuel de droit penal special, tweede uitg., Parijs, 2001, blz. 585, nr 893.

 - Verbruiklening - Overdracht van eigendom - Misbruik van vertrouwen

- Artt. 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek

- Art. 491 Strafwetboek

21 september 1995C.93.0292.N AC nr. ...

Een lening die door een ontvoogde minderjarige wordt aangegaan zonder naleving van de bij artikel  483 B.W. 
bepaalde pleegvormen, is betrekkelijk nietig, onverschillig of de minderjarige daardoor al dan niet wordt 
benadeeld.~

 - Ontvoogde minderjarige - Lening aangegaan zonder naleving pleegvormen - Betrekkelijke nietigheid - Benadeling

LEVENSONDERHOUD

9 december 2004C.00.0389.F AC nr. 604

Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over de kinderen heeft, 
ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen en op die bijdrage, te zorgen voor het 
levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien 
worden wanneer zich nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (1). (1) Vgl. Cass., 21 
maart 1997, AR C.96.0406.F, nr 158.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage in het levensonderhoud, de 
opvoeding en de opleiding van de kinderen - Herziening
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- Artt. 203, 203bis en 1134 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de ouders, vóór hun echtscheiding 
door onderlinge toestemming, vastgelegd hebben met betrekking tot hun respectieve bijdrage in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen, na de echtscheiding kunnen 
worden herzien door de bevoegde rechter, is deze niet verplicht die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid 
van de middelen van de partijen.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage in het levensonderhoud, de 
opvoeding en de opleiding van de kinderen - Herziening - Modaliteiten

- Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203 Burgerlijk Wetboek

9 september 2004C.03.0397.F AC nr. 397

De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg op grond van artikel  1280 Ger.W. wordt toegekend, is een wijze om de verplichting tot bijstand 
die krachtens artikel  213 B.W. aan elk van de echtgenoten wordt opgelegd, na te komen (1). (1) Zie Cass., 26 
april 2004, AR nr C.02.0606.F, nr ... .

 - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Echtgenoot - 
Onderhoudsuitkering

Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel  1280 Ger.W. wordt toegekend, moet worden vastgesteld 
met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten; het begrip behoefte is 
betrekkelijk en de uitkering moet worden geraamd, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten 
tijdens het gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de 
levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest (1). (1) Zie in dezelfde 
zin i.v.m. de onderhoudsuitkering die op grond van welbepaalde feiten toegekend wordt na de scheiding van 
tafel en bed, Cass., 30 jan. 1998, AR nr C.96.0383.F, nr 54.

 - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Echtgenoot - 
Onderhoudsuitkering - Vaststelling - Behoefte

- Artt. 208 en 213 Burgerlijk Wetboek

30 april 2004C.02.0201.F AC nr. 230

De rechter schendt artikel  1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die door onderlinge 
toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben dat het 
bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de 
respectieve inkomsten van de ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op 
eisers vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij bewijst dat 
nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand aanzienlijk hebben gewijzigd, hem 
voortaan zullen beletten de door hem aangegane verbintenissen na te komen (1). (1) Zie Cass., 14 april 1994, 
AR 9625, nr 177.

 - Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - 
Voorafgaande overeenkomst - Uitkering tot levensonderhoud - Herzieningsclausule - Verbindende kracht

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

26 april 2004C.02.0606.F AC nr. 219

De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is een 
uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet worden vastgesteld met 
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten (1). (1) Cass., 5 sept. 1997, AR 
C.96.0307.F, nr 335.

 - Echtscheidingsgeding - Echtgenoot - Plicht tot hulpverlening - Uitkering tot levensonderhoud - Bedrag - Criteria

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

 - Echtscheidingsgeding - Echtgenoot - Plicht tot hulpverlening - Uitkering tot levensonderhoud - Aard

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek
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12 januari 2004C.03.0327.F AC nr. 13

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR C.03.0327.F, Pas., 2004, I, nr ....

 - Afstamming - Verplichting tot onderhoud - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Los van elkaar staande verplichtingen

De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van zijn 
aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade geleden heeft (1). (1) Zie concl., 
O.M., in Pas., 2003, nr ...

 - Afstamming - Verplichting tot onderhoud - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Los van elkaar staande verplichtingen

- Artt. 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

19 juni 2003C.01.0569.F AC nr. 365

Art. 307bis B.W. schendt de artt. 10 en 11 Gw. in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de 
schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend krachtens de artt. 306 en 307 B.W., die meer 
mag bedragen dan een derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot 
levensonderhoud verleend op grond van artikel  301 B.W., die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen 
geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot (1). (1) A.A., 
19 dec. 2001, arrest nr 163/2001 en 3 mei 2000, arrest nr 48/2000, B.S. juli 2000, p.23843-23844; Cass., 12 
april 2002, AR C.00.0582.F, nr 223.

 - Echtscheiding - Scheiding van meer dan vijf jaar - Uitkering tot levensonderhoud - Bedrag - Maximumbedrag - 
Grondwettelijkheid

- Art. 307bis Burgerlijk Wetboek

7 maart 2003C.00.0417.N AC nr. 158

De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren, zonder dat enig 
onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderhoudsverplichting voortvloeit uit een overeenkomst dan wel 
uit een rechterlijke beslissing (1). (1) Cass., 8 dec. 2000, AR C.99.0141.N, nr 677.

 - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke betalingen - Verjaring - Termijn

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

De vordering tot tenuitvoerlegging van een veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan achterstallig 
onderhoudsgeld is onderworpen aan de regels die de verjaring van vorderingen gebaseerd op rechterlijke 
uitspraken beheersen en niet aan de regels die de verjaring van periodieke betalingen beheersen (1). (1) Zie 
Cass., 21 feb. 1985, AR 7201, A.C., nr 375, R.W., 1985-86, 1280; zie ook DIRIX, E. & BROECKX, K., Beslag, A.P.R., 
1992, 260-261, nr 475, LEROY, E., De la condition du créancier alimentaire envers son débiteur et à l'égard des 
autres créanciers, J.T., 1998, 483, nrs 31-32, STIJNS, S. & VUYE, H., De verjaring van periodiek weerkerende 
schulden herbekeken (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek), T.B.B.R., 1998, 321-338 en DANGREAU, J., De 
verjaring van onderhoudsgelden, noot onder Gent, 18 feb. 1997, R.W., 1999-2000, 120-122.

 - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke betalingen - Vordering tot tenuitvoerlegging - Verjaring

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

Geen schuldvergelijking kan plaatsvinden voor een schuld tot betaling van levensonderhoud die de in de wet 
bepaalde drempel van vatbaarheid voor beslag niet overtreft en dus in het geheel niet vatbaar is voor beslag.

 - Beslag - Grenzen - Schuldvergelijking

- Artt. 1409, § 1 en 1410, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek

10 januari 2003C.01.0579.N AC nr. 25

De rechter, die de alimentatiebijdrage bepaalt die een ouder verschuldigd is aan de andere ouder voor het 
onderhoud van hun kinderen en daarbij uitgaat van coëfficiënten die de kosten van dit onderhoud aangeven, 
rekening gehouden met het aandeel van de kinderen en de ouders in de huur of de hypothecaire lening voor 
de woning, moet de bijdrage van elk der echtgenoten bepalen naar evenredigheid van de middelen van de 
ouders; wanneer blijkt dat de beide ouders niet naar evenredigheid bijdragen in de kosten van woning, van de 
huur of de hypothecaire lening van de woning, moeten die kosten bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage 
in aanmerking worden genomen (1) (2). (1) Zie Cass., 2 juni 1978, A.C., 1978, 1170; Cass., 21 april 1983, J.T., 
1983, 663. (2) Art. 303 B.W., voor de opheffing ervan bij artikel  4 wet 13 april 1995.

 - Bijdrage door de ouder verschuldigd aan de andere ouder voor het onderhoud van hun kinderen - Vaststelling naar 
evenredigheid van hun middelen - Kosten van huisvesting - Implicaties
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- Art. 303, voor de opheffing ervan bij art. 4 wet 13 april 95 Burgerlijk Wetboek

- Art. 203, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek

24 oktober 2002C.01.0502.N AC nr. 565

Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, toelaten een 
uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te vorderen tegen diegene die gedurende 
het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling 
die eenieder het recht geeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling, staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou gelasten 
voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering.

 - Kind - Vordering - Vermoedelijke vader - Bewijs - Bloedonderzoek - Geoorloofdheid

- Art. 336 Burgerlijk Wetboek

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 april 2002C.99.0484.N AC nr. 236

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 18 april 2002, AR C.99.0484.N, A.C., 2002, nr ...

 - Echtscheiding - Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering - Toestand uitkeringsplichtige - Ingrijpende wijziging

Om de ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige te beoordelen volstaat het niet zijn 
huidige werkelijke toestand te vergelijken met de toestand die de rechter bij het toekennen van de uitkering in 
aanmerking heeft genomen en die op dat ogenblik niet met zijn werkelijke toestand overeenstemde, wanneer 
hij aan die rechter de relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toestand kon 
voorleggen, maar nagelaten heeft dit te doen (1). (1) Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

 - Echtscheiding - Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering - Toestand uitkeringsplichtige - Ingrijpende wijziging

- Art. 301, § 3, derde lid Burgerlijk Wetboek

12 april 2002C.00.0582.F AC nr. 223

Art.307bis B.W. schendt de artt. 10 en 11 Gw. in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de 
schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend krachtens de artt. 306 en 307 B.W., die meer 
mag bedragen dan een derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot 
levensonderhoud verleend op grond van artikel  301 B.W., die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen 
geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot (1). (1) A.A., 
19 dec. 2001, arrest nr. 163/2001 en 3 mei 2000, arrest nr. 48/2000, B.S. 2000, p. 23843-23844.

 - Echtscheiding - Scheiding van meer dan vijf jaar - Uitkering tot levensonderhoud - Bedrag - Maximumbedrag - 
Grondwettelijkheid

- Art. 307bis Burgerlijk Wetboek

Het vonnis dat niet vaststelt dat de toestand van de schuldenaar van de uitkering of die van de 
uitkeringsgerechtigde gewijzigd is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (1). (1) Zie Cass. , 16 juni 1995, 
A.R. C.94.0497.N, nr. 307.

 - Echtscheiding - Scheiding van meer dan vijf jaar - Uitkering tot levensonderhoud en onderhoudsbijdrage - Ontheffing of 
vermindering van het levensonderhoud

- Art. 209 Burgerlijk Wetboek

14 februari 2002C.00.0350.N AC nr. 108

Op de vordering strekkende tot herziening van de beschikkingen die de partijen bij overeenkomst hebben 
aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld na echtscheiding voor hun minderjarige kinderen, is voor de 
toestand vanaf 7 juli 1997 artikel  1288, tweede lid, B.W. toepasselijk, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 
mei 1997 (1). (1) Zie F. BUYSSENSDe onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de onderhoudsuitkering tussen 
echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestemming", in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Acco 
2001, 128, nr 184.

 - Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - 
Verplichte voorafgaande overeenkomst - Herziening - Wet 20 mei 1977 - Werking in de tijd

7 juni 2001C.99.0260.F AC nr. ...
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De appèlrechters die beslissen als voorlopige en dringendemaatregel een onderhoudsuitkering toe te kennen 
voor de duur van de feitelijke scheiding die zij regelen, verantwoorden hun beslissing naar recht wanneer zij, 
zonder na te gaan of de echtgenoot die de onderhoudsuitkering vordert behoeftig is, zich ertoe beperken de 
onderscheiden toestand van de partijen te vergelijken om het bedrag vast te stellen van die uitkering waarvan 
niet wordt betwist dat zij verschuldigd is (1). (1) Over de draagwijdte van de feitelijke scheiding die door de 
rechter wordt geregeld en over de toekenning van een onderhoudsuitkering als dringende en voorlopige 
maatregel in een door de rechter geregelde feitelijke scheiding, zie Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 
518.

 - Feitelijke scheiding - Persoon en goederen van de echtgenoten en van de kinderen - Dringende en voorlopige 
maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning

8 december 2000C.99.0141.N AC nr. ...

De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren zonder dat enig 
onderscheid wordt gemaakt naargelang deze onderhoudsverplichting voorvloeit uit een overeenkomst dan wel 
uit een rechterlijke beslissing (1). (1) Zie Cass., 4 okt. 1994, AR S.94.0018.F, nr 414.

 - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke betalingen - Termijn van verjaring

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, A.C. 2000, nr...

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot 
levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde - Overschrijving van de echtscheiding

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot 
levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding

Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is staat er niet aan in de weg dat een beding 
omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt op grond van bedrog (1). (1) Zie de (strijdige) 
conclusie O.M.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot 
levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde - Overschrijving van de echtscheiding

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is volgt uit de aard van dat instituut dat 
de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan 
aantasten (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot 
levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

21 januari 1999C.97.0238.N AC nr. ...

De rechter die, op grond van artikel  223, tweede lid, B.W., de plicht tot samenwonen van de echtgenoten 
voorlopig opschort, kan voor de duur van de feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud als een 
daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel toekennen, zonder dat hij zich moet uitspreken 
over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld heeft. Dit belet de 
rechter niet in zijn beoordeling van de gezinstoestand feitelijke gegevens te betrekken die door de 
uitkeringsplichtige worden aangevoerd, zoals de vaststaande schuld van de andere echtgenoot.

 - Huwelijk - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de 
kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning

5 november 1998C.95.0357.N AC nr. ...

De rechter die de uitkering, toegekend op grond van artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek, 
aanpast is verplicht een systeem van aanpassing van de uitkering tot levensonderhoud aan de levensduurte in 
zijn beslissing op te nemen.~

 - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Feitelijke scheiding - Aanpassing - Vereisten

- Artt. 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis Burgerlijk Wetboek

21 november 1997F.96.0118.F AC nr. ...
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Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud dat een kind verschuldigd is aan een bloedverwant, wordt 
vastgesteld rekening houdend met respectieve mogelijkheden van schuldenaar en schuldeiser; bij de 
beoordeling van die onderscheiden mogelijkheden worden inzonderheid de leeftijd, de inkomsten en de 
maatschappelijke status van de betrokkenen in aanmerking genomen.

 - Verplichting tot levensonderhoud - Bloedverwanten in opgaande lijn - Schuldeisers - Kinderen - Schuldenaars - Bedrag - 
Vaststelling - Criteria

- Artt. 205 en 208 Burgerlijk Wetboek

5 september 1997C.96.0307.F AC nr. ...

De onderhoudsbijdrage die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is een 
uitvoeringswijze van de plicht van hulpverlening tussen echtgenoten;  zij moet worden vastgesteld met 
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten, inzonderheid van de kosten voor 
levensonderhoud en opvoeding die de echtgenoot maakt voor de door hem erkende kinderen die geboren zijn 
uit zijn relatie met een andere vrouw.

 - Echtscheidingsgeding - Uitkering tot levensonderhoud - Aard

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

 - Echtscheidingsgeding - Uitkering tot levensonderhoud - Bedrag - Criteria

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

5 september 1997C.96.0407.F AC nr. ...

De verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinderen bestaat onafhankelijk van enige vordering in 
rechte tot uitvoering ervan.

 - Afstamming - Verplichting tot onderhoud en opvoeding - Verplichting onafhankelijk van enige vordering in rechte

- Art. 303 Burgerlijk Wetboek

21 maart 1997C.96.0406.N AC nr. ...

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande 
overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de ouders 
jegens elkaar en kan niet worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat één van de ouders, gelet op zijn vermogen en 
die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding van het kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het vonnis dat dit niet vaststelt schendt artikel 1134 
B.W.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Overeenkomst - Kinderen - Wijziging

- Artt. 1287 en 1288, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

16 januari 1997C.96.0062.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat ouders over hun respectieve bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van hun kinderen een overeenkomst sluiten, die afwijkt 
van de wijze van bijdrage die de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, tijdens het echtscheidingsgeding 
heeft vastgelegd, voor zover die overeenkomst de rechtmatige belangen van de kinderen niet aantast en voor 
de ouders of voor een van hen geen vrijstelling inhoudt van hun verplichting om bij te dragen in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen.

 - Echtscheidingsprocedure - Onderhoud en opvoeding van de kinderen - Bijdrage van de ouders - Beschikking - Afwijkende 
overeenkomst - Wettigheid

- Art. 203 Burgerlijk Wetboek

12 december 1996C.96.0008.F AC nr. ...

Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de griffier van de beslissing kennis aan de 
partijen en wordt hoger beroep ingesteld binnen een maand na de kennisgeving.~

 - Uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen - Geschil - Rechterlijke beslissing - Hoger beroep - Termijn - Aanvang

- Art. 1253quater, b en d Gerechtelijk Wetboek

- Art. 203ter Burgerlijk Wetboek
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22 november 1996C.95.0453.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, A.C., 1996, nr.~

 - Uitkeringen - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

 - Uitkeringen - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de 
kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - 
Kennisgeving - Gerechtsbrief

De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud moet niet bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht;  de omstandigheid dat dit toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) 
staat er niet aan in de weg dat, wat het hoger beroep betreft, de gewone regels betreffende het geding van 
toepassing zijn.~

 - Uitkeringen - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat in beroep uitspraak doet over een verzoek van een echtgenoot aan de vrederechter tot het 
bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten 
en de kinderen, zoals een uitkering tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
worden van de partijen (Impliciet).~

 - Uitkeringen - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de 
kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - 
Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

23 september 1996C.95.0431.N AC nr. ...

De vorderingen die gegrond zijn op artt. 221 en 223 B.W. worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak 
en vallen derhalve niet onder de regeling inzake inleiding en behandeling van de vordering op éénzijdig 
verzoekschrift, bedoeld bij de artt. 1025 en 1034 Ger.W.~

 - Huwelijk - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Dringende en voorlopige maatregelen - Vrederechter - Procedure - 
Inleiding - Verzoekschrift op tegenspraak - Beschikking ten gronde - Kennisgeving - Regeling

- Artt. 1034bis tot 1034sexies Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 221 en 223 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1253ter, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

30 november 1995C.93.0090.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass. 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, A.C. 1995, n° ...~

 - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Geen 
beperking in de tijd - Draagwijdte

De rechter die op grond van artikel  223, tweede lid, B.W. de plicht tot samenwoning der echtgenoten 
voorlopig schorst, kan voor de duur van die feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of een 
inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel toekennen zonder dat hij 
zich behoeft uit te spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding 
schuld treft.~

 - Huwelijk - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de 
kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning

16 juni 1995C.94.0497.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat als rechtsregel stelt dat de rechtbank de uitkering na 
echtscheiding slechts kan opheffen of verminderen indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan.~

 - Uitkering na echtscheiding - Ontheffing of vermindering van uitkering - Toestand uitkeringsplichtige

- Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek
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Noch artikel  301, §3, B.W., noch enig rechtsbeginsel, noch de rechtspreuk "onderhoudsgeld laat geen 
achterstallen" staan eraan in de weg dat ontheffing of vermindering van een rechterlijk vastgestelde uitkering 
tot levensonderhoud wordt toegestaan over een tijdvak verlopen vóór de dag van de vordering tot ontheffing 
of vermindering.~

 - Uitkering na echtscheiding - Ontheffing of vermindering van uitkering - Aanvangspunt

7 april 1995C.94.0061.N AC nr. ...

De hulpverlening tussen echtgenoten primeert de onderhoudsverplichting van bloed- of aanverwanten.~

 - Hulpverlening tussen echtgenoten - Onderhoudsplicht van bloed-of aanverwanten - Rangorde

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg aan een echtgenoot persoonlijk wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht van 
hulpverlening die is opgelegd aan ieder der echtgenoten.~

 - Aard - Rechtspleging - Echtscheiding - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

16 maart 1995C.94.0333.F AC nr. ...

De onderhoudsplicht van de kinderen, schoonzonen en schoondochters t.a.v.  vader, moeder, schoonvader en 
schoonmoeder berust op het bestaan van min of meer nauwe familiebanden;  wanneer er onder de mogelijke 
schuldenaars verschillende gegoed zijn, zijn de bloedverwanten gehouden vòòr de aanverwanten.~

 - Onderhoudsplicht t.a.v. bloedverwanten in de opgaande lijn - Plicht van de kinderen, schoonzonen en schoondochters - 
Verschillende schuldenaars - Rangorde der schuldenaars

- Artt. 205 en 206 Burgerlijk Wetboek

Als er verschillende gegoede onderhoudsplichtige schuldenaars in dezelfde graad zijn, kan de schuldeiser van 
ieder van hen slechts zijn eigen deel vorderen, met inaanmerkingneming van het levensonderhoud dat de 
overige wettelijke schuldenaars, ongeacht of ze al dan niet in het geding zijn, in staat zijn te betalen;  de 
rechter kan hen niet in solidum veroordelen.~

 - Onderhoudsplicht - Verschillende schuldenaars in dezelfde graad - Persoonlijke verplichting - Geen hoofdelijkheid

- Art. 208 Burgerlijk Wetboek

LIJFRENTE

4 juni 2004C.03.0408.F AC nr. 305

Concl. adv.-gen. X. De Riemaecker, vóór Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

 - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst

Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van de uitwerking van 
het gemene recht van de ontbinding.

 - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst

6 september 2002C.00.0087.N AC nr. 419

Een overeenkomst die zich aandient als een kanscontract, zoals een verkoop tegen lijfrente, kan slechts als een 
kanscontract aangezien worden wanneer de kans op winst of verlies die van de overeenkomst een 
kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is.

 - Verkoop tegen lijfrente - Kans op winst of verlies - Vereiste

- Artt. 1104 en 1964 Burgerlijk Wetboek

LOON

ALGEMEEN
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18 februari 2002S.00.0142.N AC nr. 112

Een aan de werknemers toegekend voordeel maakt deel uit van het loon wanneer de individuele werknemer, 
onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken ten laste van zijn werkgever op de toekenning 
van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Voordeel

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Het arrest dat te kennen geeft dat het gedeelte van de door de werkgever betaalde continuïteitsbijdrage 
waarop sociale zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende geïndividualiseerd of individualiseerbaar 
was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage, kan wettig beslissen dat met de betaling van de 
continuïteitsbijdrage door de werkgever aan de personeelscoöperatie, het voordeel werd betaald dat als loon 
moet worden beschouwd voor de heffing van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Betaling van loon - Betaling door werkgever - Continuïteitsbijdrage - 
Individualiseerbaar voordeel

- Artt. 14 en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

4 februari 2002C.01.0271.N AC nr. 78

De bijdragen of premies die de werkgever, in uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de 
arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om een pensioenfonds te spijzen, 
maken deel uit van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Bijdragen of premies betaald door werkgever voor een groepsverzekering

- Art. 2, eerste lid Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

De uitkeringen van het aanvullend pensioen kunnen worden beschouwd als vergoedingen die door de 
werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald als een aanvulling van de voordelen die voor de 
verschillende takken van de sociale zekerheid worden verleend, maar niet de door de werkgever in uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst betaalde premies voor de groepsverzekering die het pensioenfonds spijzen.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Bijdragen of premies betaald door werkgever voor een groepsverzekering - 
Aanvullende pensioenuitkering - Vergoeding betaald als aanvulling van sociale zekerheidsvoordelen

- Art. 2, eerste lid en derde lid, c Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van het loon in de zin van 
de Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit die betaald worden als tegenprestatie 
voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan 
maken op de betaling ervan en hij zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst (1). (1) Cass., 16 januari 1978, 
A.C., 1977-78, 594.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Sommen betaald door werkgever aan derden

- Art. 2, eerste lid Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

4 februari 2002S.01.0103.N AC nr. 83
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De bijdragen of premies die de werkgever, in uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de 
arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om een pensioenfonds te spijzen, 
maken deel uit van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen 
uit die betaald worden als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid; 
artikel 2, derde lid, c, van de Loonbeschermingswet doet hieraan niets af, vermits deze bepaling betrekking 
heeft op de langs het pensioensfonds of de pensioenverzekering uitgekeerde aanvullende pensioenuitkering 
zelf en niet op de hierboven bedoelde premies of bijdragen (1). (1) Het O.M. concludeerde in de zin dat, 
aangezien het loonbegrip in artikel 46 Jaarlijkse Vakantiebesluit wordt omschreven als "de verdiende 
brutowedden", de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering uit de berekeningsbasis moeten worden 
gehaald; het zijn immers aanvullende voordelen op sociale zekerheid. Ze zijn weliswaar verworven krachtens 
de arbeidsovereenkomst, maar ze maken geen deel uit van de brutowedde aangezien het ook geen loon is 
waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Derhalve maken ze ook geen deel uit van de 
brutowedde waarop het vertrekvakantiegeld dient te worden berekend. Artikel 46 van het Uitvoeringsbesluit 
van de Jaarlijkse Vakantiewet kan geen afbreuk doen aan de wettelijke bepaling van het loonbegrip zoals 
bedoeld in de Jaarlijkse Vakantiewet. Een uitvoeringskoninklijk besluit kan op zich nooit de tekst van de wet 
zelf wijzigen. Aangezien het wettelijk rustpensioen voor werknemers uitdrukkelijk als een regeling voor Sociale 
Zekerheid wordt aangemerkt, kan de bijdrage die door de werkgever wordt betaald ter aanvulling van het 
wettelijk pensioen niet als loon worden beschouwd in de zin van artikel  2 van de Loonbeschermingswet en 
derhalve krachtens artikel  9, eerste lid van de Vakantiewet, niet in aanmerking worden genomen als 
berekeningsbasis voor het vakantiegeld.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Bijdragen of premies betaald door werkgever voor een groepsverzekering - 
Aanvullende pensioenuitkering

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van het loon in de zin van 
de Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit die betaald worden als tegenprestatie 
voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan 
maken op de betaling ervan en hij zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst (1). (1) Cass., 16 jan. 1978, A.C., 
1977-78, 594.

Algemeen - Loonbegrip - Loonbeschermingswet - Sommen betaald door werkgever aan derden

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

18 september 2000S.00.0031.N AC nr. ...

Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht; het is 
onverenigbaar met het wezen van de arbeidsovereenkomst en met het begrip loon, te bedingen dat geen 
recht op loon bestaat in zoverre het gaat om voordelen die worden toegekend als tegenprestatie voor ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.

Algemeen - Begrip

- Art. 20, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 juni 2000S.99.0155.N AC nr. ...

Sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door de vennootschap-werkgever op de toekenning om niet van 
aandelen aan werknemers door middel van incorporatie van beschikbare reserves tot verhoging van het 
maatschappelijk kapitaal.

Algemeen - Voordelen - Aandelen - Toekenning - Vennootschap-werkgever - Ten laste van werkgever

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Artt. 33bis, § 1 en 70 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is bestemd om de bijdrage van de Staat in de 
financiering van het door de N.M.B.S.  wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen;  zij strekt 
er niet toe aan de werknemers een economisch voordeel te verschaffen en zij vormt voor hen geen vergoeding 
van beroepsuitgaven.

Algemeen - Begrip - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale 
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abonnementen - Werkgeversbijdrage - Aard

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de 
weddetoelage die wordt betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting.

Algemeen - Begrip - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale 
abonnementen - Werkgever - Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidieerde inrichtingen - Weddetoelagen - Personeel

- Artt. 25, 29 en 36 Wet 29 mei 1959

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

11 september 1995S.94.0041.N AC nr. ...

Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst werd verricht.~

Algemeen - Dagvaarding - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

17 oktober 1994S.94.0021.F AC nr. ...

Wanneer de getroffene door een arbeidsongeval krachtens een sociaal zekerheids- of voorzorgsstelsel 
uitkeringen geniet die slechts toegekend worden op voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde perken van 
toegelaten arbeid voor gepensioneerden niet worden overschreden, is het basisloon het loon dat aan de 
gepensioneerde verschuldigd is voor de toegelaten arbeid die hij ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
heeft verricht.

Algemeen - Begrip - Arbeidsongeval -  - Basisloon

- Art. 37, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

10 oktober 1994S.94.0009.N AC nr. ...

Voor de berekening van het normaal gemiddeld maandloon bedoeld bij artikel  171ter, §4, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, ingevoegd bij artikel  12 van het K.B. van 28 mei 1986, komen niet in 
aanmerking de voordelen die niet maandelijks, maar jaarlijks worden uitgekeerd zoals eindejaarspremie of 
vakantiegeld.~

Algemeen - Jaarlijkse uitkeringen - Normaal gemiddeld maandloon - Voordelen - Berekening

ALLERLEI

22 september 2003S.03.0028.N AC nr. 447

Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere 
werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, 
een vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken vergoeding voor 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend wordt ingevolge de vroeger bestaande 
arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst; bij ontstentenis van 
uitbreiding van het begrip loon in dit verband, is deze vergoeding dienvolgens geen loon in de zin van de 
Loonbeschermingswet, noch voor de Sociale Zekerheid.

Allerlei - Overeenkomst na einde arbeidsovereenkomst - Niet-concurrentievergoeding - Aard

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

21 september 2000C.97.0045.N AC nr. ...

De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw moet worden ingesteld 
door de erfgerechtigde vóór het einde van de vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een 
vervaltermijn die de toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit (1). (1)  Vlg. Cass., 20 
okt. 1977, A.C. 1978, p. 241.

Allerlei - Uitgesteld loon in land- en tuinbouw - Opvordering - Termijn - Aard

- Art. 4, § 1, eerste en tweede lid Wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw, zoals van 
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kracht voor de wetswijziging van 12 aug. 1985

15 september 1997F.96.0128.F AC nr. ...

De inkomsten uit een auteursrecht, die volgens de niet bekritiseerde considerans van de feitenrechter 
voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid van loontrekkend muzikant in het orkest dat die belastingplichtige heeft aangeworven, 
worden belast als bezoldigingen van werknemers op wie de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten 
toepasselijk is.~

Allerlei - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Begrip - 
Voordelen - Beroepswerkzaamheid - Uitoefening - Loontrekkend muzikant - Auteursrecht - Inkomsten uit auteursrecht

- Artt. 23, § 1, 4°, 30, 1° en 31, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 20, 2°, a, en 26, eerste en tweede lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

24 maart 1997S.96.0135.N AC nr. ...

De carentievergoeding die de werkgever krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn 
werknemer, bij ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag 
van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet beschouwd worden als een aanvulling van 
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een 
aanvulling van een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid;  op de 
carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Allerlei - Schorsing arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Carensdag - Sectoriële collectieve 
arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard

- Art. 14, § 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 1 KB 31 dec. 1963

- Art. 49 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 52, § 1, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

BESCHERMING

15 maart 2004C.03.0444.N AC nr. 142

Het voorschrift van artikel 6, § 1, tweede lid, Loonbeschermingswet strekt ertoe de werknemer in staat te 
stellen van bij zijn indiensttreding het totale bedrag te kennen van hetgeen hij met zijn arbeid zal verdienen en 
hem toe te laten te beoordelen of het loon in natura niet méér bedraagt dan de toegelaten percentages van 
het totale brutoloon; de voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal 
worden uitbetaald en de voorafgaande kennisgeving ervan aan de werknemer zijn twee voorwaarden opdat 
de toekenning van een voordeel in natura als de betaling van loon in aanmerking mag worden genomen (1). 
(1) Zie Cass., 14 april 1986, AR 5104, nr 494; 3 mei 1993, AR 8275, nr 211.

Bescherming - Loon in natura - Betaling - Voorwaarden - Doel

- Art. 6, § 1, tweede lid Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

19 januari 2004S.03.0073.N AC nr. 28

Om te kunnen oordelen dat een werknemer ingevolge een vast gebruik of eenzijdige verbintenis recht heeft 
op de uitbetaling van een toegekende premie in het kader van de arbeidsovereenkomst, moet de rechter 
vaststellen dat objectieve elementen voorliggen op basis waarvan het recht voor de toekomst en de omvang 
van dat recht kunnen worden bepaald.

Bescherming - Premies - Rechtsbron - Criteria

- Art. 1129 Burgerlijk Wetboek

- Art. 51.9 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Art. 20, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 januari 2004S.03.0106.N AC nr. 29
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Een inhouding op loon wegens ontbrekende prestaties ingevolge ziekte waarbij de werknemer zich aan de 
medische controle heeft onttrokken, komt niet voor in de opsomming van artikel 23 van de 
Loonbeschermingswet dat op limitatieve wijze de inhoudingen vermeldt die in mindering moeten worden 
gebracht bij de betaling van het loon van de werknemer; deze bepaling is van dwingend recht.

Bescherming - Inhouding - Beperking - Dwingend recht

- Art. 23 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

9 oktober 2003C.01.0331.N AC nr. 483

Art. 1326 B.W. is niet van toepassing op de onderhandse akte van loonoverdracht, waarbij de overdrager zich 
ten aanzien van de overnemer verbindt zijn loon over te dragen tot waarborg van een schuld (1). (1) Zie Cass., 
27 sept. 2001, AR C.98.0327.N, nr 501; 29 okt. 2001, AR C.99.0125.N, nr 579 en de conclusie van advocaat-
generaal Werquin; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Bruylant 1967, nr 815; N. Verheyden-
Jeanmart, Droit de la preuve, Larcier 1991, nr 556-557.

Bescherming - Loonoverdracht - Aard van de verbintenis - Akte van overdracht - Onderhandse akte - Artikel 1326 B.W.

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

9 oktober 2003C.01.0332.N AC nr. 484

Art. 27, eerste lid, Loonbeschermingswet, luidens hetwelk de overdracht van loon moet geschieden bij een 
akte die onderscheiden is van die welke de hoofdverbintenis bevat waarvan zij de uitvoering waarborgt, 
vereist niet dat de loonoverdracht en de hoofdverbintenis worden neergelegd in afzonderlijke papieren 
dragers.

Bescherming - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Akte die de hoofdverbintenis bevat - Onderscheiden akten

7 april 2003S.00.0013.F AC nr. 229

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat 
hij als bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage inhoudt (1). (1) Cass., 8 nov. 1993, AR 8344 -
S.93.0076.N, nr 452, en de noot; artikel  10, Wet 12 april 1965, voor de inwerkingtreding van de Wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (zie de artt. 82 en 90, § 1, van die Wet), B.S. 9 aug. 
2002, p. 34537 (op de dag van de uitspraak van het arrest van het Hof was artikel  82 van die Wet van 26 juni 
2002 nog niet van kracht; zie i.v.m. die bepaling van de Wet van 26 juni 2002, C. WANTIEZ en S. ROGER, 
"Intérêts sur le brut: l'article 82 de la loi du 26 juin 2002", J.T.T. 2003, p. 57: die auteurs zijn van oordeel dat 
voornoemd artikel 82 een interpretatieve bepaling is.

Bescherming - Interest - Inhouding - Bedrijfsvoorheffing - Sociale zekerheidsbijdrage - Opzeggingsvergoeding

- Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

2 december 2002S.02.0043.N AC nr. 648

Voor de toepassing van de Wet Bescherming Loon wordt elk door de werkgever als vakantiegeld betaald 
bedrag zonder enige beperking uit het loonbegrip gesloten; niet alleen het vakantiegeld verschuldigd op grond 
van een specifieke wettelijke vakantieregeling maar elk als vakantiegeld berekend bedrag derhalve ook elke 
aanvulling van vakantiegeld (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1989, A.R. nr 6384, nr 287.

Bescherming - Begrip - Vakantiegeld

- Art. 2, derde lid, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

9 september 2002S.00.0090.F AC nr. 425

De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van toepassing op de 
vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering van uit de overeenkomst ontstane 
verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is op de door de werkgever begane overtreding van de 
strafwet (1). (1) Zie Cass., 2 april 2001, A.R. S.00.0174.N, nr 193.

Bescherming - Niet-betaling - Misdrijf - Verjaring - Termijn - Duur - Vordering in rechte - Onderwerp

- Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

29 oktober 2001C.99.0125.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. T. WERQUIN, Cass., 29 okt. 2001, A.R. C.99.0125.N, A.C., 2001, nr ...

Bescherming - Loonoverdracht - Akte van loonoverdracht - Inhoud
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De akte van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten belope van 
welk bedrag (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Bescherming - Loonoverdracht - Akte van loonoverdracht - Inhoud

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

29 oktober 2001C.99.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.gen. T. Werquin, Cass., 29 okt. 2001, A.R. C.99.0148.N, A.C. 2001, nr ...

Bescherming - Loonoverdracht - Gevolg - Voorwaarden - Verplichting van de overnemer - Kennisgeving aan de overdrager 
van zijn voornemen de overdracht uit te voeren - Inhoud

Geen bepaling van de Loonbeschermingswet vereist dat de in artikel 28, 1°, bedoelde kennisgeving het bedrag 
vermeldt ten belope waarvan de overnemer het voornemen heeft de overdracht uit te voeren (1). (1) Zie 
concl. van het O.M.

Bescherming - Loonoverdracht - Gevolg - Voorwaarden - Verplichting van de overnemer - Kennisgeving aan de overdrager 
van zijn voornemen de overdracht uit te voeren - Inhoud

- Art. 28, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

27 september 2001C.98.0327.N AC nr. ...

Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de 
hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten 
aanzien van de overnemer, zodat deze overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk 
bewijs van de aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met 
handtekening van de overdrager overlegt (1). (1) Cass., 10 feb. 1997, A.R. C.95.0419.N, A.C., 1997, nr 72.

Bescherming - Loonoverdracht - Eenzijdige verbintenis - Bewijs - Akte van overdracht - Aantal exemplaren

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Het op straffe van nietigheid gestelde vormvoorschrift, dat de akte van overdracht van loon opgemaakt moet 
worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang, betreft niet de bewijsregeling 
maar beoogt de bescherming van de overdrager, teneinde deze toe te laten de draagwijdte van zijn 
verbintenis te kunnen nagaan, zodat een kopie van de akte van overdracht, waarop de handtekening van de 
overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin van voormeld vormvoorschrift (1). (1) 
Cass., 10 februari 1997, A.R. C.95.0419.N, A.C., 1997, nr 72.

Bescherming - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren - Nietigheid - Carbonpapier

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

19 januari 2001C.98.0344.N AC nr. ...

Waar het, krachtens artikel  31 Loonbeschermingswet, de vrederechter toekomt om, zonder de grenzen van 
dit artikel te buiten te gaan, in laatste aanleg alle voor hem opgeworpen betwistingen te beslechten 
betreffende de vorm en de grond van de loonafstand en de hoofdschuld, kan hij de bekrachtiging van de 
loonoverdracht niet weigeren op de uitsluitende grond dat de gelijkheid van de schuldeisers daardoor in het 
gedrang komt (1). (1) Boes, R., Loonbeslag, loonoverdracht en loonontvangstmachtiging, in Aanwerven, 
tewerkstellen en ontslaan, Kluwer, T-3640; Van Eeckhoutte, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht, Kluwer 
1997-98, 770-777.

Bescherming - Overdracht van loon - Verzet - Vrederechter - Grond waarop de bekrachtiging niet kan worden geweigerd

- Art. 31 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

12 oktober 2000C.99.0241.F AC nr. ...

De ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar heeft geenszins de ontbinding van 
de borgtocht en, derhalve, van de ermee verbonden loonoverdracht tot gevolg, daar de verbintenissen van de 
borg precies strekken tot vrijwaring tegen de eventuele wanprestatie van de hoofdschuldenaar.

Bescherming - Loonoverdracht - Borgtocht - Ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar

- Artt. 1134, 1135, 1184 en 2036 Burgerlijk Wetboek

18 september 2000S.00.0031.N AC nr. ...
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De aanmoedigingspremies, die aan de werknemers worden toegekend wegens ter uitvoering van hun 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon en kunnen niet beschouwd worden als een gift of een andere 
liberaliteit (1).  (1) Cass., 3 april 1978, A.C. 1978, p. 872.

Bescherming - Aanmoedigingspremie - Aard

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de toekenning van een aanmoedigingspremie 
of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen 
verplichting inhoudt zulke voordelen ook in de toekomst toe te kennen en de werknemer derhalve daarop 
geen verworven recht voor de toekomst kan doen gelden; zulk voorbehoud omtrent de toekenning van zulke 
voordelen kan alleen betrekking hebben op de toekenning of de omvang ervan in de toekomst en heeft niet 
tot gevolg dat de aanmoedigingspremies die de werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft betaald, 
geen loon zijn (1).  (1) Cass., 3 april 1978, A.C. 1978, p. 872.

Bescherming - Aanmoedigingspremie - Arbeidsovereenkomst - Beding - Voorbehoud voor de toekomst

17 april 2000C.97.0466.N AC nr. ...

De vrederechter dient, zonder de grenzen van artikel  31 van de loonbeschermingswet te overschrijden, in 
laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de 
grond van de overdracht en van de schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, 
gecedeerde schuldenaar, niet in de zaak betrokken.

Bescherming - Werknemer - Overdracht van loon - Procedure - Bekrachtiging - Verzet - Gecedeerde schuldenaar - 
Werkgever niet in geding - Vrederechter - Bevoegdheid

- Art. 31 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit;  die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

Bescherming - Misdrijf - Arbeid - Overwerk - Niet-betaling - Schade - Vergoedingsverplichting - Vordering in rechte - 
Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 februari 1997C.95.0419.N AC nr. ...

Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de 
hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten 
aanzien van de overnemer, zodat deze overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk 
bewijs van de aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met 
handtekening van de overdrager overlegt.

Bescherming - Loonoverdracht - Eenzijdige verbintenis - Bewijs - Akte van overdracht - Aantal exemplaren

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Het op straffe van nietigheid gestelde vormvoorschrift, dat de akte van overdracht van loon opgemaakt moet 
worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang, betreft niet de bewijsregeling 
maar beoogt de bescherming van de overdrager, teneinde deze toe te laten de draagwijdte van zijn 
verbintenis te kunnen nagaan, zodat een kopie van de akte van overdracht, waarop de handtekening van de 
overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin van voormeld vormvoorschrift.

Bescherming - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren - Nietigheid - Carbonpapier

- Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

17 juni 1996S.95.0095.N AC nr. ...

De niet-betaling van het loon verschuldigd op de door artikel  9, Wet bescherming Loon gezette tijdstippen 
houdt in dat er geen betaling is op het hiertoe gesteld tijdstip; dit is strafbaar op grond van artikel  42, 1°, Wet 
Bescherming Loon.~

Bescherming - Uitbetaling - Tijdstip - Gezette tijden - Draagwijdte
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- Artt. 9 en 42, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

11 september 1995S.94.0041.N AC nr. ...

Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden, die aan werknemers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon in de zin van artikel  2, Wet bescherming 
loon.~

Bescherming - Voordelen - Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden - Loon in de zin van Wet bescherming loon

27 juni 1994S.94.0004.N AC nr. ...

Uit de bepaling van artikel  10 W. Bescherming loon volgt niet dat de rechter gerechtelijke interest op het 
gevorderde loon moet toekennen wanneer hij vaststelt dat het uitblijven van de gerechtelijke beslissing aan de 
nalatigheid van de eiser, werknemer, te wijten is.

Bescherming - Artikel 10, Loonbeschermingswet - Vertrekpunt - Interest van rechtswege verschuldigd - Verzuim van 
schuldeiser in proceshandeling - Gerechtelijke interesten

RECHT OP LOON

2 december 2002S.01.0116.N AC nr. 647

De regel dat het commissieloon verschuldigd is voor ieder order die door de werkgever wordt aanvaard, zelfs 
indien op die order geen uitvoering volgt, behalve in geval van niet uitvoering door de schuld van de 
handelsvertegenwoordiger, heeft enkel betrekking op het in de overeenkomst overeengekomen 
commissieloon en houdt in dat het commissieloon, van zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is 
overeengekomen, niet mag worden beperkt (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 1995, A.R. nr S.95.0042.F, nr 509.

Recht op loon - Handelsvertegenwoordiger - Recht op commissieloon

- Artt. 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De vaststelling van het verschuldigd commissieloon of de wijze van berekening ervan wordt door de 
arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Partijen kunnen bedingen dat een vaste wedde wordt toegekend 
met daarbovenop commissieloon waarvan het bedrag in verhouding staat tot een omzet die een vooraf 
overeengekomen omvang overstijgt; hierdoor wordt geen overeengekomen commissieloon op een aanvaard 
order uitgesloten (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1991, A.R. nr 7454, nr 56.

Recht op loon - Handelsvertegenwoordiger - Overeengekomen commissieloon - Berekening - Franchisebeding - Geldigheid

- Artt. 6, 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

25 oktober 1999S.98.0139.N AC nr. ...

Artikel 14 van de Feestdagenwet, overeenkomstig welk de werknemer recht heeft op loon voor elke feestdag 
tijdens welke hij niet is tewerkgesteld en artikel 8 KB van 18 april 1974 dat de berekening van het 
feestdagenloon van de bedienden regelt wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is en die voor de 
feestdagen recht hebben op hun eventueel gewoon vast loon en op het dagelijks gemiddelde van het 
veranderlijk loon dat zij verdiend hebben bij de werkgever die het feestdagenloon moet betalen, zijn 
dwingende wettelijke bepalingen ten voordele van de werknemer.

Recht op loon - Bediende - Commissieloon - Feestdagenloon - Feestdagenwet - Aard

- Art. 8 KB 18 april 1974

- Art. 14 Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen

De bepaling van artikel 5 van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 
1989, krachtens welke de handelsvertegenwoordiger in beginsel recht heeft op een premie berekend op het 
maandgemiddelde van het vast en veranderlijk loon van de twaalf laatste maanden, begrensd op het hoogste 
bedrag van de 4e categorie van de loonschaal, is van dwingend recht ten voordele van de bediende 
handelsvertegenwoordiger.

Recht op loon - Bediende - Handelsvertegenwoordiger - Variabel loon - Algemeen Nationaal Paritair Comité voor 
Bedienden - Eindejaarspremie - Algemeen Verbindend Collectieve Arbeidsovereenkomst - Aard van bepaling

- Art. 5 KB 6 aug. 1990 algemeen verbindend verklaarde CAO van 29 mei 1989

- Art. 31 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

P. 1428/30476-9-2016



De eindejaarspremie, die moet berekend worden volgens artikel  5 van de algemeen verbindend verklaarde 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 25 mei 1989 op het vast en variable loon, mag niet in de jaarlijkse 
verdiende veranderlijke wedde worden begrepen en de partijen kunnen hiervan niet afwijken.

Recht op loon - Bediende - Handelsvertegenwoordiger - Variabel loon - Algemeen Nationaal Paritair Comité voor 
Bedienden - Algemeen Verbindend Collectieve Arbeidsovereenkomst - Eindejaarspremie - Berekening

- Art. 5 KB 6 aug. 1990 algemeen verbindend verklaarde CAO van 29 mei 1989

Het feestdagenloon van de bediende wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is moet volgens de in 
artikel 8 KB van 18 april 1974 bepaalde modaliteiten worden berekend op het in de bepaling aangewezen loon; 
dit feestdagenloon mag niet in de veranderlijke wedde worden begrepen en de partijen kunnen ook niet geldig 
bedingen dat zulks het geval zal zijn.

Recht op loon - Bediende - Commissieloon - Feestdagenloon - Berekening

- Art. 8 KB 18 april 1974

- Art. 14 Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen

1 maart 1999S.97.0068.F AC nr. ...

De bediende die geheel of gedeeltelijk met commissieloon wordt betaald heeft voor de feestdag onder meer 
recht op het dagelijks gemiddelde van het veranderlijk loon dat hij heeft verdiend bij de werkgever die het 
loon voor die feestdag moet betalen;  dat recht hangt niet af van de voorwaarde dat die feestdag het loon van 
de bediende beïnvloedt.

Recht op loon - Betaalde feestdagen - Bedienden - Met commissieloon betaalde bediende - Loon - Vaststelling - Toekenning

- Art. 8 KB 18 april 1974

- Art. 14 Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen

29 januari 1996S.95.0072.N AC nr. ...

Voor de vaststelling van de opzeggingsvergoeding, moet, wanneer de werknemer dit vordert, met de 
werkelijke waarde van de voordelen in natura rekening worden gehouden, onverminderd de toepassing van 
artikel  6 Wet Bescherming Loon.~

Recht op loon - Voordeel in natura - Waarderaming - Conventioneel vastgesteld - Einde arbeidsovereenkomst - 
Opzeggingsvergoeding - Werkelijke waarde

- Art. 6 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

LOTERIJ

4 maart 2003P.02.0892.N AC nr. 146

Concl. adv.-gen. De Swaef, Cass., 4 maart 2003, AR nr P.02.0892.N, A.C., 2003, nr

 - Aanbieding aan het publiek - Begrip - Openbaar karakter

De omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan de loterij deelneemt of de 
omstandigheid dat de toegang tot de loterij wordt onderworpen aan bepaalde voorwaarden of criteria, staat 
niet aan het openbaar karakter van de loterij in de weg (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Aanbieding aan het publiek - Begrip - Openbaar karakter

- Art. 301 Strafwetboek

LUCHTVAART

14 februari 2000S.98.0009.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, A.C. 2000, nr...

 - Luchtmacht - Varend personeel - Militair pensioen - Werknemers - Pensioen - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van 
loopbaan
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Voor de vaststelling van de in voormeld artikel  10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers 
beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in de regeling voor het varend personeel 
van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen 11 aug. 1923, beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken.

 - Luchtmacht - Varend personeel - Militair pensioen - Werknemers - Pensioen - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van 
loopbaan

- Artt. 4, derde lid, en 51, derde lid Samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923

- Art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3° KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers

- Art. 2, § 2, a KB 14 okt. 1983

4 oktober 1999S.97.0112.F AC nr. ...

De regel volgens welke de studieperioden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart in aanmerking 
worden genomen voor de arbeidsprestaties waarin hun bijzondere pensioenregeling voorziet, in zoverre zij uit 
hoofde van de beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats na hun studies hebben verricht, aan die regeling zijn 
onderworpen, is in overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] en moet derhalve toegepast worden.

 - Burgerluchtvaart - Vliegend personeel - Werknemers - Pensioen - Rustpensioen - Bijzondere regeling - Studieperioden - 
Inaanmerkingneming - Voorwaarden - Grondwet - Overeenstemming

- Art. 16, § 1, 1° KB 3 nov. 1969

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)

29 november 2004C.02.0544.F AC nr. 573

Het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een gemeente, dat door de 
raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is aangenomen, is 
geen wet in de zin van de artikelen 608 en 1080 Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 2004, AR C.00.0136.F, nr ..., 
en noot 1 p. ...; artikel  130, § 1, eerste lid, Ziekenhuiswet, luidens hetwelk "in elk ziekenhuis" een algemene 
regeling wordt vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen "tussen het ziekenhuis en de geneesheren", 
bewoordingen die regels met een voor de wet kenmerkend algemeen karakter uitsluiten, ook al hangen 
verschillende ziekenhuizen af van één enkel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 - Wet - Begrip - Algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een gemeente - Aard

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

27 september 2004C.00.0136.F AC nr. 436

Wanneer een ambtenaar tijdelijk is benoemd in een betrekking van de personeelsformatie van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, is een uitdrukkelijke weigering tot hernieuwing noodzakelijk, gelet op 
het beginsel van de bestendigheid van betrekking; een dergelijke weigering moet steunen op een in feite juiste 
en wettelijk aanvaardbare reden en kan bijgevolg niet het gevolg zijn van de gewone beëindiging van de 
termijn van de tijdelijke benoeming (1); een wettelijk aanvaardbare reden tot weigering is die welke gegrond is 
op de noodwendigheden van de openbare dienst, aangezien ze voorrang hebben boven het persoonlijk belang 
van de ambtenaar (2). (1) R.v.St. (3de K.), 4 juli 1985, DUFOUR, nr 25.556, Arr. R.v.St. 1985, p. 30. (2) Zie J. 
SAROT e.a., Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, nrs 17 en 83.

 - Ambtenaren - Bestendigheid van betrekking - Beëindiging van de ambten - Tijdelijke ambtenaren - Hernieuwing - 
Weigering - Voorwaarden - Juiste reden in feite - Wettelijk toelaatbare reden - Begrip - Openbare dienst - Noodwendigheden

- Art. 53 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 1 en 4 Wet 6 aug. 1909

De beslissing van een commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering van een reglement 
betreffende het sanitair personeel van de openbare onderstand, is geen wet in de zin van de artt. 608 en 1080 
Ger. W. (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2000, AR C.99.0006.F, nr 716, met concl. adv.-gen. Werquin, inz. concl. p. 
2069; 22 dec. 2000, AR C.99.0164.N, nr 720, met noot 1, p. 2089. De beslissing van een commissie van 
openbare onderstand, zoals die tot invoering van een reglement betreffende het sanitair personeel van de 
openbare onderstand, bevat geen regel met een voor de wet kenmerkend algemeen karakter.

 - Openbare onderstand - Wet - Begrip - Commissie van openbare onderstand - Beslissing - Reglement betreffende het 
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sanitair personeel - Aard

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

7 juni 2004S.03.0008.N AC nr. 307

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 7 juni 2004, voltallige zitting, AR S.03.0008.N, A.C., 2004, nr ... .

 - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Wet 22 dec. 1999 - 
Verbod van elke maatregel tot verwijdering - Steunverlening

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, 
wordt door de wet gemachtigd om op het grondgebied van het Rijk te verblijven; mitsdien kan hij tot zolang 
over zijn aanvraag niet is beslist niet beschouwd worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als een 
persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 57, § 2, OCMW-wet (1). (1) Cass., 17 juni 2002, AR 
S.01.0148.F, nr 365, met concl. eerste advocaat-generaal Leclercq. Zie ook concl. O.M.

 - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Wet 22 dec. 1999 - 
Verbod van elke maatregel tot verwijdering - Steunverlening

- Artt. 2 en 14 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

- Art. 191 Grondwet 1994

24 mei 2004S.02.0129.F AC nr. 277

In geval van een onderbreking tussen het verblijf in een in artikel 2, § 1, van de wet van 2 april 1965 vermelde 
instelling en de opneming in een andere instelling, die in dezelfde gemeente als de vorige gelegen is, is het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat bevoegd is om de nodige steun te verlenen het centrum 
van de gemeente waarin de steunbehoevende persoon gewoonlijk verblijft op het ogenblik waarop hij na de 
onderbreking opgenomen wordt in die tweede instelling; het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dat bevoegd is om de nodige steun te verlenen is dus niet het centrum van de gemeente waarin de 
steunbehoevende persoon op het ogenblik van zijn opneming in de eerste van de twee voornoemde 
instellingen is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf (1). (1) Zie Cass., 30 okt. 1995, AR S.95.0028.F, nr 462; 25 mei 1998, AR S.97.0145.F, nr 272.

 - Ten laste nemen van de steun - Steunbehoevende persoon - Opeenvolgende instellingen - Verblijf - Onderbreking - 
Steunverlenende commissie - Steunverlenend O.C.M.W. - Bevoegdheid

- Artt. 1, 1°, en 2, §§ 1 en 3 Wet 2 april 1965

23 december 2002S.97.0056.F AC nr. 688

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A.C., 1999, nr. ...~

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 23 dec. 2002, A.R. S.97.0056.F, A.C., 2002, nr ...

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 9 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet indien het in die bepaling vervatte begrip "definitief bevel om het grondgebied te verlaten", 
aldus wordt uitgelegd dat het bevel pas definitief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van 
State zijn ingesteld tegen de beslissing die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is genomen, of tegen de 
beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (1). (1) Zie concl. O.M.; artikel  57, § 2, 
O.C.M.W. -wet, voor de wijziging ervan bij artikel  65 W. van 15 juli 1996.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel   57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen opschortend beroep meer bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht;  het instellen van een vordering bij de Raad van State tot 
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft op zich geen opschortende werking.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

7 oktober 2002S.00.0165.F AC nr. 509

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 okt. 2002, AR S.00.0165.F, A.C. 2002, nr. ...

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering

De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in artikel 57, § 1, eerste lid, 
O.C.M.W.-wet geldt niet voor een vreemdeling tegen wie er niet feitelijk kan worden overgegaan tot 
verwijdering van het grondgebied krachtens artikel 14  van de wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van 
het Rijk (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering

- Artt. 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

- Art. 23 Grondwet 1994

Wanneer de vraag rijst of artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing is op vreemdelingen die, 
krachtens artikel  14 W. 22 dec. 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen 
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie miskent, moet het 
Hof van Cassatie in beginsel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Zie 
cass., 29 maart 2001, AR. F.99.0077.F, nr. -; artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet, na de wijziging ervan bij 
de W. 15 juli 1996.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering - 
Grondwet - Overeenstemming - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 2, 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Art. 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 juni 2002S.01.0148.F AC nr. 365

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0148.F, A.C., 2002, nr...

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering

De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in artikel 57, § 2, eerste lid, 
O.C.M.W.- wet geldt niet voor de vreemdeling die niet materieel van het grondgebied kan worden verwijderd 
krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van 
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering

- Art. 14 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

- Art. 23 Grondwet 1994

18 juni 2001S.99.0170.F AC nr. ...
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Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, 
wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de 
controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing 
op haar wettigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen 
over het recht op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een 
te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn 
beoordelingsvrijheid niet ontnemen en mag hij niet in zijn plaats treden (1). (1) Cass., 27 sept. 1999, AR. 
S.98.0138.N, nr. 486.

 - Bestaansminimum - Betwisting - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

28 mei 2001S.99.0185.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 mei 2001, AR S.99.0185.F, A.C., 2001, nr...

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Dienstverlening - Administratieve beslissing - Beroep - Rechtbanken - Beroep vóór de 
mededeling van de beslissing - Wettigheid

Het beroep dat de persoon bij de arbeidsrechtbank instelt tegen een beslissing inzake individuele 
dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het O.C.M.W. of door één van de organen aan 
wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, kan worden ingesteld zodra de beslissing genomen is en dus 
voor de mededeling ervan (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Dienstverlening - Administratieve beslissing - Beroep - Rechtbanken - Beroep vóór de 
mededeling van de beslissing - Wettigheid

- Art. 71, eerste en derde lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

16 mei 2001P.00.0792.F AC nr. ...

Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode 
waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald, treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van rechtswege en tot beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die 
inkomsten kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening van het 
uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden genomen indien de betrokkene er op 
dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.

 - Maatschappelijk welzijn - Terugvordering - Indeplaatsstelling

- Art. 12 Bestaansminimumwet

19 maart 2001S.99.0195.N AC nr. ...

De machtiging die aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan worden verleend om langer dan 
drie maanden in het land te verblijven ressorteert eerst rechtsgevolgen vanaf het tijdstip waarop zij wordt 
verleend.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan 
drie maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd

- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

19 maart 2001S.00.0069.N AC nr. ...

De machtiging tot verblijf aan de vreemdeling verleend voor een verblijf van meer dan 3 maanden geldt slechts 
voor de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de voorheen gegeven bevelen het grondgebied te verlaten 
worden ingetrokken waardoor met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening zou 
ontstaan.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan 
drie maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd

- Artt. 9 en 13 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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18 december 2000S.98.0010.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 18 dec. 2000, AR S.98.0010.F, A.C., 2000, nr. ...

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Definitief bevel om het 
grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht

De beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot maximum één maand als bepaald in artikel  57, § 2, 
derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet geldt alleen voor de vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het 
bevel om het grondgebied te verlaten, maar niet voor degenen die om redenen, onafhankelijk van hun wil, 
verhinderd zijn om naar hun land van herkomst terug te keren; ten aanzien van laatstgenoemden blijft het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot het 
ogenblik waarop zij in staat zijn het grondgebied effectief te verlaten (1). (1) Zie wetsontwerp betreffende 
sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit, memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 756/1, p. 10; Verslag 
namens de Commissie voor justitie uitgebracht door de hr. De Decker, Gedr. St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 
756/21, p. 11; ontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen (artikelen 151 tot 155), verslag 
namens de Commissie voor de volksgezondheid en het leefmilieu uitgebracht door de hr. Brouns, Gedr St, 
Kamer, gewone zitting 1992-1993, nr. 752/6, pp. 2 en 3; wetsontwerp tot wijziging van de vreemdelingenwet 
en van de O.C.M.W.-wet, memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, gewone zitting 1995-1996, nr. 364/1, p. 
58; Grondwettelijk Hof 29 juni 1994, nr. 51/94, B.S van 14 juli 1994, p. 18544, inz. § A.4.5.; zie ook concl. O.M.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Definitief bevel om het 
grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht

- Art. 57, § 2, derde en vierde lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

17 april 2000C.98.0245.N AC nr. ...

Het behoort niet aan de rechtelijke macht te oordelen of het O.C.M.W. om redenen van billijkheid, die bij 
individuele beslissing worden vermeld, kan afzien van het verhaal op onderhoudsplichtigen van de 
begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp, nu deze 
onderhoudsplichtigen geen subjectief recht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te 
betalen.

 - Administratieve rechtshandeling - Maatschappelijke dienstverlening - Kosten - Verhaal - Onderhoudsplichtigen van 
begunstigde - Afwijking - Billijkheidsredenen - Rechtbank - Bevoegdheid

- Artt. 98 en 100bis, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

28 februari 2000S.99.0160.F AC nr. ...

Het O.C.M.W. kan de toekenning van financiële maatschappelijke hulp koppelen aan de voorwaarde dat de 
persoon bewijst bereid te zijn om te werken, tenzij dat onmogelijk blijkt te zijn om gezondheidsredenen of om 
redenen van billijkheid.

 - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Financiële steun - Toekenning - Voorwaarden - Tewerkstelling

- Art. 60, § 3, tweede lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

- Art. 6, § 1 Bestaansminimumwet

10 januari 2000S.99.0044.N AC nr. ...

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening, welke tot doel heeft eenieder in de 
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; de aanspraak 
bestaat los van vergissingen, onwetendheid, nalatigheid of fout van de aanvrager.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Voorwaarden

- Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het O.C.M.W. dient geen steun te verlenen aan diegene die zich met bedrieglijk opzet van al zijn 
bestaansmiddelen ontdoet ten einde aanspraak te kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Bestaansmiddelen - Bedrieglijk onvermogen

- Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

27 september 1999S.98.0138.N AC nr. ...
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De arbeidsrechtbank oefent een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissing van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn genomen in toepassing van artikel   13, § 2 K.B. 30 oktober 1974;  mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, wordt 
alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met 
betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het 
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen;  het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing op haar 
wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over 
het recht op het bestaansminimum;  slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegheid toekent omtrent een te 
nemen beslissing, de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden.

 - Bestaansminimum - Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Toetsing

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13, § 2 KB 30 okt. 1974

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het bestaansminimum intrekt op grond dat er 
voldoende inkomsten zijn wegens het samenwonen met een ascendent en de betrokkene dit betwist, ontstaat 
er een geschil tussen eiser en verweerder over het recht op het bestaansminimum;  de berechting van dit 
geschil behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank daar deze kennis neemt van de geschillen 
betreffende de toepassing van de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, wat betreft de 
geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de 
desbetreffende wetgeving.

 - Taak - Beoordeling - Bestaansminimum - Samenwonende - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 580, 8° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13, § 2 KB 30 okt. 1974

- Art. 2, § 1, eerste lid, 4° en 3, § 1 Bestaansminimumwet

25 mei 1998S.97.0145.F AC nr. ...

Het O.C.M.W. dat, na onderbreking van een vorig verblijf in een instelling, bevoegd is om de nodige steun te 
verlenen in geval van een nieuwe opneming in die instelling, vermeld in artikel  2, § 1, van de wet van 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, is dat van de gemeente waar de bijstandbehoevende persoon gewoonlijk aanwezig was op het 
ogenblik van zijn heropneming in de voormelde instelling; het O.C.M.W. dat bevoegd is om de nodige steun te 
verlenen, is dus niet dat van de gemeente waar de hulpbehoevende persoon op het ogenblik van zijn 
heropneming in de voormelde instelling voor zijn hoofdverblijf in het bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister ingeschreven was.

 - Ten laste nemen van de steun - Persoon die bijstand behoeft - Instelling - Opneming - Verblijf - Onderbreking - 
Heropneming - Steunverlenende commissie - Steunverlenend O.C.M.W. - Bevoegdheid

- Artt. 1, 1°, en 2, §§ 1 en 3 Wet 2 april 1965

9 maart 1998S.97.0075.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel  57, § 2, O.C.M.W.-wet wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer kan worden ingesteld bij een administratieve overheid of bij de Raad 
van State; geen enkele wettekst bepaalt dat een vreemdeling aan wie kennis is gegeven van een dergelijk 
bevel, beroep kan instellen bij de minister van Binnenlandse zaken.~

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te 
verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

25 februari 1998P.97.1396.F AC nr. ...

P. 1435/30476-9-2016



De omstandigheid dat de door een O.C.M.W. geholpen persoon tevens een fout in oorzakelijk verband met zijn 
schade heeft begaan, ontneemt de met het maatschappelijk welzijn belaste instelling niet het haar bij de wet 
toegekende eigen recht om al haar kosten terug te vorderen van de aansprakelijke derde of van diens 
verzekeraar.

 - Kosten van de maatschappelijke hulpverlening - Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke derde - Eigen recht - Fout van de geholpen persoon in oorzakelijk verband met zijn 
schade - Terugbetaling - Bedrag

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 1 en 12 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Het O.C.M.W. dat tegen de verzekeraar van de aansprakelijke derde de hem bij artikel   98, § 2, O.C.M.W.-wet 
toegekende rechtstreekse rechtsvordering instelt voor de terugbetaling van de door hem gemaakte kosten van 
de maatschappelijke hulpverlening, is geen benadeelde in de zin van de artt.  1 en 12 W.A.M.-wet, en treedt 
evenmin in de rechten van de geholpen persoon.

 - Kosten van de maatschappelijke hulpverlening - Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke derde - Eigen recht - Benadeelde

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 1 en 12 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

9 oktober 1997C.95.0135.N AC nr. ...

De verhaalsvorderingen, die vóór 3 juni 1984, datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 
mei 1984, bij de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de bepalingen die ten tijde van de 
inleiding van toepassing waren.

 - Artikel 98, § 2, organieke wet van 8 juli 1976 - Verhaal op de onderhoudsplichtigen - Regels en voorwaarden - K.B. 9 mei 
1984 in uitvoering van de organieke wet 8 juli 1976 - Werking in de tijd

- Art. 20 KB 9 mei 1984

- Artt. 98, § 2, en 100bis Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

3 juni 1997P.95.0896.N AC nr. ...

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan slechts zijn verhaalvordering tot terugbetaling van de 
kosten van de maatschappelijke dienstverlening voor de strafrechter instellen, wanneer de verwonding of 
ziekte, die het noodzakelijk heeft gemaakt, het gevolg is van een misdrijf dat bij het strafgerecht aanhangig is.~

 - Burgerlijke rechtsvordering - Eigen verhaalvordering - Bevoegdheid van het strafgerecht

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 98, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

2 juni 1997S.97.0004.N AC nr. ...

De beslissing om hoger beroep in te stellen moet genomen worden door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn zelf, maar niets belet dat deze beslissing de bekrachtiging kan inhouden van een hoger beroep dat 
voorafgaandelijk werd ingesteld.~

 - Vordering in rechte - Raad voor maatschappelijk welzijn - Beslissing - Ogenblik van rechtsgeldig nemen van beslissing

- Artt. 24, 28, § 1, vierde lid, en 115, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

- Art. 1057 Gerechtelijk Wetboek

21 april 1997S.96.0111.F AC nr. ...

Eenieder kan bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te 
zijnen opzichte genomen door de raad van het O.C.M.W.  of door één van de organen aan wie de raad 
bevoegdheden heeft overgedragen;  niet ontvankelijk is het beroep dat gegrond is op die bepaling en niet 
gericht is tegen een daarin bedoelde beslissing.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Weigering - Administratieve beslissing - Beroep - 
Rechtbanken - Draagwijdte - Grens

- Art. 71 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

21 april 1997S.96.0138.F AC nr. ...
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Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel   57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht;  de aanvraag van een buitengewone verblijfsvergunning, de 
aanvraag om met een vluchteling te worden gelijkgesteld en een verzoek tot naturalisatie zijn geen schorsende 
beroepen.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te 
verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 21 Wetboek van de Belgische nationaliteit

- Artt. 7, 9, derde lid, 57, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

17 februari 1997S.96.0081.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel  57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; het instellen van een vordering bij de Raad van State tot 
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft op zichzelf geen schorsende werking.

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

17 februari 1997S.96.0083.F AC nr. ...

Onder dringende medische hulp in de zin van artikel  57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.-wet, wordt verstaan de hulp 
die wordt verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge van een ongeval of 
ziekte, alsook het transport van die persoon en zijn opname in een verzorgingsinstelling.~

 - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Dringende medische hulp

- Art. 1 Wet 8 juli 1964

- Artt. 57, § 2, en 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

24 januari 1997C.96.0068.N AC nr. ...

De verjaringstermijn van twee jaar die geldt voor de rechtsvordering van een verplegings- en 
verzorgingsinstelling, met betrekking tot de door haar geleverde of gefaktureerde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten, is ook toepasselijk wat betreft kosten van 
hospitalisatie die tevens kosten van maatschappelijke dienstverlening zijn (Impliciet).~

 - Maatschappelijke dienstverlening - Hospitalisatiekosten - Terugvordering - Verjaringstermijn - Toepasselijke wet

- Artt. 97, eerste lid, 3°, 98, eerste lid, en 102, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek

7 november 1996S.96.0088.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel  57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor enig beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie 
die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 
werkt niet schorsend.

 - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief 
bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973
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- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

21 oktober 1996S.96.0021.N AC nr. ...

De uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied te verlaten is bepalend voor de beoordeling van het 
definitief karakter van het bevel, dat de beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening ten 
gevolge heeft.~

 - Taken - Algemene taak - Vreemdelingen - Dienstverlening - Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - 
Uitvoerbaarheid - Definitief karakter

- Art. 7 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 57, § 2, eerste lid, 1° en derde lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

Het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het bevel om het grondgebied te verlaten heeft 
geen opschortende werking;  het louter instellen van een vordering bij de Raad van State tot schorsing van het 
bevel om het grondgebied te verlaten heeft evenmin opschortende werking.~

 - Taken - Algemene taak - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief 
bevel - Verhaal bij Raad van State

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 63, 1e en 2de lid, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief wanneer het bevel niet meer vatbaar is voor enig 
rechtsmiddel met opschortende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad van State.~

 - Taken - Algemene taak - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief 
bevel

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 63, 1e en 2de lid, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

4 december 1995S.95.0038.N AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel  57, §2, O.C.M.W.-wet, wanneer het 
bevel niet meer vatbaar is voor enig beroep met schorsende werking bij een administratieve overheid of bij de 
Raad van State; een dergelijk beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State werkt niet schorsend.~

 - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Taken - Algemene taak - Definitief bevel om het grondgebied te 
verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

24 november 1995C.95.0028.F AC nr. ...

De rechtsvordering die het O.C.M.W. in naam en ten voordele van de rechthebbende op een 
bestaansminimum kan instellen om de rechten van de betrokkene op een onderhoudsuitkering te laten gelden 
is onderworpen aan de voorwaarde dat zodanige rechten bestaan ten tijde van de indiening van de aanvraag.~

 - Toekenning van een bestaansminimum - Rechtsvordering van het O.C.M.W. in naam van de rechthebbende tegen de 
onderhoudsplichtigen

- Art. 8, § 4 Bestaansminimumwet

13 november 1995S.95.0023.F AC nr. ...
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Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.

 - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Vreemdelingen - Taken - Algemene taak - Maatschappelijke dienstverlening

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

30 oktober 1995S.95.0028.F AC nr. ...

Het O.C.M.W. van de gemeente waar de bijstandbehoevende persoon in het bevolkings- of het 
vreemdelingenregister was ingeschreven op het ogenblik van zijn opneming in een in artikel   2, § 1, wet 
betreffende het ten laste nemen van de steun vermelde instelling, is niet meer bevoegd wanneer het verblijf 
van die persoon in verschillende opeenvolgende instellingen wordt onderbroken.~

 - Onderbreking - Bevoegdheid - Ten laste nemen van de steun - Persoon die bijstand behoeft - Opeenvolgende instellingen - 
Verblijf - Steunverlenende commissie - Steunverlenend O.C.M.W.

- Artt. 1, 1°, en 2, §§ 1 en 3 Wet 2 april 1965

11 oktober 1995P.95.0508.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is de door de W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde ingestelde 
oproeping van de beklaagde tot bindendverklaring van het arrest, wanneer die beklaagde, eiser in cassatie, het 
bestreden arrest waarbij hij veroordeeld wordt tot terugbetaling van de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bekritiseert op grond dat de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn het eigen recht om die kosten te verhalen enkel kunnen uitoefenen tegen 
de "aansprakelijke" en dat derhalve die centra geen rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
"aansprakelijke" kunnen gronden op dat eigen recht;  de niet-ontvankelijkheid van die rechtsvordering heeft 
immers geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de aansprakelijk verklaarde beklaagde.~

 - Verzekeringsovereenkomst - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - Verkeersongeval - 
Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Verplichte verzekering - Niet-ontvankelijkheid

- Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 2, § 1 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, krachtens een eigen recht, de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening verhaalt op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of ziekte die 
het verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt", is het geen benadeelde in de zin van artikel  
1 W.A.M.-wet.~

 - Benadeelde - Wegverkeer - Eigen recht - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - Verkeersongeval - 
Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar

- Art. 1 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het eigen recht van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening te verhalen op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte die het 
verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt" wordt door de wet aan die centra enkel 
toegekend ten laste van degenen die "aansprakelijk" zijn;  het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kan derhalve geen enkele rechtsvordering tegen de verzekeraar wettelijk gronden op dat recht.~

 - Ontvankelijkheid - Wegverkeer - Eigen recht - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - 
Verkeersongeval - Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Rechtsvordering tegen de 
aansprakelijke

- Artt. 1, 12 en 14 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
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- Artt. 1, 6 en 9 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

4 september 1995S.94.0133.F AC nr. ...

Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten last nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.

 - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Vreemdelingen - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

Wanneer de rechter vaststelt dat een vreemdeling een verklaring heeft ondertekend dat hij weigert vrijwillig te 
vertrekken en dat die vreemdeling gedurende een namiddag naar een aangrenzend land is gegaan, kan hij op 
grond van die vaststellingen niet naar recht oordelen dat die vreemdeling het hem betekende bevel om het 
grondgebied te verlaten vrijwillig heeft uitgevoerd, dat bij zijn terugkeer in België, zijn verblijf op het 
grondgebied van het Rijk regelmatig is geworden en dat hij recht heeft op de bij artikel  57, §1, O.C.M.W.-wet 
bedoelde maatschappelijke dienstverlening.

 - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Uitvoering - 
Vrijwillige uitvoering

- Art. 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 7 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel  57, §2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor enig beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie 
die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht.~

 - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Definitief 
bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

MACHTEN

MACHTSOVERDRACHT

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

Machtsoverdracht - Uitvoerende macht - Besluiten - Koning - Minister - Wetten

Behoudens machtiging door de Koning en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of 
detailkwesties gaat, mag een minister niet afwijken van een koninklijk besluit.~

Machtsoverdracht - Uitvoerende macht - Besluiten - Koning - Minister

- Art. 37 Grondwet 1994

RECHTERLIJKE MACHT

13 september 2004S.03.0129.F AC nr. 405
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Wanneer het college van geneesheren-directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds van 
de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch product weigert en de begunstigde die 
weigering betwist, ontstaat er tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de 
rechthebbende een betwisting over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om 
hierover uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt, oefent van 
rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van geneesheren-directeurs; mits de 
rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door 
de partijen zijn vastgelegd, houdt hij toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college 
van geneesheren-directeurs valt (1). (1) Zie Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, nr ..., met concl. O.M.; artikel  
25, § 2, gecoörd. W. 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de W. 25 jan. 1999.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Bijzonder 
solidariteitsfonds - Farmaceutisch product - Kosten - Tegemoetkoming - Weigering - Betwisting - Toezicht

- Artt. 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

- Artt. 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2004P.04.0237.N AC nr. 323

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, A.C., 2004, nr ... .

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstelvordering - Beoordeling door de rechter

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake stedenbouw op haar 
externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen; hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij 
moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van 
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstelvordering - Beoordeling door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake stedenbouw op haar 
externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen; hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij 
moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van 
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten (1)(2). (1) Cass., 4 feb. 2003, AR 
P.01.1462.N, nr ... . (2) Art. 149, Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999, zoals gewijzigd door artikel  8, 1°, Decr.Vl.Parl. 4 juni 
2003.

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstelvordering - Beoordeling door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

10 mei 2004S.02.0076.F AC nr. 246

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, A.C., 2004, nr ... .

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Geschil - Toetsing
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Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de 
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en de werkloze deze 
administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de werkloze een 
geschil over het recht op uitkering gedurende de periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank 
bevoegd om over dat geschil uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil 
uitspraak doet, oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits het 
recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen is 
bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, met inbegrip van de keuze 
van de administratieve sanctie, onder de controle van de rechter (1). (1) Zie concl. O.M.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Geschil - Toetsing

- Artt. 153 en 157bis KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige 
onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van 
de feiten à charge of à décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij 
de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van 
die verplichting (1). (1) Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

Rechterlijke macht - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter

4 maart 2004C.03.0346.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, AC, 2004, nr ...

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectief recht - Aantasting

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, 
maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van 
het bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectief recht - Aantasting

- Art. 144 Grondwet 1994

17 februari 2004P.03.0328.N AC nr. 85

Afgezien van de vraag of artikel 159, Grondwet toepasselijk is op de transactie bedoeld in artikel 158, 
Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, is de wettigheid ervan aan het toezicht van de rechter onderworpen; 
daaraan doet de omstandigheid dat de bouwovertreder door betaling van de voorgestelde som de transactie 
aanvaardt, niets af.

Rechterlijke macht - Vergelijk - Toezicht van de rechter

- Art. 158 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening

11 september 2003C.01.0114.N AC nr. 426

Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de motivering van de bestuurshandeling afdoende is; daarbij mag 
hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden (1). (1) Cass., 3 feb. 
2000, AR C.96.0380.N, nr 89.

Rechterlijke macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Toetsing - Rechterlijke macht

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

8 april 2003P.02.1165.N AC nr. 233
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Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een 
beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzondere 
toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, 
zoals het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, schendt (1). (1) Zie Cass., 4 september 1995, AR 
C.94.0417.F, nr 360 en noot F.D. bij Cass., 26 maart 1980, A.C. 1980, nr 473: krachtens dit algemeen beginsel, 
waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzonder toepassing is, kunnen de hoven en rechtbanken geen toepassing 
maken van, onder andere, een administratieve beslissing waarbij een algemeen rechtsbeginsel wordt 
geschonden. Zie ook F. DUMON, La cour de Justice Benelux, Brussel, Bruylant, 1980, p. 273.

Rechterlijke macht - Grondwet (1994) - Artikel 159 - Stedenbouw - Regularisatievergunning en vergelijk - Algemene 
rechtsbeginselen - Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur - Overeenstemming - Toetsing door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

10 december 2002P.02.1403.N AC nr. 661

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen (1). (1) Cass., 24 jan. 
1996, AR P.95.0190.F, nr 50.

Rechterlijke macht - Wet - Grondwettigheid - Toetsing - Bevoegdheid

- Art. 159 Grondwet 1994

9 september 2002S.00.0125.F AC nr. 426

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, te 
oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van 
de ontwerpen van reglementaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door 
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft 
afgewend door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, 
A.R. S.99.2198.N, nr..

Rechterlijke macht - Reglementaire besluiten - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Dringende noodzakelijkheid - 
Toetsing van de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

27 juni 2002C.99.0553.N AC nr. 390

Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten kennis neemt van 
een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan en past ze de besluiten 
en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen (1). (1) Cass. 12 sept. 1997, A.R. 
C.96.0340.F, nr. 349 (wat de grondwettelijke regel betreft); zie Cass., 20 juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290 
(toegepast op een tuchtcollege).

Rechterlijke macht - Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) - Artikel 159 - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke 
rechtspraak belast - Verplichting - Accountant - Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten - Kamer van beroep - 
Verzoek tot eerherstel - Hoedanigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Het middel dat de schending aanvoert van artikel  151 Gw. kan niet worden aangenomen, wanneer uit de 
stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat de rechter zijn rechtsprekende 
bevoegdheid niet onafhankelijk heeft uitgeoefend.

Rechterlijke macht - Grondwet - Artikel 151 - Rechter - Onafhankelijkheid

- Art. 151 Grondwet 1994

16 januari 2002P.01.1163.F AC nr. 31

De rechterlijke macht kan de bij artikel  155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., bedoelde herstelvordering op haar 
interne en externe wettigheid toetsen, en kan tevens nagaan of zij in overeenstemming is met de wet en niet 
op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van 
een dergelijke vordering na te gaan (1). (1) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444.

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstel van de plaats in de vorige staat of betaling van een meerwaarde - Vordering tot 
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herstel - Beoordeling door de rechter

- Artt. 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Beoordeling door de rechter

De rechterlijke macht is bevoegd om de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de rechtstreekse herstelmaatregelen, bedoeld in artikel  
155, § 1, W.W.R.O.S.P., te horen bevelen, op haar interne en externe wettigheid te toetsen en na te gaan of zij 
in overeenstemming is met de wet en of zij niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het 
staat niet aan de rechter om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Beoordeling door de rechter

- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

17 december 2001S.00.0012.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 17 dec. 2001, A.R. nr. S.00.0012.F, A.C., 2001, nr. ...

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Administratieve sanctie - Betwisting - 
Nietigverklaring - Bevoegdheid

De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft 
opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden 
van de directeur en zelf een administratieve sanctie aan de werkloze opleggen (1). (1) Zie concl. O.M.; contra: 
cass. 12 nov. 2001, A.R. S.01.0023.N, nr. ... Art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991, vòòr de wijziging 
ervan bij K.B. 29 juni 2000.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Administratieve sanctie - Betwisting - 
Nietigverklaring - Bevoegdheid

- Art. 7, § 11, eerste lid Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 154, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580 Gerechtelijk Wetboek

13 december 2001C.99.0383.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en 
bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft (1). (1) Cass., 31 mei 1999, S.98.0100.N, nr 319.

Rechterlijke macht - Geschil over burgerlijke rechten - Artikel 144 Gw.

- Art. 144 Grondwet 1994

6 december 2001C.01.0553.N AC nr. ...

De bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek die verhinderen dat een rechter na zijn ambtstermijn 
nog verder zijn ambt zou vervullen gaan niet op voor personen die, ook al zijn ze magistraat of ere-magistraat, 
buiten de rechterlijke macht optreden in het kader van de organisatie van een beroep.

Rechterlijke macht - Rechter - Ambtstermijn - Einde - Beroepsverenigingen - Organisatie - Gerechtelijk Wetboek - 
Toepasselijkheid

12 november 2001S.01.0023.N AC nr. ...

Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau 
over een sanctie vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter de 
bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen 
inzake werkloosheid en om uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien 
(1). (1) Zie Cass. 13 maart 2000, A.R. nr S.98.0170.F, nr 171.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Bestuurlijke beslissing - Werkloosheid - Sanctie - Geschil - Nietigverklaring - Gebrek 
aan motivering - Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944
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17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de ministers de hoogdringendheid 
te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies 
behoeven te vragen over de tekst, onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwel hebben 
de hoven en rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten die zij toepassen (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Rechterlijke macht - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - Toetsing van 
de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

31 mei 2001C.98.0198.N AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de externe en interne wettigheid van het handelen 
of niet handelen van de overheid te toetsen en te onderzoeken of het strookt met de wet, dan wel op 
machtoverschrijding of machtsafwending berust (1); het behoort haar niet de opportuniteit van dit handelen 
of niet handelen te beoordelen (2). (1) Zie Cass., 16 mei 1995, A.R. P;94.0802.N, nr 238, 18 oktober 1995, A.R. 
P.95.0414.F, nr 442, 6 sept. 2000, A.R. P.2000.505.F, nr 444 (stedenbouwzaken). (2) Zie Cass., 10 juni 1996, 
A.R. S.95.0114.F, nr 227, met concl. adv.-gen. Leclercq in Pas. (sociale zaak).

Rechterlijke macht - Overheid - Handeling - Onthouding - Beoordeling

- Artt. 33, tweede lid, en 159 Grondwet 1994

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn; geen redelijke 
verdenking omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid kan afgeleid worden uit de enkele 
hoedanigheid van Divisiechef van de Generale Staf, Divisie Personeel, van een lid van de zetel van het Militair 
gerechtshof die niet persoonlijk in de behandeling van de aanvraag van de beklaagde tot het verkrijgen van 
een tijdelijke ambtsontheffing is tussengekomen (1). (1) Zie cass. 10 december 1996, A.R. nr. P.96.0925.N, AC 
1996, nr 496.

Rechterlijke macht - Militair gerechtshof - Militair lid - Rechter - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Bewijs

24 april 2001P.01.0143.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert aan een 
plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, kan 
geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van 
verzachtende omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende 
onderzoekshandelingen (1). (1) Zie cass. 23 oktober 1985, A.R. 4644, AC 1985-1986, nr 121; cass. 3 september 
1986, A.R. 5127, AC 1986-1987, nr 7; cass. 11 december 1990, A.R. 4823, AC 1990-1991, nr 190; cass. 24 juni 
1998, A.R. P.98.0566.F, AC 1998, nr 340.

Rechterlijke macht - Plaatsvervangend magistraat - Medebeklaagden - Misdaden - Correctionalisering - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de medebeklaagden - Beslissingen - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 416, tweede lid en 479 Wetboek van Strafvordering

22 maart 2001F.00.0057.F AC nr. ...

De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10, 
11 en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente (1). (1)  Cass., 19 dec. 1997, 
A.R. F.97.0010.F, nr. 573.

Rechterlijke macht - Gemeente - Gemeentebelastingen - Grondwet - Overeenstemming - Toetsing - Scheiding der machten

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

19 maart 2001S.00.0171.N AC nr. ...

De rechter die kennis neemt van een vordering en zijn rechtsmacht afwijst moet vaststellen dat deze vordering 
door een wet aan zijn rechtsmacht is onttrokken.

Rechterlijke macht - Hoven en rechtbanken - Rechtsmacht - Afwijzing - Verplichte verwijzing naar uitzonderingsbepaling

- Art. 556, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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17 januari 2001P.00.1697.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. ... .

Rechterlijke macht - Magistraat van een hof van beroep - Voorrecht van rechtsmacht - Strafonderzoek - Einde van het 
onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste 
voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 479 e.v. Sv. gevolgd wordt en de 
zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare 
misdaden kunnen opleveren, naar de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hof van beroep dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na het aldus over de 
voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hof van Cassatie te verwijzen, maar is het bevoegd om, op de 
dagvaarding van de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe 
voorafgaande verwijzing over die feiten uitspraak te doen (1). (Impliciet).(1)  Zie de concl. O.M., inz. de nrs. 4 
en 5.

Rechterlijke macht - Magistraat van een hof van beroep - Voorrecht van rechtsmacht - Strafonderzoek - Einde van het 
onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste 
voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

22 december 2000C.99.0164.N AC nr. ...

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op 
een preciese juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft (1). (1) Cass., 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, nr 137 met 
conclusie adv.-gen. Dubrulle.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikel 144

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikel 145

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

24 november 2000C.99.0382.N AC nr. ...

De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 2° Ger.W. 
wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een vordering tot het afleveren van een medisch attest met 
betrekking tot de graad van invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale 
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio-en T.V.-taks en vrijstelling van taksen op autovoertuigen (btw., 
verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de 
beslechting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort (1). (1) Zie cass., 31 mai 1999, A.R. S.98.0100.N, 
nr 319.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Geschil over subjectief recht - Sociale en fiscale voordelen - Artikel 144 Gw.

- Artt. 1017, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 144 Grondwet 1994

6 september 2000P.00.0505.F AC nr. ...

De rechterlijke macht is bevoegd om, bij een stedenbouwkundig misdrijf, de vordering van de afgevaardigde 
ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar externe en interne wettigheid te onderzoeken 
en na te gaan of zij in overeenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding of -afwending berust, maar 
het staat niet aan de rechter de opportuniteit van een dergelijke vordering te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 18 
okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442.

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat - Beoordeling door de rechter

- Art. 67, § 1 oud en art. 155, § 2 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

17 april 2000C.98.0245.N AC nr. ...
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Het behoort niet aan de rechtelijke macht te oordelen of het O.C.M.W. om redenen van billijkheid, die bij 
individuele beslissing worden vermeld, kan afzien van het verhaal op onderhoudsplichtigen van de 
begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp, nu deze 
onderhoudsplichtigen geen subjectief recht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te 
betalen.

Rechterlijke macht - Administratieve rechtshandeling - O.C.M.W. - Maatschappelijke dienstverlening - Kosten - Verhaal - 
Onderhoudsplichtigen van begunstigde - Afwijking - Billijkheidsredenen - Bevoegdheid

- Artt. 98 en 100bis, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

13 maart 2000S.98.0170.F AC nr. ...

Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens de plaatselijke onbevoegdheid 
van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing 
in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over de 
rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Bestuurlijke beslissing - Werkloosheid - Plaatselijke bevoegdheid - Geschil - 
Nietigverklaring - Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

3 februari 2000C.96.0380.N AC nr. ...

Het staat aan de feitenrechter te oordelen of motivering van de bestuurshandeling afdoende is; daarbij mag hij 
evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden.

Rechterlijke macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Toetsing - Rechterlijke macht

- Art. 3, tweede lid Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

24 januari 2000S.99.0057.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur bij 
het bepalen van het normaal gemiddelde loon en van de cijfercode voor de werkloosheidsuitkering, oefent 
een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze beslissing.

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Uitkering - Vaststelling - 
Berekeningsbasis - Referteperiode - Toetsing - Omvang

- Art. 65, § 1 MB 26 nov. 1991

- Art. 119 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

9 juni 1999P.99.0117.F AC nr. ...

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om na te gaan of de wetten in overeenstemming zijn met de 
Grondwet.~

Rechterlijke macht - Wet - Grondwettelijkheid - Toezicht

- Art. 159 Grondwet 1994

31 mei 1999S.98.0100.N AC nr. ...

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.

Rechterlijke macht - Geschil over burgerlijke rechten - Artikel 144 Gw., (oud 92)

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

15 maart 1999S.98.0012.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur tot 
uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, overeenkomstig artikel  154 
Werkloosheidsbesluit 1991, bezit bij de toetsing van die beslissing volheid van rechtsmacht.~

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Geschil - Toetsing

- Art. 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Rechterlijke macht - Opdracht - Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling - Beperking

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Rechterlijke macht - Opdracht - Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Rechterlijke macht - Opdracht - Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

24 augustus 1998P.98.0917.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie heeft beslist dat in de zaak betreffende een voor correctionalisering vatbare 
misdaad die een magistraat van een hof van beroep zou hebben gepleegd in de uitoefening van zijn ambt, de 
rechtspleging van de artt.  479 e.v.  Sv.  zou worden gevolgd in plaats van de procedure bepaald bij de artt.  
485 e.v.  Sv., en de zaak naar de eerste voorzitter van een hof van beroep van een ander rechtsgebied dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort heeft verwezen opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, hoeft het hof van beroep na het aldus ingestelde onderzoek de zaak niet te 
verwijzen naar het Hof van Cassatie, maar is het bevoegd om, zonder vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren bestaan, te zeggen voor recht dat er uit hoofde van de aangehouden feiten slechts gronden bestaan 
tot het uitspreken van correctionele straffen, en moet het na die beslissing de zaak terug verwijzen naar de 
procureur-generaal bij het hof van beroep opdat er zou gehandeld worden als naar recht.

Rechterlijke macht - Misdaad ten laste van een magistraat van een hof van beroep - Misdaad gepleegd in de uitoefening 
van zijn ambt - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Verwijzing naar de eerste voorzitter van een 
hof van beroep - Aanwijzing van een onderzoeksmagistraat - Einde van het onderzoek - Vaststellen van verzachtende 
omstandigheden - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 479 e.v., 485 e.v. Wetboek van Strafvordering

4 maart 1998P.97.1323.F AC nr. ...

De rechterlijke macht mag de opportuniteit van een bepaling van een gemeentelijke politieverordening niet 
beoordelen.~

Rechterlijke macht - Gemeenteverordening - Controle - Draagwijdte

- Art. 159 Grondwet 1994

2 februari 1998S.97.0099.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is kennis te nemen van een geschil nopens de beslissing van de 
werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, 
overeenkomstig artikel  154 Werkloosheidsbesluit 1991, oefent een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze 
beslissing.~

Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing - Werkloosheid - Betwisting - Toetsing

- Art. 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 december 1997F.97.0010.F AC nr. ...

De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10 
en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente.~

Rechterlijke macht - Gemeente - Gemeentebelastingen - Grondwet - Overeenstemming - Toetsing - Scheiding der machten

- Artt. 10, 159 en 172 Grondwet 1994
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12 september 1997C.96.0340.F AC nr. ...

Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop 
een vordering, verweer of exceptie gegrond zijn, met de wet overeenstemmen.

Rechterlijke macht - Grondwet (1994) - Artikel 159 Gw. (1994) - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak 
belast - Recht en verplichting

- Art. 159 Grondwet 1994

20 juni 1997D.96.0005.N AC nr. ...

Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop 
een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet overeenstemmen.

Rechterlijke macht - Grondwet (1994) - Artikel 159 - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - 
Recht en verplichtingen

- Art. 159 Grondwet 1994

17 maart 1997S.96.0119.F AC nr. ...

De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de 
administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften, voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding van de bepalingen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld;  beide verordenende bepalingen zijn conform de artt.  37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve 
door de hoven en rechtbanken worden toegepast.

Rechterlijke macht - Artikel 159 Gw. (1994) - Wettigheid - Toetsing - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Wet - 
Overeenstemming

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 10, 1° Wet 15 dec. 1986

- Artt. 1, 3°, 3, § 4, 4, § 2, en 6 Wet 27 maart 1986

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

Noch de beoordeling van een fout noch de beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht ingeval de miskenning van het aangevoerde recht zou kunnen te wijten 
zijn aan de handeling van een administratieve overheid, zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van de 
handeling door de Raad van State is verworpen.

Rechterlijke macht - Miskenning van een recht - Rechtsvordering tot herstel van die miskenning - Beoordeling van de fout - 
Beoordeling van de schade - Bevoegdheid - Miskenning van het recht t.g.v. een bestuurshandeling - Individuele 
bestuurshandeling - Beroep voor de Raad van State - Beroep tot nietigverklaring van de bestuurshandeling - Afwijzing van 
het beroep door de Raad van State

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Een geschil over het herstel van een miskenning van een recht behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de 
rechtbanken; zulks is het geval voor een geschil over de vergoeding van de schade die een vennootschap 
beweert te hebben geleden wegens de onregelmatige aanbesteding van werken aan een andere inschrijver.

Rechterlijke macht - Miskenning van een recht - Rechtsvordering tot herstel van die miskenning - Bevoegdheid

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

13 december 1996D.96.0012.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie kan aan een voorzitter van een hof van beroep, die wegens misdaad of wanbedrijf wordt 
vervolgd, het bevel geven zich tijdens de vervolging voorlopig van iedere dienstuitoefening te onthouden.~
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Rechterlijke macht - Vervolgingen wegens misdaad of wanbedrijf ten laste van een voorzitter van het hof van beroep - Bevel 
van voorlopige onthouding van dienstuitoefening - Hof van Cassatie - Algemene vergadering

- Artt. 406, eerste lid, en 410, derde lid Gerechtelijk Wetboek

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling van het E.V.R.M. verbiedt de nationale gerechten om de onpartijdigheid van de rechter 
te beoordelen op grond van in het interne recht vastgelegde criteria, die strenger zijn dan die van het 
voornoemd Verdrag, zoals het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgelegd wordt.~

Rechterlijke macht - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Onpartijdigheid van de rechter - Criteria - Intern recht - Intern recht 
strenger dan voornoemd Verdrag

- Art. 60 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 december 1996P.96.0925.N AC nr. ...

Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onbevooroordeeld te oordelen; het behoort tot het 
wezen van het rechtspreken in strafzaken eventueel te oordelen dat bepaalde stukken die de rechter heeft 
ingezien uit de debatten worden geweerd, of dat met bepaalde gegevens geen rekening wordt gehouden.~

Rechterlijke macht - Strafrechter - Stukken en gegevens waarvan de rechter kennisneemt - Onbevangen oordeel

Rechterlijke macht - Rechter - Onpartijdigheid - Bewijs

14 oktober 1996P.96.1267.F AC nr. ...

De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig onafhankelijk staat tegenover 
de partijen, zodat hij niet de schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à 
décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die geen schijn van partijdigheid mag 
wekken bij de partijen of bij de publieke opinie; geen enkele omstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, ontslaat 
hem van die verplichting.

Rechterlijke macht - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter

De onpartijdigheid van de rechter is een fundamentele regel van de rechterlijke inrichting; zij is, samen met 
het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechters ten aanzien van de andere Machten, de grondslag zelf, 
niet alleen van de grondwettelijke bepalingen die het bestaan van de rechterlijke macht regelen, maar van elke 
democratische staat; dat houdt voor de rechtsonderhorigen de waarborg in dat de rechters de wet op een 
gelijke wijze zullen toepassen.~

Rechterlijke macht - Onpartijdigheid van de rechter

24 september 1996P.96.1246.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de stukken heeft 
ontvangen betreffende een voor correctionalisering vatbare misdaad, die ten laste is gelegd aan een 
magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een magistraat van het parket bij één van 
voornoemde rechtscolleges en die voornoemde magistraat zou hebben gepleegd in de uitoefening van zijn 
ambt, maakt hij door een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; als het 
Hof van cassatie, dat in raadkamer over die vordering uitspraak doet, oordeelt dat er grond bestaat tot 
onderzoek, verwijst het de zaak naar de eerste voorzitter van een hof van beroep van een ander rechtsgebied 
dan dat waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksmagistraat zal waarnemen.

Rechterlijke macht - Misdaad ten laste gelegd aan een magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof - Misdaad 
gepleegd in de uitoefening van zijn ambt - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - 
Tweede kamer

- Artt. 479, 481, 482, 483, 485 en 486 Wetboek van Strafvordering

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

Rechterlijke macht - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Marginale toetsing - Scheiding der machten

Rechterlijke macht - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Scheiding der machten

Het staat niet aan de rechterlijke macht de opportuniteit van een administratieve rechtshandeling te 
beoordelen.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten).~

Rechterlijke macht - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Scheiding der machten
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- Artt. 33, tweede lid, en 159 Grondwet 1994

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, AC, 1996, nr ...~

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Onrechtmatigheid - Vaststelling

Rechterlijke macht - Geschil over burgerlijke rechten - Artikel 144 Gw., (oud 92) - Draagwijdte

De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt 
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft.~

Rechterlijke macht - Geschil over burgerlijke rechten - Artikel 144 Gw., (oud 92) - Draagwijdte

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire 
bevoegdheid begane onrechtmatigheid vast te stellen.~

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Onrechtmatigheid - Vaststelling

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van 
de ministers moeten beoordelen, staat het alleen aan de Rechterlijke macht de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die voor hem verschijnen en de wet gelijkelijk toe te 
passen.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Strafrechtelijke verantwoording van de burgers

Hoewel het onvermijdelijk is dat misdadigers ongestraft blijven, neemt zulks niet weg dat de Rechterlijke 
macht, wil hij geen rechtsweigering begaan, verplicht is de handelingen van een ieder die voor hem wordt 
gebracht, te oordelen.

Rechterlijke macht - Verplichting om te oordelen - Rechtsweigering

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie van de minister van Justitie de stukken heeft 
ontvangen betreffende een wanbedrijf dat ten laste is gelegd aan een magistraat van een hof van beroep of 
een arbeidshof of aan een magistraat van het parket bij één van voornoemde rechtscolleges, maakt hij door 
een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof;  het Hof van Cassatie, dat in 
raadkamer uitspraak doet, ofwel verwijst de zaak naar een hof van beroep of naar de eerste voorzitter van een 
hof van beroep opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen, met 
dien verstande dat dit hof of die onderzoeksmagistraat moeten worden aangewezen buiten het rechtsgebied 
waarin de betrokken magistraat zijn ambt uitoefent, ofwel verklaart dat er geen grond bestaat tot verwijzing;  
als het Hof vaststelt dat de procureur-generaal bij het hof van beroep, die de stukken aan de minister van 
Justitie heeft toegezonden, de strafvordering niet op gang heeft gebracht, verklaart het dat er geen grond is 
tot verwijzing wegens gebrek aan bestaansreden van die verwijzing.

Rechterlijke macht - Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - 
Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer

- Artt. 479, 481, 482 en 483 Wetboek van Strafvordering

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, voor Cass., 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr

Rechterlijke macht - Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - 
Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Het staat niet aan de hoven en de rechtbanken om in de plaats van de uitvoerende macht te treden ter 
beoordeling van de opportuniteit van een maatregel die tot de bevoegdheid van laatstgenoemde macht 
behoort.~

Rechterlijke macht - Handeling van de uitvoerende macht - Toetsing - Grenzen - Opportuniteit

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 107 Grondwet 1831
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De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen.~

Rechterlijke macht - Wet - Grondwettigheid - Toetsing

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 107 Grondwet 1831

9 januari 1996P.95.0893.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die zich niet beperkt tot het toezicht op de 
overeenstemming met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de 
prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt.~

Rechterlijke macht - Draagwijdte - Toezicht op gemeenteverordening

- Art. 159 Grondwet 1994

18 oktober 1995P.95.0414.F AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht om, bij misdrijven inzake stedebouw, de vordering 
van het college van burgemeester en schepenen tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar wettigheid 
te toetsen en te onderzoeken of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het staat niet 
aan de rechter de opportuniteit van die vordering te beoordelen.~

Rechterlijke macht - Stedenbouw - Beoordeling door de rechter - Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

21 juni 1995P.95.0769.F AC nr. ...

Wanneer uit stukken, die de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie in zijn bezit heeft, blijkt dat een 
wanbedrijf zou kunnen worden ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof 
of van het parket bij die gerechten, maakt de procureur-generaal door een schriftelijke vordering de 
betreffende zaak aanhangig bij de tweede kamer van het Hof;  indien het Hof van Cassatie, dat in raadkamer 
uitspraak doet over die vordering, beslist dat de zaak moet worden onderzocht, verwijst het de zaak naar de 
eerste voorzitter van een ander hof van beroep dan dat van het rechtsgebied waartoe de betrokken magistraat 
behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen.

Rechterlijke macht - Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof - Tweede 
kamer - Bevoegdheid - Hof van Cassatie

- Artt. 479, 482 en 483 Wetboek van Strafvordering

16 mei 1995P.94.0802.N AC nr. ...

Inzake stedebouw behoort het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de gemachtigde 
ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het 
niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen.~

Rechterlijke macht - Toetsing van de wettigheid - Stedenbouw - Herstel van de plaats - Bevoegdheid van de rechterlijke 
macht - Vordering van de gemachtigde ambtenaar

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 65, § 1, a Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

17 november 1994C.93.0086.N AC nr. ...

De vordering tot vergoeding van de materiële en morele schade ten gevolge van schending of miskenning van 
een recht, weze het een politiek recht, ressorteert onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht;  daaraan 
doet geen afbreuk de omstandigheid dat de schending of de miskenning van het aangevoerde recht haar 
oorsprong vindt of zou kunnen vinden in overschrijding of afwending van macht door een administratieve 
overheid.~

Rechterlijke macht - Vordering tot vergoeding - Schending of miskenning van een recht - Politiek recht - Schade - 
Bevoegdheid

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

20 oktober 1994C.93.0238.F AC nr. ...
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Krachtens het in artikel  21, Gw. gehuldigde beginsel van niet-inmenging van de Staat in de interne organisatie 
van de erediensten, hebben de hoven en rechtbanken niet het recht te oordelen over de billijkheid van de 
procedure die geleid heeft tot de beslissing van de bisschop om aan een bedienaar van een eredienst, lid van 
de clerus van de katholieke eredienst, zijn jurisdictie en pastorale taak te ontnemen.~

Rechterlijke macht - Procedure - Bedienaar van de eredienst - Interne organisatie - Artikel 21, Gw. (1994) - Eredienst - 
Ontneming van jurisdictie - Billijkheid - Niet-inmenging van de Staat - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken

13 oktober 1994C.93.0436.F AC nr. ...

Met name bij verzuim van aangifte, worden de partijen van de in het Wetboek der successierechten 
vastgestelde fiscale boeten vrijgesteld "indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn", waarbij de beoordeling van 
de fout onder de bevoegdheid valt van de rechterlijke macht; de bepaling van voormeld wetboek, volgens 
welke de minister van Financiën "beslist over de bezwaren die de kwijtschelding van de fiscale boeten tot 
voorwerp hebben", kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe; meer bepaald, verleent zij aan de 
minister niet de bevoegdheid om de rechter te vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen 
dat zij niet in fout zijn.

Rechterlijke macht - Beoordeling - Bevoegdheid - Verzuim van aangifte - Strafbepaling - Fiscale boete - Geen fout - Gevolg - 
Successierechten

- Artt. 126 tot 128, 131 en 141, tweede lid Wetboek van Successierechten

15 juni 1994P.94.0234.F AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de gemachtigde ambtenaar op 
haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen.~

Rechterlijke macht - Aanvraag - Stedenbouw - Sancties - Artikel 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw - Bestuursoverheid - Herstel van plaats in de vorige staat - Hoven en rechtbanken - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

SCHEIDING DER MACHTEN

29 november 2004S.04.0079.F AC nr. 575

De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen valt onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar, personeelslid van die dienst en 
staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt, onder de bevoegdheid van de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een 
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli 1969, en hem te 
gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te leggen op de griffie van het rechtscollege 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, nr 227, met concl. O.M., in Bull. en Pas, 1996, I, nr 227; 17 dec. 
2001, AR S.00.0012.F, nr 707, met concl. O.M.

Scheiding der machten - Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst - Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen - Sociaal 
bemiddelaar - Rechtbanken

- Artt. 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

11 september 2003C.01.0114.N AC nr. 426

Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de motivering van de bestuurshandeling afdoende is; daarbij mag 
hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden (1). (1) Cass., 3 feb. 
2000, AR C.96.0380.N, nr 89.

Scheiding der machten - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Toetsing - Rechterlijke macht

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

17 juni 2002S.01.0003.F AC nr. 364

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0003.F, AC, 2002, nr...
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Scheiding der machten - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Onjuiste verklaring - Niet afgelegde 
verklaring - Administratieve sanctie - Directeur - Discretionaire bevoegdheid - Administratieve beslissing - Motivering

31 mei 2001C.98.0198.N AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de externe en interne wettigheid van het handelen 
of niet handelen van de overheid te toetsen en te onderzoeken of het strookt met de wet, dan wel op 
machtoverschrijding of machtsafwending berust (1); het behoort haar niet de opportuniteit van dit handelen 
of niet handelen te beoordelen (2). (1) Zie Cass., 16 mei 1995, A.R. P;94.0802.N, nr 238, 18 oktober 1995, A.R. 
P.95.0414.F, nr 442, 6 sept. 2000, A.R. P.2000.505.F, nr 444 (stedenbouwzaken). (2) Zie Cass., 10 juni 1996, 
A.R. S.95.0114.F, nr 227, met concl. adv.-gen. Leclercq in Pas. (sociale zaak).

Scheiding der machten - Overheid - Handeling - Onthouding - Opportuniteit - Rechterlijke macht - Beoordeling

- Artt. 33, tweede lid, en 159 Grondwet 1994

22 maart 2001F.00.0057.F AC nr. ...

De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10, 
11 en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente (1). (1)  Cass., 19 dec. 1997, 
A.R. F.97.0010.F, nr. 573.

Scheiding der machten - Gemeente - Gemeentebelastingen - Grondwet - Overeenstemming - Toetsing - Rechterlijke macht

- Artt. 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994

3 februari 2000C.96.0380.N AC nr. ...

Het staat aan de feitenrechter te oordelen of motivering van de bestuurshandeling afdoende is; daarbij mag hij 
evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden.

Scheiding der machten - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Toetsing - Rechterlijke macht

- Art. 3, tweede lid Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

14 december 1998S.98.0036.N AC nr. ...

Wanneer geen bijzondere wetsbepaling uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire bevoegdheid toekent, 
mag de rechter zonder het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten te schenden de door de 
reglementering op te leggen sanctiemaatregel, binnen de door de wet gestelde grenzen, verminderen.~

Scheiding der machten - Begrip - Werkloosheid - Recht op uitkering - Directeur - Discretionaire macht - Afwezigheid

- Art. 154, eerste lid, 1° en 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

22 juni 1998C.96.0249.N AC nr. ...

Uit de niet op de inventaris van de processtukken vermelde brief van de Minister van Justitie gericht aan de 
eerste voorzitter van het Hof van Beroep, luidende als volgt: "Ingesloten laat ik u kopie geworden van het 
schrijven dat ik mocht ontvangen van (verweerder), waarin hij melding maakt van een bewarend beslag op een 
landbouwbedrijf. Ik hou eraan U dit schrijven over te maken. U zult oordelen en mij desgevallend informeren" 
en het eveneens niet-geïnventariseerde antwoord van die eerste voorzitter, dat luidt als volgt: "Mijnheer de 
Minister, ik nam kennis van Uw geëerd schrijven (...). Onderhavige betwisting (tussen drie broers) staat thans 
voor pleidooi (...) en zal, behoudens verzoek tot uitstel vanwege partijen, behandeld worden. Wat het 
bewarend beslag betreft, zulks is uiteraard, nu de voorlopige tenuitvoerlegging in het bestreden vonnis 
toegestaan was, een aangelegendheid tussen partijen. (...)" alleen volgt niet dat de uitvoerende macht zich 
heeft ingemengd in de rechterlijke macht, noch dat de brief van de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de appèlrechter niet onafhankelijk was of dat hij vooringenomen was, noch 
dat het recht van verdediging van de eisers is miskend.~

Scheiding der machten - Brief minister van Justitie - Hangend geding

2 februari 1998S.97.0099.N AC nr. ...

De rechter kan de werkloosheidsdirecteur zijn beoordelingsvrijheid ontnemen en in zijn plaats treden wanneer 
geen bijzondere wetsbepaling uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire bevoegdheid toekent omtrent 
een te nemen beslissing.~

Scheiding der machten - Begrip - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Directeur - Discretionaire macht - 
Beperking - Bevoegdheid van de rechter
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- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

19 december 1997F.97.0010.F AC nr. ...

De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10 
en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente.~

Scheiding der machten - Gemeente - Gemeentebelastingen - Grondwet - Overeenstemming - Toetsing - Rechterlijke macht

- Artt. 10, 159 en 172 Grondwet 1994

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Ofschoon het beginsel van de scheiding der machten in geen enkele bepaling van de Gw.  vermeld wordt, volgt 
de toepassing ervan uit de Gw.  in haar geheel beschouwd.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

Scheiding der machten - Algemeen rechtsbeginsel

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

Scheiding der machten - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Rechterlijke macht

Scheiding der machten - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Marginale toetsing - Rechterlijke macht

Scheiding der machten - Algemeen rechtsbeginsel

Scheiding der machten - Begrip - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Directeur - Discretionaire macht

Het staat niet aan de rechterlijke macht de opportuniteit van een administratieve rechtshandeling te 
beoordelen.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten).~

Scheiding der machten - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Rechterlijke macht

- Artt. 33, tweede lid, en 159 Grondwet 1994

Als het werkloosheidsbureau van de onjuiste verklaring van de werkloze kennis krijgt ingevolge diens spontane 
verbeterende aangifte, kan de directeur van het werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve 
sanctie al dan niet opleggen en de rechterlijke macht kan de directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen 
of zijn discretionaire macht aldus in zijn plaats uitoefenen.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

Scheiding der machten - Begrip - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Directeur - Discretionaire macht

- Art. 153, eerste, tweede en vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld 
en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, staat het 
beginsel van de scheiding der machten eraan in de weg dat het over de regelmatigheid van de wijze van 
optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de onderstelling dat de 
grieven van de minister nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door die vergadering 
of haar bijzondere commissie die miskenning de procedure niet dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt 
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden.

Scheiding der machten - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Wijze van optreden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toetsing van het Hof - Omvang

- Art. 103 Grondwet 1994

UITVOERENDE MACHT

4 maart 2004C.03.0346.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, A.C., 2004, nr ...

Uitvoerende macht - Discretionaire bevoegdheid - Begrip

Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een 
beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid 
uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen (1). (1) Zie 
de conclusie O.M.
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Uitvoerende macht - Discretionaire bevoegdheid - Begrip

11 september 2003C.01.0114.N AC nr. 426

De motivering van de bestuurshandeling mag in een ander stuk dan de akte vermeld worden, maar dan moet 
vaststaan dat ze aan de beslissende overheid kan worden toegeschreven (1). (1) Zie R.v.St., C.V.B.A. 
Slipmuseum, nr 61.627 van 11 september 1996.

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Motivering - Vermelding

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Met afdoende motivering van de bestuurshandeling wordt bedoeld dat de beslissing voldoende door de 
motivering moet worden gedragen (1). (1) Cass., 3 feb. 2000, AR C.96.0380.N, nr 89.

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Motivering - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

2 december 2002C.98.0460.N AC nr. ...

De overheid die ambtshalve een handeling intrekt die aangetast is door een klaarblijkelijke onwettigheid zoals 
een kennelijke tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum van de beslissing, handelt niet in strijd met 
haar grondwettelijke en wettelijke opdracht, ook al zou die handeling ertoe kunnen strekken bepaalde rechten 
te verlenen.

Uitvoerende macht - Intrekking - Onwettige bestuurshandeling

27 juni 2002C.99.0553.N AC nr. 390

De omstandigheid dat de Koning verplicht is een verordenende bevoegdheid uit te oefenen door de regels vast 
te stellen volgens welke eerherstel wordt verleend maar deze bevoegdheid niet uitoefent, heeft niet 
noodzakelijk tot gevolg dat de tuchtoverheid zelf bevoegd wordt eerherstel te verlenen (1). (1) Het O.M. was 
van oordeel dat deze omstandigheid dit gevolg niet kon hebben.

Uitvoerende macht - Koning - Verordenende bevoegdheid - Tuchtzaken - Eerherstel - Regels - Niet-uitoefening

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

De wet die voorschrijft dat de Koning de wijze bepaalt waarop de tuchtstrafen kunnen worden uitgesproken 
en de regels vaststelt volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt verleend houdt een verplichting in voor de 
Koning.

Uitvoerende macht - Koning - Wet - Tuchtstraffen - Eerherstel - Procedure

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

18 september 2001P.99.1860.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, Cass., 18 sept. 2001, AR P.99.1860.N, A.C., 2001, nr...

Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid van de Koning

Wanneer een wet voorziet dat de Koning voor haar uitvoering de bijzondere modaliteiten van het overleg 
tussen de bevoegde gerechtelijk politionele en administratieve overheden bepaalt, blijkt dat de Koning 
beschikt, niet over een volstrekte verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Grondwet, maar enkel 
over een loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 108 Grondwet (1). (1) Zie de 
verwijzing in de conclusie van de procureur-generaal.

Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid van de Koning

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende bijzondere machtiging tot 
reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning krachtens de macht hem verleend door artikel 108 
van de Grondwet bij wijze van reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op 
voorwaarde dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of wijzigt (1). (1) Zie 
Cass., 16 september 1966, A.C., 1967, 70.

Uitvoerende macht - Koning - Artikel 108 Grondwet - Reglementeringsbevoegdheid

- Art. 3 Besl. W. 22 jan. 1945

- Art. 108 Grondwet 1994
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Krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning producten economisch 
reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading van aardolieproducten bij koninklijk besluit 
van 11 oktober 1971 en, met verwijzing naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze 
reglementering strafbaar stellen (1). (1) Zie Cass., 16 september 1966, A.C. 1967, 70.

Uitvoerende macht - Koning - Reglementeringsbevoegdheid - Besluitwet van 22 jan. 1945 - K.B. 11 okt. 1971 - Wettelijke 
grondslag

- Artt. 3 en 9 Besl. W. 22 jan. 1945

9 januari 2001P.99.1050.N AC nr. ...

Artikel 103, laatste lid, Grondwet, en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 laten de benadeelde toe zich voor 
het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar ministerie van de strafvordering jegens een minister 
aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, na daartoe het verlof te hebben gekregen van de kamer 
van volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig te maken (1). (1) Zie: R. Delange. Overwegingen over de strafrechterlijke verantwoordelijkheid en 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen, rede uitgesproken door de procureur-
generaal op de plechtige zitting van het Hof van cassatie op 1 september 1976, A.C., 1976, nr. 46; B. Van Den 
Broeck, De ontwikkeling van het stelsel der strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in België, 
C.D.P.K., 1999, 236 [252]; K. Audenaert, Een overzicht van 170 jaar strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
ministers, T.B.P., 2000, 357.

Uitvoerende macht - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - Burgerlijke partijstelling - 
Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - Mogelijkheden

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

9 januari 2001P.00.0992.N AC nr. ...

De uitstelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een benadeelde wegens een door 
artikel  103 Grondwet bedoeld misdrijf kan niet bij wege van een burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter (1). (1) Zie cass., 9 jan. 2001, A.R. nr. P.99.1050.N, nr.

Uitvoerende macht - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf - Uitoefening van de burgerlijke 
rechtsvordering - Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter - Geldigheid

- Art. 6 Wet 25 juni 1998

- Art. 103 Grondwet 1994

18 december 2000S.99.0095.F AC nr. ...

Een bericht tot wijziging van de sociale-zekerheidsbijdrage, waarvan aan de werkgever kennis is gegeven, is 
geen bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen.

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Begrip - Sociale zekerheid - Werknemers - Werkgever - Bijdrage - Wijzigingsbericht

- Art. 22 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

23 oktober 2000F.99.0107.F AC nr. ...

De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar van een belastingplichtige is geen 
administratieve overheid in de zin van de wet op de openbaarheid van bestuur (1). (1) Zie P. LEWALLE, La 
communication des documents administratifs en droit belge, in CUP, Formation permanente, droit 
administratif et constitutionnel, dl. II - 12.05.1995, p. 27; W.I.B. (1992) vóór de wijziging ervan bij Wet 15 
maart 1999.

Uitvoerende macht - Openbaarheid van bestuur - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Bezwaar

- Artt. 1, 4 en 5 Wet 11 april 1994

- Artt. 366, 367 en 374 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

3 februari 2000C.96.0380.N AC nr. ...

Met afdoende motivering van de bestuurshandeling wordt bedoeld dat de beslissing voldoende door de 
motivering moet worden gedragen.
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Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering

- Art. 3, tweede lid Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .

Uitvoerende macht - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Rechterlijke 
macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

De Grondwetgever heeft, vóór de herziening van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de 
rechterlijke macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en heeft het Hof, te dien einde, 
alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de 
arresten die het Hof in die hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de beslissingen van andere 
rechtscolleges heeft gedaan.

Uitvoerende macht - Hof van Cassatie - Verenigde kamers - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Rechterlijke 
macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen

- Artt. 103 en 125 Grondwet 1994

15 februari 1999S.98.0007.F AC nr. ...

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is 
bepaald, de werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hij zijn bezoldigde activiteit uitoefent 
zonder zijn controlekaart onmiddellijk te kunnen voorleggen aan de daartoe bevoegde persoon; de 
administratieve beslissing tot uitsluiting is een bestuurshandeling die uitdrukkelijk, afdoende en uitvoerig 
gemotiveerd moet worden.~

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Werkloosheid - Controle - 
Controlekaart - Voorlegging - Werkloze - Geen voorlegging - Bezoldigde activiteit - Gevolg - Administratieve sanctie - 
Uitsluiting - Uitvoerige motivering

- Artt. 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Een afdoende uitdrukkelijke motivering van een bestuurshandeling vereist evenredigheid tussen het gewicht 
en de motivering van de beslissing; die motivering moet uitvoeriger zijn, als een bestuur over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt.~

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering

- Art. 3, tweede lid Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

4 februari 1999C.97.0185.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass. 4 feb. 1999, A.R. C.97.0185.F, A.C. 1999, n°...~

Uitvoerende macht - Koninklijk besluit - Aftredende ministers - Lopende zaken

De aftredende ministers blijven bevoegd om de lopende zaken af te handelen die zonder uitstel moeten 
worden opgelost en die, aangezien ze geen belangrijk politiek probleem aan de orde stellen, volgens de 
gewone procedure, binnen de normale termijnen behandeld worden en onderworpen zijn aan de 
verschillende bij de wet ingestelde procedures.~

Uitvoerende macht - Koninklijk besluit - Aftredende ministers - Lopende zaken

8 december 1997S.97.0032.F AC nr. ...

De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 21 dec. 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen, worden 
afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de 
schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die bepaling geen volstrekte 
verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid.

Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid - Aard - Pensioen - Werknemers - Solidariteitsbijdrage

- Art. 68, vierde en zevende lid Wet 30 maart 1994

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

18 december 1996P.96.1535.F AC nr. ...
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De administratieve beslissingen worden krachtens artikel  62, Vreemdelingenwet, met redenen omkleed; de 
ministeriële beslissing om de vreemdeling zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden en hem te dien 
einde in hechtenis te stellen, moet met redenen omkleed worden, ongeacht de motivering van het bevel om 
het grondgebied te verlaten.

Uitvoerende macht - Administratieve maatregel - Motivering - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Beslissing tot terugleiding naar de grens - Hechtenis te dien einde

- Artt. 7, tweede en derde lid, en 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

3 oktober 1996C.95.0374.F AC nr. ...

De administratieve akte van erkenning doet geen enkel subjectief recht ontstaan ten voordele van de 
belanghebbenden; zij kan te allen tijde ingehouden worden.~

Uitvoerende macht - Administratieve akte - Akte van erkenning - Begrip - Inhouding

Noot J.F.L., onder Cass. 3 okt. 1996, A.R. C.95.0374.F, A.C. 1996, nr...~

Uitvoerende macht - Administratieve akte - Akte van erkenning - Begrip - Inhouding

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt 
vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en 
niet voor het Hof van cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk 
proces verloren heeft.

Uitvoerende macht - Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de minister niet te 
beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde feit - Eerlijk proces

- Art. 103 Grondwet 1994

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De discretionaire beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een minister of een 
staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van cassatie te brengen, betreft alleen de 
betrokken minister of staatssecretaris; zij kan niet beletten dat het Hof van cassatie oordeelt over andere 
justitiabelen jegens welke die vergadering niet bevoegd is.

Uitvoerende macht - Kamer van volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister of een staatssecretaris niet te 
beschuldigen

- Artt. 103 en 104 Grondwet 1994

Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van 
de ministers moeten beoordelen, staat het alleen aan de Rechterlijke macht de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die voor hem verschijnen en de wet gelijkelijk toe te 
passen.

Uitvoerende macht - Politieke verantwoordelijkheid van de ministers - Parlement - Rol

20 februari 1996P.96.0144.N AC nr. ...

Bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een 
welbepaalde plaats", met toepassing van de artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en 75, § 2, van het K.B. 
van 8 okt. 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, treedt de minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de 
Koning; geen wettelijke bepaling vereist dat de minister of zijn gemachtigde hierbij verwijst naar de Koning.

Uitvoerende macht - Minister van Binnenlandse Zaken - Vreemdeling - Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot 
vasthouden in een welbepaalde plaats" - Rechtskracht

- Art. 75, § 2 KB 8 okt. 1981

- Artt. 52 en 74.6, § 1 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...
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Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet tot uitvoering van artikel 90 Gw. - 
Verenigbaarheid met artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 I.V.B.P.R.

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon een lid van de regering krachtens de oude artt. 90 en 134 Gw. voor 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van gemeen recht, 
anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriële functie die, op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet 
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof een discretionaire macht 
toekenden om hen te berechten, met karakterisering van het misdrijf en bepaling van de straf; de ministeriële 
verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een in de uitoefening van de functie gepleegd feit, dat, op het 
ogenblik waarop het werd gepleegd, geen bij de strafwet omschreven misdrijf was of op een bij de strafwet 
omschreven misdrijf.

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet tot uitvoering van artikel 90 Gw.

De overgangsbepaling van artikel  103 Gw. is van toepassing zowel op de feiten, die voorafgaan aan de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 als op de feiten die daarop volgen.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Artikel 103, 
overgangsbepaling, Gw. (1994) - Werking in de tijd

De grondwetswijziging van 5 mei 1993 heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, 
het Hof van cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend door het oude 
artikel  134 Gw. om zelf het misdrijf te omschrijven en de straf te bepalen, maar ze heeft voor het overige het 
stelsel van die verantwoordelijkheid onveranderd gelaten.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Artikel 103, Gw. 
(1994) - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet tot uitvoering van het oude artikel 90 en het nieuwe artikel 103 
Gw. - Grondwetswijziging van 5 mei 1993

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Het ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude artikel  90 en het nieuwe artikel  103 Gw. belet niet dat 
het Hof, in verenigde kamers, de discretionaire macht heeft om, overeenkomstig de overgangsbepaling van 
voornoemd artikel  103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht, te berechten in de gevallen en met toepassing van de 
straffen die in de strafwetten zijn bepaald.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Artikel 90, Gw. (1831) - 
Artikel 103, Gw. (1994) - Ontbreken van een uitvoeringswet

Wanneer het Hof van cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld 
en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, staat het 
beginsel van de scheiding der machten eraan in de weg dat het over de regelmatigheid van de wijze van 
optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de onderstelling dat de 
grieven van de minister nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door die vergadering 
of haar bijzondere commissie die miskenning de procedure niet dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt 
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden.

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Wijze 
van optreden van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toetsing van het Hof - Omvang

- Art. 103 Grondwet 1994
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Wanneer het Hof een minister moet berechten, gedraagt het Hof van cassatie, verenigde kamers, zich, wat de 
rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe werking in de nationale rechtsorde, die vervat zijn in het 
E.V.R.M. en in het I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van 
toepassing zijn op alle strafrechtsplegingen, alsook naar de algemene rechtsbeginselen, en past het de vormen 
bepaald in boek II, eerste titel, hoofdstuk II, Sv. met als opschrift "correctionele rechtbanken" toe voor zover zij 
verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende met verenigde 
kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen de volledige uitoefening van het 
recht van verdediging en waarborgen een eerlijk proces.

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, overgangsbepaling, Gw. (1994) - Wijze 
van optreden - Toepasselijke normen

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Wanneer het Hof van cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever 
op door toepassing te maken van de bestaande regels betreffende de wijze van optreden.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, overgangsbepaling, Gw. (1994) - Wijze 
van optreden van het Hof - Toepassing van bestaande regels - Geen uitoefening van de wetgevende macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

Wanneer een minister die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, kritiek heeft op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de 
verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof na of het gebruik van die term de 
beschuldigde belet kennis te nemen van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig 
gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof dat het gebruik 
van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt.

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - 
Dagvaarding - Verwoording van de telastleggingen - Gebruik van de term "inzonderheid" - Recht van verdediging

- Art. 103 Grondwet 1994

Noot J.V., Cass., Verenigde kamers, 12 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, A.C., 1996, nr ...~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Bevoegdheid van het Hof - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Artikel 103, 
Gw. (1994) - Ontbreken van een uitvoeringswet

Ook al heeft het Hof van cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en verzuimen van de ministers die in 
de de strafwetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artt. 
bepaalde straffen, een discretionaire macht om ze te berechten, is die macht slechts discretionair in de mate 
dat zij het Hof ertoe verplicht de normen te erkennen volgens welke de rechtspleging moet worden gevoerd.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Artikel 103, overgangsbepaling, Gw. (1994) - Wijze 
van optreden van het Hof - Discretionaire macht

- Art. 103, overgangsbepaling Grondwet 1994

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de uitspraak uit te stellen tot is beslist over de strafvordering 
ten laste van een persoon die in een andere zaak is betrokken wegens een misdrijf dat aan de basis zou liggen 
van de vervolgingen tegen die beklaagde voor het Hof, zegt het Hof, nu het overweegt dat het in een later 
stadium van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewijzen zal oordelen, dat de 
uitspraak niet dient te worden uitgesteld.~

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor 
het Hof - Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de uitspraak

- Art. 103 Grondwet 1994

Uitvoerende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor 
het Hof - Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994
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25 januari 1996D.94.0015.N AC nr. ...

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de 
raad moet verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing is.~

Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Tuchtzaak - Orde der apothekers - Provinciale raad - 
Beslissing dat de apotheker moet verschijnen

- Art. 20, derde lid KB 29 mei 1970

- Art. 20, § 1, laatste lid KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

Uitvoerende macht - Machtsoverdracht - Besluiten - Koning - Minister - Wetten

Uitvoerende macht - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

In beginsel bevat een ministeriële circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan 
boven een K.B., o.m. inzake het geldelijk statuut in het onderwijs.~

Uitvoerende macht - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

- Artt. 5, c, en 44bis KB 15 april 1958

- Artt. 37 en 107, tweede lid Grondwet 1994

Behoudens machtiging door de Koning en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of 
detailkwesties gaat, mag een minister niet afwijken van een koninklijk besluit.~

Uitvoerende macht - Machtsoverdracht - Besluiten - Koning - Minister

- Art. 37 Grondwet 1994

13 oktober 1994C.93.0436.F AC nr. ...

Met name bij verzuim van aangifte, worden de partijen van de in het Wetboek der successierechten 
vastgestelde fiscale boeten vrijgesteld "indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn", waarbij de beoordeling van 
de fout onder de bevoegdheid valt van de rechterlijke macht; de bepaling van voormeld wetboek, volgens 
welke de minister van Financiën "beslist over de bezwaren die de kwijtschelding van de fiscale boeten tot 
voorwerp hebben", kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe; meer bepaald, verleent zij aan de 
minister niet de bevoegdheid om de rechter te vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen 
dat zij niet in fout zijn.

Uitvoerende macht - Bevoegdheid - Grenzen - Successierechten - Vervolgingen en gedingen - Fiscale boeten - 
Kwijtschelding - Bezwaar - Minister van Financiën

- Artt. 126 tot 128, 131 en 141, tweede lid Wetboek van Successierechten

WETGEVENDE MACHT

8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling - Beperking

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Wetgevende macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek
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4 juni 1996P.95.0497.N AC nr. ...

De rechterlijke macht vermag de wenselijkheid van een bepaling van een gemeentelijk politiereglement niet te 
beoordelen.~

Wetgevende macht - Wenselijkheid van een bepaling van een gemeentelijk politiereglement - Toetsingsbevoegdheid van de 
rechterlijke macht

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt 
vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en 
niet voor het Hof van cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk 
proces verloren heeft.

Wetgevende macht - Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de minister niet te 
beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde feit - Eerlijk proces

- Art. 103 Grondwet 1994

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De discretionaire beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een minister of een 
staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van cassatie te brengen, betreft alleen de 
betrokken minister of staatssecretaris; zij kan niet beletten dat het Hof van cassatie oordeelt over andere 
justitiabelen jegens welke die vergadering niet bevoegd is.

Wetgevende macht - Kamer van volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister of een staatssecretaris niet te 
beschuldigen

- Artt. 103 en 104 Grondwet 1994

Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van 
de ministers moeten beoordelen, staat het alleen aan de Rechterlijke macht de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die voor hem verschijnen en de wet gelijkelijk toe te 
passen.

Wetgevende macht - Parlement - Rol - Politieke verantwoordelijkheid van de ministers

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld 
en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, staat het 
beginsel van de scheiding der machten eraan in de weg dat het over de regelmatigheid van de wijze van 
optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de onderstelling dat de 
grieven van de minister nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door die vergadering 
of haar bijzondere commissie die miskenning de procedure niet dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt 
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden.

Wetgevende macht - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Wijze 
van optreden van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toetsing van het Hof - Omvang

- Art. 103 Grondwet 1994

MACHTSOVERSCHRIJDING

13 oktober 2003S.03.0010.F AC nr. 493

Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig is omdat hij 
daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij 
zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet 
(1). (1) Zie Cass., 19 maart 1992, AR 9122, nr 384; 1 maart 2001, AR C.00.0155.F, nr 121; 19 april 2001, AR 
C.00.0161.F, nr 215.

 - Eindvonnis - Rechterlijk gewijsde - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Onderscheid

- Artt. 19 en 24 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2003C.03.0123.F AC nr. 186
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De rechter die een rechtscollege leidt en een beschikking wijst waarin hij een andere rechter aanwijst om op 
een rechtszitting een rechter te vervangen die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft uitspraak te 
doen over de zaken die hij in beraad heeft genomen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en de 
zaken die ab initio teruggenomen zullen moeten worden naar de algemene rol te verwijzen, overschrijdt zijn 
bevoegdheid.

 - Zaak die door een rechter in beraad is genomen - Rechter verzuimt gedurende meer dan zes maanden uitspraak te doen - 
Aanwijzing van een andere rechter bij beschikking van de rechter die het rechtscollege leidt

- Artt. 652, 779, tweede lid, en 1088 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling voorziet in een andere vordering tot nietigverklaring van de handelingen waarbij de 
rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de openbare en 
ministeriële ambtenaren of van de balie hun bevoegdheid zouden hebben overschreden, dan die waarbij die 
handelingen door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de Minister van Justitie, 
aangebracht worden bij dat Hof (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Nietigverklaring van handelingen die machtsoverschrijding opleveren - Verzoekende partij

- Artt. 610 en 1088, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

 - Nietigverklaring van handelingen die machtsoverschrijding opleveren - Verzoekende partij

19 april 2001C.00.0161.F AC nr. ...

Machtsoverschrijding wordt door een rechter gepleegd wanneer hij uitspraak doet over een geschilpunt dat bij 
hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover 
definitief uitspraak heeft gedaan (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1992, A.R. 7861, nr. 571.

 - Rechtbanken - Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten volle 
uitoefent - Nieuwe beslissing van dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 1998C.96.0449.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing van artikel   1088 Ger.W., 
vernietigt het Hof de uitspraak van de correctionele rechtbank die een beklaagde veroordeelt tot vergoeding 
van de schade veroorzaakt door een misdrijf waarvoor hij niet veroordeeld werd, en aldus met schending van 
artikel   4 V.T.Sv. uitspraak doet over een vordering tot schadevergoeding die niet gegrond is op het vervolgde 
misdrijf dat oorzaak is van de schade.

 - Strafrechter - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing die schadevergoeding toekent - Beklaagde niet veroordeeld wegens 
het misdrijf dat de oorzaak is van de schade

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek

26 maart 1997P.97.0249.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de vordering tot vernietiging, wegens machtsoverschrijding, van een beslissing van het 
openbaar ministerie waarbij de mededeling van een dossier geweigerd wordt, wanneer de voornoemde 
vordering niet is ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie.~

 - Aangifte - Vordering tot vernietiging - Ontvankelijkheid

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

 - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

 - Machtsoverdracht - Uitvoerende macht - Besluiten - Koning - Minister - Wetten

In beginsel bevat een ministeriële circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan 
boven een K.B., o.m. inzake het geldelijk statuut in het onderwijs.~

 - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

- Artt. 5, c, en 44bis KB 15 april 1958
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- Artt. 37 en 107, tweede lid Grondwet 1994

Behoudens machtiging door de Koning en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of 
detailkwesties gaat, mag een minister niet afwijken van een koninklijk besluit.~

 - Machtsoverdracht - Uitvoerende macht - Besluiten - Koning - Minister

- Art. 37 Grondwet 1994

17 november 1994C.93.0420.F AC nr. ...

De beslissing van de minister van Justitie om al dan niet aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
voorschriften te geven om bij dat Hof aangifte te doen van een beweerde machtsoverschrijding is geen 
handeling van een administratieve overheid, in de zin van artikel  14 Wet Raad van State; de Raad van State 
kan er dan ook geen kennis van nemen.

 - Aangifte bij het Hof van Cassatie op voorschrift van de minister van Justitie - Uitoefening van de rechterlijke macht - 
Deelneming van de minister van Justitie - Raad van State - Bevoegdheid

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek

MAKELAAR

27 oktober 2003D.02.0023.F AC nr. 529

Binnen dertig dagen na de ontvangst van het door de kandidaat-stagiair-vastgoedmakelaar bij aangetekend 
schrijven toegezonden dossier, betekent het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars hiervan ontvangst aan 
eiser en duidt het aan of dit dossier volledig is of vermeldt het (de) ontbrekende stuk(ken) die nog ingeleverd 
dienen te worden opdat het dossier als volledig beschouwd zou kunnen worden; de kandidaat beschikt over 
dertig dagen om de ontbrekende stukken in te dienen; uit die regel volgt evenwel niet dat, wanneer het 
Instituut niet binnen dertig dagen de stukken preciseert die eiser had moeten indienen opdat zijn dossier 
volledig zou zijn, de inschrijving of herinschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de stagiairs 
noodzakelijkerwijze uitwerking krijgt.

 - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Stage - Lijst van stagiairs - Inschrijving - Herinschrijving - 
Verzoek - Ontvankelijkheid - Ontbrekend stuk - Kennisgeving - Gebrek aan informatie

- Artt. 3, § 4 en 16, § 4 Stagereglement van het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars

23 januari 2003D.02.0015.F AC nr. 54

Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars erin bestaat de 
regels van de plichtenleer van het beroep van vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand 
bij koninklijk besluit verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden niet 
beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad vastgelegde regels (1). (1) Cass. 
30 nov. 2001, A.R. D.00.0008.F, nr. 659; Plechtige openingsrede, 1 sept. 2000, proc.-gen. J. du Jardin, 
"Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", 
Belgisch Staatsblad, 2000, p. 11-16.

 - Vastgoedmakelaars - Schendingen van de regels van de plichtenleer van het beroep - Regels van plichtenleer vastgelegd 
door de nationale raad van het Beroepsinstituut - Overtreding van die regels - Andere overtredingen - Bevoegdheid tot 
beoordeling van de tuchtoverheden

- Artt. 2, § 1, 5° en 7, § 1 Wet 1 maart 1976

21 juni 2002C.01.0294.F AC nr. 377

De aanvraag om inschrijving op de lijst van de stagiaires vastgoedmakelaars moet vergezeld zijn van een 
dossier waaruit met name blijkt dat de voorwaarden bepaald in artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 
september 1993 zijn vervuld, aan de hand van een eensluidend verklaard afschrift van het diploma van de 
kandidaat of van een evenwaardig attest dat is afgeleverd door de examenjury van de hogescholen die 
ingericht of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap aan de studenten die er regelmatig zijn 
ingeschreven; een vrije leerling is geen regelmatig ingeschreven leerling.

 - Vastgoedmakelaar - Lijst - Aanvraag om inschrijving - Diploma's - Hogescholen die ingericht of gesubsidieerd zijn door de 
Franse Gemeenschap - Vrije leerling

- Artt. 15, 22 tot 25, 44 en 45 Decr.Fr.Gem. 5 aug. 1995
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- Art. 5, § 1 Decr.Fr.Gem. 9 sept. 1996

- Art. 5, § 1, 1° KB 6 sept. 1993

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

 - Vastgoedmakelaar - Vastgoedbemiddeling - Vaste beroepsgebruiken - Inschrijving - Vereiste

Vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet, ongeacht de controle die hierop wordt 
uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, kunnen niet tot gevolg hebben dat een persoon van de voor 
een vastgoedmakelaar vereiste inschrijving wordt vrijgesteld voor de uitoefening van activiteiten van 
vastgoedbemiddeling (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van 
dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest 
evenwel onverenigbaar leken.

 - Vastgoedmakelaar - Vastgoedbemiddeling - Vaste beroepsgebruiken - Inschrijving - Vereiste

- Art. 4, aanhef en 1° KB 6 sept. 1993

30 november 2001D.00.0008.F AC nr. ...

Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars erin bestaat de 
regels van de plichtenleer van het beroep van vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand 
bij koninklijk besluit verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden niet 
beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad vastgelegde regels (1). (1) Zie 
Cass., 23 sept. 1968, (AC, 1969, 84).

 - Vastgoedmakelaars - Schendingen van de regels van de plichtenleer van het beroep - Regels van plichtenleer vastgelegd 
door de nationale raad van het Beroepsinstituut - Overtreding van die regels - Andere overtredingen - Bevoegdheid tot 
beoordeling van de tuchtoverheden

- Artt. 2, § 1, 5° en 7, § 1 Wet 1 maart 1976

30 november 2000D.99.0013.F AC nr. ...

Een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut dat voor dienstverlenende intellectuele beroepen is 
opgericht, kan slechts op geldige wijze  beraadslagen indien ten minste de voorzitter of de ondervoorzitter, 
twee werkende of plaatsvervangende leden en de rechtskundige bijzitter of diens plaatsvervanger aanwezig 
zijn.

 - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Uitvoerende kamer - Beraadslaging - Vereiste 
aanwezigheden

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 7, § 1 en 44 KB 27 nov. 1985

3 september 1998D.96.0017.N AC nr. ...

Niet een Belgisch universitair diploma als zodanig verleent toegang tot het beroep van accountant, maar het 
diploma dat de vakken vermeldt die moeten aantonen dat de kandidaat de vereiste theoretische kennis heeft 
voor het verkrijgen van de vrijstelling van het examen;  de houder van een diploma dat niet aan deze 
voorwaarden voldoet kan niet gemachtigd worden om inschrijving te nemen op de lijst van de stagiairs-
vastgoedmakelaars.

 - Vastgoedmakelaar - Gereglementeerd beroep - Lijst van stagiairs - Opname - Voorwaarden - Diploma - Accountant

- Art. 5, § 1, 1°, a) KB 6 sept. 1993

- Art. 2 KB 20 april 1990 houdende vaststelling van het programma en de voorwaarden voor het 
bekwaamheidsexamen van accountant

- Art. 2 KB 22 nov. 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants

- Art. 13, §§ 2 en 3 KB 20 april 1990 betreffende de stage van de kandidaat-accountants

- Art. 72 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

MANDELIGHEID

4 december 2003C.02.0571.N AC nr. 622
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De enkele omstandigheid dat een nabuur voordeel haalt uit een vooraf bestaande muur houdt geen 
bezitsaanmatiging van die muur in (1). (1) Cass., 22 juni 1990, AR 6897, nr 619.

 - Vooraf bestaande muur - Voordeel voor een nabuur - Bezitsaanmatiging

- Art. 661 Burgerlijk Wetboek

Het enkele feit dat van essentiële functies van een vooraf bestaande muur gebruik wordt gemaakt houdt geen 
bezitsaanmatiging van die vooraf bestaande muur in.

 - Vooraf bestaande muur - Gebruik van essentiële functies - Bezitsaanmatiging

- Art. 661 Burgerlijk Wetboek

28 juni 2001C.99.0527.F AC nr. ...

Art. 661 B.W. wordt geschonden door de beslissing die niet vaststelt dat de ingebruikneming van een 
scheidingsmuur, eigendom van een buur, een bezitsaanmatiging of een feitelijkheid oplevert waartegen de 
eigenaar van de muur zich kan verzetten en die van die aard is dat daaruit de ondubbelzinnige wil blijkt van de 
inbezitnemer om de mandeligheid van de scheidingsmuur te verwerven (1). (1) Het O.M. had het Hof verzocht 
om op een vroegere beslissing terug te komen, die was gewezen op de eensluidende conclusie van procureur-
generaal Krings (zie concl. cass., 18 feb. 1983, AR. 3602, nr. 344) volgens welke artikel  661 alleen betrekking 
heeft op de gevolgen van de toe-eigening of van de feitelijkheid voor de mandeligheid en niet op de begrippen 
toe-eigening of feitelijkheid, en het middel derhalve niet ontvankelijk is. Subsidiair concludeerde hij dat het 
middel niet gegrond was, in zoverre de door de appèlrechters in aanmerking genomen feitelijke gegevens "un 
contact matériel entre les deux immeubles" opleverden zoals het Franse Hof van Cassatie dat noemt (Fr. Cass., 
8 maart 1972, JCP, 1972, 17.248) en daaruit de ondubbelzinnige wil van degene die zich het bezit aanmatigt 
blijkt om de mandeligheid van de muur af te kopen.

 - Gedwongen afkoop - Inbezitneming

- Art. 661 Burgerlijk Wetboek

20 mei 1999C.98.0073.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die vaststelt dat de aangrenzende onroerende goederen, voor ze door 
de partijen werden verkregen, één geheel vormden en dat één van de partijen later een gebouw heeft 
opgericht dat steunde op de muur van het aangrenzende gebouw die de scheiding tussen de twee erven 
vormt, en vervolgens overweegt dat het vermoeden van mandeligheid van toepassing blijft als de muur voor 
het achteraf optrekken van het gebouw geen scheiding tussen gebouwen vormde.

 - Naburige gebouwen - Achtereenvolgende constructies - Scheidingsmuur - Vermoeden van mandeligheid

- Art. 653 Burgerlijk Wetboek

2 september 1994C.93.0460.N AC nr. ...

Krachtens artikel  661 B.W. kan de eigenaar van een privatieve scheidingsmuur de prijs voor het gemeen 
maken van die muur van zijn nabuur vorderen, indien en voor zover deze van de muur op zodanige wijze 
gebruik maakt dat hij zich het medebezit daarvan aanmatigt, aldus inbreuk pleegt op het uitsluitende 
eigendomsrecht van zijn nabuur en daarmee redelijkerwijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de 
muur voor gemeen te houden.~

 - Gedwongen afkoop - Aanmatiging medebezit

MATEN EN GEWICHTEN

12 maart 2002P.00.1500.N AC nr. 175

Bevoegde ambtenaren, die vaststellingen van verkeersovertredingen verrichten met bemande automatisch 
werkende toestellen die nog niet geijkt zijn, plegen geen inbreuk op de wet van 16 juni 1970 betreffende de 
meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

 - Wegverkeer - Vaststelling met bemande automatisch werkende toestellen - Niet geijkte toestellen

- Artt. 12, § 4, en 26 Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de 
meetwerktuigen

- Artt. 62 en 70 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968
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MEINEED

22 oktober 2003P.03.1030.F AC nr. 519

Het misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of boedelbeschrijving, vereist alleen een 
algemeen bedrieglijk opzet (1). (1) Cass., 29 sept. 1992, AR 5733, nr 634.

 - Moreel bestanddeel

- Art. 226, tweede lid Strafwetboek

14 oktober 2003P.03.0548.N AC nr. 497

Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat de eed bij boedelbeschrijving slechts geldig kan worden afgelegd in 
het eindproces-verbaal van die boedelbeschrijving (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1981, AC, 1981-82, nr 233; S. Van 
Overbeke, Meineed bij verzegeling of boedelbeschrijving, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, nrs 64 e.v. Te dezen bleek uit de vaststellingen van de 
bestreden beslissing dat eiseres in cassatie de eed aflegde op de laatste vacatie van de boedelbeschrijving 
waarop zij in persoon aanwezig was en haar vertegenwoordiger op een latere vacatie geen verklaringen meer 
aflegde.

 - Boedelbeschrijving - Tijdstip van eedaflegging

- Art. 1183, aanhef, 11° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 226 Strafwetboek

7 mei 2002P.02.0262.N AC nr. 277

Nu de rechter in strafzaken, op de vordering van de burgerlijke partij, onaantastbaar in feite oordeelt zowel 
over de mogelijkheid van het bestaan van schade die volgt uit het misdrijf, als over de aard en de omvang 
ervan, vermag de rechter die oordeelt dat de burgerlijke partij aannemelijk maakt dat het beweerde misdrijf 
van valse eed bij boedelbeschrijving voor haar reële, persoonlijke schade heeft veroorzaakt en dat die schade 
ook moreel kan zijn, wettig te beslissen dat de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk is en dat de 
strafvordering op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht (1). (1) Zie cass., 9 nov. 1993, R.W. 1993-94, 881 
en de noot S. VAN OVERBEKE.

 - Valse eed bij boedelbeschrijving - Burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - Persoonlijke schade

- Art. 226 Strafwetboek

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

22 oktober 1996P.94.0906.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat, bij de boedelbeschrijving die tot doel heeft alle baten en lasten 
van een onverdeelde nalatenschap vast te stellen, personen die in het bezit zijn van de sleutel van het sterfhuis 
de eed moeten afleggen dat zij niets hebben verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen kennis 
dragen.~

 - Nalatenschap - Boedelbeschrijving - Eed - Persoon die de plaatsen bewoond heeft

- Art. 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek

Verduistering in de zin van artikel  1183, 11° Ger.W. slaat ook op schenkingen die door de erflater zijn gedaan. 
(Impliciet).~

 - Nalatenschap - Boedelbeschrijving - Eed - Verduistering

MERKEN

BENELUX-MERK

13 mei 2004C.00.0472.N AC nr. 257
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Bij de voor de weigering van inschrijving van een depot door het Benelux-Merkenbureau en het verhaal bij het 
bevoegde Hof daartegen voorziene procedures gaat het om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde 
teken aan de in Benelux-Merkenwet vermelde criteria.

Benelux-merk - Depot - Inschrijving - Benelux-Merkenbureau - Weigering - Verhaal bij het bevoegde hof - Procedures - Aard

- Artt. 6bis, inz. eerste lid en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

Het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg mag 
slechts een bevel tot inschrijving van een depot geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in 
zoverre het Benelux-Merkenbureau, na onderzoek, ook een beslissing heeft genomen in verband met die 
bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing die dezelfde volledige klasse aanbelangde (1). (1) 
Benelux Hof, 15 dec. 2003, nr A 2002/2, met andersluidende conclusie van de Heer J. du Jardin, eerste adv.-
gen., hoofd van het parket van het Benelux Hof.

Benelux-merk - Depot - Inschrijving - Benelux-Merkenbureau - Onderzoek - Beslissing - Omvang - Hof van beroep - Bevel tot 
inschrijving - Perken

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

Het hof van beroep te Brussel, waartoe de deposant, na de weigering van het Benelux-Merkenbureau het 
depot in te schrijven, zich wendt teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen, kan alleen 
oordelen of die weigering al dan niet terecht is, wat inhoudt dat dit hof alleen maar die gegevens in 
aanmerking kan nemen op grond waarvan het bureau heeft beslist of had moeten beslissen en waaruit is af te 
leiden dat dit hof geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het bureau vallen of die 
niet aan het bureau zijn voorgelegd (1). (1) Benelux Hof, 15 dec. 2003, nr A 2002/2, met andersluidende 
conclusie van de Heer J. du Jardin, eerste adv.-gen., hoofd van het parket van het Benelux Hof.

Benelux-merk - Depot - Inschrijving - Benelux-Merkenbureau - Weigering - Hof van beroep - Toetsing

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de inoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en 
inzonderheid of de bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een 
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het Benelux-Merkenbureau, de 
deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en het Benelux-
Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, 
moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 
9454, nr. 48.

Benelux-merk - Depot - Teken - Benelux-Merkenbureau - Weigering - Rechterlijke toetsing - Bevel tot gedeeltelijke 
inschrijving - Geoorloofdheid - Vraag om uitlegging - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een 
verzoek van een partij op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te 
bieden hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de bevoegdheid van 
de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof in de regel die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9454, nr. 48.

Benelux-merk - Depot - Teken - Rechterlijke toetsing - Bevoegdheid - Ambtshalve reden - Nationale procesregels - 
Toepasselijkheid - Vraag om uitlegging - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

6 juni 2003C.01.0503.N AC nr. 340

Wanneer de merkhouder zich, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 13.A.1 Benelux Merkenwet, 
op grond van zijn uitsluitend recht verzet tegen het gebruik van het merk, draagt diegene die door de 
merkhouder wordt aangesproken en zich op uitputting beroept daarvan de bewijslast (1). (1) Wet 19 maart 
1962, artikel 13.A.9 (oud A.8) zoals hernummerd bij artikel  I, I, Prot. 7 augustus 1996, goedgekeurd bij Wet 
van 3 juni 1999, B.S. 26 oktober 1999.

Benelux-merk - Uitsluitend recht van de merkhouder - Verzet tegen gebruik - Uitputtingsbeginsel - Bewijslast
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- Artt. 13.A.1 en 13.A.9 Eenvormige Beneluxwet op de merken

5 april 2001C.98.0563.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass. 5 april 2001, AR C.98.0563.F, AC 2001, nr...

Benelux-merk - Benelux Merkenwet - Overeenstemming

De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht slechts verzetten tegen het gebruik van een met 
zijn merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke 
waren indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van 
associatiegevaar met het oudere merk (1) (2). (1) Zie concl. O.M. (2) Art. 13, A, Benelux-Merkenwet vóór de 
wijziging ervan bij het Protocol van 2 dec. 1992, goedgekeurd bij W. 11 mei 1995.

Benelux-merk - Benelux Merkenwet - Overeenstemming

- Art. 13, A Eenvormige Beneluxwet op de merken

9 februari 2001C.95.0148.N AC nr. ...

Op grond van artikel  13A, aanhef en onder 1, Benelux-Merkenwet, kan de merkhouder zich slechts verzetten 
tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken indien daardoor bij het publiek verwarring 
kan ontstaan; gevaar voor verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee merken 
wegens hun overeenstemmende inhoud zou kunnen anssociëren (1). (1) Ben.GH. 2 okt. 2000, nr A 98/3, met 
concl. van de H. du Jardin, adv.-gen. bij het Ben.GH. Wat de rechtspraak betreft voorafgaand aan de 
interpretatie van artikel  13A (oud) conform de Richtlijn 89/104/EEG en de vervanging van dit artikel  door het 
Protocol van 2 dec. 1992, zie ook cass., 29 sept. 1988, AR nr 7992, nr 60, en de verwijzingen in de voetnoot.

Benelux-merk - Artikel 13A, aanhef en 1, Benelux Merkenwet - Overeenstemming - Associatie - Gevaar voor verwarring

- Art. 13, A, aanhef en onder 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken

Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake wanneer, mede gezien de bijzonderheden van 
het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk en het teken, elk in zijn geheel en in 
onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds 
daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken is geconfronteerd, associaties tussen het 
teken en het merk worden gewekt; van gevaar voor associatie is sprake zo dit gevaar aanwezig kan worden 
geacht bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken 
waren of diensten (1); het criterium betekenisvol deel van het publiek wijkt daarvan niet af (2). (1) Ben.GH. 2 
okt. 2000, nr A 98/3, met concl. van de H. du Jardin, adv.-gen. bij het Ben.GH. Dit arrest beslist tevens dat, ook 
bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring van het overeenstemmend teken met het merk (zie 
samenvatting sub 3° en 4°), moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en 
oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. (2) Art. 13A voordat het werd vervangen 
bij het Protocol van 2 dec. 1992, in werking getreden op 1 jan. 1996; volgens het in de bovenstaande voetnoot 
vermelde arrest moeten de bewoordingen van artikel  13A (oud) na 31 dec. 1992 worden uitgelegd conform 
artikel  5 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 dec. 1988 (89/104/EEG), zoals dit uitgelegd is 
o.m. door het arrest op 11 nov. 1997 gewezen door het H.v.J. (nr C-251/95, Jur. 1997, I-1691, inzake het merk 
Sabel).

Benelux-merk - Artikel 13A (oud), Benelux Merkenwet - Overeenstemming - Gevaar voor associatie - In aanmerking te 
nemen publiek

- Art. 13.A.1° Eenvormige Beneluxwet op de merken

22 december 2000C.00.0135.N AC nr. ...
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Om als merk te worden beschermd moet een teken geschikt zijn om een merk te vormen en een 
onderscheidend vermogen hebben; een kleur kan onder die beide voorwaarden als merk fungeren (1). (1) 
Benelux Hof, 9 feb. 1997, Jur. 1975-79, 27 (zaak Centrafarm/Beecham) en 9 maart 1977, Jur. 1975-79, 48 (zaak 
ADG/Leeferink) wat de geschiktheid van een teken betreft en dezelfde arresten alsook 16 dec. 1991, Jur. 1991, 
16 (zaak Burberry's/Bossi), wat het onderscheidend vermogen van een teken betreft. Zie ook: L. WICHERS 
HOETH, Kort commentaar op de Beneluxmerkenwet, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, artikel  1, nr 7. C. GIELEN en 
L. WICHERS HOETH, Merkenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, nrs 375 e.v.; A. BRAUN, Précis des marques, 
Brussel, Larcier, 1995, nrs 37-39, 70-73. Zie tevens P. EECKMANKleur, kleurencombinatie of tint als merk", R.W. 
1977-78, 1153-1168; R. KOOPSKleur, de albino onder de merken?", BMM Bulletin 1994, 23-30. Het 
geannoteerde arrest is de eerste uitspraak van het Hof m.b.t. de geschiktheid van een kleur op zich om als 
merk te dienen. De zaak kan gesitueerd worden tegen de achtergrond van enkele recente depots van kleuren 
als gemeenschapsmerk (zie de uitspraken OHMI, derde kamer van beroep, 18 dec. 1998, (zaak 
R122/1998-3ligth green", J.O. OHMI 4/99, 605), tweede kamer van beroep, 19 april 2000 ("orange", nog niet 
gepubliceerd), r.o. 13 en aldaar vermelde uitspraken die verwijzen naar de principiële beschermbaarheid van 
een kleur(tint) of -combinatie als gemeenschapsmerk) of als nationaal merk (bv. Hof 's-Gravenhage, 4 juni 
1998, IER, 1998, 161 ("oranje"). In dit kader kan ook nog de houding van het Benelux Merkenbureau (te dezen 
eiser) worden vermeld, dat, m.b.t. een teken dat uitsluitend uit een kleur bestond, de politiek hanteerde van 
de inschrijving op voorwaarde dat bewijsstukken werden overgelegd waaruit de inburgering bleek (zie 
Richtlijnen inzake de criteria voor weigering op absolute gronden (Benelux Merkenblad nr 11, 1996). In dezen 
betwistten de partijen dit juridsch kader zoals bepaald in de voormelde Benelux-rechtspraak niet. In het eerste 
onderdeel van het enig middel verweet eiser in cassatie het bestreden arrest echter in hoofdzaak een 
verwarring bij de beoordeling van beide voorwaarden (de geschiktheid en het onderscheidend vermogen) 
waaraan de kleur als teken moet voldoen. Het Hof oordeelde dat die verwarring niet bestond. Eiser voerde in 
dit onderdeel evenwel ook een schending aan van voormeld merkenwetgeving, zoals geïnterpreteerd door het 
Benelux Gerechtshof, omdat het bestreden arrest, ingevolge bedoelde verwarring, ervan zou uitgaan dat, bij 
de beoordeling van de vraag of een bepaalde kleur voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, 
niet mag worden aangenomen dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onderscheidend 
vermogen voldoet, terwijl het Benelux Gerechtshof dat wel als uitgangspunt zou nemen. Het O.M. 
concludeerde hieromtrent dat, voor zover ze nog diende onderzocht te worden als men aanneemt dat die 
verwarring niet bestaat, deze grief faalde naar recht: dit is inderdaad niet, zoals eiser stelt het uitgangspunt dat 
het Benelux Gerechtshof hanteert. In de kleurarresten van 1977 legt dit Hof artikel 1 van de Eenvormige 
Beneluxwet namelijk aldus uit dat deze bepaling niets behelst wat medebrengt dat kleuren van 
merkenrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten en dat uit zijn regels voortvloeit dat een enkele kleur 
niet vaak voor die bescherming in aanmerking kan komen. De uitzonderlijke geschiktheid van een kleur als 
teken is dus volgens dit Hof slechts een gevolg van die uitlegging en geen uitgangspunt van de beoordeling. 
Dus is het Hof van beroep niet van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. En deze grief voert niet aan dat het 
door het Benelux Gerechtshof aangenomen uitgangspunt mogelijk aan herziening toe is, gelet op de evolutie 
van het Europese recht, zodat in dit verband geen prejudiciële vraag aan dit Hof of aan het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen moet gesteld worden. Er op voorhand van uitgaan dat kleuren slechts zelden 
onderscheidend vermogen zullen hebben betekent overigens een bijkomende voorwaarde te stellen bij de 
beoordeling van het kleurmerk en ook een onjuiste interpretatie te geven van de rechtspraak van zowel 
trouwens de Europese beroepskamers als van het Benelux-Gerechtshof. De stelling van het Hof te 's-
Gravenhage in de Libertel-zaak ("oranje", zie hierboven), nl. dat depots van kleuren op voorhand tot een 
kritische benadering nopen, te meer wanneer een kleur wordt gedeponeerd voor een grote reeks van waren 
en diensten, lijkt dus niet onderschreven te kunnen worden. Het Hof van beroep te Brussel distantieert zich 
dus blijkbaar terecht van die stelling. Het Hof van Cassatie oordeelde "dat het onderdeel voor het overige 
afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde verwarring". Na "gelijkluidende conclusie" (na het arrest): (1). (1) Zie 
evenwel, voor enige nuancering, de voetnoot (1).

Benelux-merk - Begrip - Teken - Kleur - Bescherming

- Art. 1, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

14 april 2000C.98.0383.F AC nr. ...

Het merk is een teken dat dient om de producten van een onderneming te onderscheiden, wat impliceert dat 
het teken zich ertoe moet lenen om als zodanig door het publiek waargenomen en herkend te worden (1). (1) 
Cass. 7 nov. 1997, A.R. C.96.408.F, nr. 461, Ben.G.H., 16 dec. 1991, Ben.Jur. 1991, p. 16, J.T. 1992, p. 617 en de 
noot F. De Visscher.

Benelux-merk - Benelux Merkenwet - Onderscheidend vermogen - Waarneming door het publiek
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- Artt. 1 en 13.A.1.b Eenvormige Beneluxwet op de merken

28 november 1997C.96.0190.F AC nr. ...

De merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van 
het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, in zodanige omstandigheden dat aan de 
merkhouder schade kan worden toegebracht, zelfs als de schade zich niet heeft voorgedaan.~

Benelux-merk - Gebruik van een merk - Mogelijkheid van schade

- Art. 13, A, 2° Eenvormige Beneluxwet op de merken

7 november 1997C.96.0408.F AC nr. ...

Het onderscheidend vermogen van een merk is geen constante grootheid, maar een veranderlijke, die in twee 
opzichten van belang is;  er moet worden bepaald, enerzijds, of het teken zich ertoe leent het in aanmerking 
komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, 
anderzijds in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult.

Benelux-merk - Benelux Merkenwet - Onderscheidend vermogen

- Artt. 1 en 13.A.1.b Eenvormige Beneluxwet op de merken

29 mei 1997C.96.0233.F AC nr. ...

De rechter kan het depot van een merk vernietigen op de enige grond dat het geen voldoende onderscheidend 
kenmerk vertoont.~

Benelux-merk - Benelux Merkenwet - Artikel 14, A - Vernietiging van het depot van een merk - Vereisten - Geen 
onderscheidend kenmerk

- Art. 14, A, 1°, a Eenvormige Beneluxwet op de merken

GEMEENSCHAPSMERK

22 december 2000C.00.0135.N AC nr. ...

Het belang aan vrijhouding van een teken is kennelijk vreemd aan de vraag of een teken een voldoende 
onderscheidend vermogen heeft (1). (1) H.v.J. E.G., 4 mei 1999, Jur. 1999, I-2779 (Windsurfing Chiemsee 
Produktions- und VertriebsGmbH c/ Boots- und Segelzubehör W. Huber und F. Attenberger, gevoegde zaken 
C-108/97 en C-109/97). M.b.t. het tweede onderdeel was het O.M. van mening dat het niet ontvankelijk was, 
daar enkel de schending van artikel  3.1.b) EMR werd aangevoerd, terwijl het belang aan vrijhouding wordt 
verwoord door artikel  3.1.c) EMR. Het Hof onderzocht het wel en oordeelde dat het belang aan vrijhouding 
van een teken kennelijk vreemd is aan de vraag of een teken een voldoende onderscheidend vermogen heeft. 
Het geannoteerde arrest verwerpt ook de overige onderdelen van de voorziening, hoofdzakelijk bij gebrek aan 
feitelijke grondslag. Dit hoeft niet te verwonderen daar de partijen het over het juridsch kader eens waren. 
Dezelfde reden verantwoordt het afwijzen van het voorstel om nog prejudiciële vragen te stellen aan het Hof 
van Justitie. Dit zou wel verwondering kunnen wekken, nu het Hof van Cassatie, op nationaal vlak, de laatste 
instantie is en nu het merkenrecht op Europees niveau werd geharmoniseerd ingevolge de EMR en de 
interpretatie van de voorwaarden van o.m. het onderscheidend vermogen van een kleur dus aan dat Hof van 
Justitie toekomt. Bovendien had het Haagse Hof (in de Libertel-zaak) een afwijkende interpretatie en was een 
voorziening tegen zijn arrest hangend voor de Hoge Raad. Het was echter niet vereist op het voorstel van eiser 
in te gaan omdat hij niet aanvoerde dat het door het Benelux Gerechtshof aangenomen uitgangspunt 
mogelijks aan te passen was aan de evolutie in de interpretatie van het merkenrecht door het Hof van Justitie. 
Na "gelijkluidende conclusie" (na het arrest): (1). (1) Zie evenwel, voor enige nuancering, de voetnoot (1).

Gemeenschapsmerk - Belang aan vrijhouding

- Art. 3.1, c) Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht 
der Lid-Staten

WET VAN 1 APRIL 1879

27 maart 2001P.99.0995.N AC nr. ...

De klacht bedoeld bij artikel  14 Wet van 1 april 1879 is aan geen vormvereiste onderworpen; het is vereist 
maar het volstaat dat deze klacht de wil van de benadeelde strekkende tot strafvervolging duidelijk maakt(1). 
(1) Cass. 23 april 1877 (Pas. 1877, I, 209).
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Wet van 1 april 1879 - Uitoefening van de strafvordering - Benadeelde - Klacht

- Art. 14 Wet 1 april 1879

6 februari 1996P.94.1438.N AC nr. ...

Nu de uitoefening van de strafvordering wegens overtreding van de wet van 1 april 1879 betreffende de 
fabrieks-en handelsmerken afhankelijk is van een klacht van de benadeelde partij, is zulke klacht vereist 
vooraleer de strafvordering kan worden uitgeoefend door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of het 
instellen van vervolging bij de correctionele rechtbank.~

Wet van 1 april 1879 - Uitoefening van de strafvordering - Benadeelde - Klacht

- Art. 14 Wet 1 april 1879

MILIEURECHT

7 december 2004P.04.0904.N AC nr. 597

De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of een natuurlijk persoon of een rechtspersoon een inrichting 
exploiteert en, zodoende, exploitant is als bedoeld in het artikel 2, 2° en 3° van het Decreet van de Vlaamse 
Raad van 28 juni 1985; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen geen 
gevolgen trekt die ermee onverenigbaar zijn of ermee geen verband houden (1). (1) Voor het 
toepassingsgebied van artikel 2, 2° en 3°, Decreet Vl. R. 28 juni 1985; Cass., 31 mei 2001, AR C.98.0198.N, nr 
323.

 - Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning - Artikel 2, 2° en 3° - Exploitant - 
Beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof van Cassatie

- Art. 2, 2° en 3° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Uit de samenlezing van de artt. 19, § 1, en 51, § 1, 1°, Decr. W. Gew. 5 juli 1985 betreffende de afvalstoffen, 
volgt dat het voormelde artikel  51, § 1, 1°, door de strafrechtelijke sancties op te sommen die van toepassing 
zijn op bepaalde schendingen van artikel  19, m.n. de aanleg van een opslagplaats voor afvalstoffen zonder 
voorafgaande machtiging bestraft.

 - Waals Gewest - Opslagplaats van afvalstoffen

- Artt. 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli 1985 betreffende de afvalstoffen

Het misdrijf afval zonder machtiging te hebben opgeslagen, is een voortdurend misdrijf (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 
1984, AR 8809, nr 82.

 - Waals Gewest - Opslagplaats van afvalstoffen - Voortdurend misdrijf

- Artt. 3, 15, 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli 1985 betreffende de afvalstoffen

30 oktober 2003C.02.0192.N AC nr. 542

Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu heeft de niet-naleving van de 
verplichte verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak, niet van rechtswege de opschorting 
van de procedure tot gevolg.

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Verzoeningspoging voor elk debat over 
de grond van de zaak - Verplichting - Niet-naleving - Gevolgen voor de verderzetting van de procedure

- Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de verplichte verzoeningspoging 
voor elk debat over de grond van de zaak niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en geeft de niet-
naleving van die verplichting geen aanleiding tot nietigheid van de verdere proceshandelingen en dus evenmin 
van het vonnis dat gewezen werd na sluiting van het debat dat niet werd voorafgegaan door een 
verzoeningspoging (1). (1) Cass., 13 sept. 1974, AC 1975, 53.

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Verzoeningspoging voor elk debat over 
de grond van de zaak - Verplichting - Niet-naleving - Gevolgen voor de verdere proceshandelingen en het vonnis

- Art. 860 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

P. 1473/30476-9-2016



Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de verplichting dat voor elk debat 
over de grond van de zaak een verzoeningspoging moet plaatshebben geen voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van de vordering.

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Verzoeningspoging voor elk debat over 
de grond van de zaak - Verplichting - Ontvankelijkheid van de vordering

- Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

4 maart 2003P.02.0974.N AC nr. 147

Het in artikel  39, § 2, Milieuvergunningsdecreet omschreven verbod om een vergunningsplichtige inrichting te 
exploiteren gedurende de termijnen die de rechter bepaalt, heeft niet het karakter van een straf maar van een 
veiligheidsmaatregel die ertoe strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de 
exploitatie van een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg te 
nemen; deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is, zodat de rechter vermag de termijnen 
afhankelijk te stellen van het verkrijgen van een regelmatige vergunning (1). (1) zie Cass., 12 mei 1998, AR 
P.96.1457.N, nr 244.

 - Milieuvergunningsdecreet - Exploitatieverbod - Aard en duur van de maatregel

- Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

De bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie de wet kan 
toepasselijk zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en veroordelingen te vermijden; de 
omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet beperkt tot het naleven van de algemene of de 
bijzondere woorwaarden van de vergunning, noch moet worden gepreciseerd vooraf bij ministerieel besluit; zij 
is algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg.

 - Milieuvergunningsdecreet - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende beslissingen opgave doen 
van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals van de bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid, 
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde verplichting; artikel 39, § 1, 2°, 
Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet-naleven van deze decretale bepaling (1). (1) Cass., 14 
feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

 - Milieuvergunningsdecreet - Misdrijf - Bestanddelen - Strafbepaling

- Artt. 22, tweede lid, en 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 149 Grondwet 1994

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

29 januari 2003P.02.0754.F AC nr. 63

P. 1474/30476-9-2016



De maatregel die erin bestaat de afvalstoffen te verwijderen of te doen verwijderen, met uitzondering van de 
volkomen onschadelijke materialen die dienen om een pand op te hogen, is een sanering van de site in de zin 
van artikel  58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996 (1). (1) De maatregel tot sanering van de site, bedoeld in artikel  
58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996, mag niet worden verward met een andere aanvullende maatregel, 
bepaald in artikel  58, § 1, 1°, van dat decreet. De eerste maatregel kan alleen worden bevolen op vordering 
van de Regering of, na machtiging, van de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, terwijl de tweede 
ambtshalve kan worden bevolen door de rechter. Art. 58, § 1, van het decreet stelt de rechter in staat de 
overtreder te veroordelen tot het uitvoeren van de maatregelen die hij voorschrijft om de aanwonende 
bevolking of het milieu tegen de veroorzaakte hinder te beschermen. De rechter kan de uitvoering van de 
nodige werken bevelen om de hinder te beperken of er een einde aan te maken, of de toegang tot de site 
ontzeggen. Het gaat dus om bewarende maatregelen. Paragraaf 3 van dat artikel  bepaalt daarentegen dat de 
rechter de verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site beveelt, hetzij door de veroordeelde, 
hetzij op zijn kosten. Om die radicalere maatregel te bevelen, is een uitdrukkelijke vordering van de bevoegde 
overheid vereist. De sanering van de site is overigens gedefinieerd in artikel  2, 19°, van het decreet, als "alle 
handelingen met het oog op de reïntegratie van de site in het milieu, waardoor hij weer functioneel kan 
worden, en/of met het oog op het voorkomen van verontreinigingsgevaar vanaf deze site". Het vonnis dat die 
sanering uitspreekt geldt, in voorkomend geval, als een milieuvergunning voor de in het vonnis bedoelde 
persoon. (Art. 38, § 3, tweede lid). Over het begrip sanering van de site in stedenbouw, zie Cass., 27 maart 
2001, A.R. P.99.0551.N, nr. 162.

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Straffen - Sanering van de site

De strafrechter kan met toepassing van artikel  1385bis, Ger. W., een dwangsom opleggen om de uitvoering 
van een maatregel tot sanering van de site uit te voeren, zoals die maatregel is voorzien in artikel  58, § 3, 
Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende het afvalbeheer (1). (1) Zie, inzake stedenbouw, Cass., 29 okt. 1996, 
A.R. P.96.0336.N, nr. 406 ; 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108; 9 juni 1998, A.R. P.96.0655.N, nr. 294; 8 
sept. 1998, A.R. P.97.0889.N, nr. 392; 4 mei 1999, A.R. P.95.1323.N, nr. 258; 16 nov. 1999, A.R. P.97.1655.N, 
nr. 608. De dwangsom moet evenwel regelmatig zijn gevorderd, wat niet is geschied in het geval van dit arrest 
(Cass., 29 okt. 2002, A.R. P.01.1085.N, nr. ...)

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Straffen - Sanering van de site - Dwangsom

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

Uit de artt. 7, §§ 1 en 2, en 51, Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, blijkt dat elke 
producent of houder van afvalstoffen die verzuimt te beheren of te doen beheren zonder het milieu of de 
gezondheid van de mens schade te berokkenen, strafbaar is, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt al 
naargelang de feiten gepleegd worden binnen of buiten een pand dat aan de pleger van het misdrijf 
toebehoort (1). (1) Het begrip afvalstoffenbeheer wordt gedefinieerd in artikel  2, 8°, Decr. 27 juni 1996. Uit de 
parlementaire voorbereiding van dat decreet blijkt dat het beheer kan worden gevoerd op de site waar de 
afvalstoffen worden voortgebracht (Ontwerp van decreet betreffende de afvalstoffen, Memorie van 
toelichting , Gedr. St. Waals Parlement, B.Z., 1995, nr. 49/1, blz. 12).

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Beheer - Misdrijf

- Artt. 7, § 1 en 51 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

De rechter kan de sanering van de site, bepaald in artikel  58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996, alleen bevelen 
op vordering van de Regering of, na machtiging, van de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt.

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Straffen - Sanering van de site - Bevoegdheden van de rechter

Wanneer alleen de veroordeling tot de sanering van de site, bedoeld in artikel  58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 
1996, in voorkomend geval uitgesproken met een dwangsom, onwettig is, is de cassatie beperkt tot die 
beslissing (1). (1) Zie, inzake stedenbouw, Cass., 27 nov. 1991, A.R. 9280, nr. 166 (beschikkend gedeelte) ; het 
bevel tot sanering van de site kan overigens worden gewezen in een afzonderlijke beslissing : Cass., 12 april 
1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171 ; 11 dec. 2001, A.R. P.00.0736.N, nr. ... .

 - Waals Gewest - Afvalstoffen - Straffen - Sanering van de site - Onwettigheid - Cassatie

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

P. 1475/30476-9-2016



De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en van de 
gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet (1). (1) Zie 
cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; CONSTANT, J., Traité 
élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs 698 ev; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, Leuven, Acco, nr 659 en 1587. Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat 
bepaalt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een 
andere persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt van 
de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de bevoegdheid van de 
decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11 Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten diende te gebeuren "overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11, tweede lid, Bijzondere Wet Hervorming Instelling, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het 
eensluidend advies van de Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschap- of 
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen 
waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 1992, 
B.S., 7okt. 1992; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in DEKETELAERE, 
M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23.

 - Milieuvergunningsdecreet, artikel 40 - Misdrijf - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Gehoudenheid tot betaling van de 
geldboete en de gerechtskosten - Aard

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, en van artikel 
11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en 
dus artikel 66 Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen in het 
Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 
1992, B.S., 7 okt. 1992; DELVA, J. en SMETS, J.De staatshervorming en het strafrecht", Liber amicorum Marc 
Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 85; VELAERS, J.De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving", 
Antwerpen, Maklu, 1999, p. 829; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet", 
in DEKETELAERE, M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23; SEUTIN, B. en VAN 
HAEGENDOREN, G.De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten", Brugge, Die Keure, 1994, 
p. 156.

 - Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 - Strafbaarstelling en straffen - Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, artikel 
11 - Strafwetboek, artikel 100 - Boek I - Toepasselijkheid

- Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 66, 85 en 100 Strafwetboek

26 februari 2002P.00.1033.N AC nr. 128

Het stilzwijgen van artikel  39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet met betrekking tot de schuldvorm van 
strafbaar gestelde overtredingen van de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengt niet 
mee dat geen schuldvorm zou zijn vereist; de schuld aan dit misdrijf kan onder meer bestaan in 
onachtzaamheid (1). (1) Zie cass., 12 mei 1987, AR nr 728 nr 531, met concl. van advocaat-generaal J. du 
JARDIN. Bij stilzwijgen van de wet volstaat onachtzaamheid als schuldvorm voor overtredingen en 
wanbedrijven die op bijkomende wijze in bijzondere wetgeving zijn opgenomen. Het leefmilieurecht bevat 
slechts bijkomende strafbepalingen, zodat onachtzaamheid als schuldvorm volstaat. L. DUPONT en R. 
VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr 454; B. SPRIETElk misdrijf - ook dat uit 
het bijzonder strafrecht - vereist een moreel of schuldbestanddeel", (noot onder cass., 13 dec. 1994), R.W. 
1995-96, 533, nrs 7 en 8; P. TRAESTDe wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen", T.R.V., 1999, 451, 468. Vgl. cass., 10 okt. 1989, AR 3066, nr 86 en 
de bespreking daarvan bij E. KRINGSAspecten van de bijdrage van het Hof van cassatie tot de rechtsvorming", 
R.W. 1990-91, 345, 349 en M. FAURE, De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 
1992, nrs 111 e.v.

 - Milieuvergunningsdecreet - Misdrijven - Schuldvorm - Onachtzaamheid

14 februari 2002C.99.0032.N AC nr. 104

P. 1476/30476-9-2016



Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 14 feb. 2002, A.R. nr C.99.0032.N, AC, 2002, nr ....

 - Gemeente - Belangen - Leefmilieu - Inwoner - Vordering in rechte

Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of meer inwoners 
dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat kunnen ze ook ter bescherming van het 
leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt, hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een 
ernstige dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover 
die bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in dergelijk geval geacht 
wordt een belang te hebben (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Gemeente - Belangen - Leefmilieu - Inwoner - Vordering in rechte

- Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

14 februari 2002C.99.0459.N AC nr. 106

De bepaling dat de rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen 
of maatregelen kan opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het 
leefmilieu verhindert niet dat hij zou bevelen dat de uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt, als 
dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen (1); de enkele vaststelling dat een 
gebouw zonder bouwvergunning is opgericht volstaat niet om een dergelijk bevel te gronden. (1) Cass., 8 nov. 
1996, A.R. C.95.0206.N, nr 426.

 - Leefmilieu - Bevel tot staking - Omvang - Ruimtelijke ordening - Bouwvergunning - Afwezigheid

- Art. 1, tweede lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

31 mei 2001C.98.0198.N AC nr. ...

Het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning is toepasselijk op 
gebruikers van inrichtingen.

 - Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning - Toepassingsgebied

- Art. 2, 2° en 3° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

12 december 2000P.99.0052.N AC nr. ...

P. 1477/30476-9-2016



Krachtens artikel  3, a, Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen wordt onder 
afvalstoffen verstaan elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ontdoen, zich ontdoet of zich moet 
ontdoen krachtens dit decreet of krachtens op grond van dit decreet vastgestelde bepalingen; met stof of 
voorwerp wordt bedoeld deze die de houder niet wettelijk als grondstof of als product kan aanwenden of niet 
wettelijk als dusdanig wil aanwenden, waarbij het wettelijk karakter van de aanwending moet worden getoetst 
aan elke wet, uitvoeringsbesluit of krachtens zulke wet of besluit verleende vergunning die ze toelaat, verbiedt 
of aan voorwaarden onderwerpt (1). (1) Deze zaak deed de vraag rijzen welke betekenis toekomt aan het 
wettelijk begrip "afvalstof". De zaak is in het bijzonder van belang doordat deze vraag rijst met betrekking tot 
het veelbesproken probleem te weten welk karakter een stof heeft wanneer éénzelfde stof, naargelang de 
omstandigheden, het karakter van grondstof, dan wel van afvalstof kan hebben. Art. 3 van het 
Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, vóór de wijziging ervan bij Decreet van 20 april 1994, bepaalt: "In dit 
decreet wordt verstaan onder: a) afvalstoffen: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ontdoen, 
zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens dit decreet of krachtens de op grond van dit decreet vastgestelde 
bepalingen; b) verwijdering: - het ophalen, sorteren, vervoeren en behandelen van afvalstoffen, alsmede het 
opslaan en storten daarvan op of in de bodem; - de verwerking noodzakelijk voor hergebruik, het terugwinnen 
en de recycling of het regenereren van afvalstoffen; ...". Bij de beoordeling van de vraag of een stof al dan niet 
een afvalstof uitmaakt, moet de rechter rekening houden met alle concrete gegevens van de zaak, zo ook de 
voorwaarden van de vergunning onder welke voorwaarden het afval verwerkt wordt. Het loutere feit dat door 
de bewerking van afval in een bedrijf dat daartoe over de vereiste vergunning beschikt een bepaald product 
bekomen wordt dat verhandeld wordt onder een merknaam en als brandstof gebruikt wordt, ontneemt aan 
dat product niet noodzakelijk de hoedanigheid van afval. Dit is des te minder het geval wanneer blijkt dat het 
product, anders dan de voorwaarden van de vergunning bepalen, niet als brandstof aangewend wordt. Het 
voorgaande vloeit voort uit -en is derhalve niet in strijd met- de in artikel 3 gegeven definitie van het begrip 
"afvalstof". Het woord "ontdoen" betekent niet dat voor de houder ervan de stof geen waarde heeft. De 
economische waarde van de stof is niet van belang. Het brengt eenvoudig tot uitdrukking dat de houder zich 
van de stof "ontdoet" (zo ook door het product te verkopen of te leveren aan een derde) omdat hij niet zelf 
overgaat tot aanwending van de stof als produkt of grondstof in zijn eigen bedrijf (vgl. Memorie van 
Toelichting bij het decreet van 20 april 1994, gedr. St., Vlaamse Raad, nr 485/1, p. 12-13). Het begrip recyclage 
komt voor in artikel  3, b), tweede streepje van het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, voordat het gewijzigd 
werd door het Decreet van 20 april 1994: "verwijdering" betekent onder meer "de verwerking noodzakelijk 
voor hergebruik, het terugwinnen en de recycling of het regenereren van afvalstoffen". In het nieuwe 
Afvalstoffendecreet wordt het begrip gebruikt in artikel  6 in het kader van de beleidsdoelstelling van 
"preventie, vermindering, hergebruik en terugwinning van afvalstoffen". Maatregelen worden genomen "ter 
bevordering van ... de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recyclage, hergebruik, terugwinning of 
andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen of het gebruik van afvalstoffen als 
energiebron". Tijdens de voorbereiding van het wijzigend decreet van 20 april 1994 werd in die context erop 
gewezen dat het begrip recycleren niet gedefinieerd wordt in de Europese regelgeving. De Memorie van 
Toelichting omschrijft dit begrip als "het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstoffen, 
afvalwater of afvalgassen" (Gedr. St., Vl. Raad, 1993-94, nr 485/1, p. 31). Het feit dat een afvalstof behandeld 
wordt met het oog op het bekomen van een product dat als brandstof gebruikt kan worden brengt op zichzelf 
niet mee dat het eindproduct geen afvalstof meer is. Dit wordt bevestigd door de rechtsleer, zowel met 
betrekking tot het oude als met betrekking tot het nieuwe Afvalstoffendecreet. Zie P. Morrens en P. de 
BruyckerAfvalstoffen in Vlaanderen", R.W. 1987-88, 767-768; Zie ook: - A. Roef en J. LangensProdukt of afval? 
Nog steeds de hamvraag in het Vlaams afvalstoffenrecht", T.M.R. 1997, 428; Vgl. ook: - L. LavrysenLa notion de 
déchets dans la législation existante", Aménagement 1990, bijzonder nummer. - L. Lavrysen, noot onder 
Antwerpen 23 september 1994, T.M.R. 52-54. - B. DeltourOver 'grondstoffen', 'afvalstoffen' en 'secundaire 
grondstoffen': a neverending story" in M. Deketelaere (ed.), Recente ontwikkelingen in het afvalstoffenrecht, 
77-98. M.D.S.

 - Afvalstoffen

- Art. 3, a Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

1 december 1999P.99.0847.F AC nr. ...

Het is de bevoegde agenten, die een proces-verbaal opmaken wegens schending van de Wet 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud, niet verboden om bij de uitoefening van hun ambt de hulp van een derde in te roepen.

 - Natuurbehoud - Bevoegde agenten - Hulp van derden - Wettigheid

- Artt. 47 en 59 Wet 12 juli 1973

- Art. 15 Grondwet 1831
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9 november 1999P.98.0110.N AC nr. ...

Voor het misdrijf bepaald in artikel  39, § 1, 2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is het misdrijfbestanddeel het 
niet naleven door de beklaagde van de voor hem bindende exploitatievoorwaarde; de rechter moet 
onderzoeken of deze voorwaarde als onderdeel van de overheidsbeslissing waarop de telastlegging stoelt, 
wettig is en, in voorkomend geval, haar niet-bindend verklaren.

 - Exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde - Wettigheidsexceptie

- Art. 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 159 Grondwet 1994

4 mei 1999P.98.0469.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat het ingraven van bouwafval op de werf zelf een duidelijke 
vorm van sluikstorten is, waarop de verwijderingsplicht bepaald in het afvalstoffendecreet van toepassing is.

 - Bouwafval - Sluikstorting - Afvalstoffendecreet - Toepassing

- Art. 59 Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

2 februari 1999P.97.1560.N AC nr. ...

Het gebrek aan oprechtheid, dat een bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing, is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk inzicht of oogmerk om te schaden, bestanddeel van 
het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik: de bijzondere strafbepalingen voor de onjuiste of onvolledige 
aangifte tot milieuheffing staan derhalve een toepassing van de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek niet in de weg.~

 - Afvalstoffen - Milieuheffing - Onjuiste of onvolledige aangifte - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - 
Moreel bestanddeel - Verschil

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

- Artt. 47ter, § 1, en 47quater, § 2 Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

2 juni 1998P.96.1587.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de uitbreiding van een 
vergunde inrichting heeft niet tot gevolg dat de exploitatie zonder hiertoe over de vereiste vergunning te 
beschikken, als vergund mag worden aangezien.~

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Vergunning - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - 
Onwettige overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

12 mei 1998P.96.1457.N AC nr. ...

De eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing die de regularisatie weigert van de verandering van een 
vergunde hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg dat de verandering van de exploitatie zonder hiertoe over 
de vereiste vergunning te beschikken, als vergund mag worden aangezien.

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Vergunning - Veranderen van de inrichting - Aanvraag tot regularisatie - Weigering - 
Onwettige overheidsbeslissing

- Art. 4, § 1 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Het door artikel  39, § 2, Milieuvergunningsdecreet bepaalde verbod om een vergunningsplichtige inrichting te 
exploiteren is een veiligheidsmaatregel en heeft niet het karakter van een straf.

 - Exploitatie van hinderlijke inrichting - Exploitatie of verandering zonder vergunning - Strafvervolging - Exploitatieverbod - 
Aard van de maatregel

- Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

5 maart 1998C.97.0104.N AC nr. ...

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die het bestaan vaststelt van een handeling die een 
kennelijke inbreuk is of een ernstige bedreiging vormt voor een inbreuk op de wetten betreffende het 
leefmilieu, kan, ook wanneer er geen spoed of dringende reden is, de staking bevelen van handelingen 
waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter 
voorkoming van schade aan het leefmilieu.~

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging 
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voor inbreuk op leefmilieuwetten - Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Bevel tot staking en preventieve 
maatregelen - Geen spoed of dringende reden

- Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

- Art. 587, eerste lid, 5°, en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

25 november 1997P.96.0660.N AC nr. ...

De door een bijzondere wet geregelde technische controle op de lozing van afvalwater door hiertoe 
aangestelde bijzondere ambtenaren doet geen afbreuk aan de bevoegdheid tot opsporing en vaststelling van 
de overtredingen op deze wet, door officieren van gerechtelijke politie, met regelmatige verkrijging van alle 
bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters niet uitgesloten;  geen wettelijke bepaling legt een bepaald 
bewijsmiddel of bijzonder vormvoorschrift op.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Opsporing - Vaststelling - Bevoegde personen - Bewijs - 
Vorm

- Art. 36 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Het misdrijf van onrechtstreekse verontreiniging van beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra, na het 
deponeren, op welke plaats ook, van de stoffen, zij langs natuurlijke weg in deze wateren terechtkomen met 
gevaar voor verlies aan bruikbaarheid van het water of voor milieubederf;  noch aanwezigheid van de 
gedeponeerde stoffen in het beschermde water, noch een aantoonbare schade is vereist.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod - Onrechtstreeks - Zijdelingse inbreng - Misdrijf - 
Vereisten

- Artt. 2, tweede lid en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

Terzake het verbod vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk 
verschijnsel in de oppervlaktewateren kunnen terechtkomen, wordt met "natuurlijk verschijnsel" de 
natuurlijke oorzaak bedoeld waardoor deze stoffen, zonder menselijke tussenkomst, in die wateren kunnen 
terechtkomen, zoals door de noodzakelijke vermenging, na de deponering in een gracht, met het water van 
deze gracht en afvoer ervan naar het oppervlaktewater.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod - Onrechtstreeks - Zijdelingse inbreng - 
Natuurlijk verschijnsel

- Art. 2, tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Verontreiniging van oppervlaktewateren is de zelfs zijdelings door een menselijke activiteit veroorzaakte 
inbreng van stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van water of tot milieubederf kan leiden.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging

- Art. 1, vierde lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

25 november 1997P.96.0814.N AC nr. ...

De Oppervlaktewaterenwet onderscheidt het te beschermen water niet naar kwaliteit of bestemming.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Wateren

Het misdrijf verboden lozing van stoffen in de beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra de verboden 
handeling met het hieraan verbonden gevaar voor verlies aan bruikbaarheid van het water of voor 
milieubederf wordt gesteld.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Rechtstreekse inbreng - Verboden lozing - Misdrijf - 
Vereisten

- Artt. 2, eerste lid, en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

Het verbod onder meer verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in beschermde oppervlaktewateren te 
lozen vereist geen waarneembare verslechtering van de toestand van deze wateren als voorwaarde van 
strafbaarstelling;  de wet beoogt slechts de lozing van zuiver water niet te verbieden;  met "vloeistoffen met 
schadelijke stoffen of zelfstandigheden" wordt bedoeld deze stoffen die verontreiniging veroorzaken - d.i.  de 
door menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van zelfs op zich onschadelijke stoffen, die tot een verlies aan 
bruikbaarheid van het water of tot milieubederf kan leiden.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Ratio legis - Verboden lozing - Verboden stoffen - 
Vereisten

- Artt. 1, vierde lid, 2 en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging
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8 november 1996C.95.0206.N AC nr. ...

De beoordeling in kort geding door de Raad van State dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een akte 
geen moeilijk te herstellen nadeel berokkent heeft geen gezag van gewijsde voor de beoordeling die de 
rechter moet doen op grond van de wet van 12 jan. 1993 betreffende een kennelijke inbreuk of een ernstige 
dreiging voor een inbreuk op de wetten betreffende het leefmilieu.~

 - Raad van State - Kort geding - Moeilijk te herstellen nadeel - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 
bescherming leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op leefmilieuwetten - Beoordeling - Gezag van 
gewijsde

Nu krachtens de wet van 12 jan. 1993 de rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de 
uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming 
van schade aan het leefmilieu verhindert die bepaling niet dat de rechter zou bevelen dat de gedane werken 
ongedaan worden gemaakt als dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen.~

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Bevel tot staking en preventieve 
maatregelen - Herstel in natura

- Art. 1, tweede lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

Uit het doel van de wet van 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu volgt dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te beschermen leefmilieu in de 
zin van die wet.~

 - Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Leefmilieu - Begrip - Ruimtelijke 
ordening

- Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

1 februari 1996C.94.0060.N AC nr. ...

De bijdragen van de ondernemingen die hun afvalwater in een openbaar riool of in een moerriool van het 
bedrijf lozen, zijn verschuldigd op grond van de lozingen door deze ondernemingen verricht in het 
begrotingsjaar, maar worden berekend op grond van de gegevens van het vorige jaar; die regel kent geen 
uitzondering als een onderneming de handelszaak van een andere onderneming heeft overgenomen en 
dezelfde lozingen doet als de overdrager van de handelszaak.~

 - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Verschuldigde bijdragen - Berekening

- Art. 21, §§ 1 en 3 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

27 maart 1995P.93.0263.N AC nr. ...

De bepaling van artikel  35 van het KB van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van 
afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in kunstmatige afvoerwegen voor 
regenwater, met de daarin bepaalde termijn van 40 maanden, genomen ter uitvoering van artikel  44, § 1 van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is een 
overgangsbepaling, die krachtens artikel  43 van de wet van 26 maart 1971, zoals vervangen bij artikel  1 van 
de wet van 22 mei 1979, ophield gevolg te hebben op 30 april 1982.

 - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Vergunningsakte - Naleving van voorwaarden - Overgangsbepaling - 
Termijn - Strafzaken

De door de overheid verleende lozingsvergunning die voorwaarden oplegt met het oog op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is niet onwettig doordat aan die voorwaarden ingevolge andere 
wettelijke bepalingen, namelijk inzake stedebouw en onbevaarbare waterlopen, niet zou kunnen worden 
voldaan, wat enkel gevolgen heeft voor de uitvoering van de verleende vergunning.

 - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Lozingsvergunning - Bijzondere voorwaarden - Strijdigheid met andere 
reglementen en besluiten - Strafzaken

- Art. 10 KB 3 aug. 1976 Algemeen Lozingsreglement

Geen bepaling van het KB van 3 aug. 1976, houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de 
gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater 
vereist dat de door de bevoegde overheid in aanmerking genomen plaatselijke omstandigheden expressis 
verbis in de lozingsvergunning zelf worden vermeld.

 - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Lozingsvergunning - Bijzondere voorwaarden - Plaatselijke 
omstandigheden - Vermelding - Strafzaken

- Art. 10 KB 3 aug. 1976 Algemeen Lozingsreglement
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MILITAIR

3 september 2003P.03.0571.F AC nr. 412

De militaire gevangenisstraf heeft voor de onderofficieren, korporaals en brigadiers de beroving van hun graad 
tot gevolg; die bijkomende straf is verplicht maar kan gepaard gaan met een opschorting, waarvan de 
bodemrechter de opportuniteit, de omvang en modaliteiten beoordeelt, onder voorbehoud van de naleving 
van de wettelijke voorwaarden, zonder dat de opschorting van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf 
zich in diezelfde mate moet uitstrekken tot de beroving van graad (1). (1) Zie Cass., 13 mei 1929 (AC, 1929, I, 
188); Chron. annuelle de dr. pén. mil. (1996-1997), Rev. dr. pén., 1997, blz. 1146; Chron. annuelle de dr. pén. 
mil. (1997-1998), Rev. dr. pén., 1998, blz. 1144 e.v.; Chron. annuelle de dr. pén. mil. (1998-1999), Rev. dr. pén., 
1999, blz. 1244; Chron. annuelle de dr. pén. mil. (1999-2000), Rev. dr. pén., 2000, blz. 1167, noot 23; Chron. 
annuelle de dr. pén. mil. (2000-2001), Rev. dr. pén., 2001, blz. 1052 e.v.; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 
(2001-2002), Rev. dr. pén., 2002, blz. 1006 en 1007.

 - Onderofficieren, korporaals en brigadiers - Militaire gevangenisstraf - Beroving van de graad - Opschorting van de 
tenuitvoerlegging van de beroving van graad - Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 8, tweede lid Militair Strafwetboek

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

24 juli 2001P.01.0963.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN vóór Cass., 24 juli 2001, A.R. P.01.0963.F, AC, 2001, nr ....

 - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - Gegrondheid

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN vóór Cass., 24 juli 2001, A.R. P.01.0963.F, AC, 2001, nr ....

 - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - EVRM - Artikel 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is 
verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten die inzake voorlopige 
hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceert dat de verdachte, 
voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te 
doen, het recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg uitspraak 
moet doen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - Gegrondheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele vervolgende functie heeft 
uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden zijn aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet 
bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - EVRM - Artikel 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is 
verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 juni 2001P.01.0396.N AC nr. ...

Aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslagneming te verrichten bij de aan de 
militaire rechtscolleges onderhorige personen wordt geen afbreuk gedaan doordat deze personen 
samenwonen met personen die daaraan niet onderhorig zijn (1). (1) Zie cass., 30 sept. 1992, A.R. nr 248, nr 
638.

 - Militaire strafvordering - Krijgsauditeur - Huiszoeking en inbeslagneming - Bevoegdheid

- Art. 44, derde lid Militair Wetboek voor Strafvordering
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Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door het Wetboek van Militaire Strafvordering 
stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet wanneer deze commissie onderzoekshandelingen heeft 
verricht die in het gewone strafrecht tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren (1). (1) In deze 
zaak diende het Hof zich uit te spreken over bepaalde strafprocedurele aspecten van de zogeheten 
demilitarisering van de Rijkswacht ingevolge de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht (B.S., 31 juli 1992). 
De eisers, rijkswachters, voerden in een middel een schending aan van de artikelen 47 en 127 tot 133 Sv., nu 
de procureur des Konings hen, met aanneming van verzachtende omstandigheden, rechtstreeks had 
gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Volgens de eisers was die rechtstreekse dagvaarding onmogelijk. 
Het opsporingsonderzoek was ten dezen deels gevoerd vóór 1 juli 1994, dag van inwerkingtreding van de wet 
van 24 juli 1992. Vóór die inwerkingtreding waren personeelsleden van de rijkswacht onderworpen aan de wet 
van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het wetboek van strafrechtspleging voor het leger. 
Blijkens artikelen 35 tot en met 44 van dat wetboek heeft de krijgsauditeur de bevoegdheden die de procureur 
des Konings naar gemeen strafprocesrecht heeft. De rechterlijke commissie is, onder het voorzitterschap van 
de krijgsauditeur, belast met het geschreven onderzoek. De krijgsauditeur oefent wat dat betreft de 
jurisdictionele functie uit van een onderzoeksrechter (Cass., 22 juni 1982, AC 1981-82, 1322). Tijdens het 
onderzoek in deze zaak zijn verscheidene onderzoeksdaden gesteld op last van de rechterlijke commissie. 
Volgens de eisers was er aldus een gerechtelijk onderzoek ingesteld toen de zaak, in toepassing van de wet van 
24 juli 1992, werd overgezonden naar de procureur des Konings. Wegens het bestaan van een gerechtelijk 
onderzoek zou deze laatste niet meer tot rechtstreekse dagvaarding hebben kunnen overgaan. Het Hof 
besliste dat eisers uitganspunt onjuist is. Naar gemeen strafprocesrecht is weliswaar een rechtstreekse 
dagvaarding onmogelijk en moet de raadkamer de rechtspleging regelen als er een onderzoeksrechter is 
aangesteld. Dat is in deze zaak niet gebeurd omdat het feit dat de krijgsauditeur de jurisdictionele functie van 
onderzoeksrechter uitoefent, niet betekent dat hij een onderzoeksrechter is. De krijgsauditeur zou trouwens 
voor de raadkamer geen verslag kunnen uitbrengen. Evenmin verplicht de wet van 24 juli 1992 de procureur 
des Konings om voor de raadkamer de regeling van de rechtspleging te verzoeken in onderzoeken die zijn 
overgezonden door de krijgsauditoraten en die betrekking hebben op rijkswachters. Aan eisers wordt daarmee 
geen rechtswaarborg ontnomen die zij wel hadden vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992. Ook 
nà de tussenkomst van de rechterlijke commissie kan de krijgsauditeur namelijk nog tot rechtstreekse 
dagvaarding voor de krijgsraad overgaan (J. VERNIERS, Inleiding tot het militair strafrecht en strafprocesrecht, 
Antwerpen, Maklu, 1992, E. 120). De rechterlijke commissie heeft niet de bevoegdheden van de raadkamer 
(Cass., 20 februari 1922, Pas. 1922, I, 167). Geen wetsbepaling schrijft voor dat ingevolge de wet van 24 juli 
1992 de raadkamer de procedure dient te regelen van de onderzoeken die betrekking hebben op rijkswachters 
en die door de krijgsauditeur zijn overgedragen aan de procureur des Konings (1). (1) In deze zaak diende het 
Hof zich uit te spreken over bepaalde strafprocedurele aspecten van de zogeheten demilit arisering van de 
Rijkswacht ingevolge de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht (B.S., 31 juli 1992).

 - Strafvordering - Rijkswacht - Onderzoek - Overdracht door krijgsauditeur aan procureur des Konings - Gevolg - Regeling 
van de rechtspleging

- Art. 28 Wet 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het 
personeel van het actief kader van de rijkswacht

 - Strafvordering - Rechterlijke commissie - Onderzoek

- Artt. 35 tot 43 Militair Wetboek voor Strafvordering

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

Art. 8, eerste lid, Besl. W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
beslissingen van het Militair gerechtshof bij meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het 
oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een 
vrijspraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 11 
oktober 2000 (101/2000, B.S. 29 december 2000, blz. 43347); cass., 10 januari 2001, A.R. P.98.1505.F, AC, nr...

 - Rechtspleging voor de militaire gerechten - Militair gerechtshof - Wijziging van de beslissing tot vrijspraak - 
Strafverzwaring - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, eerste lid Besl. W. 14 sept. 1918

De arresten van het Militair gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid vast te stellen dat zij na 
geheime stemming zijn gewezen (1). (1) Zie cass. 15 oktober 1986, A.R. nr 5124, AC 1986-1987, nr 86.
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 - Vonnissen en arresten - Strafzaken - Strafvordering - Militair gerechtshof - Vorm van de beslissing - Uitspraak na geheime 
stemming - Vaststelling

- Art. 8 Besl. W. 14 sept. 1918

De onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artikelen 18 tot 27 van de wet van 20 juli 
1814 houdende de provisionele instructie voor het hoog Militair gerechtshof, waaraan de militaire leden van 
het Militair gerechtshof onderworpen zijn, waarborgen de onpartijdigheiden onafhankelijkheid van het Militair 
gerechtshof als gerechtelijke instantie (1). (1) Zie cass. 24 juli 1986, A.R. nr 5228, AC 1985-1986, nr 693.

 - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Militair 
gerechtshof - Samenstelling

Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending van artikel  159 Gw. door het 
Militair gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het 
verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor 
op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was (1). (1) Zie cass. 31 mei 2000, A.R. 
P.00.0339.F, AC, nr....

 - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing - Beslissing van de militaire overheid - 
Militair gerechtshof - Grondwet (1994) - Artikel 159 - Schending - Cassatiemiddelen - Belang

- Art. 159 Grondwet 1994

Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn; geen redelijke 
verdenking omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid kan afgeleid worden uit de enkele 
hoedanigheid van Divisiechef van de Generale Staf, Divisie Personeel, van een lid van de zetel van het Militair 
gerechtshof die niet persoonlijk in de behandeling van de aanvraag van de beklaagde tot het verkrijgen van 
een tijdelijke ambtsontheffing is tussengekomen (1). (1) Zie cass. 10 december 1996, A.R. nr. P.96.0925.N, AC 
1996, nr 496.

 - Rechterlijke macht - Militair gerechtshof - Militair lid - Rechter - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Bewijs

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om een militair wegens insubordinatie te veroordelen naar recht, 
wanneer het vaststelt dat het feit dat de superieur van de beklaagde geen uniform droeg toen hij die 
beklaagde, die ervan verdacht werd desertie te hebben gepleegd, beval onmiddellijk naar zijn eenheid terug te 
keren, aangezien het bevel hem in aanwezigheid van de miltaire auditeur was gegeven en de beklaagde er 
bijgevolg niet aan kon twijfelen dat die superieur zijn meerdere was; het arrest kon uit die vaststelling wettig 
afleiden dat er geen sprake was van aanzetting tot het plegen van het misdrijf (1). (1) Zie Cass., 5 feb. 1985, 
A.R. 9277, nr. 337.

 - Insubordinatie - Begrip - Aanzetting

- Art. 28 Militair Strafwetboek

Het Militair Gerechtshof schendt artikel 159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een wegens insubordinatie en 
desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de militaire overheid, een officier in werkelijke dienst 
is, als die beslissingen, op het tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de 
beklaagde zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen handen te 
nemen.

 - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Beslissingen van de militaire overheid - Militair gerechtshof - Grondwet (1994) - 
Artikel 159 - Schending

- Art. 159 Grondwet 1994

21 april 1998P.96.1470.N AC nr. ...

Nu geen wetsbepaling militairen of anderen het recht verleent om in een kazerne of een ander militair 
kwartier, ook niet in de slaapkamers, hun woning in de zin van artikel 15 Grondwet te vestigen, levert het 
toezicht op deze kamers door de ter zake bevoegde verantwoordelijken dan ook geen schending op van de 
door artikel 15 Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van de woning.~

 - Woning - Onschendbaarheid - Kazerne - Slaapkamer - Toepasselijkheid

- Art. 15 Grondwet 1831
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Zo een dienstreglement, dat op de gebruikelijke wijze wordt bekendgemaakt, beperkingen oplegt aan het 
recht op eerbiediging van het privé-leven van militairen inherent aan de opdracht, organisatie en werking van 
een krijgsmacht, dan beantwoordt deze afwijking aan de toegestane afwijking in artikel 8.2 EVRM, nu de 
artikelen 5 en volgende, onder meer artikel 9, 2°, van de wet van 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de Krijgsmacht, welke bepalingen voldoende toegankelijk en precies zijn, de militairen 
enerzijds dezelfde rechten toekennen als de Belgische burgers doch anderzijds hen opleggen onder alle 
omstandigheden nauwgezet alle dienstverplichtingen te vervullen die hun worden opgelegd door de 
Grondwet, door de wets- en verordeningsbepalingen alsook door de reglementen, onderrichtingen en bevelen 
die op de krijgsmacht toepassing vinden.~

 - EVRM - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Beperking - Kazerne - Slaapkamer - Zoeking - Dienstreglement - 
Geldigheid

- Artt. 5 e.v. Wet 14 jan. 1975

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

MILITAIR GERECHTSHOF [ZIE: 368 RECHTERLIJKE ORGANISATIE]

13 juni 2000P.98.0810.N AC nr. ...

Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering vindt geen toepassing op de wijze van stemmen in het Militair 
gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt geregeld door artikel 8 van de besluitwet van 14 
september 1918 (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, AR nr. P.98.0094.F, nr. 224.

 - Strafverzwaring - Eenparigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Besl. W. 14 sept. 1918

MINDERJARIGHEID

15 november 2004S.03.0052.F AC nr. 548

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 nov. 2004, AR S.03.0052.F, Bull., 2004, nr ...

 - Tegemoetkomingen - Integratietegemoetkoming - Inkomen - Wijziging - Burgerlijke staat

Wanneer de gegevens inzake burgerlijke staat die als grondslag hebben gediend voor de vaststelling van het 
bedrag van het inkomen dat voorkomt op het aanslagbiljet, worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met 
de nieuwe toestand; om in die nieuwe toestand het bedrag van het inkomen van de mindervalide te bepalen 
dat afgetrokken wordt van de integratietegemoetkoming, moet men zich plaatsen op de eerste dag van de 
maand die volgt op deze waarin de begunstigde zich in de toestand bevindt die een wijziging van zijn 
burgerlijke staat vormt (1). (1) Zie concl.O.M. in Bull., 2004, I, nr ... .

 - Tegemoetkomingen - Integratietegemoetkoming - Inkomen - Wijziging - Burgerlijke staat

- Artt. 9, § 2, 21, 2°, en 23, § 2, 1° KB 6 juli 1987

28 juni 2004S.03.0043.F AC nr. 364

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 juni 2004, AR S.03.0043.F, Bull. en Pas., 2004, nr ... .

 - Integratietegemoetkoming - Andere verstrekkingen - Cumulatie - Aanvullend karakter - Verhoging van de daguitkering 
voor invaliditeit - Hulp van derden

De verhoging van de daguitkering voor invaliditeit die wordt toegekend aan de werknemer die geen persoon 
ten laste heeft maar die wel geacht wordt een persoon ten laste te hebben en voor wie andermans hulp door 
de Geneeskundige raad voor invaliditeit als onontbeerlijk is erkend, moet worden afgetrokken van de 
integratietegemoetkoming, daar ze met die tegemoetkoming niet kan worden samengevoegd (1). (1) Zie concl. 
O.M. in Bull. 2004, nr ...; artikel  13, § 1, eerste lid, 2°, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, vóór de 
opheffing ervan bij de Programmawet (I) 24 dec. 2002.

 - Integratietegemoetkoming - Andere verstrekkingen - Cumulatie - Aanvullend karakter - Verhoging van de daguitkering 
voor invaliditeit - Hulp van derden

- Art. 13, § 1, eerste lid, 2° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten
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10 november 2003S.02.0104.F AC nr. 565

De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte onverschuldigd betaalde 
tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot 
terugvordering ter kennis wordt gebracht van de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd 
indien die beslissing bij vonnis wordt nietigverklaard (1). (1) Zie concl. O.M., Cass., 3 juni 1991, in Bull. en Pas., 
1990-1991, I, AR 9090, nr 510, inz. nr 2 van de concl.; vgl. Wet 27 feb. 1987 na de wijziging ervan bij de 
programmawet [I] van 24 dec. 2002, artikel  16, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3.

 - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag - 
Verjaring - Stuiting - Beslissing tot terugvordering - Aangetekende brief - Vonnis - Nietigverklaarde beslissing

- Art. 2247 Burgerlijk Wetboek

- Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten

8 september 2003S.03.0001.N AC nr. 420

De van rechtswege toekenning van verwijlsinterest geldt niet voor een tegemoetkoming of voor een verhoging 
van een tegemoetkoming die de gehandicapte verkrijgt krachtens een rechterlijke beslissing waarbij de 
administratieve beslissing tot weigering of tot beperking van de tegemoetkoming wordt tenietgedaan.

 - Tegemoetkomingen - Administratieve beslissing - Betwisting - Rechterlijke beslissing tot toekenning of verhoging van 
tegemoetkoming - Achterstallige tegemoetkomingen - Geen van rechtswege toekenning van verwijlsinterest aan wettelijke 
rentevoet

- Art. 11bis Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Het recht op verwijlsinterest aan de wettelijke rentevoet is van toepassing in geval de administratie laattijdig 
beslist tot toekenning van een tegemoetkoming aan de gehandicapte of laattijdig overgaat tot uitvoering van 
de administratieve beslissing.

 - Tegemoetkomingen - Administratieve beslissing - Laattijdige beslissing tot toekenning - Laattijdige uitvoering - Sanctie - 
Van rechtswege verwijlsinterest aan wettelijke rentevoet

- Art. 11bis Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

8 september 2003S.03.0019.N AC nr. 422

Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van mindervaliden kunnen de 
arbeidsrechtbanken kennis nemen van aanspraken gegrond zowel op feiten die zich na de ministeriële 
beslissing hebben voorgedaan als op de feiten die de minister bij het nemen van een herzieningsbeslissing 
buiten beschouwing laat, zoals een wijziging van de gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (1) Cass., 30 
okt. 2000, AR S.00.0026.N, nr 588.

 - Tegemoetkomingen - Geschil - Zuivere administratieve herzieningsbeslissing - Geen medische beslissing - 
Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Artt. 8, 10 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

5 mei 2003S.02.0124.N AC nr. 274

Wanneer vaststaat dat aan de gehandicapte op de datum van uitwerking van de aanvraag tot tegemoetkoming 
of op de eerste dag van de maand die volgt op de ambtshalve herziening, een vergoeding onder de vorm van 
een ineens uitgekeerd kapitaal voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid werd uitgekeerd en dat een 
bepaald bedrag van het ineens uitgekeerde kapitaal betrekking heeft op een vergoeding wegens tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid voor een periode voorafgaand aan de ingangsdatum van het recht op tegemoetkoming, 
is dit bedrag geen uitkering die moet worden in aanmerking genomen om de tegenwaarde in periodieke 
uitkering te bepalen.

 - Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming - Tijdelijke blijvende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - 
Aanrekening van kapitaal - Cumulatie - Verbod - Beperking

- Artt. 30, § 1, eerste lid, 30, § 2, eerste lid KB 6 juli 1987

- Art. 13, § 1, aanhef en 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

7 april 2003S.01.0135.F AC nr. 230

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 april 2003, AR S.01.0135.F, AC, 2003, nr ...

 - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Bedrag - Herziening - 

P. 1486/30476-9-2016



Ambtshalve herziening - Uitwerking - Echtgenoten - Feitelijke scheiding - Personen die een huishouden vormen - Einde van 
de samenwoning - Wettelijke grondslag

De regel volgens welke voor de toepassing van de gepreciseerde verordenende bepalingen met de feitelijke 
scheiding van de echtgenoten of met het einde van de samenwoning van de personen die een huishouden 
hebben gevormd enkel rekening wordt gehouden in zoverre die toestanden sedert ten minste een jaar duren 
is vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten en niet ter uitvoering van artikel 7 van die wet (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Bedrag - Herziening - 
Ambtshalve herziening - Uitwerking - Echtgenoten - Feitelijke scheiding - Personen die een huishouden vormen - Einde van 
de samenwoning - Wettelijke grondslag

- Artt. 10, derde lid, en 23, § 2, 1°, c KB 6 juli 1987

- Art. 10, vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

24 februari 2003S.01.0132.F AC nr. 128

Voor inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten moet als een alleenstaande worden 
beschouwd de gerechtigde die alleen woont, dat is de gerechtigde die niet met een of meer personen onder 
hetzelfde dak leeft met wie hij een huishouden vormt, en die geen kind ten laste heeft (1). (1) Zie Cass., 10 mei 
1993, AR. 9647, nr. 227, en de verwijzingen in noot 3, p. 480.

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Bedrag - Alleenstaande gerechtigde

- Art. 4, tweede lid, 2° KB 6 juli 1987

- Art. 6, § 2, eerste lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

4 november 2002S.01.0098.F AC nr. 580

De regel volgens welke het recht van de gehandicapte op tegemoetkoming ambtshalve wordt herzien vijf jaar 
na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming werd toegekend, is 
opgeheven tussen 1 januari 1997 en 31 januari 1999 (1). (1) Art. 21, eerste lid, 6°, K.B. van 6 juli 1987, na de 
wijziging ervan bij artikel  1 K.B. van 26 sept. 1995; artikel  1 K.B. van 26 sept. 1995, B.S. van 10 nov. 1995, p. 
31078; artt. 9 en 10 K.B. van 5 juli 1998 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 
1995 tot invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde, wat de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten betreft, B.S. van 12 aug. 1998, p. 25793; artt. 9 en 21 K.B. van 15 jan. 1999, B.S. van 28 jan. 
1999, p 2445. Zie ook thans artikel  21, 9°, K.B. van 6 juli 1987.

 - Tegemoetkomingen - Ambtshalve herziening - Vijfjarige herziening - Verordenende bepaling - Werking in de tijd

- Artt. 9 en 21 KB van 15 jan. 1999

- Artt. 9 en 10 KB van 5 juli 1998

- Art. 1 KB van 26 sept. 1995

- Art. 21, eerste lid, 6° KB 6 juli 1987

25 maart 2002S.01.0106.F AC nr. 200

Conclusie van eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, S.01.0106.F, AC, 2002, nr.

 - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Minister - 
Afstand - Gevolg - Tegemoetkomingen - Nog niet gestorte bedragen - Schuldvergelijking

De terugvordering van de ten onrechte aan de mindervaliden uitbetaalde tegemoetkomingen mag niet 
geschieden op de vervallen maar nog niet gestorte bedragen wanneer de minister die de sociale zekerheid 
onder zijn bevoegdheden heeft, beslist heeft af te zien van de terugvordering van die ten onrechte uitbetaalde 
uitkeringen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Minister - 
Afstand - Gevolg - Tegemoetkomingen - Nog niet gestorte bedragen - Schuldvergelijking

- Art. 16, §§ 3, 4 en 5 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

18 maart 2002S.01.0136.N AC nr. 186

De voor het samenwonen vereiste duurzaamheid moet alleszins vermoed worden te bestaan zodra de 
samenwonenden zich op dezelfde hoofdverblijfplaats hebben ingeschreven.

 - Tegemoetkomingen aan gehandicapten - Bedrag - Gerechtigde met personen ten laste - Samenwonen - Duurzaamheid - 
Vermoeden - Inschrijving op zelfde hoofdverblijfplaats

- Art. 4 KB 6 juli 1987
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- Art. 7 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Het begrip "samenwonen" en ook het begrip "een huishouden vormen" houden in se een zekere 
duurzaamheid in.

 - Tegemoetkomingen aan gehandicapten - Bedrag - Gerechtigde met personen ten laste - Huishouden - Samenwonen

- Art. 4 KB 6 juli 1987

- Art. 7 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

4 februari 2002S.01.0081.N AC nr. 82

Personen met een handicap hebben slechts recht op een tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap in de gevallen en volgens de voorwaarden bepaald door de 
Vlaamse Regering; het decreet van 27 juni 1990 verleent derhalve geen algemeen recht op bijstand tot sociale 
integratie.

 - Sociale integratie - Bijstand - Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - Recht op 
tussenkomst

- Artt. 3, 4, 52 en 53 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Wanneer de persoon met een handicap zowel krachtens het decreet als krachtens een andere regelgeving 
aanspraak maakt op bijstand tot sociale integratie voor dezelfde behoefte, heeft de tussenkomst van het 
Fonds een subsidiair karakter, in die zin dat het Fonds zijn tegemoetkoming kan weigeren of verminderen; 
hieruit mag niet afgeleid worden dat het Fonds de kosten van de bijstand tot sociale integratie verleend aan 
een persoon met een handicap ten laste zou mogen nemen, telkens voor deze kosten geen bijstand wordt 
verleend op grond van een andere regelgeving.

 - Sociale integratie - Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - Bijstand - Subsidiair karakter

- Art. 6 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap

10 september 2001S.99.0202.F AC nr. ...

Overeenkomstig het wettelijk bepaalde verbod tot cumulatie kan de gehandicapte aanspraak maken op 
gezinsbijslag wanneer hij de rechtgevende is; de in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde 
gehandicapte verliest zijn hoedanigheid van rechtgevende op gezinsbijslag niet door het enkele feit dat die 
bijslag aan zijn voogd is betaald (1). (1)  Zie cass., 27 sept. 1999, AR. S.98.0135.N, nr. 485.

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Andere uitkeringen - Cumulatie - Gezinsbijslag - Rechtgevende

- Artt. 2 en 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

11 juni 2001S.98.0174.N AC nr. ...

Het decreet van 27 juni 1990 van de Vlaamse Raad is niet toepasselijk op personen met een handicap die de 
volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en die vóór de dag van hun vijfenzestigste verjaardag geen 
inschrijving hebben ingediend (1). (1) Zie arrest Grondwettelijk Hof 14 febr. 2001, nr 18/2001, B.S. 18 april 
2001, p. 12680.

 - Individuele materiële bijstand tot sociale integratie - Gehandicapte - Aanvraag tot inschrijving - Leeftijdsvereiste

- Art. 2 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap

30 april 2001S.00.0083.F AC nr. ...

Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die 
toegekend worden op aanvraag bij en beslissing van de minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen 
van aanspraken gegrond op feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de 
gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (1) Cass. 30 okt. 2000, volt. zitting, AR S.00.0026.N, nr ...; vgl. 
cass. 18 okt. 1999, AR S.98.0098.F, nr. 540, en de concl. O.M. in Bull. en Pas. 1999, I, inz. p. 1338; Art. 582, 1°, 
Ger.W. na de wijziging ervan bij artikel  2, Wet 19 april 1999, B.S. 3 juni 1999, p. 20076.

 - Tegemoetkomingen - Geschil - Rechtbanken - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Artt. 8, § 1, en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 2000S.00.0026.N AC nr. ...
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Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die 
toegekend worden op aanvraag bij en beslissing van de minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen 
van aanspraken gegrond op feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de 
gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (1) Het huidig geschil dat geleid heeft tot het geannoteerde 
arrest stelt de vraag of de wetswijziging van 19 april 1999, tot wijziging van artikel  582.1° Ger.W. tot gevolg 
heeft dat de arbeidsrechtbanken een ruimere bevoegdheid krijgen om geschillen te beoordelen die 
aanvankelijk niet werden voorgelegd aan het bestuur. De nieuwe versie van artikel  582.1° Ger.W. bepaalt: "De 
arbeidsrechtbank neemt kennis van 1° geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen van 
mindervaliden". De oude versie van artikel  582.1° Ger.W. luidde als volgt: "De arbeidsrechtbank neemt kennis 
van de beroepen tegen de beslissingen van de minister ten aanzien van de tegemoetkomingen voor 
mindervalide". De rechtspraak van het Hof, voor de wet van 19 april 1999 waarbij artikel  582.1° Ger.W. is 
gewijzigd heeft sedert 1995, bij herhaling als beginsel gesteld dat "de rechter alleen kan oordelen of de 
minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist; dat hij 
ook alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de minister heeft beslist of had 
moeten beslissen; dat hieruit volgt dat de gehandicapte zijn vordering niet kan uitbreiden tot aanspraken die 
buiten de ministeriële beslissing vallen of zijn vordering wijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd". (Cass., 9 okt. 1995, A.R. nr. S.95.0025.N, AC 1995, nr. 421; 28 okt. 1996, A.R. nr. S.96.0007.N, nr. 
404, AC 1996; 21 april 1997, A.R. nr. S.96.0045.F, nr. 191; 20 april 1998, A.R. nr. S.97.0085.N, nr. 201; 2 nov. 
1998, A.R. nr. S.98.0003.N, nr. 470; 22 maart 1999, A.R. nr. S.98.0059.N, nr. 169; 18 oktober 1999, A.R. nr. 
S.98.0098.F, nr. 540 en conclusie advocaat-generaal Leclercq, in het bijzonder nrs 2 tot en met 5 van de 
conclusie). Het Hof nam in de beweegredenen van voornoemde arresten  volledig de redenering over van 
procureur-generaal Lenaerts geformuleerd in zijn conclusie bij het arrest dd. 14 dec. 1992. (A.R. nr. 8017, AC 
1992, nr. 790) waar hij het heeft over artikel  582.1° Ger.W., en er onder meer van uitgaat dat "over de 
toekenning van de tegemoetkoming in elk geval moet beslist worden door het bestuur, zowel na een aanvraag 
als ingevolge een ambtshalve herziening. Het recht ontstaat door de administratieve beslissing. Betwisting 
over het recht kan na de beslissing ontstaan en betrekking hebben op de wettigheid van de beslissing". Uit 
deze gegevens leidt de procureur-generaal af dat: "Daarom bepaalt artikel  582.1° Ger.W. dat de 
Arbeidsrechtbank kennis neemt, niet van geschillen over het recht op tegemoetkoming, maar "van de 
beroepen tegen beslissingen van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden". De 
toenmalige tekst van artikel  582.1° Ger.W. was dus duidelijk de rechtsgrond waarop het Hof zich steunde. 
Deze rechtspraak van het Hof schonk echter geen voldoening en werd grotendeels niet gevolgd door de 
arbeidsgerechten. Dientengevolge werd een wetsvoorstel ingediend ingegeven door de bekommernis om aan 
de arbeidsgerechten een ruimere appreciatie te geven dan alleen de al of niet conforme toepassing van de 
administratieve beslissing waartegen beroep werd aangetekend. (Zie: Gedr. Senaat 1996-97, 1-478/1 en Parl. 
Hand Senaat 26 nov. 1998, p. 6481-6482). Het geannoteerde arrest wijzigt dan ook de strakke rechtspraak. 
Verwijzend naar de nieuwe versie van artikel  582.1° Ger.W. en artikel  19, Wet 27 febr. 1987, beslist het Hof 
thans dat de geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden voorgelegd, niet 
beperkt blijven tot de aanspraken op tegemoetkomingen, bedoeld in artikel  8, waarvoor de minister heeft 
beslist of had moeten beslissen met toepassing van artikel  10, Wet 27 febr. 1987. Het Hof benadrukt evenwel 
dat nu de band tussen bestuurlijke en gerechtelijke behandeling van de aanvragen om tegemoetkomingen 
door de wetswijziging verbroken is, dit niets afdoet aan de bestuurlijke behandeling van de aanvragen 
overeenkomstig de artikel  8 en 10 van Wet van 27 febr. 1987.

 - Tegemoetkomingen - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Artt. 8, 1° en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

29 juni 2000S.99.0087.F AC nr. ...

De minister kan alleen zijn beslissing inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten intrekken en een nieuwe 
beslissing nemen, als het nieuwe feit of bewijselement de rechten van de gehandicapte zou hebben beïnvloed 
indien hij hiervan op het ogenblik van zijn beslissing weet had gehad (1). (1) Zie Cass., 17 mei 1999, A.R. 
S.98.0026.F, nr. 286 ; 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, nr. 540, met concl. O.M.; J.T.T., blz. 479 e.v., met concl. 
O.M.

 - Tegemoetkomingen - Minister - Beslissing - Nieuwe beslissing - Voorwaarden - Nieuw feit - Nieuw bewijselement

- Art. 35ter, 2 KB 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

- Art. 18, 2° Wet 11 april 1995

- vóór de wijziging ervan bij art. 2 Wet 19 april 1999

- Art. 19, eerste lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten
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- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

 - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep - Handvest van de sociaal verzekerde

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum 
van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat de instelling van sociale zekerheid tot aan de sluiting van het debat, 
indien een voorziening is ingesteld, haar beslissing kan intrekken en een nieuwe beslissing kan nemen, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide tijdens het geding wordt 
aangevoerd, wijzigt hun bevoegdheid niet.

 - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep - Handvest van de sociaal verzekerde

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 1999S.98.0114.F AC nr. ...

Een gewone brief kan niet de gevolgen hebben van de in artikel  8, § 1, vijfde lid, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen bedoelde aanvraag

 - Tegemoetkomingen - Aanvraag

- Art. 8, § 1, vijfde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

27 september 1999S.98.0132.N AC nr. ...

Het aan de gehandicapte toegekend recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming is niet 
onherroepelijk of onveranderlijk;  de minister of de door hem gemachtigde ambtenaren kunnen volgens de 
door de Koning vastgestelde regels de beslissingen van ambtswege herzien.

 - Inkomensvervangende tegemoetkomingen - Aard

- Art. 10, tweede en vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Overeenkomstig artikel 13, Gehandicaptenwet tegemoetkomingen, gewijzigd bij artikel 50 van de wet van 30 
december 1992 en artikel   30 KB 6 juli 1987, zoals gewijzigd bij KB van 14 april 1993, beide bepalingen in 
werking getreden op 1 juli 1993, kan de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de gehandicapte 
geweigerd of verminderd worden wanneer de gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen die hun grond 
vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uikeringen betreffende de ziekte en 
invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de rust- en 
overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden; dergelijke uitkeringen worden 
aangerekend zoals wettelijk bepaald en met inachtname van een tabel; deze bepalingen moeten in hun 
nieuwe vorm onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding ervan worden toegepast.

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Toekenningsvoorwaarden - Weigering - Vermindering - Berekening uitkering - 
Wetswijzigingen - Werking in de tijd

- Art. 18 KB 14 april 1993

- Art. 30 KB 6 juli 1987

- Art. 50 Wet 30 dec. 1992

- Art. 13 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

27 september 1999S.98.0135.N AC nr. ...

De gehandicapte is op de gezinsbijslag aanspraakgerechtigd wanneer hij zelf rechthebbende is en de 
gezinsbijslag te zijnen behoeve wordt uitbetaald;  de omstandigheid dat in dat geval de vergoeding aan de 
moeder van de gehandicapte wordt uitbetaald doet geen afbreuk aan de aanspraak van de gehandicapte op 
de gezinsbijslag.

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Vermindering - Gezinsbijslag - Aanspraakgerechtigde

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

P. 1490/30476-9-2016



De inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten kan worden geweigerd of verminderd indien 
de gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking van het 
verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de gezinsbijslagen.

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Andere uitkeringen - Samenloop - Gezinsbijslag - Vermindering - Weigering

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

17 mei 1999S.98.0026.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, met inachtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; 
zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat, indien een voorziening is ingesteld, de instelling van sociale zekerheid 
haar administratieve beslissing kan intrekken en een nieuwe kan nemen tot aan de sluiting van het debat, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide, tijdens het geding wordt 
aangevoerd, verandert niets aan de bevoegdheden van de arbeidsgerechten.

 - Rechtbanken - Tegemoetkomingen - Minister - Beroep - Bevoegdheid - Handvest van de sociaal verzekerde - Beslissing

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 maart 1999S.98.0059.N AC nr. ...

De minister kan bij het toekennen of verhogen van tegemoetkomingen alleen beslissen over de aanspraken en 
gegevens die ingevolge de aanvraag of de nieuwe aanvraag voorliggen; zo de geschillen over de rechten, 
ontstaan uit de wet van 27 februari 1987, tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren, oefenen die 
gerechten hun bevoegdheid uit door kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten 
aanzien van de bedoelde rechten; derhalve kan het arbeidsgerecht alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en alleen die 
gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen en kan 
het geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

 - Inkomens- en integratievergoedingen - Hulp aan bejaarden - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - 
Bevoegdheid - Beperking

- Artt. 8, § 1, eerste en laatste lid, en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 februari 1999S.98.0049.N AC nr. ...

Ten aanzien van de alleenstaande gerechtigde, wiens inkomen alleen krachtens artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 5 maart 1990 moet worden onderzocht voor de toekenning van de tegemoetkoming, wordt de 
verkoopwaarde van de afgestane goederen op het tijdstip van de afstand vermenigvuldigd met de breuk die de 
belangrijkheid van de rechten van de gerechtigde alleen in de afgestane goederen uitdrukt.~

 - Tegemoetkoming - Hulp aan bejaarden - Gerechtigde - Alleenstaande - Bestaansmiddelen - Aanrekening - Onroerend 
goed - Onverdeelde eigenaar met vooroverleden echtgenoot - Afstand van aandeel - Verkoopwaarde - Berekeningscriterium

- Artt. 6, 17 en 18 KB 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2 november 1998S.98.0003.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en kan derhalve 
geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd.~

 - Integratietegemoetkoming - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 16 KB 6 juli 1987

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek
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18 mei 1998S.97.0149.N AC nr. ...

Schenden de devolutieve werking van het hoger beroep de appelrechters die, betreffende een vordering tot 
administratieve herziening van het recht op tegemoetkomingen, de in graad van beroep voor het eerste door 
de administratie aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, gesteund op de onwettigheid een 
administratieve herziening te vorderen op medische gronden zonder hernieuwde aanvraag, deze exceptie 
afwijzen door ze strijdig te achten met de beginselen van behoorlijk bestuur.

 - Tegemoetkomingen - Administratieve herziening - Medische betwisting - Hoger beroep - Aanvoering niet-
ontvankelijkheid - Behoorlijk bestuur - Devolutieve kracht

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 20 KB 6 juli 1987

- Art. 8 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

20 april 1998S.97.0085.N AC nr. ...

De minister kan ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, bij het toekennen of het verhogen 
van tegemoetkomingen, alleen beslissen over de aanspraken en gegevens die ingevolge de aanvraag of de 
nieuwe aanvraag voorliggen.~

 - Tegemoetkomingen - Aanvraag - Nieuwe aanvraag - Toekenning - Verhoging - Minister - Bevoegdheid

- Art. 8, § 1, eerste en laatste lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en kan derhalve 
geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

 - Integratietegemoetkoming - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 8 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 december 1997S.97.0005.F AC nr. ...

Inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht kennis, binnen de perken van de 
aanhangig gemaakte vordering, van gegevens waarop de minister heeft beslist of had moeten beslissen.~

 - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep - Vordering in rechte

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

17 november 1997S.97.0034.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan alleen oordelen of de beslissing overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften over het recht op tegemoetkoming werd genomen met inachtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen 
en op grond waarvan de beslissing werd genomen of moest genomen worden;  het arbeidsgerecht kan geen 
kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

 - Tegemoetkomingen - Inkomens- en integratievergoedingen - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - 
Bevoegdheid - Aanstelling deskundige - Verslag - Medische toestand - Verslechteren - Vaststelling - Vóór ingangsdatum 
ministeriële beslissing

- Art. 16 KB 6 juli 1987

- Artt. 8 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

17 november 1997S.97.0072.N AC nr. ...

P. 1492/30476-9-2016



Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan alleen oordelen of de beslissing overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften over het recht op tegemoetkoming werd genomen met inachtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen 
en op grond waarvan de beslissing werd genomen of moest genomen worden;  het arbeidsgerecht kan kennis 
nemen van aanspraken die aan het bestuur zijn voorgelegd en waarop de minister zijn uitspraak had moeten 
gronden, maar de rechter kan geen acht slaan op gegevens waarover de minister niet heeft kunnen beslissen.

 - Tegemoetkomingen - Hulp aan bejaarden - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Aanstelling 
deskundige - Verslag - Medische toestand - Periode tussen aanvraag en beslissing minister - Betwiste aanspraak en 
gegevens gekend vóór uitspraak bestuur

- Artt. 26 tot 28 en 33 KB 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

- Artt. 8 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 april 1997P.95.1475.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat bij het bepalen van de in het gemene recht aan de benadeelde 
toekomende schadevergoeding wegens inkomstenverlies geen rekening mag worden gehouden met de 
inkomensvervangende tegemoetkoming.~

 - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Uitkering op grond van beperking van het verdienvermogen - Samenloop

- Art. 2, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

21 april 1997S.96.0045.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum 
van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;  zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden.

 - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1997S.96.0117.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en kan derhalve 
geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd.

 - Integratietegemoetkoming - Ministeriële beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

3 maart 1997S.96.0097.F AC nr. ...

De wetgeving en reglementen inzake de tegemoetkomingen aan mindervaliden raken de openbare orde en de 
rechter is verplicht de door artikel  50, W. 30 dec. 1992, in artikel  13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, 
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als de Belgische Staat, Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie, geen melding heeft gemaakt van een nieuwe wetgeving.~

 - Tegemoetkomingen - Openbare orde

- Art. 21, eerste lid, 1° KB 6 juli 1987

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten
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De wijziging van artikel  13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, bij artikel  50, W. 30 dec. 1992, die op 1 
juli 1993 in werking is getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegemoetkoming aan de 
mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid door voor de toekenning van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking te nemen; die wijziging 
verantwoordt bijgevolg een ambtshalve herziening van het recht op de inkomensvervangende 
tegemoetkoming.

 - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Recht - Herziening - Ambtshalve herziening - 
Voorwaarden - Begrip - Begunstigde - Wijziging - Wijziging van de wet - Tegemoetkoming - Afschaffing - Vermindering

- Art. 21, eerste lid, 1° KB 6 juli 1987

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

3 maart 1997S.96.0110.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; artikel  10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, dat bepaalt 
dat de Koning de regels vaststelt volgens welke de beslissingen na aanvraag of van ambtswege kunnen worden 
herzien, wijkt niet af van die regel.

 - Tegemoetkomingen - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Draagwijdte - Recht - Herziening

- Art. 10, vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

De wijziging van artikel  13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, bij artikel  50, W. 30 dec. 1992, die op 1 
juli 1993 in werking is getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegemoetkoming aan de 
mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid door voor de toekenning van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking te nemen.~

 - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Recht - Herziening - Ambtshalve herziening - 
Voorwaarden - Begrip - Begunstigde - Wijziging - Wijziging van de wet - Tegemoetkoming - Afschaffing - Vermindering

- Art. 21, eerste lid, 1° KB 6 juli 1987

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Het feit dat een administratieve beslissing moet worden genomen na de inwerkingtreding van nieuwe 
wettelijke of verordenende bepalingen, zoals die inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft in de 
regel tot gevolg dat die beslissing toepassing moet maken van de nieuwe wettelijke of verordenende 
bepalingen voor de periode die volgt op de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen en op de opheffing 
van de oude.

 - Tegemoetkomingen - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Onmiddellijke werking - 
Administratieve beslissing - Toestand waarop twee wetgevingen van toepassing zijn

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

28 oktober 1996S.96.0007.F AC nr. ...

Wanneer de minder-valide een administratieve aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming 
indient, kan de rechter, voor de toepassing van artikel 13, § 1, Wet 27 feb.  1987, enkel de uitkeringen in 
aanmerking nemen waarop de minder-valide recht heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand in de loop waarvan de voornoemde aanvraag is ingediend;  de rechter kan dus niet de uitkeringen in 
aanmerking nemen waarop de minder-valide na die datum recht heeft, inzonderheid na zijn beroep bij de 
arbeidsrechtbank tegen de administratieve beslissing van de minister op de administratieve aanvraag tot 
uitkering;  de gegevens tot verantwoording van de toekenning of de stijging van de uitkering, die aldus niet 
voor het eerst aan de arbeidsrechtbank kunnen worden voorgelegd, kunnen evenwel leiden tot een nieuwe 
administratieve aanvraag.
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 - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Andere uitkeringen - Samenloop - Datum - Wijziging

- Art. 30, § 1 KB 6 juli 1987

- Artt. 8, § 1, en 13, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

11 december 1995S.95.0073.F AC nr. ...

Iedere gerechtigde op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden behoort noodzakelijk tot de categorie 
waarvan hij de voorwaarden vervult; de gerechtigde kan niet in een andere categorie worden opgenomen, 
ongeacht trouwens de omstandigheden die hem brachten in de toestand van de categorie waartoe hij 
overeenkomstig de omschrijving behoort.~

 - Tegemoetkomingen - Inkomen - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Grens - Categorie - Bedrag

- Art. 4, § 1 KB 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

- Art. 7, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

9 oktober 1995S.95.0025.N AC nr. ...

De gehandicapte kan zijn vordering tot integratietegemoetkoming voor de rechter niet uitbreiden tot 
aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen noch zijn vordering wijzigen in aanspraken die aan het 
bestuur niet zijn overgelegd.~

 - Tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Geschil - Wijziging van fysische toestand na ministeriële beslissing - Geen 
uitbreiding van de vordering

- Artt. 582, 1°, 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1995S.94.0157.N AC nr. ...

Voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming aan gehandicapten wordt slechts rekening 
gehouden met een wijziging van het inkomen van de gehandicapte in zoverre die wijziging is ingetreden vòòr 
de datum waarop de administratieve beslissing over de aanvraag ingaat.~

 - Wijziging - Tegemoetkomingen - Inkomen - Ingangsdatum van de beslissing over de aanvraag

- Artt. 8, § 1, tweede lid, en 9, eerste lid KB 6 juli 1987

6 maart 1995S.94.0093.F AC nr. ...

De ambtshalve herziening van het recht op inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming wordt onderzocht met inaanmerkingneming, inzake inkomen, van de gegevens die 
betrekking hebben op het tweede jaar voorafgaand aan dat in de loop waarvan ambtshalve tot herziening 
wordt overgegaan.~

 - Tegemoetkomingen - Herziening - Inkomen - Recht - Inkomensvervangende tegemoetkoming - 
Integratietegemoetkoming - Ambtshalve herziening - Onderzoek

- Artt. 8, 21, eerste lid, 4°, en 22 KB 6 juli 1987

- Artt. 7, §§ 1 en 2, 10, tweede en vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten

27 februari 1995S.94.0098.N AC nr. ...

Uit de artt. 8 en 9 K.B. 6 juli 1987 volgt dat gegevens welke de toekenning of de verhoging van de 
tegemoetkoming van de gehandicapten rechtvaardigen maar die ten tijde van de toekenning van het recht op 
tegemoetkoming door de administratie niet bekend waren, slechts aanleiding kunnen geven tot een nieuwe 
aanvraag.~

 - Tegemoetkoming - Wijziging vòòr ingangsdatum - Nieuwe aanvraag - Basisinkomen - Beslissing administratie - Gegevens 
niet bekend - Geschil - Arbeidsrechtbank - Mededeling gegevens

9 januari 1995S.94.0053.F AC nr. ...

De beslissing waarbij, krachtens de Minder-validenwet Tegemoetkomingen 1969, aan de minder-valide een 
tegemoetkoming is toegekend die na 31 december 1974, doch vòòr 1 juni 1987 is ingegaan, kan ambtshalve 
worden herzien, wanneer bij de gerechtigde een wijziging wordt vastgesteld die de afschaffing, vermindering 
of niet-betaling van de tegemoetkoming kan tot gevolg hebben, wat op zich niet het geval is wanneer de 
minder-valide van de categorie "samenwonende" naar die van "allenstaande" overgaat.~

 - Tegemoetkomingen - Herziening - Voorwaarden - Beslissing

- Artt. 4, 6 en 21, 1° KB 6 juli 1987
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- Artt. 28, vierde lid, en 30 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Artt. 7, § 1, eerste lid, 10, vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

De wetgeving en reglementen inzake de tegemoetkomingen aan minder-validen (gehandicapten) raken de 
openbare orde.~

 - Tegemoetkomingen - Openbare orde

19 december 1994S.94.0066.N AC nr. ...

Voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming aan gehandicapten moet het bestuur beslissen op 
grond van de gegevens die het bij het nemen van zijn beslissing kent en in aanmerking mag nemen, zonder dat 
daartoe een nieuwe aanvraag moet worden ingediend wanneer de gegevens zijn gewijzigd vòòr de 
ingangsdatum van de tegemoetkoming.~

 - Tegemoetkoming - Basis - Inkomen - Wijziging vòòr ingangsdatum - Nieuwe aanvraag - Gegevens bekend bij 
administratie vòòr beslissing

- Artt. 8, 9 en 20 KB 6 juli 1987

- Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

MINDER-VALIDEN

15 mei 2002P.02.0507.F AC nr. 296

Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer mag duren dan 
vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of 
wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarige (1). (1) Zie 
J. VELU, Notes de droit public, tweede dl., Le statut des gouvernés, tweede uitg., Brussel, 1977-78, blz. 819 en 
820, nr. 1330, M. VERDUSSEN, Contours du droit constitutionnel pénal, Brussel, 1995, blz. 386, Novelles, 
Protection de la jeunesse, Brussel, 1978, blz. 395, nr. 1168, R. LOOP, opm. sub Brussel (jeugdkamer), 4 mei 
1992, Rev. dr. pén., 1992, blz. 887, C. DE VALKENEER en A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", 
in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 361, nr. 55.

 - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig uur

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

21 september 1995C.93.0292.N AC nr. ...

Een lening die door een ontvoogde minderjarige wordt aangegaan zonder naleving van de bij artikel  483 B.W. 
bepaalde pleegvormen, is betrekkelijk nietig, onverschillig of de minderjarige daardoor al dan niet wordt 
benadeeld.~

 - Ontvoogde minderjarige - Lening aangegaan zonder naleving pleegvormen - Betrekkelijke nietigheid - Benadeling

MISBRUIK VAN VERTROUWEN

14 september 2004P.04.0530.N AC nr. 408

Het misdrijf misbruik van vertrouwen is niet voltrokken op het ogenblik dat de schade voor de benadeelde aan 
het licht komt, maar op het ogenblik dat de dader niet meer in de mogelijkheid verkeert de hem 
toevertrouwde roerende zaken of waarden terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken (1). (1) 
Cass., 13 juni 1955, Pas. 1955, I, 1110.

 - Voltooiing van het misdrijf - Tijdstip - Ogenblik waarop de schade aan het licht komt - Invloed

- Art. 491 Strafwetboek
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Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltrokken op het ogenblik dat degene aan wie roerende zaken of 
waarden toevertrouwd worden onder de verplichting ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te 
gebruiken of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid verkeert ze terug te geven of ze tot de 
overeengekomen bestemming te gebruiken, het is hierbij onverschillig dat de dader later nog handelingen stelt 
die bedoeld zijn om zijn straffeloosheid te waarborgen of om de benadeelde te doen geloven dat de roerende 
goederen of waarden nog steeds ter beschikking zijn (1). (1) Cass., 9 april 1991, AR 2941, nr 417; 29 maart 
1994, AR 6315, nr 153; 1 maart 2000, AR P.99.1604.F, nr 149; R.P.D.B., Complément IIIabus de confiance", nr 
91.

 - Voltooiing van het misdrijf - Tijdstip - Latere handelingen vanwege de dader - Invloed

- Art. 491 Strafwetboek

22 oktober 2003P.03.0825.F AC nr. 518

De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit dat de lener zich 
schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of 
verspilling van andermans zaken (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 349), 8 nov. 1937 (AC, 
1937-1940, 146, en de noot 2 van L.C., in Bull. en Pas., 1937, I, 331), R. CHARLES, v° "Abus de confiance", 
R.P.D.B., Aanv., dl. III, blz. 13 en 14, nrs 80 en 81, L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. 
Strafr., 1996, nr 10, R. DEZEURE, v° "Abus de confiance", Qualifications et jurisprudence pénales, 1992, blz. 12, 
J. PRADEL en M. DANTI-JUAN, Manuel de droit penal special, tweede uitg., Parijs, 2001, blz. 585, nr 893.

 - Begrip - Materieel bestanddeel - Verbruiklening - Overdracht van eigendom

- Artt. 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek

- Art. 491 Strafwetboek

30 oktober 2001P.01.0724.N AC nr. ...

De in artikel 491 Strafwetboek, bij de omschrijving van het misdrijf van misbruik van vertrouwen, bedoelde 
overhandiging van goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften van om het even welke aard, die een 
verbintenis of een schuldbevrijding inhouden, onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden, dient niet feitelijk plaats te grijpen, maar kan ook juridisch gebeuren, 
onder meer bij de aankoop in mede-eigendom waarbij één van de mede-eigenaars in het bezit wordt gesteld 
van de gezamenlijke aangekochte zaak; de mede-eigendom van een zaak betreft de zaak zelf, zodat het deel 
van deze zaak dat de mede-eigenaar toebehoort, het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen (1). 
(1) Zie cass., 29 nov. 2000, AR P.00.1098.F, nr 655; DEZEURE, R.Misbruik van vertrouwen en verduistering", 
A.P.R. 1968, p. 59, nr 35; HUYBRECHTS, L.Misbruik van vertrouwen", Commentaar Strafrecht en Strafvordering, 
p. 146, nr 8.

 - Bestanddelen - Materieel bestanddeel - Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te 
gebruiken of aan te wenden - Mede-eigendom - Bezit van de gehele zaak door één van de mede-eigenaars - Verduistering of 
verspilling van het deel van de zaak dat de mede-eigenaar toebehoort - Toepassing

- Art. 491 Strafwetboek

 - Bestanddelen - Materieel bestanddeel - Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te 
gebruiken of aan te wenden

- Art. 491 Strafwetboek

29 november 2000P.00.1098.F AC nr. ...

Het misdrijf misbruik van vertrouwen vereist, aan de zijde van de dader, een onrechtmatige verandering van 
het ter bede onder zich hebben in een bezit animo domini (1). (1) Zie Cass., 11 juli 1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 
266) ; 25 feb. 1997, A.R. P.95.1308.N, nr. 107 ; 8 sept. 1998, A.R. P.97.0662.N, nr. 391, en de noot 3 sub Cass., 
2 okt. 1973 (AC, 1974, 118), R. CHARLES, v° "Abus de confiance", R.P.D.B., Aanv., dl. III, Brussel, 1969, nr. 2, en 
L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. Strafr. en Strafv., Antwerpen, 1996, nr. 3.

 - Bestanddelen - Verandering van het bezit

- Art. 491 Strafwetboek
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De roerende goederen waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan hebben, zijn die welke op 
beperkende wijze worden opgesomd in artikel  491 Sw. ; die bepaling is, in de regel, weliswaar niet van 
toepassing op geschriften die noch een verplichting noch een schuldbevrijding bevatten, maar ze bestraft wel 
de verduistering ervan wanneer die geschriften een goed vertegenwoordigen of een vermogensrechtelijke 
waarde hebben (1). (1)  Cass., 20 juni 1934 (Bull. en Pas., 1934, I, 332) ; zie R. CHARLES, v° "Abus de confiance", 
R.P.D.B., Aanv., d. III, Brussel, 1969, nr. 23, G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 4e uitg., door A. 
VANDEPLAS, Brussel, 1993, blz. 442, M. DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires, 3e uitg., Parijs, 1990, dl. 2, 
blz. 42 en W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Parijs, 1991, blz. 17.

 - Bestanddelen - Geschriften

- Art. 491 Strafwetboek

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Wanneer de rechter wettig heeft kunnen beslissen dat de telastlegging misbruik van vertrouwen niet bewezen 
is, dient hij, bij gebrek aan het materieel bestanddeel van voornoemd misdrijf, daarenboven geen uitspraak te 
doen over het moreel bestanddeel dat in hoofde van de dader ervan is vereist, m.n. de bedoeling om zich de 
hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar over te 
beschikken (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. C.97.0363.F, nr. 50.

 - Materieel bestanddeel - Niet bewezen feiten - Moreel bestanddeel - Vaststelling - Verplichting van de rechter

- Art. 491 Strafwetboek

Steun die een verzekeringsonderneming, op geoorloofde wijze, aan een verwante vennootschap verleent aan 
de hand van gelden die haar toebehoren, in het belang van de groep waartoe beide vennootschappen 
behoren, is geen verduistering of verspilling, d.i. het materieel bestanddeel van het misdrijf misbruik van 
vertrouwen.

 - Materieel bestanddeel - Verduistering of verspilling - Begrip - Financiële steun verleend binnen een groep van 
ondernemingen

- Art. 149 Grondwet 1994

1 maart 2000P.99.1604.F AC nr. ...

De bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk die de hem toevertrouwde verenigingsbezittingen 
verduistert of verspilt, pleegt het misdrijf "misbruik van vertrouwen".

 - Mandataris - Materieel bestanddeel van het misdrijf

- Art. 491 Strafwetboek

Het misdrijf "misbruik van vertrouwen" is voltrokken op het ogenblik dat degene aan wie roerende zaken 
werden toevertrouwd onder de verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid verkeert ze terug te geven of ze tot die overeengekomen 
bestemming te gebruiken of aan te wenden.

 - Voltrekken van het misdrijf - Tijdstip

- Art. 491 Strafwetboek

21 december 1999P.97.0858.N AC nr. ...

De strafrechter bij wie een telastlegging van misbruik van vertrouwen aanhangig is gemaakt, gedraagt zich, 
wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of 
de uitlegging betwist wordt, naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; artikel  1341 B.W. is noch van openbare orde noch van dwingend recht.

 - Betwiste overeenkomst - Bewijs - Regels van burgerlijk recht - Bepalingen noch van openbare orde noch van dwingend 
recht - Artikel 1341 B.W.

- Art. 491 Strafwetboek

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15 en 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

22 september 1999P.99.0555.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat de beklaagde, die veroordeeld is wegens 
verduistering van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt dat de door de getroffene geleden schade 
beperkt is tot het deel dat hem in de verduisterde zaak toekomt.

 - Bedrieglijke verduistering - Onverdeelde zaak - Veroordeling op de strafvordering - Veroordeling die geen enkele beslissing 
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impliceert over de eigendom van de onverdeelde zaak

1 juni 1999P.99.0547.N AC nr. ...

Artikel 495, eerste lid, Strafwetboek dat strafbaar stelt hij die, na in een rechtsgeding enige titel, enig stuk of 
enige memorie te hebben overgelegd, die titel, dat stuk of die memorie, op welke wijze ook, kwaadwillig of 
bedrieglijk verduistert, wil de voortgezette mogelijkheid beveiligen tot aanwending van deze stukken die, 
eenmaal ingebracht in het debat, tot nut van alle betrokkenen moeten blijven.

 - Verduistering van een processtuk - Strafwetboek, artikel 495 - Ratio legis

- Art. 495 Strafwetboek

Onder verduistering is te verstaan het achterhouden, op welke wijze ook, van de aanvankelijk (in het 
rechtsgeding) overgelegde titels, stukken of memories doordat de betrokkene weigert deze opnieuw over te 
leggen. De omstandigheid dat deze stukken voordien bij de heropening van de debatten aan betrokkene terug 
ter hand gesteld werden om opnieuw te worden voorgelegd op een volgende rechtszitting doet hieraan niets 
af.

 - Verduistering van een processtuk - Strafwetboek, artikel 495 - Teruggave van de stukken door de rechter om opnieuw te 
worden voorgelegd op volgende rechtszitting - Neerlegging van onvolledig bundel

- Art. 495 Strafwetboek

 - Verduistering van een processtuk - Strafwetboek, artikel 495 - Materieel element

- Art. 495 Strafwetboek

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De artt. 491 en 492bis Sw. straffen onderscheiden gedragingen; de wetgever heeft artikel   491 niet willen 
vervangen door artikel   492bis, ingeval degene die gelden heeft verduisterd, bestuurder is van de 
handelsvenootschap die hij door de verduistering heeft benadeeld.

 - Misbruik van goederen van de vennootschap

17 maart 1999P.98.1129.F AC nr. ...

De artt. 492bis en 491 Sw. bestraffen onderscheidene strafbare gedragingen.  Art.  492bis Sw.  sluit de 
eventuele toepassing van artikel  491 van dat wetboek niet uit op het misbruik van vertrouwen dat wordt 
gepleegd via een handels- of burgerlijke vennootschap of via een vereniging zonder winstoogmerk.

 - Misbruik van goederen van een rechtspersoon - Omschrijving van het misdrijf

- Artt. 491 en 492bis Strafwetboek

28 januari 1999C.97.0363.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken; het verkeerd gebruik van de gehuurde zaak impliceert in se niet de bedoeling om zich als 
zodanig te gedragen.~

 - Moreel bestanddeel - Begrip - Verkeerd gebruik

- Art. 491 Strafwetboek

13 januari 1999P.98.0653.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het wanbedrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het opzet van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken; wat dat betreft zijn zowel de goede trouw van de dader als zijn beweegredenen of de 
omstandigheid dat hij het verhoopte voordeel niet heeft behaald, niet terzake dienend.~

 - Moreel bestanddeel - Begrip - Goede trouw - Beweegredenen - Verhoopt voordeel

- Art. 491 Strafwetboek

8 september 1998P.97.0662.N AC nr. ...

Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltooid op het ogenblik van de verduistering of verspilling; de 
omstandigheid dat, na de voltooiing van het misdrijf het op de verduisterde voorwerpen rustende 
eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen, neemt het voorheen gepleegde misdrijf niet weg.~

 - Aard van het misdrijf - Aflopend misdrijf - Eigendomsvoorbehoud - Verval
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- Art. 491 Strafwetboek

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader zich de 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als eigenaar over te 
beschikken; zowel de eventuele goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

 - Moreel bestanddeel - Begrip - Goede trouw - Beweegredenen van de dader

- Art. 491 Strafwetboek

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat niet in de bedoeling nadeel toe te 
brengen aan de eigenaar.~

 - Moreel bestanddeel - Begrip - Nadeel

- Art. 491 Strafwetboek

25 februari 1997P.95.1308.N AC nr. ...

De strafrechter is er - ook op civielrechtelijk gebied - niet toe gehouden aan de begrippen, die hij aan andere 
rechtstakken ontleent, de specifieke betekenis toe te kennen, die zij in die andere rechtstakken hebben en 
vermag uit de concrete omstandigheden eigen aan de zaak af te leiden dat, hoewel de goederen door het 
slachtoffer werden overhandigd met het oog op inpandgeving aan een derde, met de beklaagde niettemin 
overeengekomen was dat deze overhandiging geschiedde onder de verplichting ze terug te geven.  Gelet op 
deze plicht tot teruggave kon het arrest derhalve wettig het misdrijf van misbruik van vertrouwen vaststellen.

 - Bestanddelen - Precaire overdracht - Inpandgeving

- Art. 491 Strafwetboek

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

24 september 1996P.94.1072.N AC nr. ...

Art. 16, eerste lid, V.T.Sv. dat bepaalt dat wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een 
overeenkomst waarvan het bestaan wordt ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter 
zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van de overeenkomst 
of over de uitvoering ervan, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een beklaagde, vervolgd 
hoofdens misbruik van vertrouwen, voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering 
ervan aanvoert, zich naar de regels van het burgerlijk recht moet gedragen; in dat geval moeten de regels van 
het bewijs in strafzaken worden toegepast.~

 - Bewijs - Bewijsvoering - Beklaagde - Verdedigingsmiddel - Bestaan en uitvoering van overeenkomst - Toepassing 
bewijsregels in strafzaken

6 september 1995P.95.0379.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken;  zowel de goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

 - Beweegredenen van de dader - Begrip - Moreel bestanddeel - Goede trouw

- Art. 491 Strafwetboek

27 maart 1995P.94.0135.N AC nr. ...

Het bedrieglijk opzet is een wezenlijk bestanddeel van het wanbedrijf misbruik van vertrouwen; daarover kan 
de strafrechter oordelen aan de hand van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend zonder ertoe 
gehouden te zijn aan die begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die andere rechtstakken 
hebben en zonder dat begrip te hanteren zoals het in die andere rechtstakken wettelijk wordt geregeld.~

 - Bedrieglijk opzet

- Art. 491 Strafwetboek

MISDRIJF

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
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15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Als misdrijf omschreven feit - 
Opgeheven wet - Nieuwe wet - Hetzelfde feit, als een ander misdrijf omschreven - Toepassing

De rechter mag geen veroordeling uitspreken voor een misdrijf dat niet meer bestaat op de dag van de 
veroordeling; wanneer evenwel het feit dat in de opgeheven wet strafbaar is gesteld ook in de nieuwe wet, 
maar onder een andere omschrijving, strafbaar wordt gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor 
dat feit, en wanneer de wetgever niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of voor de 
toekomst af te zien van bestraffing, legt de rechter die straf wettig op op het onder de gelding van de vroegere 
wet gepleegde feit mits hij de gunstigste omschrijving toepast (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Als misdrijf omschreven feit - 
Opgeheven wet - Nieuwe wet - Hetzelfde feit, als een ander misdrijf omschreven - Toepassing

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 2 Strafwetboek

7 december 2004P.04.1154.N AC nr. 595

Artikel 257, § 1, A.W.D.A. legt de titularis of de cessionaris van een douane- of accijnsdocument, waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting 
op erop toe te zien en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het 
feit zelf van de niet-aanzuivering of de niet-overlegging inhoudt dat de titularis of de cessionaris van het 
document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke verplichting is tekort gekomen; hij is alleen dan 
niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490; 29 april 2003, AR 
P.02.1461.N, nr 269.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Douane en accijnzen - 
Douane en accijnzenwet - Niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van douane- of accijnsdocumenten - Artikel 257, § 1, 
Douane en accijnzenwet

10 november 2004P.04.0974.F AC nr. 540

De schade berokkend aan de gegevens van informatica-programma's die in een informaticasysteem zijn 
geïnstalleerd, is geen schade berokkend aan aandrijvende dan wel aangedreven toestellen en is niet het 
misdrijf zoals bedoeld in artikel  523 Sw.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Strafwetboek - Artikel 
523 - Vernieling van een machine - Computer - Vernietiging van gegevens in informaticaprogramma's - Ontoepasselijkheid

- Artt. 523 en 550ter Strafwetboek

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Strafbepaling - Legaliteitsbeginsel - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, vereist dat het 
om ongelijke behandelingen door de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder meer 
duidelijk is dat zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de aard zelf 
van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, zodat zij geen nadere legitimiteits- en 
proportionaliteitstoets door de rechter behoeven.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Ongelijke 
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behandelingen - Begrip - Objectieve en redelijke rechtvaardiging - Legitimiteits- en proportionaliteitstoets door de rechter

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde 
gedragingen - Legaliteitsbeginsel - Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - 
Vereisten - Zelfstandig misdrijf

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn gradaties van 
discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort 
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in 
de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1993, AR P.93.0110.F, nr 248.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Discriminatie of 
segregatie

- Artt. 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 444 Strafwetboek

Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de Wet van 30 juli 1981, 
dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of 
nationale of etnische afstamming straft, bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de 
vreemde nationaliteit.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Aanzetting tot 
discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld - Afstamming

- Art. 1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981

Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die door de rechter wordt 
uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is, zonder redelijke twijfel kunnen weten welke 
gedragingen ze strafbaar stelt.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Strafbepaling - Legaliteitsbeginsel - 
Voorzienbaarheid - Vereisten

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Omschrijving - Strafbepaling - Legaliteit - 
Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492

Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verschillende misdrijven uit hetzelfde misdadig 
opzet voortvloeien, slechts aan de bodemrechter voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te 
worden bepaald; die bepaling verbiedt de onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan 
niet is verjaard, dus niet om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de feitenrechter, te 
beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief misdrijf opleveren 
door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begon te lopen vanaf het ogenblik dat het laatste misdrijf 
werd gepleegd.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Onderzoeksgerechten - 
Beoordeling

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering
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Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus slechts één enkel 
misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden toegepast, begint de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. het geheel van de feiten pas te lopen vanaf de dag van het laatste van die feiten op 
voorwaarde dat het laatste, niet verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar feit is gescheiden door 
een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1984, AR 7628, nr 428 en 5 
april 1996, A.94.0002.F, nr 111.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Verschillende misdrijven - 
Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Aanvang - Laatste strafbaar feit

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 21 tot 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 september 2004P.04.0427.F AC nr. 390

Noch de aflevering en opheffing van een aanhoudingsbevel, noch de uitspraak van een beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele rechtbank sluiten op zich uit dat de misdrijven, die zijn gepleegd vóór en na 
die akten van rechtspleging, onderling verbonden zijn door het nastreven en verwezenlijken van één enkel 
doel en dat zij, in die zin, één enkel feit uitmaken, namelijk een samenhangende gedraging (1). (1) Zie Cass., 12 
dec. 1978 (AC, 1978-'79, I, 419) en Rev.dr.pén., 1979, p. 915; Cass., 6 juni 1984, AR 3643, AC, 1983-'84, nr 574; 
Brussel, 25 okt. 1993, J.L.M.B., 1995, blz. 1569.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Misdrijven - 
Aanhoudingsbevel of beschikking tot verwijzing - Nieuwe misdrijven

- Art. 65 Strafwetboek

Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (1); op grond van de vaststelling alleen dat de tijdvakken waarbinnen de nieuwe 
misdrijven zijn gepleegd van latere datum zijn dan de voorlopige hechtenis die eiser heeft ondergaan in het 
kader van de definitief berechte zaak en in het kader van de in dit dossier gewezen beschikkingen, kan de 
rechter aldus niet beslissen, dat de feiten die bij hem  aanhangig zijn gemaakt en die welke aanleiding hebben 
gegeven tot de eerdere veroordeling niet uit één en hetzelfde misdadig opzet kunnen voortkomen. (1) Cass., 2 
mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - 
Veroordelende eindbeslissing - Andere feiten - Beoordeling door de rechter

- Art. 65 Strafwetboek

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het 
voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te 
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter (1). (1) Cass., 25 november 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Omschrijving - Strafbepaling - 
Legaliteit - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting van 
hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof van Cassatie na te gaan of de rechter uit de 
door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden 
(1). (1) Zie Cass., 2 mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Zelfde 
misdadig opzet - Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 65 Strafwetboek

10 februari 2004P.03.1510.N AC nr. 72

De omstandigheid dat afzonderlijke misdrijven, waarvan het strafbare opzet kan verschillen, aan éénzelfde 
beklaagde ten laste zijn gelegd, staat eraan niet in de weg dat deze misdrijven, wanneer die onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, een complexe gedraging opleveren en zodoende alle 
deel uitmaken van dezelfde opzet in de zin van het beginsel waarvan artikel 65 Strafwetboek (oud) toepassing 
maakt (1) (2). (1) Zie Cass. 1 maart 1994, AR 6354, nr 102. (2) Het arrest maakt hier toepassing van het artikel 
65 Sw., vóór de wijziging ervan door artikel 45 van de wet van 11 juli 1994.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Afzonderlijke misdrijven ten 
laste gelegd aan éénzelfde beklaagde - Verschillend strafbaar opzet - Eenheid van doel en verwezenlijking - Complexe 
gedraging - Toepassing

- Art. 65 Strafwetboek

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende schendingen van de 
douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, verschillende geldboeten worden opgelegd 
i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele 
geldboete alleen gelijk kan zijn aan de som van de uitgesproken geldboeten(1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.98.0366.N, nr 275.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Douane en accijnzen - 
Meerdere misdrijven - Afzonderlijke geldboeten - Cassatiemiddel - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen wanneer hij de 
beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de douanewetgeving, die het gevolg zijn van 
hetzelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 275.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Douane en accijnzen - 
Meerdere misdrijven - Vervangende gevangenisstraf

- Art. 65 Strafwetboek

6 januari 2004P.03.0797.N AC nr. 2

De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, sluit niet uit dat verscheidene van die 
feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel van gedragingen te zijn die één misdrijf 
uitmaken wegens de eenheid van opzet van de dader.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Ogenblikkelijk misdrijf - Verschillende feiten - 
Eenheid van opzet

- Art. 65 Strafwetboek

3 december 2003P.03.1104.F AC nr. 615

Het in artikel  445, derde lid, Sw., bedoelde wanbedrijf is zowel van toepassing op de aantijging van een waar 
feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging is ingegeven door kwaad opzet (1). (1) Zie J. 
NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, dl. III, Brussel, 1868, blz. 366, nr 86; J. NYPELS en J. SERVAIS, Le 
Code pénal belge interprété, dl. III, Brussel, 1898, artikel  445, nr 29.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Lasterlijke aantijging - Bestanddelen

- Art. 445, derde lid Strafwetboek

22 oktober 2003P.03.0825.F AC nr. 518

De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit dat de lener zich 
schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of 
verspilling van andermans zaken (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 349), 8 nov. 1937 (AC, 
1937-1940, 146, en de noot 2 van L.C., in Bull. en Pas., 1937, I, 331), R. CHARLES, v° "Abus de confiance", 
R.P.D.B., Aanv., dl. III, blz. 13 en 14, nrs 80 en 81, L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. 
Strafr., 1996, nr 10, R. DEZEURE, v° "Abus de confiance", Qualifications et jurisprudence pénales, 1992, blz. 12, 
J. PRADEL en M. DANTI-JUAN, Manuel de droit penal special, tweede uitg., Parijs, 2001, blz. 585, nr 893.
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Misbruik van 
vertrouwen - Verbruiklening - Overdracht van eigendom

- Artt. 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek

- Art. 491 Strafwetboek

22 oktober 2003P.03.1030.F AC nr. 519

Het misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of boedelbeschrijving, vereist alleen een 
algemeen bedrieglijk opzet (1). (1) Cass., 29 sept. 1992, AR 5733, nr 634.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Algemeen opzet - Meineed

- Art. 226, tweede lid Strafwetboek

18 juni 2003P.03.0534.F AC nr. 359

Hetzelfde feit kan tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechtelijke valsheid vormen (1). (1) KIRKPATRICK J. 
en NEYRINCK O., La répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 1986 et de 1992, Revue de 
droit de l'ULB, vol. 15, 1997-I, Bruylant, blz. 147.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Gemeenrechtelijke en 
fiscale valsheid - Zelfde feit

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf, maar vereist een positieve 
handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan de 
doorvoer te onttrekken (1). (1) Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.0874.N, nr ...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Douane en accijnzen - 
Douane en accijnzenwet - Uitvoer, invoer en doorvoer - Douanedocumenten - Wijziging van de bestemming van de 
goederen zonder voorafgaande toelating - Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet

- Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Het misdrijf van artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, stelt de enkele daarin omschreven overtreding 
strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en 
willens heeft overtreden en geen opzet moet worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer 
hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling 
(1). (1) Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490; 9 nov. 2002, P.01.1502.N, nr ...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Douane en accijnzen - 
Douane en accijnzenwet - Uitvoer, invoer en doorvoer - Douanedocumenten - Wijziging van de bestemming van de 
goederen zonder voorafgaande toelating - Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet

- Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor 
hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die 
zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten 
aan de rechter (1). (1) Cass., 24 aug. 1998, AR P.02.0615.N, nr 370.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

19 november 2002P.01.1502.N AC nr. 615

Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen opzet bewezen 
worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft 
overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (1). 
(1) Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr 490.
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Wetgeving inzake 
slijterijen van gegiste dranken - Materiële overtreding van een wetsvoorschrift

- Art. 35 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

9 oktober 2002P.02.0510.F AC nr. 518

Het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder aan degenen die het recht hebben het op te 
eisen, vereist, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen dat de pleger van het materiële feit weet dat hij de 
uitvoering van een beslissing van de overheid of van een minnelijke regeling belemmert (1). (1) Cass., 6 feb. 
1987, A.R. 800, nr. 336.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Ontvoering van een kind - Niet-afgifte van een 
kind door de vader of de moeder - Moreel bestanddeel

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

8 oktober 2002P.01.1149.N AC nr. 515

Wanneer de wet van de delictomschrijving geen schuldvorm vermeldt, zoals bij verkeersovertredingen, 
bestaat de schuld uit het feit dat de dader de inbreuk wetens en willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam 
handelde, tenzij de wetgever deze laatste schuldvorm uitgesloten heeft, wat hij niet deed bij 
verkeersovertredingen; in dit geval kan de rechter de schuld afleiden uit het materiële feit van de overtreding, 
voor zover de overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond aannemelijk 
maakt (1) (1) Zie Cass., 13 dec. 1994, A.R. P. 94.0736.N, nr. 553; 12 mei 1987, A.R. 728, nr. 531, met concl. Van 
toenmalig advocaat-generaal du JARDIN; DUPONT, L.en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Verkeersovertreding - 
Schuldvorm - Modaliteiten

17 september 2002P.02.0469.N AC nr. 455

Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, kan enkel een beslissing van een Belgische 
strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of er eenheid van opzet bestaat tussen de feiten 
waarvoor een beklaagde wordt vervolgd en misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing en deze voorafgaan; dergelijke eenheid van opzet kan niet bestaan met feiten 
waarvoor die beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld (1). (1) Cass., 28 maart 2001, A.R. 
P.99.1759.F, nr. ...; de CODT, J.Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif", J.T., 1995, 
p. 289-292.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Samenloop - Gescheiden 
berechting - Vervolging in België - Feiten waarvoor de beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld - Toepassing

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

21 mei 2002P.01.0332.N AC nr. 308

Voor het bestaan van het misdrijf, door de artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 van de Drugwet strafbaar 
gesteld, is geen bijzonder opzet vereist, het volstaat dat de dader op eender welke wijze het gebruik van de 
bedoelde stoffen met kennis van zaken vergemakkelijkt; dit is het geval wanneer de dader toegang tot een 
lokaal verschaft of toelaat, wetende dat verdovende middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of 
zich niet ernstig ertegen verzet.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel

- Artt. 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 Wet 24 feb. 1921

26 februari 2002P.00.1033.N AC nr. 128
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Het stilzwijgen van artikel  39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet met betrekking tot de schuldvorm van 
strafbaar gestelde overtredingen van de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengt niet 
mee dat geen schuldvorm zou zijn vereist; de schuld aan dit misdrijf kan onder meer bestaan in 
onachtzaamheid (1). (1) Zie cass., 12 mei 1987, AR nr 728 nr 531, met concl. van advocaat-generaal J. du 
JARDIN. Bij stilzwijgen van de wet volstaat onachtzaamheid als schuldvorm voor overtredingen en 
wanbedrijven die op bijkomende wijze in bijzondere wetgeving zijn opgenomen. Het leefmilieurecht bevat 
slechts bijkomende strafbepalingen, zodat onachtzaamheid als schuldvorm volstaat. L. DUPONT en R. 
VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr 454; B. SPRIETElk misdrijf - ook dat uit 
het bijzonder strafrecht - vereist een moreel of schuldbestanddeel", (noot onder cass., 13 dec. 1994), R.W. 
1995-96, 533, nrs 7 en 8; P. TRAESTDe wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen", T.R.V., 1999, 451, 468. Vgl. cass., 10 okt. 1989, AR 3066, nr 86 en 
de bespreking daarvan bij E. KRINGSAspecten van de bijdrage van het Hof van cassatie tot de rechtsvorming", 
R.W. 1990-91, 345, 349 en M. FAURE, De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 
1992, nrs 111 e.v.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel en moreel bestanddeel - Moreel 
bestanddeel - Milieurecht - Milieuvergunningsdecreet - Stilwijzen van de wet - Onachtzaamheid

13 februari 2002P.01.1523.F AC nr. 101

Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten aanzien van degene die, in die 
toestand, meerdere misdrijven pleegt.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Staat van dronkenschap - 
Andere misdrijven - Verenigbaarheid

- Art. 65, eerste lid Strafwetboek

12 februari 2002P.00.0991.N AC nr. 97

Het misdrijf van het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan hebben aan de op hem 
rustende verplichtingen vereist niet dat op het ogenblik waarop de schuldenaar zich onvermogend heeft 
gemaakt de schuld bewezen is en niet het voorwerp van enige betwisting is (1). (1) Zie cass., 5 dec. 2000, AR 
P.99.0189.N, nr 667.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Bedrieglijk 
onvermogen - Niet voldoen aan zijn verplichtingen - Schuld

- Art. 490bis Strafwetboek

16 januari 2002P.01.1325.F AC nr. 33

Het bij artikel  402 Sw. bestrafte misdrijf veronderstelt m.n. dat de dader het slachtoffer heeft willen schade 
toebrengen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een welbepaald kwaad heeft willen veroorzaken; de 
beweegreden van de dader doet niet terzake (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 1885 (Bull. en Pas., 1886, I, 26) ; NYPELS 
en SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, Brussel, Bruylant, 1898, dl. III, blz. 33, nr. 4 ; BELTJENS G., 
Encyclopédie du Droit criminel belge, eerste dl., Brussel, Bruylant, 1901, artikel  402, nrs. 1 en 2; CONSTANT J., 
Manuel de Droit pénal, tweede dl., dl. II, blz. 195, nr. 1066 ; GOEDSEELS J., Commentaire du Code pénal belge, 
Brussel, Bruylant, 1948, dl. II, blz. 145, nr. 2445; DE NAUW A., Initiation au droit pénal spécial, nr. 533.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Toediening van stoffen die 
de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen schaden - Opzet - Beweegreden

- Art. 402 Strafwetboek

9 oktober 2001P.01.1057.N AC nr. ...

Door met verwijzing naar een eerder bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis uitgesproken straf te oordelen 
dat de voorwaarden van artikel 65 Strafwetboek aanwezig zijn en dat de eerder uitgesproken gevangenisstraf 
moet verhoogd worden, geven de rechters te kennen dat een bijkomende gevangenisstraf een juiste 
bestraffing voor alle feiten inhoudt; hun oordeel betreffende de strafmaat is niet anders wanneer zij de reeds 
eerder uitgesproken straf verhogen dan wanneer zij er een bijkomende straf aan toevoegen (1). (1) De kritiek 
van eiser op het bestreden arrest betrof specifiek het gegeven dat de appèlrechters, met toepassing van artikel 
65, tweede lid, Strafwetboek, eerder dan een bijkomende of supplementaire straf van zes jaar op te leggen 
voor de nieuwe feiten die bij hen aanhangig waren en die nog niet gekend waren door de rechter die de eerste 
in kracht van gewijsde gegane veroordeling uitsprak, beslisten dat de eerder uitgesproken straf van vier jaar 
een juiste bestraffing "voor al de feiten" uitmaakte, mits deze eerste straf "verhoogd" werd tot tien jaar.
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Verscheidene misdrijven - 
Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd vóór het in kracht van gewijsde gaan 
van de eerdere veroordeling - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdrijf - Straftoemeting - 
Verhoging van de eerder uitgesproken straf - Toepassing

- Art. 65 Strafwetboek

24 juli 2001P.01.0791.F AC nr. ...

Daar de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen noch de kwalificatie 
noch de straf wijzigt m.b.t. de schending van het oude artikel  380bis § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw., wordt het 
recht van verdediging van de beklaagde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich 
te verdedigen op grond van het nieuwe artikel  380 § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, 
A.R. P.00.1350.F, nr. ... .

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Wijziging van de nummering van de 
wetsbepaling - Aanpassing van de straf

- Art. 380, § 1, 4°, en § 3, 1° en 2° Strafwetboek

- Art. 14 Wet 28 dec. 2000

2 mei 2001P.01.0121.F AC nr. ...

Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen (1), behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (2); de rechter kan aldus, op grond van de vaststelling dat meer dan twee jaar 
verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten en die op grond waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het gevolg 
zijn van een zelfde misdadig opzet. (1) Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0213.N, nr. 125 ; zie Cass., 8 maart 2000, 
A.R. P.99.1583.F, nr. 161. (2) Cass., 8 mei 1979 (AC, 1978-79, 1068) ; zie Cass., 8 april 1981, A.R. 1400 (ibid., 
1980-81, nr. 457 en de noot 1) en 5 dec. 1989, A.R. 3838, nr. 222 en de noot 1.

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

- Art. 65 Strafwetboek

24 april 2001P.01.0024.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, AR P.01.0024.N, AC 2001, nr...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel en moreel bestanddeel - Misdaad - 
Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden

Correctionalisering van een misdaad door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, 
heeft geen invloed op de constitutieve bestanddelen ervan (1). (1) Zie de concl. van O.M.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel en moreel bestanddeel - Misdaad - 
Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden

28 maart 2001P.99.1759.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing om een beklaagde wegens vereniging van boosdoeners te 
veroordelen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde zich bewust was van zijn deelneming aan een 
georganiseerde activiteit en door zijn daden aan de uitvoering ervan heeft bijgedragen (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 
1984, A.R. 8290, nr. 210; 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Vereniging van 
boosdoeners

- Art. 322 Strafwetboek

Voor de toepassing van artikel  65, tweede lid, Sw., mag de bodemrechter alleen rekening houden met de door 
een Belgische eindbeslissing bewezen verklaarde feiten (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. 7873, nr. 203; J. de 
CODT, "Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif", J.T., 1995, blz. 291.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Begrip - 
Eindbeslissing in België uitgesproken

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek
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14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet alleen in het opzet de belasting te 
ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar ook in het opzet de rechten of de belangen van een 
derde te schaden (1). (1) Zie Cass., 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138, en noot; W. 10 feb. 1981, B.S., 14 feb., 
verslag van de Senaatscommissie over het wetsontwerp, Pasin., 1981, blz. 336 en 337; J. KIRKPATRICK, "La 
répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 1986 et 1992", Rev. dr. U.L.B., Bruylant, 1997, blz. 
145.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Belastingfraude - 
Bijzonder opzet

- Artt. 339 en 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 december 2000P.99.0194.N AC nr. ...

De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een bepaalde periode gepleegde 
misdrijven, die door de strafrechter als één feit worden beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van 
gewijsde gaat, heeft niet tot gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het 
vonnis heeft geoordeeld en vóór de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan, begrepen zijn onder de 
misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader van nieuwe misdrijven die samen met de reeds 
beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig 
opzet, is strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Verscheidene feiten - 
Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens 
eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop de veroordeling betrekking had en vóór het in kracht van 
gewijsde gaan ervan - Strafbaarheid

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te richten dat wat men bezit, 
feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers (1). (1) 
GELDERS, M. "Bedrieglijk onvermogen", noot onder Antwerpen, 27 oktober 1995, R.W. 1996-97, p. 54.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel en moreel bestanddeel - Bedrieglijk 
onvermogen

- Art. 490bis Strafwetboek

De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte of een vals stuk gebruik 
maakt heeft geen invloed op het voor deze misdrijven vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht wanneer 
ze een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruk, deze 
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de rechtbank dan ook geadieerd is 
van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is (1). Zie cass., 26 okt. 1994, AR P.94.0551.F, nr. 452.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Valsheid in geschriften - 
Bedrieglijk opzet - Bedoeling - Invloed

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die samen het materieel 
bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de schuldenaar en het 
hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiële 
bestanddelen het andere in tijd voorafging (1). (1) Cass., 8 juni 1988, AR 6644, nr. 615; 17 april 1991, AR 8761, 
nr. 428; zie cass., 30 april 1991, AR 3130, nr. 453 waar een zelfde redenering werd toegepast inzake 
bankbreuk.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Bedrieglijk 
onvermogen - Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel vormen - Toepassing

- Art. 490bis Strafwetboek

22 november 2000P.00.1113.F AC nr. ...
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Bij gebrek aan conclusies die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet aanvoeren, dient de 
bodemrechter zijn beslissing dat de bij hem aanhangig gemaakte feiten en die welke reeds door een 
eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden (1). 
(1) Zie Cass., 22 juli 1968 (AC, 1334) en 3 feb. 1976 (AC, 1976, 654).

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Motivering

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

15 november 2000P.00.0952.F AC nr. ...

De eenheid van opzet waardoor het collectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan worden afgezonderd van het 
moreel bestanddeel dat eigen is aan elk van de samengevoegde misdrijven (1). (1) Cass., 13 mei 1988, A.R. 
P.98.0149.F, nr. 248.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Moreel 
bestanddeel

- Art. 65 Strafwetboek

11 april 2000P.00.0407.N AC nr. ...

De in artikel  1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 omschreven handelingen moeten om strafbaar te zijn wegens 
hun aard wetens en willens worden uitgevoerd. Zij mogen niet het gevolg zijn van onachtzaamheid.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Overtreden van de wet 28 
mei 1956 op het verhandelen van springstoffen

- Artt. 1 en 5 Wet 28 mei 1956

15 december 1999P.99.1188.F AC nr. ...

Misdrijven die niet vereisen dat de dader ervan met opzet gehandeld heeft of verzuimd heeft te handelen, 
kunnen samen met andere misdrijven een collectief misdrijf met eenheid van opzet vormen.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Eenheid van opzet - Moreel 
bestanddeel

- Art. 65 Strafwetboek

De in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en in de wet m.b.t. de boekhouding bepaalde 
wanbedrijven zijn geen louter materiële misdrijven, die los van elk moreel bestanddeel zouden bestaan.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Wanbedrijven - 
Handelsvennootschappen - Boekhouding

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

- Artt. 200 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

23 november 1999P.98.1185.N AC nr. ...

Het misdrijf omschreven in artikel 80, tweede lid, Jeugdbeschermingswet en strafbaar gesteld bij artikel 80, 
derde lid, van deze wet vereist geen bijzonder opzet, maar het algemeen opzet wetens en willens de door de 
wet verboden handeling te stellen, waarbij "wetens" vereist  dat de dader handelt in de wetenschap zowel van 
de strafbaarheid van de gedraging als van het verwezenlijkt zijn van al de materiële elementen ervan, dit is dat 
een misdrijf wordt gepleegd, en "willens" vereist dat de dader de bedoeling heeft het materieel bestanddeel 
van het misdrijf, dit is het verboden handelen of het verboden verzuim, te verwezenlijken, zodat het arrest dat 
enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is geweest zijn beslissing niet naar recht verantwoord.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Algemeen opzet - Wetens 
en willens de verboden handeling stellen

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Artikel 80 
Jeugdbeschermingswet - Toepassing

9 juni 1999P.99.0011.F AC nr. ...

De overtreding van artikel  489bis, 4°, Sw., dat het verzuim strafbaar stelt om binnen de bij artikel  9, 
Faillissementswet 1997 bepaalde termijn, aangifte te doen van het faillissement, vereist het opzet om de 
faillietverklaring uit te stellen.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misdrijven n.a.v. het faillissement - Aangifte van 
het faillissement - Verzuim - Moreel bestanddeel

- Art. 9 Wet 8 aug. 1997
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- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

9 juni 1999P.99.0231.F AC nr. ...

De feitenrechter beoordeelt in feite of de wegens heling vervolgde beklaagde, op het ogenblik waarop hij het 
door een misdaad of wanbedrijf van een derde verkregen voorwerp heeft ontvangen, de wederrechtelijke 
herkomst van dit voorwerp kende; hij kan die wetenschap afleiden uit de waarde, de aard, het belang van het 
voorwerp, alsook uit alle andere feitelijke omstandigheden die noodzakelijkerwijs wantrouwen moeten 
wekken bij degene die het bezit ervan verkrijgt.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Heling - Moreel bestanddeel - Kennis - 
Beoordeling - Criteria

- Art. 505, 1° Strafwetboek

26 mei 1999P.99.0027.F AC nr. ...

De bodemrechter die uitspraak moet doen over een collectief misdrijf door eenheid van opzet, terwijl over 
bepaalde bestanddelen daarvan reeds een eindbeslissing is gewezen, moet bij de eventuele bepaling van een 
nieuwe straf rekening houden met de reeds opgelegde straf; hij heeft het recht niet om op grond van die 
bepaling omgekeerd te werk te gaan en te beslissen dat de straf die hij zelf zal opleggen enig gevolg zal hebben 
voor die welke bij een vorige beslissing is opgelegd.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf wegens eenheid van opzet - 
Vorige eindbeslissing - Nieuwe straf

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 43 Wet 11 juli 1994

2 februari 1999P.96.1601.N AC nr. ...

Voor het vernietigen of wegmaken van in beslag genomen goederen in de zin van artikel 507, eerste lid, Sw. 
volstaat het dat de goederen worden verplaatst met het oogmerk de uitoefening van de uit het beslag 
voortvloeiende rechten van de schuldeisers onmogelijk te maken.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - In beslaggenomen 
goederen - Vernietiging of wegmaking - Bestanddelen - Bedrieglijk opzet

- Art. 507, eerste lid Strafwetboek

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - In beslaggenomen 
goederen - Vernietiging of wegmaking - Bestanddelen

- Art. 507, eerste lid Strafwetboek

2 februari 1999P.97.1560.N AC nr. ...

Het gebrek aan oprechtheid, dat een bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing, is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk inzicht of oogmerk om te schaden, bestanddeel van 
het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik: de bijzondere strafbepalingen voor de onjuiste of onvolledige 
aangifte tot milieuheffing staan derhalve een toepassing van de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek niet in de weg.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Milieuheffing - Onjuiste of 
onvolledige aangifte - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - Verschil

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

- Artt. 47ter, § 1, en 47quater, § 2 Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

28 januari 1999C.97.0363.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken; het verkeerd gebruik van de gehuurde zaak impliceert in se niet de bedoeling om zich als 
zodanig te gedragen.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misbruik van vertrouwen - Moreel bestanddeel - 
Verkeerd gebruik

- Art. 491 Strafwetboek

13 januari 1999P.98.0653.F AC nr. ...
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De rechter die uit de door hem opgesomde feiten afleidt dat een beklaagde hoorde te weten dat de cheque op 
het ogenblik van de uitgifte ervan niet gedekt was, verantwoordt naar recht zijn beslissing om de beklaagde te 
veroordelen wegens uitgifte van ongedekte cheques.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Uitgifte van ongedekte cheque - Moreel 
bestanddeel

- Art. 61, 1° Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige Wet op 
de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

Het moreel bestanddeel van het wanbedrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het opzet van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken; wat dat betreft zijn zowel de goede trouw van de dader als zijn beweegredenen of de 
omstandigheid dat hij het verhoopte voordeel niet heeft behaald, niet terzake dienend.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misbruik van vertrouwen - Moreel bestanddeel - 
Goede trouw - Beweegredenen - Verhoopt voordeel

- Art. 491 Strafwetboek

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

De feitenrechter die in feite vastgesteld heeft dat meerdere misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde 
misdadig opzet, kan slechts één straf, namelijk de zwaarste, opleggen, en moet de voor de lichtere misdrijven 
voorgeschreven straffen buiten beschouwing laten, zelfs als die straffen voorzien in een bijkomende sanctie 
die zwaarder is dan die, welke samen met de opslorpende straf kan worden opgelegd.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Verschillende misdrijven - Eenheid van misdadig 
opzet

- Art. 65 Strafwetboek

15 december 1998P.98.1403.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn voor een vroegere veroordeling 
en voor de wijziging van artikel  65 Sw. door artikel  45 W. 11 juli 1994 , moet de rechter, als hij oordeelt dat de 
misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn met hetzelfde opzet als de 
misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Vervolging wegens een aan een veroordeling 
voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De drijfveer van de omkoping van ambtenaren is zonder belang.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Belang - Drijfveer

- Artt. 246, 247 en 248 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds vroeger een definitief geworden strafrechtelijke veroordeling werd 
uitgesproken, en andere, als misdrijf omschreven feiten die hem zijn voorgelegd, werden gepleegd voor die 
beslissing, staat het aan hem te onderzoeken of de misdrijven waarover reeds uitspraak gedaan is en die 
waarover nog uitspraak moet worden gedaan, gepleegd zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat geval is hij 
gebonden door het gezag van het rechterlijk gewijsde van de vorige beslissing waardoor de strafvordering 
vervallen is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen of de dader al dan niet schuldig is.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Verval van de 
strafvordering - Definitieve strafrechtelijke veroordeling - Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling - Gezag 
van het gerechterlijk gewijsde

- Art. 65 oud Strafwetboek

8 september 1998P.97.0662.N AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader zich de 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als eigenaar over te 
beschikken; zowel de eventuele goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Misbruik van vertrouwen - 
Goede trouw - Beweegredenen van de dader
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- Art. 491 Strafwetboek

24 augustus 1998P.98.1006.N AC nr. ...

Aan de vereiste dat een strafbepaling de strafbaar gestelde gedraging op voldoende precieze wijze omschrijft 
is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten 
en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving ervan wordt overgelaten aan de rechter.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

13 mei 1998P.98.0149.F AC nr. ...

Het opzet van de deelnemer kan worden afgezonderd van het opzet dat vereist is als bestanddeel van het 
hoofdmisdrijf.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Deelneming - Opzet

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

Wanneer de rechter beslist dat de verschillende, aan de beklaagde ten laste gelegde feiten eerder een 
collectief misdrijf door eenheid van opzet dan een materiële samenloop van misdrijven vormen, moet hij de 
beklaagde daar niet vooraf kennis van geven, aangezien die beslissing geen wijziging van de omschrijving 
inhoudt.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Meerdere feiten - Eenheid van opzet - Wijziging 
van de omschrijving

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De eenheid van opzet waardoor het collectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan worden afgezonderd van het 
moreel bestanddeel dat eigen is aan elk van de samengevoegde misdrijven.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Eenheid van opzet - Moreel 
bestanddeel

- Art. 65 Strafwetboek

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het materieel bestanddeel van het wanbedrijf bepaald bij de artt. 392 en 398 Sw. vereist alleen dat 
verwondingen of slagen werden toegebracht, d.i. dat de fysieke integriteit van een persoon werd aangetast.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel - Opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

Het moreel bestanddeel vereist voor het bestaan van het wanbedrijf bepaald bij artikel  380bis, § 1, 1° Sw., is 
het bijzonder opzet andermans driften te voldoen; niet vereist is dat de dader bovendien zou handelen met de 
bedoeling voor zichzelf of voor anderen winst te verwerven.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Wanbedrijf bepaald bij artikel 380bis, § 1, 1° 
Sw. - Moreel bestanddeel - Bijzonder opzet

- Art. 380bis, § 1, 1° Strafwetboek

Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen vereist als moreel bestanddeel slechts 
algemeen opzet, dit is het wetens en willens stellen van de bij de wet verboden handeling die bestaat in het 
aantasten van de fysieke integriteit van de persoon aan wie de verwondingen of slagen worden toegebracht.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

2 december 1997P.96.0938.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, Cass. 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, AC 1997-1998, nr...
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Ontvoering van een kind - Bezoekrecht - 
Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling

De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing 
is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken naar het 
bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te 
stellen, als onttrekking in de zin van artikel 369bis Strafwetboek worden beschouwd.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Ontvoering van een kind - Bezoekrecht - 
Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling

- Art. 369bis Strafwetboek

2 december 1997P.97.0760.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn vòòr een vroegere veroordeling 
en vòòr de wijziging van artikel   65, Sw.  door artikel   45, Wet van 11 juli 1994, moet de rechter, als hij 
oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn in hetzelfde opzet 
als de misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk 
verklaren.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Vervolging wegens een aan een veroordeling 
voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft;  aan deze vereiste is voldaan wanneer 
het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is - waarbij rekening mag worden gehouden met de 
bijzondere hoedanigheid of functie van deze personen - mogelijk is om op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Omschrijving - Strafbepaling - 
Legaliteit - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

19 november 1997P.97.1077.F AC nr. ...

Ook al is de gewone schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, behalve in geval van 
overmacht of onoverkomelijke dwaling, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel 
bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat dit misdrijf wordt gepleegd.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Douane en accijnzen

- Art. 220 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

4 maart 1997P.96.0149.N AC nr. ...

Zo een arrest de straftoemeting motiveert door de verwijzing naar de criminele ingesteldheid van de 
beklaagde erin bestaande dat deze het niet nauw neemt met de eerlijkheid, nu hij bij de geringste gelegenheid 
opnieuw hervalt in vermogensdelicten, stellen de appelrechters met de bekritiseerde considerans het bestaan 
van dezelfde, tot één strafbare gedraging herleidende opzet, dit is het doel dat de dader nastreeft, niet vast.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Straftoemeting - Motivering - Criminele 
ingesteldheid

- Art. 65 Strafwetboek

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...
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De omstandigheid dat de procureur des Konings tegen een vrijspraak van een beklaagde hoger beroep instelt 
en niet tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou 
bevinden neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde gepleegde misdrijf niet weg, noch 
heeft ze het verval van de strafvordering tot gevolg.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Strafbaarheid - Meerdere 
beklaagden - Vrijspraak - Hoger beroep van het openbaar ministerie beperkt tot één vrijspraak

25 februari 1997P.95.1308.N AC nr. ...

De strafrechter is er - ook op civielrechtelijk gebied - niet toe gehouden aan de begrippen, die hij aan andere 
rechtstakken ontleent, de specifieke betekenis toe te kennen, die zij in die andere rechtstakken hebben en 
vermag uit de concrete omstandigheden eigen aan de zaak af te leiden dat, hoewel de goederen door het 
slachtoffer werden overhandigd met het oog op inpandgeving aan een derde, met de beklaagde niettemin 
overeengekomen was dat deze overhandiging geschiedde onder de verplichting ze terug te geven.  Gelet op 
deze plicht tot teruggave kon het arrest derhalve wettig het misdrijf van misbruik van vertrouwen vaststellen.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misbruik van vertrouwen - Precaire overdracht - 
Inpandgeving

- Art. 491 Strafwetboek

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

17 februari 1997S.96.0035.F AC nr. ...

Op zichzelf heeft de overname van de verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad,@@   CCC                                                       
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang 
van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een 
overtreding van de C.A.O. vormt.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst - 
Overgang van onderneming - Verkrijger - Verplichtingen - Niet-uitvoering - Arbeidsovereenkomst - Einde - 
Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling

- Artt. 7 en 8 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

11 februari 1997P.96.1031.N AC nr. ...

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de enkele overtreding van de douane- of 
accijnsvoorschriften en houden geen rekening met de bedoeling van de overtreder, onverminderd overmacht 
of onoverkomelijke dwaling.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Douane en accijnzenwet - Materiële overtreding 
van een wetsvoorschrift - Bedoeling van de overtreder

- Artt. 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

25 april 1996P.94.1462.N AC nr. ...

Het bestraffingssysteem uit het nieuwe artikel  65 Sw., zoals gewijzigd bij artikel   45 Wet 11 juli 1994, is voor 
de beklaagde strenger dan dat van het oorspronkelijk artikel;  de strafrechter heeft mitsdien geen rechtsmacht 
om te beslissen dat de beklaagde zich aan het hem ten laste gelegde feit schuldig heeft gemaakt en om hem te 
veroordelen, wanneer hij oordeelt dat dit feit "verbonden is door eenzelfde misdadig opzet" met feiten die 
vòòr het in werking treden van het nieuw artikel   65 reeds het voorwerp zijn van een beslissing met gezag van 
gewijsde.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - 
Wijziging van de strafwet - Strengere strafwet

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist moet enkel aan de zijde van de dader 
van het misdrijf bestaan; het is voldoende dat de mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke 
hulp hebben verleend of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben gehad 
van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat zij de wil hebben gehad om op de bij de wet 
bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen.
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Valsheid in geschriften - 
Daders - Mededaders

- Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en 214 Strafwetboek

Indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus 
slechts een enkel misdrijf opleveren, is het misdrijf slechts helemaal voltooid en begint de verjaring van de 
strafvordering ten aanzien van alle feiten tezamen slechts te lopen vanaf het laatste feit, op voorwaarde 
evenwel dat ieder vorig misdrijf niet van het latere misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat langer is 
dan de toepasselijke verjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Verjaring van de 
strafvordering - Aanvang van de termijn

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

13 maart 1996P.95.1028.F AC nr. ...

Het bedrieglijk opzet dat is vereist wil het misdrijf van valsheid of gebruik van valse stukken bestaan, is het 
opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen; met bedrieglijk opzet handelt hij 
die, om de erkenning van zijn - het weze zelfs gegronde - rechten te verkrijgen, in het ontbreken van een titel 
voorziet door zijn naam, voornaam en adres bij te voegen op een afschrift van een verkoopsbelofte.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Valsheid en gebruik van 
valse stukken - Bedrieglijk opzet

- Artt. 193 en 213 Strafwetboek

30 januari 1996P.95.0016.N AC nr. ...

Art. 559, 1°, Sv. vindt slechts toepassing indien de beschadiging of vernieling van andermans roerende 
eigendommen opzettelijk geschiedt; hoewel geen bijzonder of kwaadwillig opzet is vereist, moet de dader 
nochtans wetens en willens hebben gehandeld.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Vernieling van andermans 
roerende eigendommen

12 december 1995P.94.1451.N AC nr. ...

Het misdrijf, bepaald bij artikel  91, 2° K.B. 15 okt. 1935 houdende Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vereist een schade in oorzakelijk verband met de aan de beklaagde 
verweten gedraging.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Materieel bestanddeel

28 november 1995P.93.1530.N AC nr. ...

Hoewel de strafrechter die een beklaagde wegens een misdrijf veroordeelt, het bestaan van alle bestanddelen 
van dat misdrijf dient vast te stellen, bepalen noch artikel  195 Sv. noch enige andere wetsbepaling in welke 
bewoordingen hij deze vaststelling moet doen en hoeft hij de wetsbepalingen die hij toepast niet woordelijk 
over te nemen, voor zover het toezicht van het Hof op de wettelijkheid van de veroordeling mogelijk is.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Bestanddelen van het misdrijf - Vaststelling door 
de rechter

6 september 1995P.95.0379.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken;  zowel de goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misbruik van vertrouwen - Beweegredenen van 
de dader - Moreel bestanddeel - Goede trouw

- Art. 491 Strafwetboek

5 september 1995P.94.0294.N AC nr. ...

De omstandigheid dat het indienen van een aangifte in de personenbelasting een wettelijke verplichting is die 
elk jaar opnieuw dient te worden nagekomen, staat niet eraan in de weg dat het herhaald niet nakomen van 
deze verplichting de uiting kan zijn van een voortgezette of opeenvolgende opzet bij de dader.~
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Eendaadse samenloop - 
Meermaals niet naleven van een jaarlijkse, wettelijke verplichting

- Art. 65 Strafwetboek

Eenheid van opzet tot het plegen van opeenvolgende feiten vereist niet dat op het ogenblik van het eerste feit 
reeds de opzet bestond om alle daarop volgende feiten te plegen.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - Eendaadse samenloop - 
Opeenvolgend gepleegde misdrijven - Bij het plegen van het eerste misdrijf vereiste opzet

- Art. 65 Strafwetboek

27 maart 1995P.94.0135.N AC nr. ...

Het bedrieglijk opzet is een wezenlijk bestanddeel van het wanbedrijf misbruik van vertrouwen; daarover kan 
de strafrechter oordelen aan de hand van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend zonder ertoe 
gehouden te zijn aan die begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die andere rechtstakken 
hebben en zonder dat begrip te hanteren zoals het in die andere rechtstakken wettelijk wordt geregeld.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misbruik van vertrouwen - Moreel bestanddeel - 
Bedrieglijk opzet

- Art. 491 Strafwetboek

13 december 1994P.94.0736.N AC nr. ...

Voor het bestaan van een misdrijf, met name een vluchtmisdrijf, is het bestaan van een moreel bestanddeel 
steeds vereist, zelfs wanneer dit bestanddeel niet uitdrukkelijk in de incriminatie is vermeld.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Vluchtmisdrijf - Moreel bestanddeel

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt om in een strafbepaling de bestanddelen van het misdrijf te omschrijven 
door naar een andere wettelijke of verordenende tekst te verwijzen.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Verwijzing naar een andere wettelijke of 
verordenende bepaling - Bestanddelen

- Art. 14 Grondwet 1994

16 november 1994P.94.1206.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn vòòr een vroegere veroordeling 
en vòòr de wijziging van artikel  65, Sw. door artikel  45, Wet van 11 juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt 
dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn met hetzelfde opzet als de 
misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Vervolging wegens 
een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Wijziging van de wet

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

8 november 1994P.93.0191.N AC nr. ...

De overtreding als nachtgerucht of nachtrumoer omschreven in artikel  561.1° Sw vereist een persoonlijke, 
hetzij opzettelijke daad hetzij, schuldige nalatigheid.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Nachtgerucht of nachtrumoer - Overtreding - 
Moreel bestanddeel

26 oktober 1994P.94.0551.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de daders van valsheid in geschrifte verschillende drijfveren hadden heeft geen invloed 
op het hen ten laste gelegde bedrieglijk opzet om zichzelf of anderen een onrechtmatig voordeel te 
verschaffen.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Valsheid in geschriften - Moreel bestanddeel - 
Bedrieglijk opzet - Drijfveer

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

13 september 1994P.92.6877.N AC nr. ...
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Door vast te stellen dat er aan de zijde van de beklaagde voor het geheel van het van valsheid betichte stuk 
geen kwaadwilligheid blijkt, oordeelt de rechter dat zowel bedrieglijk opzet als oogmerk om te schaden niet 
bewezen zijn.~

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Valsheid in geschriften - Moreel bestanddeel - 
Kwaadwilligheid

- Art. 193 Strafwetboek

ALLERLEI

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan de voorwaarden van 
de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, aanwijst die de 
krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou 
beschikken over het al dan niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de Wet van 30 
juli 1981.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbare gedragingen - Politieke partij - Wet 4 juli 1989 - 
Controle verkiezingsuitgaven - Dotaties - Aangewezen instelling

- Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, vereist dat het 
om ongelijke behandelingen door de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder meer 
duidelijk is dat zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de aard zelf 
van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, zodat zij geen nadere legitimiteits- en 
proportionaliteitstoets door de rechter behoeven.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Ongelijke behandelingen - Begrip - Objectieve en redelijke 
rechtvaardiging - Legitimiteits- en proportionaliteitstoets door de rechter

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Doelstelling

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Legaliteitsbeginsel - 
Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Uitzonderingen - Publiek 
debat - Politieke partij

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Vrijheid van meningsuiting - 
Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Vereisten - Zelfstandig misdrijf

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981
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De strafbepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juni 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, is toepasselijk van zodra vaststaat dat de door de groep of vereniging verkondigde 
discriminatie betrekking heeft op rechten van de mens en fundamentele vrijheden waarvan een burger in de 
Belgische rechtsorde effectief de erkenning, het genot en de uitoefening heeft.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Toepassingsveld - Rechten van de mens en fundamentele 
vrijheden - Erkenning - Belgische rechtsorde

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die uitgaat van de onderstelling dat de daden van 
discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, voor objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits-
en proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat artikel, zodat het 
Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (1). (1) Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr 331; zie Cass., 24 sept. 
1997, AR P.97.0610.F, nr 366.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële vraag - 
Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Middel dat berust op een onjuiste uitlegging

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn gradaties van 
discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort 
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in 
de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1993, AR P.93.0110.F, nr 248.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Discriminatie of segregatie

- Artt. 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 444 Strafwetboek

Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de Wet van 30 juli 1981, 
dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of 
nationale of etnische afstamming straft, bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de 
vreemde nationaliteit.

Allerlei - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld - Afstamming

- Art. 1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981

Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot 
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of 
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen 
tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of medewerken aan zodanige groep of 
vereniging dit gevolg heeft of kan hebben.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Politiek misdrijf

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 150 Grondwet 1994

Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie om in de Belgische rechtsorde.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Verdrag van New York van 7 
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maart 1966 - Rassendiscriminatie - Belgische rechtsorde

- Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New 
York op 7 maart 1966

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging waarborgt, ook 
beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het E.V.R.M. primeert, geen verdergaande 
eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie 
een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de 
Grondwet, niet stellen.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële 
vraag - Grondwettelijk Hof - EVRM - Vrijheid van meningsuiting - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen - 
Primauteit - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500

Wegens het in artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bedoelde misdrijf, kan alleen vervolging worden 
ingesteld op klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.

Allerlei - Belaging - Artikel 442bis, tweede lid Sw. - Instellen van de strafvervolging

- Art. 442bis, tweede lid Strafwetboek

6 mei 2003P.03.0366.N AC nr. 275

Sedert de inwerkingtreding van het nieuw artikel 504quater Sw., is het bedrieglijk verwerven van een 
vermogensvoordeel voor zichzelf of voor een ander door middel van de gegevensmanipulatie nader 
omschreven in dit artikel een wanbedrijf, en valt aldus niet meer onder de toepassing van artikel  467, eerste 
lid Sw.

Allerlei - Informaticabedrog

- ingevoegd bij art. 5 Wet 28 nov. 2000

- Art. 504quater Strafwetboek

25 februari 2003P.02.0674.N AC nr. 133

De permanente controle zoals bepaald in artikel 8 Hormonenwet, is, ongeacht de gebruikte terminologie, de 
loutere voortzetting van de voorlopige inbeslagneming, niet alleen in geval van positief resultaat maar ook in 
geval van negatief resultaat, zolang niet voldaan is aan de analysekosten; deze permanente controle is aldus, 
net zoals de voorlopige of de definitieve inbeslagneming, een beslag waarop de bepalingen van artikel 507, 
eerste lid, Strafwetboek van toepassing zijn.

Allerlei - Verduistering van voorwerpen waarop beslag is gedaan

- Art. 507 Strafwetboek

5 februari 2003P.02.1428.F AC nr. 85

De verzachtende omstandigheden waarvan het bestaan door de rechter is vastgesteld of erkend, beïnvloeden 
de misdaad vanaf het ontstaan ervan en maken er met terugwerkende kracht een wanbedrijf van (1). (1) Cass., 
24 sept. 1996, AR P.96.1246.N, nr 328. Eiser betoogde verkeerdelijk dat de feiten van verkrachting en 
aanranding van de eerbaarheid voorlopig als misdaden waren gekwalificeerd totdat de raadkamer, bij 
beschikking van 12 dec. 2001, verzachtende omstandigheden t.a.v. verweerder aannam en hem naar de 
correctionele rechtbank verwees, zodat te dezen een verjaringstermijn van tien jaar van toepassing was, welke 
was beginnen te lopen vanaf de meerderjarigheid van de getroffene, d.i. 30 nov. 1993.

Allerlei - Verzachtende omstandigheden

- Art. 1 Wet 4 okt. 1867

17 december 2002P.02.0027.N AC nr. 675
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De politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf bestaat erin bij degene die een misdrijf zal plegen, de 
criminele wil te doen ontstaan of deze te versterken; er is geen politionele uitlokking wanneer het opzet om 
het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig optreden van de overheidsagent en dat deze zich dan heeft 
beperkt tot het scheppen van de gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden 
dat hij de uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn misdadig 
voornemen te breken (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0561.N, nr ...

Allerlei - Politionele uitlokking

4 december 2001P.00.0561.N AC nr. ...

De strafrechter die niet alleen vaststelt dat de beklaagde reeds enige tijd actief bezig was met het aanbieden 
van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar ook oordeelt dat het voornemen om het misdrijf van 
heling te plegen voorafgaandelijk was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het 
politieoptreden het voornemen om het misdrijf te plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot het 
ingaan op een spontaan aanbod en het creëren van een gelegenheid om het strafbaar feit vast te stellen en 
dat de beklaagde steeds de mogelijkheid gehad heeft vrij een einde te maken aan de uitvoering van zijn 
misdadig voornemen, vermag te oordelen dat er geen politionele uitlokking is (1). (1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr 
9277, nr 337.

Allerlei - Politionele uitlokking

14 november 2000P.00.1231.N AC nr. ...

De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan één van de constitutieve 
bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, 
nr 534.

Allerlei - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de bedrieglijke handelingen of van de 
materiële buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegdheid van de Belgische strafrechter (1). (1) Zie 
Cass., 14 juni 1988, AR 2436, nr 625, R.W. 1989-90, p. 385, met noot van SPRIET, B. "De lokalisatie van het 
misdrijf van oplichting".

Allerlei - Oplichting - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Artt. 3 en 496 Strafwetboek

28 juni 2000P.00.0243.F AC nr. ...

Uit de vermelding alleen dat het uiterlijk van de beklaagde overeenkomt met de informatie verstrekt door een 
niet geïdentificeerde getuige, die erop gewezen heeft dat de daders Maghrebijnen waren, kan niet worden 
afgeleid dat het arrest dat de beklaagde veroordeelt, artikel  1 Racismewet schendt (1). (1) Zie Cass., 23 jan. 
1996, A.R. P.96.0090.N, nr. 49.

Allerlei - Discriminatie - Racisme en xenofobie

- Art. 1 Racismewet 30 juli 1981

6 juni 2000P.98.0461.N AC nr. ...

Inzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te hechten aan feitelijke gegevens 
die door de verbalisanten niet persoonlijk werden vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats 
dan de plaats van de vaststelling te lokaliseren.

Allerlei - Wegverkeer - Plaats van vaststelling - Lokalisatie van het misdrijf

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om een militair wegens insubordinatie te veroordelen naar recht, 
wanneer het vaststelt dat het feit dat de superieur van de beklaagde geen uniform droeg toen hij die 
beklaagde, die ervan verdacht werd desertie te hebben gepleegd, beval onmiddellijk naar zijn eenheid terug te 
keren, aangezien het bevel hem in aanwezigheid van de miltaire auditeur was gegeven en de beklaagde er 
bijgevolg niet aan kon twijfelen dat die superieur zijn meerdere was; het arrest kon uit die vaststelling wettig 
afleiden dat er geen sprake was van aanzetting tot het plegen van het misdrijf (1). (1) Zie Cass., 5 feb. 1985, 
A.R. 9277, nr. 337.
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Allerlei - Aanzetting - Insubordinatie - Begrip

- Art. 28 Militair Strafwetboek

15 juni 1999P.98.0306.N AC nr. ...

Onder collecten ter leniging van rampen en ongelukken moeten worden begrepen de liefdadigheidscollecten, 
te weten de collecten die het medelijden aanspreken om giften te ontvangen met het oog op het lenigen van 
ongeluk of tegenslag.

Allerlei - K.B. 22 sept. 1823 - Collecten ter leniging van rampen en ongelukken

- Art. 1 Wet 6 maart 1818

- Art. 2 KB 22 sept. 1823

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit;  die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

Allerlei - Arbeidsovereenkomst - Arbeid - Overwerk - Loon - Niet-betaling - Schade - Vergoedingsverplichting - Vordering in 
rechte - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan één van de 
bestanddelen in België is gelokaliseerd.~

Allerlei - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

24 september 1996P.96.1246.N AC nr. ...

De verzachtende omstandigheden waarvan het bestaan door de rechter is erkend, beïnvloeden de misdaad 
vanaf het ontstaan ervan en maken er met terugwerkende kracht een wanbedrijf van.~

Allerlei - Verzachtende omstandigheden

- Art. 1 Wet 4 okt. 1867

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

Geen discriminatie, in de zin van de Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder 
meer, het objectief gegeven van de nationaliteit van de beklaagde mede een ernstige reden is om te vrezen 
dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken.~

Allerlei - Discriminatie jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 4 Racismewet 30 juli 1981

DEELNEMING

12 mei 2004P.04.0672.F AC nr. 256

Deelneming aan een misdaad of een wanbedrijf is slechts strafbaar wanneer de inverdenkinggestelde 
deelgenomen heeft aan de voltrekking van het misdrijf volgens één van de bij de artt. 66 e.v. Sw. bepaalde 
voorwaarden; in de regel kan alleen een voorafgaande of gelijktijdige positieve daad de aldus bepaalde 
deelneming vormen (1). (1) Zie Cass., 24 feb. 1969 (AC, 1969, 600).

Deelneming - Strafbare deelneming

- Artt. 66 e.v. Strafwetboek
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Hoewel diefstal een aflopend misdrijf is, bestraft de wet tevens degenen die hulp bieden aan de daders, die 
zich het gestolen voorwerp reeds hebben toegeëigend, om het te transporteren uit de plaats waar ze het 
hebben ontvreemd en aldus de voltooiing van het misdrijf voor de duur van dat transport verlengen (1). (1) Zie 
Cass., 7 juli 1947 (AC, 1947, 246), met noot R.H. in Bull. en Pas., 1947, I, 320; 25 april 1949 (AC, 1949, 263); 24 
sept. 1951 (AC, 1952, 13), met noot R.H. in Bull. en Pas., 1952, I, 13; NYPELS J.S.G., Législation criminelle, 1867, 
dl. I, nr 355; NYPELS J.S.G en SERVAIS J., Le code pénal belge interprété, 1938, derde uitg., dl. I, p. 304; HAUS 
J.J., Principes généraux du droit pénal belge, Swinnen, 1879, dl. I, nr 372; CONSTANT J., Précis de droit pénal, 
1975, nr. 186; TROUSSE P.-E., Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit pénal, I, 1, 
nr 3911; HENNAU Ch. en VERHAEGEN J., Droit pénal général, Bruylant, 2003, nr 300; van de KERCHOVE M. en 
TULKENS F., Introduction au droit pénal, Story Scientia, 2003, p. 402; CHÂTEL M., Deelneming post factum, in 
Mélanges Legros, 1985, p. 57.

Deelneming - Diefstal - Medeplichtigheid - Voltrekking van het misdrijf

- Art. 67, vierde lid Strafwetboek

16 december 2003P.03.0452.N AC nr. 647

Zo voor het bestaan van strafbare deelneming in de regel vereist is dat de deelnemer - dader of 
medeplichtige - kennis heeft van de omstandigheid dat hij deelneemt aan een welbepaalde misdaad of een 
welbepaald wanbedrijf en zo hiertoe is vereist, maar ook volstaat dat de deelnemer kennis heeft van alle 
omstandigheden die aan het feit waaraan hij door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een 
welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf, brengt de omstandigheid dat de deelnemer bewust een 
meer concrete kennis en opzet van het voorgenomen misdrijf verzaakt, niet mee dat hij daardoor onbewust 
tot dit misdrijf bijdraagt, maar wel dat hij met kennis van zaken wil bijdragen tot om het even welk bepaald 
misdrijf (1). (1) Cass., 9 dec. 1986, AR nr 758, nr 217 en R.W., 1987-88, 856 en de noot.

Deelneming - Vereisten

- Artt. 66 tot 69 Strafwetboek

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Een onthouding kan strafbare deelneming opleveren wanneer de dader een positieve plicht tot handelen heeft 
en bovendien zijn onthouding een positieve aanmoediging tot het plegen van het misdrijf uitmaakt (1). (1) 
Cass., 23 nov. 1999, AR P.98.1185.N, nr 624.

Deelneming - Onthouding - Strafbare deelneming

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, en van artikel 
11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en 
dus artikel 66 Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen in het 
Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 
1992, B.S., 7 okt. 1992; DELVA, J. en SMETS, J.De staatshervorming en het strafrecht", Liber amicorum Marc 
Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 85; VELAERS, J.De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving", 
Antwerpen, Maklu, 1999, p. 829; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet", 
in DEKETELAERE, M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23; SEUTIN, B. en VAN 
HAEGENDOREN, G.De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten", Brugge, Die Keure, 1994, 
p. 156.

Deelneming - Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 - Strafbaarstelling en straffen - Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen, artikel 11 - Strafwetboek, artikel 100 - Boek I - Hoofdstuk VII - Artikel 66, Sw. - Toepasselijkheid

- Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 66, 85 en 100 Strafwetboek

25 september 2001P.01.1091.N AC nr. ...
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Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te 
eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of 
schriftelijke beweringen, en gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat de 
dader niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in ontvangst heeft 
genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor 
in zijn hoofde alle strafbare bestanddelen van oplichting kunnen verenigd zijn (1). (1) Zie Cass., 14 juni 1988, 
A.R. nr. 2436, AC 1987-88, nr. 625; 7 februari 1990, A.R. nr. 7829, AC 1989-90, nr. 350; 9 maart 1993, A.R. nr. 
6060, nr. 133; 13 september 1994, AC P.92.7045.N, nr. 372; 22 september 1999, A.R. P.99.0508.F, nr. 477; 14 
november 2000, A.R. P.00.1231.N, nr. 620.

Deelneming - Oplichting - Dader

- Artt. 66 en 496 Strafwetboek

Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet bepaalde vorm van 
medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting betreft, het niet opzet om zelf bedrieglijk 
andermans zaak toe te eigenen, maar om zijn medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet alle 
omstandigheden betreffen die van het feit een strafbaar feit maken (1). (1) Zie Cass., 13 december 1978, AC 
1978-79, 437; 8 mei 1979, AC 1978-79, 1062; 18 mei 1993, A.R. nr. 6359, nr. 244; 19 september 1995, A.R. 
P.94.0377.N, nr. 388; 24 maart 1998, A.R. P.96.1683.N, nr. 164; 12 mei 1998, A.R. P.98.0485.N, nr. 246; 23 
december 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.

Deelneming - Oplichting - Mededader

- Artt. 66 en 496 Strafwetboek

13 juni 2001P.01.0585.F AC nr. ...

Het arrest beslist wettig dat een beklaagde tot de uitvoering van het misdrijf zodanige hulp heeft verleend dat 
het zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, wanneer het vaststelt dat die beklaagde, door een 
positieve daad, hulp heeft verleend die voor de uitvoering van het hem ten laste gelegde misdrijf noodzakelijk 
was (1). (1) Zie Cass., 8 jan. 1973 (AC, 1973, 470) ; 25 juni 1980 (AC, 1979-80, nr. 675) ; 28 okt. 1986, A.R. 642, 
nr. 125.

Deelneming - Oplichting - Dader

- Art. 66 Strafwetboek

18 januari 2000P.99.1541.N AC nr. ...

De vooraf verleende toezegging om mee te werken aan een misdrijf kan een essentiële hulp voor het plegen 
van dit misdrijf opleveren.

Deelneming - Essentiële hulp - Vorm

- Art. 66 Strafwetboek

Een daad van deelneming die de uitvoering van het hoofdmisdrijf voorafgaat ontleent haar strafbaar karakter 
aan en door de verwezenlijking van het hoofdmisdrijf waardoor eenzelfde misdaad of wanbedrijf wordt 
gepleegd; geen nieuwe positieve daad van deelneming op de datum van het hoofdmisdrijf is hiertoe vereist.

Deelneming - Voorafgaande daad - Strafbaarheid

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

23 november 1999P.98.1185.N AC nr. ...

Een onthouding kan strafbare deelneming opleveren, wanneer niet alleen de mededader een positieve plicht 
tot handelen heeft, maar bovendien zijn onthouding een positieve aanmoediging tot het plegen van een 
misdrijf uitmaakt.

Deelneming - Onthouding - Strafbare deelneming

7 september 1999P.98.1251.N AC nr. ...

De daad van deelneming is slechts een van de modaliteiten van uitvoering van het misdrijf, hetgeen inhoudt 
dat de beklaagde verweer moet voeren tegen de telastlegging hetzij van rechtstreekse uitvoering van het 
misdrijf, hetzij van deelneming aan dat misdrijf.~

Deelneming - Voorafgaande daad - Strafbaarheid

- Art. 66 Strafwetboek
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13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

Het middel ten betoge dat de mogelijke deelneming van eiser aan het misdrijf, gesteld dat ze bewezen was, 
veeleer voortvloeide uit medeplichtigheid dan uit mededaderschap, kan niet voor de eerste maal voor het Hof 
worden aangevoerd.~

Deelneming - Cassatiemiddel - Nieuw middel

12 januari 1999P.97.0128.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de aan de opdrachtgever verweten gedraging tevens zou kunnen wijzen op een slechte 
organisatie of een gebrek aan controle in de onderneming en hierdoor een overtreding op de verplichtingen 
hem opgelegd door artikel 15 van de E.G.-Verordening tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer zou inhouden, staat er niet aan in de weg dat hij door zijn bevel of zijn 
opdracht aan de bestuurder op strafbare wijze deelneemt aan de overtreding van diens verplichtingen.~

Deelneming - E.G.-Verordening 3820/85 - Wegvervoer - Opgelegde verplichtingen - Opdrachtgever - 
Vrachtwagenbestuurder - Niet-naleving - Bestraffing in hoofde van de opdrachtgever

- Artt. 6, 7, 8 en 15 EEG-Verordening nr 3820/85 van de Raad van 20 dec. 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Inzake omkoping van ambtenaren kunnen de aanbiedingen of beloften, alsook de aanvaarding van de giften, 
worden gedaan door tussenpersonen die dan mededaders of medeplichtigen van de actieve of passieve 
omkoping zijn.~

Deelneming - Passieve en actieve omkoping - Omkoping van ambtenaren - Tussenpersonen

- Artt. 66, 67, 246, 247 en 252 Strafwetboek

De omstandigheid dat de verdachte op het ogenblik van de passieve omkoping niet bekleed was met een van 
de hoedanigheden, vermeld in artikel  247 Sw., pleit hem niet vrij, nu hij door middel van daden van 
deelneming de door de omkopingshandelingen beoogde personen, die één van die hoedanigheden bezitten, 
wetens en willens de hulp heeft geboden, zonder welke het misdrijf niet gepleegd had kunnen worden.~

Deelneming - Bestanddelen - Passieve omkoping - Strafbare feiten - Omkoping van ambtenaren - Daden van deelneming - 
Hoedanigheid van ambtenaar, openbaar officier of met een openbare dienst belast persoon - Persoon niet bekleed met één 
van die hoedanigheden

- Artt. 66, 67, 246 en 247 Strafwetboek

Voor de toepassing van de straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren 
dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen de daders van het misdrijf omkoping in verhouding tot 
hun graad van deelneming, nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering ervan hebben meegewerkt; het 
vermogen van een aan omkoping schuldig bevonden persoon kan evenwel overeenkomstig de wet slechts 
worden verbeurd tot beloop van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft.~

Deelneming - Bijzondere verbeurdverklaring - Straf - Omvang - Gevolg - Omkoping van ambtenaren - Daders en mededaders 
van het misdrijf omkoping - Graad van deelneming - Beperking van de verbeurdverklaring

- Artt. 66 en 253 Strafwetboek

De veroordeling van een beklaagde als dader of medeplichtige van een valsheid vereist weliswaar niet dat de 
daden van deelneming alle bestanddelen van het misdrijf omvatten, maar er moet worden vastgesteld dat de 
mededader of medeplichtige wetens en willens aan de uitvoering van het misdrijf meegewerkt heeft op een 
van de wijzen van deelneming, bepaald in de artt. 66, eerste en tweede lid, en 67 Sw.~

Deelneming - Valsheid en gebruik van valse stukken - Daden van deelneming - Mededader of medeplichtige

- Artt. 66, 67, 193, 196 en 197 Strafwetboek

13 mei 1998P.98.0149.F AC nr. ...

Het opzet van de deelnemer kan worden afgezonderd van het opzet dat vereist is als bestanddeel van het 
hoofdmisdrijf.

Deelneming - Opzet - Moreel bestanddeel

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek
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12 mei 1998P.98.0485.N AC nr. ...

Om een beklaagde te veroordelen als mededader aan een misdrijf is het niet vereist dat alle bestanddelen van 
het misdrijf begrepen zijn in de deelnemingshandelingen;  het volstaat dat een dader het misdrijf heeft 
gepleegd en dat de mededader wetens en willens aan de uitvoering ervan heeft meegewerkt op een van de 
wijzen bepaald in artikel   66, tweede en derde lid, Strafwetboek.

Deelneming - Opzet - Moreel bestanddeel

- Art. 66, tweede en derde lid Strafwetboek

31 maart 1998P.97.0104.N AC nr. ...

De rechter die een beklaagde veroordeelt als dader van een wanbedrijf, welke deelneming hij in de 
bewoordingen van de wet omschrijft, is niet verplicht in zijn beslissing melding te maken van artikel  66 Sw.

Deelneming - Voorwaarden - Wetsbepalingen - Vermelding

- Art. 66 Strafwetboek

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

De veroordeling van een beklaagde om als Belg in het buitenland deelgenomen te hebben als noodzakelijke 
medewerker in de zin van artikel  66 Sw., aan een wanbedrijf gepleegd door vreemdelingen ten nadele van een 
Belg, is naar recht verantwoord, nu de beklaagde aldus wordt veroordeeld als dader van het hem ten laste 
gelegde wanbedrijf.

Deelneming - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Mededaders van vreemde nationaliteit - Bevoegdheid van de Belgische 
strafgerechten

- Artt. 7, § 1 en 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

24 maart 1998P.96.1683.N AC nr. ...

De deelnemer aan een misdrijf moet kennis hebben van alle omstandigheden die aan het feit, waaraan hij 
door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een welbepaalde misdaad of wanbedrijf, zodat de 
afwezigheid van deze kennis de strafbaarheid van de deelneming uitsluit.~

Deelneming - Strafbaarheid - Kennis

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

Wanneer een misdrijf in België wordt gepleegd, worden de in het buitenland gestelde daden van deelneming 
geacht in België te zijn gepleegd, zodat de vreemdeling die in het buitenland deelneemt aan een in België 
gepleegd misdrijf onder het toepassingsgebied van de Belgische strafwet valt.~

Deelneming - Hoofdfeit in België - Deelneming in buitenland - Belgische strafwet - Toepassingsgebied

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

4 maart 1998P.98.0131.F AC nr. ...

De in artikel  473 Sw. bedoelde omstandigheid is een objectieve of reële verzwarende omstandigheid van de 
diefstal, hoofdfeit, die als dusdanig geldt voor allen die aan de diefstal deelgenomen hebben, ook al zouden 
sommigen onder hen aan de verzwarende omstandigheid niet hebben deelgenomen of zouden zij daarvan 
geen weet hebben gehad.~

Deelneming - Objectieve verzwarende omstandigheden

- Art. 473 Strafwetboek

14 januari 1997P.96.1469.N AC nr. ...

De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan een misdaad of een wanbedrijf 
naar recht door de omschrijving van de deelneming - die de bestanddelen van het misdrijf noch de straf 
betreft - in de bewoordingen van de wet, zonder dat hij hierbij van de toepasselijke wetsbepalingen melding 
dient te maken.~

Deelneming - Voorwaarden - Wetsbepalingen - Vermelding

- Art. 66 Strafwetboek

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

7 januari 1997P.96.0678.N AC nr. ...
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Bij ontstentenis van conclusie, wordt de strafbare deelneming van een beklaagde aan de hem ten laste 
gelegde feiten door de rechter regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt door de 
strafbare deelneming bewezen te verklaren in de termen van artikel  66, tweede en derde lid, Sw.~

Deelneming - Vereisten - Geen conclusie - Omschrijving

- Art. 66 Strafwetboek

5 juni 1996P.96.0004.F AC nr. ...

Om een beklaagde wettig te kunnen veroordelen als mededader van het misdrijf "valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken" behoeven niet alle bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen 
aanwezig te zijn;  het is voldoende dat vaststaat dat een dader het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken heeft gepleegd en dat de mededader bewust aan de uitvoering van dat misdrijf heeft 
deelgenomen op een der wijzen bepaald bij de wet.~

Deelneming - Valsheid en gebruik van valse stukken - Veroordeling - Wettigheid

- Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Strafwetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Beide vormen van omkoping, de actieve of de passieve, bestaan onderscheiden en onafhankelijk van elkaar, 
zodat de daad van de omkoper geen daad van deelneming is aan de daad van degene die zich heeft laten 
omkopen; de omkoper en de omgekochte kunnen daarentegen wel mededaders of medeplichtigen hebben.

Deelneming - Actieve omkoping - Passieve omkoping - Onafhankelijke misdrijven - Daad van de omkoper - Geen daad van 
deelneming aan de daad van de omgekochte

- Artt. 66, 67, 246 tot 253 Strafwetboek

Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist moet enkel aan de zijde van de dader 
van het misdrijf bestaan; het is voldoende dat de mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke 
hulp hebben verleend of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben gehad 
van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat zij de wil hebben gehad om op de bij de wet 
bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen.

Deelneming - Moreel bestanddeel - Valsheid in geschriften - Mededaders

- Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en 214 Strafwetboek

19 september 1995P.94.0377.N AC nr. ...

Om een beklaagde als mededader van of medeplichtige aan een misdrijf te veroordelen, is niet vereist dat alle 
bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen begrepen zijn;  voldoende is dat wordt 
vastgesteld dat de deelnemer wetens en willens aan de uitvoering van het misdrijf heeft meegewerkt op een 
van de wijzen bepaald in de artt. 66, tweede en derde lid, of 67 van het Strafwetboek.~

Deelneming - Artikel 12.3.1, eerste lid

8 november 1994P.94.0130.N AC nr. ...

Dader in de zin van artikel  66 Sw. is degene die een juridische constructie als een kunstgreep bedenkt en 
uitvoert om aan een strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting te ontsnappen.~

Deelneming - Dader

13 september 1994P.92.7045.N AC nr. ...

De vervolging van een beklaagde als dader van een misdaad of wanbedrijf heeft betrekking zowel op een daad 
van rechtstreekse uitvoering als op een van de in artikel  66, 2e en 3e lid, Sw. omschreven 
deelnemingshandelingen; de aanvulling van de telastlegging overeenkomstig artikel  66, 1ste, 2e en 3e lid, Sw. 
geeft aldus aan de ten laste gelegde feiten geen ruimere, in de zin van uitbreidende of verzwarende, 
omschrijving.~

Deelneming - Beklaagde als dader vervolgd - Voorwerp van de telastlegging

8 augustus 1994P.94.1066.F AC nr. ...

De mededader van of medeplichtige aan een in België gepleegd misdrijf kan voor de Belgische strafgerechten 
worden vervolgd, ook al zijn de daden van deelneming alleen buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd.~

Deelneming - Deelneming buiten België - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Misdrijf in België gepleegd
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- Artt. 3, 66 en 67 Strafwetboek

11 mei 1994P.94.0460.F AC nr. ...

De objectieve verzwarende omstandigheden die verbonden zijn aan een in het Strafwetboek omschreven 
misdaad of wanbedrijf gelden t.a.v. alle mededaders; de met toepassing van het wetboek opgelegde straf is 
wettig t.a.v. ieder van de beklaagden, daders van het misdrijf, ook al wordt aangenomen dat sommigen onder 
hen niet aan alle verzwarende omstandigheden hebben deelgenomen en daarvan zelfs niets hebben 
afgeweten.~

Deelneming - Objectieve verzwarende omstandigheden - Verzwarende omstandigheden

- Art. 66 Strafwetboek

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

8 juni 2004P.04.0842.N AC nr. 309

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel 
na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

Gepleegd in het buitenland - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - 
Benadeelde - Vreemdeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen vreemdelingen slachtoffer waren 
van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was 
van het misdrijf, en niet vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen 
vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf.

Gepleegd in het buitenland - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Spaanse onderzoeksrechter - Bevoegdheid van de 
Belgische gerechten - Benadeelde - Vreemdeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Voorwaarden - 
Toezicht door het Hof - Toepassing

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt vervolgd, moet eerst 
worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de 
Belgische rechter rechtsmacht op grond van artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, 
zoals gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van 
de wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen.

Gepleegd in het buitenland - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten

- Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.04.0061.F AC nr. ...

De wet preciseert niet welke buitenlandse overheid bevoegd is om aan de Belgische overheid het officieel 
bericht te geven van het misdrijf dat door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd buiten het grondgebied 
van het Koninkrijk.

Gepleegd in het buitenland - Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling - Officieel bericht van de overheid van 
het land waar het misdrijf is gepleegd - Bevoegde buitenlandse overheid - Vervolging in België

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van het land waar het 
misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, moet voorafgaan aan de vervolging van die Belg in 
België.

Gepleegd in het buitenland - Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling - Vervolging in België

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van het land waar het 
misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, is aan geen enkele vormvereiste onderworpen; het 
doet niet ter zake dat de ondertekenaar ervan niet bij naam is genoemd, aangezien het voor de geldigheid van 
dat bericht voldoende is dat de stukken en de omstandigheden van de rechtspleging geen enkele twijfel laten 
bestaan over de authenticiteit ervan (1). (1) BELTJENS G., Encyclopédie du droit criminel belge, tweede dl., Le 
Code d'instruction criminelle et les lois spéciales, dl. I, Brussel, Bruylant, 1903, nr 8, sub artikel  8, V.T.Sv., 
waarin de concl. van de h. LECLERCQ wordt geciteerd, vóór Cass., 30 dec. 1861, B.J. 1862, 1222, en het verslag 
van de h. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, Code de procédure pénale, p. 10, nr 22.

Gepleegd in het buitenland - Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling - Officieel bericht van de overheid van 
het land waar het misdrijf is gepleegd - Vorm - Vervolging in België

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

14 januari 2004P.03.1310.F AC nr. 19

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1310.F, AC, 2004, nr ...

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 - Universele 
bevoegdheid - "Standstill"-verplichting - Toepassing

De gemeenschappelijke bepaling van de artt. 49, 50, 129 en 146, Verdragen van Genève van 12 aug. 1949, 
verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in gebreke blijven een universele bevoegdheid toe 
te kennen en verbiedt hem evenmin om, wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening 
ervan vervolgens te beperken of zelfs afstand ervan te doen (1). (1) Zie concl. O.M.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 - Universele 
bevoegdheid - "Standstill"-verplichting - Toepassing

17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

De in artikel  10, 1°bis, V.T.Sv., bedoelde voorwaarde van verblijfplaats moet niet zijn vervuld uit hoofde van de 
klager, maar uit hoofde van de persoon zelf tegen wie een ernstige schending van het internationaal 
humanitair recht is gepleegd.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Passieve persoonlijke bevoegdheid - 
Artikel 10, 1°bis, V.T.Sv. - Voorwaarde van verblijfplaats

- Art. 10, 1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

Het in artikel  12bis V.T.Sv. bedoelde criterium van extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische gerechten is 
niet vervuld, wanneer er geen enkele internationale rechtsregel bestaat die België verplicht ambtshalve een 
universele bevoegdheid uit te oefenen (1). (1) Zie concl. O.M. vóór Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, nr ..., 
J.T., blz 640 tot 642, nrs 4 tot 9. De klacht had betrekking op schendingen van de Verdragen van Genève van 12 
aug. 1949 en hun aanvullende protocollen, alsook van het Verdrag van 10 dec. 1984 tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Extraterritoriale bevoegdheid - Artikel 
12bis, V.T.Sv.

- Art. 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv., het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van 
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het Koninkrijk, zoals 
bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de 
inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was 
op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn 
hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (1). (1) Cass., 24 sept. 2003, AR 
P.03.1216.F, nr ..., met concl. O.M., J.T., 2003, blz. 639.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Aanhangig rechtsgeding waarvoor 
een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Bevoegdheid

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

P. 1529/30476-9-2016



- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

24 september 2003P.03.1216.F AC nr. 451

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, Bull. en Pas., 2003, nr ... .

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Aanhangig rechtsgeding waarvoor 
een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Voorwaarden - 
Belgische klager - Feitelijke vereniging

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Aanhangig rechtsgeding waarvoor 
een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Voorwaarden - 
Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

24 september 2003P.03.1217.F AC nr. 452

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager(1). (1) Zie concl. O.M. vòòr het arrest P.03.1216.F hierboven

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Aanhangig rechtsgeding waarvoor 
een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Voorwaarden - 
Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

12 februari 2003P.02.1139.F AC nr. 98

Concl. procureur-generaal du Jardin, Cass., 12 feb. 2003, AR P.02.1139.F, AC 2003, nr ....

Gepleegd in het buitenland - Internationaalrechtelijke misdaad - Voorwaarde voor vervolging

De internationaalrechtelijke misdaden, bedoeld in de Wet 16 juni 1993, als gewijzigd bij die van 10 feb. 1999, 
houden geen verband met de inhoud van hoofdstuk II, V.T.Sv., en zijn dus geen misdrijven die volgens de wet 
alleen vervolgd kunnen worden als de inverdenkinggestelde, die deze buiten het grondgebied gepleegd heeft, 
in België is gevonden (1). (1) Zie, wat dat punt betreft, de tegengestelde conclusie van het O.M.

Gepleegd in het buitenland - Internationaalrechtelijke misdaad - Voorwaarde voor vervolging

- Art. 7 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van 
Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen, gewijzigd bij 
wet 10 feb. 1999

28 maart 2001P.99.1759.F AC nr. ...
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Voor de toepassing van de artt. 54 en 56, Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht alleen rekening te houden met een beslissing tot 
veroordeling van een beklaagde die is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een 
Overeenkomstsluitende Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn 
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht (1). (1) Zie Cass., 29 juni 
1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408; 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.

Gepleegd in het buitenland - Beginsel "non bis in idem" - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - 
Artikelen 54 en 56 - Zelfde feiten - Toepassing

- Artt. 54 en 56 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

24 januari 2001P.00.1627.F AC nr. ...

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan een van de 
constitutieve bestanddelen in België is gelokaliseerd (1); hun bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in 
België en de in het buitenland gepleegde feiten een ondeelbaar geheel vormen (2). (1) Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr. 534. (2) Zie Cass., 20 juni 1977 (AC, 1977, 1084).

Gepleegd in het buitenland - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, ingeval een militair of een persoon die deel uitmaakt van een 
gedeelte van het leger dat zich op het grondgebied van een vreemde Staat bevindt, de wetgeving van die Staat 
heeft overtreden, inz. wanneer deze betrekking heeft op de douane of de import- of exportreglementering.~

Gepleegd in het buitenland - Douane - Militair - Bevoegdheid

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de personen die in welke 
hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het leger dat zich op buitenlands grondgebied 
bevindt, of die gemachtigd zijn om een troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig 
misdrijf hebben gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in België kunnen worden vervolgd; ook 
artikel  19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de artikel  10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de voormelde 
personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in 
het buitenlands gebied gepleegde misdrijven.

Gepleegd in het buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het leger - Personen gemachtigd om een 
troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges - Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 19, tweede lid Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 10bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

Ongeacht het in artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 
van 14 juni 1985 vervatte "non bis in idem"-beginsel, volgt uit de bepalingen (van artikel 71 van deze 
Overeenkomst) van artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 
1961 en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 februari 1971 dat de op het 
grondgebied van verschillende Overeenkomstsluitende Partijen gepleegde strafbare feiten, wat de sluikhandel 
in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft.

Gepleegd in het buitenland - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in België en in het 
buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

10 juni 1998P.98.0610.F AC nr. ...
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Het voorafgaand officiële bericht dat door de buitenlandse overheid, spontaan of in antwoord op een verzoek, 
aan de Belgische overheid wordt gegeven met betrekking tot de misdaad of het wanbedrijf door een Belg in 
het buitenland gepleegd, is een bericht dat dient om hetzij de feiten ter kennis van de Belgische overheid te 
brengen, het zij om te bevestigen dat de buitenlandse overheid om vervolging verzoekt;  het is geen verlof om 
vervolging in te stellen.

Gepleegd in het buitenland - Misdaad of wanbedrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling buiten het grondgebied 
van het koninkrijk - Officieel bericht aan de Belgische overheid door de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

31 maart 1998P.97.0104.N AC nr. ...

Bij afwezigheid van conclusie dienaangaande is de rechter, die de beklaagde veroordeelt wegens een 
wanbedrijf gepleegd als Belg buiten het grondgebied van het Rijk, ten nadele van een Belg, niet gehouden 
nader te motiveren dat de beklaagde tegen wie de procureur des Konings een onderzoek vorderde met 
inachtneming van artikel   12, eerste lid, V.T.Sv., in België gevonden werd.

Gepleegd in het buitenland - Dader en slachtoffer van Belgische nationaliteit - Dader gevonden in België - Geen conclusie - 
Vermelding

- Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De veroordeling van een beklaagde om als Belg in het buitenland deelgenomen te hebben als noodzakelijke 
medewerker in de zin van artikel  66 Sw., aan een wanbedrijf gepleegd door vreemdelingen ten nadele van een 
Belg, is naar recht verantwoord, nu de beklaagde aldus wordt veroordeeld als dader van het hem ten laste 
gelegde wanbedrijf.

Gepleegd in het buitenland - Deelneming - Mededaders van vreemde nationaliteit - Bevoegdheid van de Belgische 
strafgerechten

- Artt. 7, § 1 en 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

24 maart 1998P.96.1683.N AC nr. ...

Wanneer een misdrijf in België wordt gepleegd, worden de in het buitenland gestelde daden van deelneming 
geacht in België te zijn gepleegd, zodat de vreemdeling die in het buitenland deelneemt aan een in België 
gepleegd misdrijf onder het toepassingsgebied van de Belgische strafwet valt.~

Gepleegd in het buitenland - Hoofdfeit in België - Deelneming in buitenland - Belgische strafwet - Toepassingsgebied

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

20 januari 1998P.96.1292.N AC nr. ...

De rechter kan wettig, met onaantastbare beoordeling van aan de tegenspraak van de beklaagde 
onderworpen feitelijke gegevens, oordelen dat het optreden van de beklaagde aan te merken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van het land waar het is gepleegd.

Gepleegd in het buitenland - Bestanddelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 7, § 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 juni 1994P.94.0503.N AC nr. ...

De opzettelijke deelneming aan elk van de in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen 
opgesomde strafbare feiten wordt beschouwd als een strafbaar feit, afzonderlijk van het in een ander land 
gepleegde strafbaar feit. De in België gepleegde daad van strafbare deelneming aan de vervaardiging van 
verdovende middelen in het buitenland wordt als een in België gepleegd misdrijf beschouwd.~

Gepleegd in het buitenland - Vervaardiging van verdovende middelen in het buitenland - Daad van deelneming in België - 
Strafbaarheid

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

POGING

3 november 2004P.04.1191.F AC nr. 529
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Krachtens artikel 51 van het Strafwetboek, veronderstelt strafbare poging, met name, dat het voornemen een 
misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een begin van 
uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken; ook al vereist deze wettelijke bepaling het begin van 
uitvoering van het misdrijf, toch vergt zij niet dat het wezenlijk bestanddeel van de misdaad of het wanbedrijf 
zelf reeds een aanvang heeft genomen (1). (1) HAUS, Jacques-Joseph, Principes généraux du droit pénal belge, 
I, Gent, 1879, p. 338, n° 449; NYPELS, J.-S.-G., Législation criminelle de la Belgique, 3de uitgave, 1867,  I, p. 178.

Poging - Strafbare poging - Voorwaarden - Begin van uitvoering - Poging tot zware diefstal

- Art. 51 Strafwetboek

Er is begin van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf zodra de dader de middelen aanwendt die hij 
zich heeft verschaft en die hij heeft klaargelegd en in gereedheid gezet om zijn misdadig voornemen ten 
uitvoer te brengen; het begin van uitvoering staat in een noodzakelijk verband met het misdadig opzet van de 
dader en kan slechts worden verklaard uit diens wil om een welbepaald misdrijf te plegen dat rechtstreeks en 
onmiddellijk wordt beoogd door de gestelde daden; een daad die geen enkele twijfel laat bestaan over de 
bedoeling van eiser kan dus het begin van uitvoering uitmaken dat de strafbare poging kenmerkt (1). (1) HAUS, 
Jacques-Joseph, Principes généraux du droit pénal belge, I, Gent, 1879, p. 338, n° 449; CONSTANT, Jean, 
Manuel de droit pénal, Luik, 1956, pp. 232-233; DOUCET, Jean-Paul, Précis de droit pénal général, Luik, 1976, 
p. 134; BODSON, Pierre-Louis, Manuel de droit pénal, Luik, 1986, p. 244.

Poging - Begin van uitvoering

- Art. 51 Strafwetboek

De poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, vereist niet dat de dader de springstoffen 
reeds in de nabijheid van het doelwit heeft geplaatst, noch dat hij in het bezit ervan is aangetroffen op het 
ogenblik dat hij zich naar het doelwit begaf.

Poging - Vernieling door explosie

- Artt. 51 en 520 Strafwetboek

Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem wezenlijke bestanddelen van de poging 
tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onderzoekt het Hof of die feiten wettig werden gekwalificeerd en 
met name of het juridisch begrip begin van uitvoering niet werd miskend (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1995, AR 
P.93.0976.N, nr 17.

Poging - Bodemrechter - Opsomming van de wezenlijke bestanddelen van de strafbare poging - Wettigheid van de 
kwalificatie - Hof van Cassatie - Toetsing

29 juli 2003P.03.0863.F AC nr. 395

Het arrest is dubbelzinnig, wanneer het de dader van een poging tot moord veroordeelt en in het midden laat 
of deze alles heeft gedaan wat hij kon om het kwaad dat hij wilde toebrengen te verwezenlijken of zo hij, door 
zijn wil, ertoe heeft bijgedragen de tenuitvoerlegging van de moord te verijdelen.

Poging - Opschorting van tenuitvoerlegging - Dubbelzinnige redengeving

- Art. 51 Strafwetboek

24 april 2001P.01.0024.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, AR P.01.0024.N, AC 2001, nr...

Poging - Misdaad - Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden

De poging tot misdaad is strafbaar, ook al is ze gecorrectionaliseerd door de raadkamer met aanneming van 
verzachtende omstandigheden (1). (1) Zie ook cass. 17 oktober 1990, A.R. nr 8589, AC 1990-1991, nr 87.

Poging - Misdaad - Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden

- Art. 52 Strafwetboek

23 maart 1999P.99.0239.N AC nr. ...

Er is geen vrijwillige staking van poging, wanneer de dader de poging niet spontaan heeft gestaakt omdat hij 
zijn opzet of bijzonder opzet tot het plegen van de misdaad of het wanbedrijf niet meer aanhield, maar 
uitsluitend omdat hij in de mening verkeerde dat zijn daden de beoogde uitwerking hadden bereikt.~

Poging - Staking van handelingen

- Art. 51 Strafwetboek

16 januari 1996P.95.0967.N AC nr. ...
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Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin 
van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in het buitenland uitmaken en de hierbij horende daden van 
deelneming, die op het grondgebied van het Rijk worden gepleegd en die tengevolge van een omstandigheid 
onafhankelijk van de wil van de daders worden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.~

Poging - Invoer van verdovende middelen - In het Rijk gepleegde daden van deelneming - Plaats van het misdrijf

- Art. 3 Strafwetboek

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

9 juni 2004P.04.0374.F AC nr. 311

De verschoningsgrond van uitlokking kan slechts in bepaalde gevallen in aanmerking genomen worden en 
geldt noch voor diefstal, noch voor vernieling of beschadiging van roerende goederen van anderen (1). (1) Zie 
Cass., 16 feb. 1993, AR 6016, nr 95.

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Oorzaken

- Art. 78 Strafwetboek

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij artikel  5, tweede lid, Sw., kan de dader van een 
misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de samenloop tussen de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van 
rechtsvervolging ontslaan (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511; 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, 
nr 129, met concl. adv.-gen. De Swaef; 30 april 2002, AR P.00.1767.N, nr 263; 11 dec. 2002, AR P.02.1156.F, 
nr ..., alsook A.A., 9 april 2003, nr 42/2003, en 2 juli 2003, nr 99/2003.

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Strafuitsluitende verschoningsgrond - Rechtspersoon - Fysieke persoon - 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Samenloop - Werking in de tijd

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

19 november 2002P.01.1502.N AC nr. 615

Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen opzet bewezen 
worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft 
overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (1). 
(1) Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr 490.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overmacht of onoverkomelijke dwaling - Wetgeving inzake slijterijen van 
gegiste dranken

- Art. 35 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

1 oktober 2002P.01.1006.N AC nr. 492

De loutere vaststelling dat een beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een geschikt persoon, volstaat 
op zichzelf niet voor het bestaan van een onoverkomelijke rechtsdwaling, maar de strafrechter oordeelt in 
feite, op grond van de gegevens van de zaak, of dat advies de beklaagde in een toestand van onoverkomelijke 
dwaling heeft gebracht onder voorbehoud van de controle die het Hof uitoefent op het begrip 
onoverkomelijke dwaling (1). (1) Cass., 19 mei 1987, AR nr 964, nr 554 en 16 januari 2001, AR P.99.0441.N, nr 
29. Het O.M. was de mening toegedaan dat de feitenrechter te dezen vermocht de onoverkomelijke 
rechtsdwaling te weerhouden.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke rechtsdwaling - Beoordeling door de rechter - Controle 
door het Hof

Een rechtsdwaling wegens bepaalde omstandigheden kan door de strafrechter slechts als onoverkomelijk 
worden beschouwd als uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals 
elk redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gehandeld (1). (1) Cass., 19 mei 1987, AR nr 964, nr 554 en 16 
januari 2001, AR P.99.0441.N, nr 29. Het O.M. was de mening toegedaan dat de feitenrechter te dezen 
vermocht de onoverkomelijke rechtsdwaling te weerhouden.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Rechtsdwaling - Onoverkomelijke dwaling

12 juni 2002P.02.0358.F AC nr. 353
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De bodemrechter oordeelt in feite of de doodslag is gepleegd bij het afweren van de beklimming of de braak 
van een huis (1). (1) Zie Cass., 23 juni 1969 (Cass., 1969, 1054).

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Beklimming of braak - Beoordeling door de rechter

- Art. 417 Strafwetboek

Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak 
en de evenredigheid van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met 
de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest hebben (1). (1) Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2525, nr. 
364; 22 jan. 1991, A.R. 4213, nr. 265; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 416 Strafwetboek

De verdediging die de grenzen van de redelijke noodzaak te boven gaat, kan niet worden beschouwd als een 
noodzakelijke verdediging; de verdediging en de aanranding moeten in verhouding tot elkaar staan (1). (1) Zie 
Cass., 23 dec. 1986, A.R. 462, nr. 254; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Begrip - Verhouding tussen verdediging en 
aanranding

- Art. 416 Strafwetboek

29 mei 2002P.01.1202.F AC nr. 324

Rechtsdwaling kan wegens bepaalde omstandigheden door de rechter slechts als onoverkomelijk worden 
beschouwd, wanneer uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals 
ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; wat dat betreft kan de eenvoudige vaststelling dat 
de beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een bevoegd persoon, niet volstaan (1). (1) Zie Cass, 26 juni 
1996, A.R. P.96.0633.F, nr. 260; 29 april 1998, A.R. P.98.0075.F, nr. 219.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling - Rechtsdwaling

- Art. 71 Strafwetboek

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt op grond waarvan hij beslist dat de 
beklaagde gehandeld heeft t.g.v. onoverkomelijke dwaling, gaat het Hof van Cassatie na of hij uit de 
omstandigheden het bestaan van die rechtvaardigingsgrond wettig heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass., 16 
jan. 2001, A.R. P.99.0441.nr. 29.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling - Beoordeling door de bodemrechter - Toezicht 
door het Hof

- Art. 71 Strafwetboek

30 april 2002P.00.1767.N AC nr. 263

De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511.

Rechtvaardiging en verschoning - Algemeen - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

22 maart 2002C.00.0401.F AC nr. 193

Overmacht kan alleen voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens die hij niet kon voorzien of 
vermijden (1). (1) Cass., 20 maart 2001, A.R. P.99.0733.N, nr ...

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overmacht

- Art. 71 Strafwetboek

5 maart 2002P.00.1204.N AC nr. 156

De omstandigheid dat het voorwerp van een misdrijf aanleiding geeft tot een fiscale heffing, heeft niet tot 
gevolg dat het misdrijf niet meer strafwaardig is.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Strafwaardigheid van het misdrijf - Fiscale heffing op het voorwerp van 
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het misdrijf

26 februari 2002P.00.1034.N AC nr. 129

De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Rechtvaardiging en verschoning - Algemeen - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd - Artikel 2, tweede lid Sw.

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

13 november 2001P.00.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 november 2001, A.R. nr. P.00.0366.N, AC, 2001, nr...

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand - Toepassing

Noodtoestand kan niet worden aangenomen wanneer de dader, zonder daartoe gedwongen te zijn, zich 
bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen belangen, nu in 
een dergelijk geval de eerbiediging van de strafrechtelijk gesanctioneerde plicht gebiedt dat de dader zich niet 
in die toestand plaatst (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand - Toepassing

- Art. 71 Strafwetboek

20 maart 2001P.99.0733.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie gaat na of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en 
omstandigheden overmacht in rechte vermag af te leiden (1). (1) Zie cass., 10 januari 1995, A.R. nr P.93.0976.N 
(AC 1995, nr 17).

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overmacht - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare 
beoordeling - Afleiding in rechte - Toezicht van het Hof

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens die hij niet kon voorzien of 
vermijden (1). (1) Zie cass., 17 januari 1990, A.R. nr 7779 (AC 1989-1990, nr 307).

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overmacht

- Art. 71 Strafwetboek

16 januari 2001P.99.0441.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feiten en omstandigheden waarvan hij het bestaan constateert 
onoverkomelijke dwaling opleveren, mits hij daaruit in rechte het bestaan van die rechtvaardigingsgrond kan 
afleiden, meer bepaald dat de beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou 
hebben gehandeld (1). (1) Cass., 27 maart 1984, A.R. 7397, nr 427; 10 dec. 1986, A.R. 5278, nr 221; 7 mei 
1991, A.R. 4343, nr 463.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Beoordeling door de feitenrechter - Toezicht van het Hof

3 oktober 2000P.00.0432.N AC nr. ...

De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Zie cass., 17 nov. 1993, AR nr. 417, nr. 466.

Rechtvaardiging en verschoning - Algemeen - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

15 maart 2000P.00.0132.F AC nr. ...
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Wanneer de procureur des Konings de verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank gevorderd 
heeft wegens een verschoonde poging tot doodslag, bedoelt de raadkamer, die de gronden van de vordering 
aanneemt, "met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", hiermee kennelijk de door 
het O.M. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking.

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Opzettelijk doden - Uitlokking - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - 
Aanneming van de gronden van de schriftelijke vorderingen van de procureur des Konings - Verzachtende omstandigheden

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken stelt onaantastbaar in feite vast dat een door een beklaagde aangevoerd feit of 
omstandigheid zijn verweer dat hij handelde ingevolge onoverwinnelijke dwaling, aannemelijk maakt.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverwinnelijke dwaling - Beoordeling door de feitenrechter

28 april 1999P.98.1596.F AC nr. ...

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten dat 
de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van 
het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, 
dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de aangevoerde 
noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan.~  Wie verplicht is een recente constructie af te breken, en dus 
wettelijk verplicht is dat goed aan het belangrijker algemeen belang van ruimtelijke ordening, stedebouw en 
patrimonium op te offeren, handelt niet in een toestand van nood.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand

24 maart 1999P.98.1127.F AC nr. ...

De rechter beslist naar recht om de door de beklaagde op grond van artikel  71 Sw. aangevoerde 
rechtvaardigingsgronden te verwerpen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde geen enkel element aanvoert 
dat enige geloofwaardigheid aan zijn stelling verleent.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Morele dwang - Noodtoestand - Afwijzing - Elementen die de stelling 
aannemelijk kunnen maken

- Art. 71 Strafwetboek

24 maart 1999P.98.1479.N AC nr. ...

L'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification qu'à la condition, notamment, que l'agent 
n'ait pas volontairement créé par son fait la situation qui le met dans cet état.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand

- Art. 71 Strafwetboek

3 maart 1999P.98.1042.F AC nr. ...

Wettige verdediging of uitlokking veronderstellen dat de voor rechtvaardiging of verschoning vatbare 
misdrijven zijn gepleegd met het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Gerechtvaardigd misdrijf - Oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen

- Artt. 411 tot 417 Strafwetboek

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Uitlokking - Verschoond misdrijf - Oogmerk om de persoon van een ander 
aan te randen

- Artt. 411 tot 417 Strafwetboek

29 september 1998P.98.0466.F AC nr. ...

De feitenrechter stelt in feite vast of de door een dader van opzettelijke slagen aangevoerde daad van 
verdediging de perken van de ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging van zichzelf of van een ander te 
buiten gaat en of zij in verhouding staat tot het af te weren gevaar.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Beoordeling door de rechter

- Art. 416 Strafwetboek

8 september 1998P.97.0662.N AC nr. ...
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Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader zich de 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als eigenaar over te 
beschikken; zowel de eventuele goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Goede trouw - Beweegredenen van de dader

- Art. 491 Strafwetboek

29 april 1998P.98.0075.F AC nr. ...

De overtuiging op grond van de adviezen van de bevoegde bestuurlijke overheid, overeenkomstig de strafwet 
gehandeld te hebben, kan door de rechter aangemerkt worden als een onoverkomelijke rechtsdwaling die een 
rechtvaardigingsgrond voor het misdrijf vormt.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling

- Art. 71 Strafwetboek

21 april 1998P.96.0727.N AC nr. ...

De rechter die moet beoordelen of een voor hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet van alle 
geloofwaardigheid ontbloot is, kan hierbij onder meer het tijdstip in aanmerking nemen waarop de 
rechtvaardigingsgrond wordt aangevoerd en de omstandigheid dat deze door geen strijdig of ander feitelijk 
gegeven wordt weerlegd.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Feitelijke beoordeling - Feitelijke gegevens

- Art. 71 Strafwetboek

Het vermoeden van onschuld impliceert dat een beklaagde niet het bewijs moet leveren van de werkelijkheid 
van een door hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond die niet van alle geloofwaardigheid is ontbloot.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Bewijslast

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 71 Strafwetboek

24 maart 1998P.96.1683.N AC nr. ...

Behoudens wanneer het misdrijf een bijzonder opzet vereist levert goede trouw geen schulduitsluitingsgrond 
op.~

Rechtvaardiging en verschoning - Algemeen - Goede trouw

4 februari 1998P.97.1015.F AC nr. ...

Overmacht is een rechtvaardigingsgrond voor alle misdrijven, ook voor de niet opzettelijke.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overmacht

- Art. 71 Strafwetboek

3 december 1997P.97.0582.F AC nr. ...

Aangezien het niet-dragen van de veiligheidsgordel geen rechtvaardigingsgrond vormt, moet de beklaagde, de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij of de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de beklaagde, die een 
dergelijke omstandigheid aanvoeren, het bestaan van die fout en het oorzakelijk verband tussen die fout en de 
schade bewijzen.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Rechtvaardigingsgrond - Niet-dragen van de veiligheidsgordel

11 februari 1997P.96.1031.N AC nr. ...

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de enkele overtreding van de douane- of 
accijnsvoorschriften en houden geen rekening met de bedoeling van de overtreder, onverminderd overmacht 
of onoverkomelijke dwaling.~

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht of onoverkomelijke dwaling - Misdrijf 
inzake douane en accijnzen

- Artt. 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 juni 1996P.96.0633.F AC nr. ...
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De rechtsdwaling kan wegens bepaalde omstandigheden door de rechter slechts als onoverkomelijk worden 
beschouwd, wanneer uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals 
ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan;  de eenvoudige aanvoering dat de beklaagde slecht 
werd geadviseerd kan niet volstaan.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling - Rechtsdwaling

- Art. 71 Strafwetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De bezorgdheid om de mogelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek en het loon van de 
onderzoekers te vrijwaren kan niet worden beschouwd als een hogere waarde dan de geloofwaardigheid van 
stukken die tot bewijs van hun inhoud moeten dienen, en kan bijgevolg geen valsheid in geschriften 
rechtvaardigen.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Valsheid in geschriften - Financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek - Noodtoestand

- Artt. 193, 194, 195, 196 en 214 Strafwetboek

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten dat 
de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van 
het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, 
dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf 
heeft doen ontstaan.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand

6 september 1995P.95.0379.F AC nr. ...

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar 
over te beschikken;  zowel de goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder 
belang.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Beweegredenen van de dader - Goede trouw

- Art. 491 Strafwetboek

16 mei 1995P.94.0802.N AC nr. ...

Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat, met name een wederrechtelijke 
toestand tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is er geen sprake van onoverwinnelijke dwaling, 
wanneer de bouwwerken werden uitgevoerd onder toezicht van een architect, bij wie de beklaagde terecht 
kon om zo nodig inlichtingen in te winnen.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Dwaling

- Art. 70 Strafwetboek

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat, met name een wederrechtelijke 
toestand tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is goede trouw, gegrond op het feit dat andere 
gebouwen aantoonbaar onder gelijkaardige omstandigheden opgetrokken zijn, op zich niet schuldopheffend.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Goede trouw

- Art. 70 Strafwetboek

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

10 januari 1995P.93.0976.N AC nr. ...

Het bestaan van een noodtoestand als rechtvaardigingsgrond wordt niet wettig vastgesteld door de rechter 
die geen concreet feitelijk gegeven vermeldt waaruit hij wettelijk vermag af te leiden dat de dader van een 
misdrijf geplaatst was voor een ernstig en dreigend kwaad en dat deze niet anders de belangen heeft kunnen 
vrijwaren die hij verplicht was voor alle andere te beschermen, dan door het plegen van het hem ten laste 
gelegde feit; als dusdanig gelden niet beperkingen en ongemakken die niet onvoorzienbaar uit een algemene 
reglementering voortvloeien.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand

- Art. 71 Strafwetboek
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Het komt het Hof toe na te gaan of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en 
omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand - Toetsing door het Hof

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering

21 september 1994P.94.0659.F AC nr. ...

Dwaling is slechts dan een rechtvaardigingsgrond als zij onoverkomelijk is, wat niet het gevolg is van de enkele 
goede trouw van de dader van het feit.~

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Onoverkomelijke dwaling - Goede trouw

SOORTEN

22 december 2004P.04.1341.F AC nr. 624

Het wanbedrijf organisatie van bedrieglijk onvermogen is een aflopend misdrijf; het is evenwel een voortgezet 
misdrijf wanneer de dader door nieuwe handelingen volhardt in het onttrekken van zijn vermogen aan het 
onderpand van zijn schuldeisers (1). (1) Cass., 23 dec. 1986, AR 613, nr 255; 8 juni 1988, AR 6644, nr 615; 27 
april 1993, AR 6074, nr 202; AFSCHRIFT T. en DE BRAUWERE V.-A., Manuel de droit pénal financier, Brussel, 
Kluwer, 2001, nr 823.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Bedrieglijk onvermogen

- Art. 490bis Strafwetboek

8 december 2004P.04.1174.F AC nr. 599

De telastleggingen van niet naleven van de wekelijkse rustdag en de verplichte avondsluiting bij de exploitatie 
van een handelszaak die aan die verplichtingen is onderworpen zijn opeenvolgende misdrijven waarvan het 
herhaaldelijk plegen telkens opnieuw een wilsuiting van de dader vereist; zij houden in dat de dader de wet 
heeft overtreden telkens hij weigerde zijn winkels te sluiten op de voorgeschreven dagen en uren.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Niet-naleving van de verplichte wekelijkse rustdag of van de 
verplichte sluiting bij de exploitatie van een handelszaak - Opeenvolgend gepleegde misdrijven

- Artt. 1 en 12 Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en 
dienstverlening

- Artt. 1 en 16 Wet 22 juni 1960

7 december 2004P.04.1006.N AC nr. 594

Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door middel van gedrukte en 
ruchtbaar gemaakte geschriften, vereist geen beoordeling van een mening en is derhalve geen 
drukpersmisdrijf, zodat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan de correctionele rechtbank.

Soorten - Allerlei - Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen - Aard

- Art. 460ter Strafwetboek

- Art. 150 Grondwet 1994

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk 
bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun 
werking, hetzij indien het werd gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te 
plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk 
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (1). (1) Cass., 18 nov. 2003, AR P.03.0487.N, nr ...

Soorten - Algemeen - Politiek misdrijf - Begrip - Soorten

- Art. 150 Grondwet 1994

Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het bestaan van dat 
wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse dagvaarding zodat de 
correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren, ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem 
niet wordt vervolgd.

Soorten - Algemeen - Wanbedrijf - Bestanddeel - Misdaad - Gevolgen - Rechtsingang

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering
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Om uit te maken of een misdrijf een politiek misdrijf is, dient er een rechtstreekse band te bestaan tussen het 
ten laste gelegde misdrijf zelf en de eventuele aantasting van de politieke instellingen.

Soorten - Algemeen - Politiek misdrijf - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen - Rechtstreekse band

- Art. 150 Grondwet 1994

22 september 2004P.04.0511.F AC nr. 425

Het wanbedrijf verlating van familie houdt op te bestaan wanneer de dader, in overeenstemming met de 
rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de 
termijnen te kwijten (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1977, AC 1978, 446.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Verlating van familie - Einde

- Art. 391bis Strafwetboek

Het wanbedrijf verlating van familie is een voortdurend misdrijf en, bijgevolg, één enkel strafrechtelijk feit dat 
in zijn geheel moet worden beoordeeld (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1989, (AC, 1988-89), AR 1659, nr 524.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Verlating van familie

- Art. 391bis Strafwetboek

20 april 2004P.03.0717.N AC nr. 206

Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten 
of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van de goederen volgt: dat wanneer in de tijd 
verschillende maar naar de wetsomschrijving of de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te 
spreken enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten en 
taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven betrekking hebben, moeten worden 
verbeurdverklaard (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 2004, AR P.03.0646.N, nr .... Het O.M. had te dezen over het 
bepalen van de geldboete met toepassing van artikel 65 Sw. andersluidend geconcludeerd. Het had verwezen 
naar de andersluidende conclusie van het O.M. bij voornoemd arrest van 13 jan. 2004 (noot 2), naar de 
opheffing van artikel 100, tweede lid, Sw. en naar de arresten van het Hof van 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 
275 en 9 jan. 2001, AR P.99.0333.N, nr 10. Daarentegen is artikel 65 Sw. niet toepasselijk op 
verbeurdverklaringen ingevolge artikel 64 Sw. (Cass., 23 sept. 1957, A.V., 1958, 19 en 8 dec. 1958, A.V., 1959, 
298).

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Straftoemeting - Samenloop - Misdrijven die de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring

- Art. 65 Strafwetboek

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Straftoemeting - Samenloop - Misdrijven die de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Douane en accijnzen - Geldboete - Bijzonder karakter - Wijze 
van berekening

- Art. 65 Strafwetboek

2 februari 2004S.03.0059.N AC nr. 55

Artikel 45 van de Wet van 11 juli 1994 heeft de regel dat in geval van eenheid van misdadig opzet, de verjaring 
van de strafvordering een aanvang neemt vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd, niet 
gewijzigd.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortgezet misdrijf - Verjaring - Vertrekpunt

- Art. 65 Strafwetboek

- voor de vervanging daarvan door art. 45 Wet 11 juli 1994

13 januari 2004P.03.0646.N AC nr. 16
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Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of 
taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving 
identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet 
de, krachtens artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som van 
de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (1) (2). (1) Waar het arrest gewag maakt van 'naar de 
wetsomschrijving identieke douanemisdrijven' dient zulks begrepen te worden als verschillende 
douanemisdrijven die door de wetgever beteugeld worden met een geldboete die even hoog is, wat het geval 
was voor de feiten 1 en 2. In casu werden immers de ten laste gelegde misdrijven als volgt strafbaar gesteld: 
feit 1 en feit 2 met gevangenisstraf van 4 maanden tot één jaar en met een geldboete gelijk aan 10 maal de 
ontdoken rechten (artt. 220, § 1, 221 en 224 Algemene Wet Douane en Accijnzen), feit 3 met een geldboete 
van € 250 tot € 625 zonder dat ze lager mag zijn dan 10 maal de ontdoken rechten (artikel  259 Algemene Wet 
Douane en Accijnzen). (2) Het openbaar ministerie had in deze geconcludeerd tot verwerping van de 
voorziening: enerzijds op grond dat het door eiser aangevoerde middel faalde naar recht vermits het middel er 
van uitging dat wanneer verschillende feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet of wanneer één feit verschillende misdrijven oplevert, artikel 65, Sw. slechts kan toegepast 
worden wanneer de straf van het ene misdrijf zwaarder is dan de straf van het andere misdrijf, anderzijds op 
grond dat de argumentatie van eiser, die er op neer kwam dat wanneer de door de wetgever vastgestelde 
straffen gelijk zijn in grootte zij in het geval zonder meer mogen opgeteld worden, tot gevolg heeft dat men tot 
een grotere bestraffing zou kunnen komen bij toepassing van artikel 65, Sw. dan indien men de feiten zou 
beschouwen als een meerdaadse samenloop en artikel 60, Sw. zou toepassen.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Straftoemeting - Samenloop - Misdrijven die de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Douane en accijnzen - Geldboete - Bijzonder karakter - Wijze 
van berekening

- Art. 65 Strafwetboek

6 januari 2004P.03.0797.N AC nr. 2

De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, sluit niet uit dat verscheidene van die 
feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel van gedragingen te zijn die één misdrijf 
uitmaken wegens de eenheid van opzet van de dader.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Aflopend misdrijf - Verschillende feiten - Eenheid van opzet

- Art. 65 Strafwetboek

25 november 2003P.03.0482.N AC nr. 594

De niet-betaling van een schuld door een handelaar of een handelsvennootschap die zich in staat van 
faillissement bevindt met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen is voltrokken vanaf het ogenblik 
dat een vaststaande en opeisbare schuld niet betaald wordt; dit misdrijf is aldus een aflopend misdrijf (1). (1) 
Zie Cass., 2 sept. 1981, nr 1.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Faillissement - Al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen - 
Niet betalen van schuld - Aflopend misdrijf

- Art. 489bis, 1° Strafwetboek

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Het middel dat, al was het gegrond, erop neerkomt kritiek uit te oefenen op het tijdstip dat als beginpunt van 
een voortdurend misdrijf is aangenomen, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Zie Cass., 27 maart 
1984, AR 7628, nr 428; 8 juni 1994, AR P.94.0281.F nr 295.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Cassatiemiddel - Belang - Periode van de 
misdrijven - Begin

Het misdrijf afval zonder machtiging te hebben opgeslagen, is een voortdurend misdrijf (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 
1984, AR 8809, nr 82.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Begrip - Opslagplaats van afvalstoffen - Waals 
Gewest

- Artt. 3, 15, 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli 1985 betreffende de afvalstoffen

13 mei 2003P.02.1621.N AC nr. 291
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Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf zodat de verjaring van 
de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde 
werken geen einde wordt gesteld door een herstel in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van 
een regelmatige vergunning (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1994, AR P.94.0281.F, nr 295.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Stedenbouw - Instandhouding van onwettig 
opgerichte bouwwerken

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

25 februari 2003P.02.1363.N AC nr. 134

Bij de neerlegging van een van valsheid verdacht stuk door de gerechtelijke politie ter griffie van de 
correctionele rechtbank is geen bedrieglijk opzet of oogmerk bij de dader van de valsheid of de gebruiker van 
het valse stuk aanwezig; de strafrechter kan op grond van die neerlegging niet wettig oordelen dat de 
telastleggingen tot op de datum daarvan, werden voortgezet.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortgezet misdrijf - Valsheid in geschriften - Neerlegging van vals 
stuk ter griffie

- Art. 197 Strafwetboek

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit of tussenkomst van de dader van de 
valsheid, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten handeling, in zijn 
voordeel en zonder dat hij zich ertegen verzet, het beoogde nut oplevert (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, AR 
A.94.0001.F, nr 534; 6 okt. 1999, AR P.99.0633.F, nr 511.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortgezet misdrijf - Gebruik van valse stukken - Duur van het misdrijf

- Artt. 196, 197 en 213 Strafwetboek

28 november 2001P.01.1526.F AC nr. ...

Het bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging is een misdrijf dat blijft voortduren 
zolang geen ander feit of omstandigheid bewijst dat het niet langer gepleegd wordt; het stopzetten van de 
verkoop of het te koop aanbieden van verdovende middelen maakt niet noodzakelijkerwijs een einde aan het 
bezit van die producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging, waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Bezit van verdovende middelen

- Art. 11 KB 31 dec. 1930

- Art. 2bis Wet 24 feb. 1921

De onderzoeksrechter bij wie een voortdurend wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt, kan dat misdrijf in zijn 
geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die na het vorderen van het onderzoek zijn gepleegd en die van dat 
wanbedrijf deel uitmaken, het voorwerp dienen uit te maken van aanvullende vorderingen (1). (1) Zie Cass., 27 
juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333 ; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Mate 
waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt - Feiten gepleegd na de aanhangigmaking - Bevoegdheid

- Artt. 56, § 1, 6de lid, en 61 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1162.F AC nr. ...

Een verzuimsdelict wordt verondersteld gepleegd te zijn op de plaats waar de niet nageleefde verbintenis 
uitgevoerd moet worden.

Soorten - Allerlei - Verzuimsdelict - Plaats van het misdrijf

24 april 2001P.01.0024.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, AR P.01.0024.N, AC 2001, nr...

Soorten - Algemeen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijf
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Correctionalisering door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, heeft tot gevolg 
dat het feit, dat een misdaad oplevert, wettig geacht wordt een wanbedrijf te zijn vanaf de dag waarop het 
wordt gepleegd (1). (1) Cass. 28 mei 1997, A.R; nr P.97.0566.F, AC 1997, nr 243.

Soorten - Algemeen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijf

- Art. 1 Wet 4 okt. 1867

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Samenhang is het verband dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist 
dat, met het oog op de goede rechtsbedeling en onder het voorbehoud van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, de zaken samen en door dezelfde rechter worden beslist en deze alle aspecten van de feiten, de 
regelmatigheid van de bewijzen en de schuld van de vervolgde personen kan beoordelen.~

Soorten - Algemeen - Samenhang

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Samenhang waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak te doen over een misdrijf dat samenhangt met een 
ander misdrijf waarvoor hij bevoegd is, moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de rechter wordt 
geadieerd; die samenhang wordt niet verbroken door het feit dat de rechter vrijspreekt uit hoofde van het 
misdrijf waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft hij bevoegd om uitspraak te doen over het samenhangend 
misdrijf.~

Soorten - Allerlei - Bevoegdheid van de rechter - Tijdstip waarop de samenhang moet worden beoordeeld - Samenhangend 
misdrijf

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De verjaringstermijn van de strafvordering hangt af van de aard van het misdrijf die niet bepaald wordt op 
grond van de toepasselijke straf maar wel op grond van de toegepaste straf.~

Soorten - Algemeen - Verjaring - Termijn - Bepaling - Strafvordering - Aard van het misdrijf - Toegepaste straf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaalde 
tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling 
die hem wordt verweten, zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking die hij ervan verwachtte, 
blijft hebben.~

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Gebruik van valse stukken - Voortgezet misdrijf - Duur van het misdrijf

- Artt. 196, 197 en 213 Strafwetboek

8 september 1998P.97.0662.N AC nr. ...

Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltooid op het ogenblik van de verduistering of verspilling; de 
omstandigheid dat, na de voltooiing van het misdrijf het op de verduisterde voorwerpen rustende 
eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen, neemt het voorheen gepleegde misdrijf niet weg.~

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Aflopend misdrijf - Misbruik van vertrouwen - Eigendomsvoorbehoud

- Art. 491 Strafwetboek

28 mei 1997P.97.0566.F AC nr. ...

Correctionalisering door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, heeft tot gevolg 
dat feiten die misdaden hebben opgeleverd, wettig verondersteld worden wanbedrijven te zijn geweest vanaf 
de dag waarop zij zijn begaan.

Soorten - Algemeen - Verzachtende omstandigheden - Bepalen van de aard van het misdrijf

- Art. 1 Wet 4 okt. 1867

15 april 1997P.97.0469.N AC nr. ...

Kunstgrepen die zijn aangewend nà de afgifte van de door het misdrijf beoogde gelden of waarden, kunnen in 
samenhang met andere een bestanddeel vormen van de oplichting, wanneer zij tot doel en tot gevolg hebben 
gehad dat het slachtoffer misleid werd omtrent de eerlijkheid van de verrichte handelingen, en het misdrijf 
aldus voltrokken werd.~

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Aflopend misdrijf - Oplichting - Listige kunstgrepen - Voltrekking van 
het misdrijf

- Art. 496 Strafwetboek
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5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Om definitief te oordelen of de strafvordering verjaard is moet de datum van het vonnis in aanmerking worden 
genomen: de aard van het misdrijf wordt niet bepaald op grond van de toepasselijke straf maar wel op grond 
van de toegepaste straf.~

Soorten - Algemeen - Verjaring - Termijnen - Bepalen van de aard van het misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

13 december 1995P.95.1103.F AC nr. ...

De overtreding "beschadiging of toeëigening van een weg" bedoeld in artikel  88, 9°, Veldwetboek is een 
aflopend misdrijf.~

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Artikel 88, 9° - Wegen - Beschadiging - Toeëigening - Veldwetboek

8 juni 1994P.94.0281.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter zake van het "in stand houden van 
een zonder vergunning op een grond opgestelde vaste inrichting" niet verjaard is, wanneer de rechter beslist 
dat de ten laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren zolang de 
wederrechtelijke toestand niet heeft opgehouden te bestaan, en vaststelt dat de feiten nog voortduren op de 
dag van de uitspraak.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting - 
Voortdurend misdrijf - Stedenbouw

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

20 april 1994P.94.0325.F AC nr. ...

Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van een dagboek zolang zijn 
bevoegdheden hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimsdelict opnieuw gepleegd en blijft het voortduren 
tot die ontneming, vanaf welk tijdstip af de verjaring begint te lopen.~

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Niet-houden van een dagboek

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

TOEREKENBAARHEID

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Artikel 5, eerste lid, Strafwetboek, krachtens hetwelk een rechtspersoon onder meer verantwoordelijk is voor 
misdrijven die een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel, vereist niet dat het 
maatschappelijk doel van de rechtspersoon op misdrijven moet zijn gericht, maar enkel dat de misdrijven 
moeten zijn gepleegd ter verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Verwezenlijking maatschappelijk doel - Intrinsiek verband - Vereiste

- Art. 5, eerste lid Strafwetboek

Noch artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de rechtspersoon voor misdrijven 
verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, enkel 
diegene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan 
worden veroordeeld, noch het recht op een eerlijk proces, vereisen dat de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Wetens en willens 
gepleegde fout - Gelijktijdige vervolging - Vereiste

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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Wanneer een rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd, doet de niet-aanwezigheid 
van de geïdentificeerde natuurlijke persoon in het strafproces geen afbreuk aan de normale toepassing van de 
bewijsregels in strafzaken waarbij ingevolge het vermoeden van onschuld het openbaar ministerie, en in 
voorkomend geval de burgerlijke partij, de bewijslast hebben en elke twijfel de beklaagde ten goede komt, en 
waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Wetens en willens 
gepleegde fout - Afwezigheid van de natuurlijke persoon in het strafproces - Bewijs in strafzaken - Bewijslast - Gevolgen - 
Beoordelingsvrijheid van de strafrechter

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

7 september 2004P.04.0465.N AC nr. 387

De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke 
rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en willens heeft gepleegd is van toepassing 
zowel op opzettelijke misdrijven als op onachtzaamheidsmisdrijven (1). (1) Cass., 4 maart 2003, AR 
P.02.1249.N, nr ... met concl. O.M.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon - Fout wetens en willens 
gepleegd - Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

10 maart 2004P.03.1233.F AC nr. 137

Art. 5, tweede lid, Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon en die van 
een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde misdrijf, en sluit de cumulatie van de 
aansprakelijkheden uit door alleen rekening te houden met die van de persoon die de zwaarste fout heeft 
begaan, met, als enige uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en 
willens gehandeld heeft (1). (1) Cass., 3 maart 2004, AR P.03.1265.F, nr ...

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Natuurlijke personen - Cumulatie van aansprakelijkheden - Voorwaarden - Zelfde 
misdrijf

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

3 maart 2004P.03.1265.F AC nr. 115

Art 5, tweede lid, Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon en die van 
een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde misdrijf, en sluit de cumulatie van de 
aansprakelijkheden uit door alleen rekening te houden met die van de persoon die de zwaarste fout heeft 
begaan, met, als enige uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en 
willens gehandeld heeft (1). (1) Zie Cass., 4 maart 2003, AR P.02.1249.N, nr ..., met concl. adv.-gen. De Swaef.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Natuurlijke personen - Cumulatie van aansprakelijkheden - Voorwaarden - Zelfde 
misdrijf

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij artikel  5, tweede lid, Sw., kan de dader van een 
misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de samenloop tussen de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van 
rechtsvervolging ontslaan (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511; 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, 
nr 129, met concl. adv.-gen. De Swaef; 30 april 2002, AR P.00.1767.N, nr 263; 11 dec. 2002, AR P.02.1156.F, 
nr ..., alsook A.A., 9 april 2003, nr 42/2003, en 2 juli 2003, nr 99/2003.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Fysieke persoon - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Samenloop - Strafuitsluitende 
verschoningsgrond - Werking in de tijd

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek
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Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, weegt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de 
natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon gehandeld heeft, en moet de bodemrechter de 
persoonlijke daad vaststellen waaruit hij de deelname van de beklaagde, als dader of mededader, aan het 
misdrijf afleidt, en de feitelijke omstandigheden vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld 
heeft door tussenkomst van de beklaagde (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 1984, AR 8850, nr 105; 23 mei 1990, AR 
8109, nr 558, en de concl. O.M. vóór Cass., 3 maart 1999, AR P.97.1384.F, nr 124, inz. blz. 295, 1° en 4°. De 
feiten werden gepleegd vóór de inwerkingtreding van de Wet 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, en het betrof leden van een raad van bestuur van een naamloze 
vennootschap, die collegiaal zijn opgetreden. Die regels zijn evenwel nog van toepassing op de rechtspersonen 
die uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van artikel  5 Sw.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Fysieke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

4 maart 2003P.02.1249.N AC nr. 149

Concl. adv.-gen. De Swaef, Cass., 4 maart 2003, AR nr P.02.1249.N, AC, 2003, nr

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon - Fout wetens en willens 
gepleegd - Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde 
natuurlijke persoon - Fout wetens en willens gepleegd - Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven

De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke 
rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en willens heeft gepleegd is van toepassing 
zowel op opzettelijke misdrijven als op onachtzaamheidsmisdrijven (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde 
natuurlijke persoon - Fout wetens en willens gepleegd - Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon - Fout wetens en willens 
gepleegd - Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

7 januari 2003P.02.0271.N AC nr. 10
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Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de correctionele rechtbank in 
toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te 
vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, 
dat de telastlegging ten aanzien van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd 
opgeroepen in de zaak en werd gehoord (1). (1) Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er 
omtrent deze ontvankelijkheid geen betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe 
enkel te antwoorden op de aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke gronden het 
oordeelt dat het cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de mondelinge conclusie van het O.M., op basis 
van de hierna vermelde feitelijke gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werden 
zowel de rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen vervolgd. 
Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd, in toepassing van artikel 2bis 
V.T.Sv., een lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon, als strafrechtelijk verantwoordelijk gedaagde, 
in de strafvordering te vertegenwoordigen. Op het hoger beroep van de rechtspersoon zelf en van de 
medegedaagde, die de persoon was die normalerwijze bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te 
vertegenwoordigen, werd de zaak in hoger beroep behandeld door het hof van beroep te Gent, dat op 11 
januari 2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen 
lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord. De lasthebber ad hoc stelde, in deze hoedanigheid, slechts 
cassatieberoep in tegen het arrest van 11 januari 2002 op 31 januari 2002, hetzij buiten de normale termijn 
van vijftien vrije dagen, zoals voorgeschreven door artikel 373 Sv. In de akte van het cassatieberoep 
preciseerde eiser, enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de 
betekening van het cassatieberoep dat door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen 
hetzelfde arrest werd ingesteld en, anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door het hof van beroep, noch 
gehoord, hoewel hij partij was ingevolge het bij voorraad uitvoerbare vonnis van 27 februari 2001 van de 
rechtbank van eerste aanleg, houdende zijn aanwijzing als lasthebber ad hoc. Het feit dat het Hof de middelen, 
aangevoerd in de akte zelf (zie hieromtrent Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr 178; 21 maart 2001, A.R. 
P.00.1705.F, nr 151), beantwoordt en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof 
niet alleen van oordeel is dat de lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij 
ingevolge zijn gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende te 
worden betrokken (zie, voor wat het belang betreft, Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr 298), maar ook 
dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig was, omdat, uit 
de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30 januari 2002, door de hem 
gedane betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest. Uit het feit dat het Hof het cassatieberoep 
ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat het Hof het bestreden arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten 
aanzien van de lasthebber ad hoc, bij verstek gewezen werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep niet 
ontvankelijk zou geweest zijn zolang verzet mogelijk was. Tenslotte weze opgemerkt dat eiser, in zijn 
hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn cassatieberoep niet betekende: het Hof ziet hierin geen grond van 
niet ontvankelijkheid, omdat de lasthebber ad hoc optrad als lasthebber voor de rechtspersoon in haar 
hoedanigheid van beklaagde.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die bevoegd is 
deze te vertegenwoordigen - Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad hoc - Artikel 2bis, V.T.Sv. - Hoger 
beroep - Niet-oproeping van de lasthebber ad hoc - Recht van verdediging

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

11 december 2002P.02.1156.F AC nr. 666

De strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij artikel  5, tweede lid, Sv., is alleen van toepassing in geval van 
samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en die van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon; die grond kan degene die een misdrijf heeft gepleegd voordat de 
wetgever een dergelijke samenloop had ingericht en geregeld, bijgevolg niet vrijspreken (1). (1) Zie Cass., 3 
okt. 2000, A.R. P.00.0432.N, nr. 511, en concl. adv.-gen. De Swaef.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Tussenkomst van een 
geïdentificeerd natuurlijk persoon - Zwaarste fout - Strafuitsluitingsgrond

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

30 april 2002P.00.1767.N AC nr. 263
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Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon 
gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft begaan voor zover het misdrijf door de 
natuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd is, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de 
strafuitsluitingsgrond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon, dat de nieuwe wetsbepaling 
onbetwistbaar niet het oogmerk had deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk te maken op de onder de oude 
wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden 
gepleegd (1). (1) Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Misdrijf uit 
onachtzaamheid - Minst zware fout - Strafuitsluitingsgrond - Toepassing verbonden aan strafbaarheid van rechtspersoon

- Art. 5, eerste en tweede lid Strafwetboek

26 februari 2002P.00.1034.N AC nr. 129

Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon 
gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft begaan voor zover het misdrijf door de 
natuurlijke persoon uit onachtzaamheid is gepleegd, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de 
strafuitsluitingsgrond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon dat de nieuwe wetsbepaling 
onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de onder de oude 
wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden 
gepleegd (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Misdrijf uit 
onachtzaamheid - Minst zware fout - Strafuitsluitingsgrond - Toepassing verbonden aan strafbaarheid van rechtspersoon - 
Gevolg - Artikel 5, eerste en tweede lid, Sw.

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

2 januari 2001P.98.1511.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen J. du JARDIN, Cass., 2 jan. 2001, A.R. nr P.98.1511.N, AC 2001, nr ...

Toerekenbaarheid - Algemeen - Hoedanigheid - Vervoer gevaarlijke stoffen - Uitvoeringsagent

De rechter oordeelt wettig dat een uitvoeringsagent die ladingsoperaties verricht in plaats van een handelaar 
in gevaarlijke stoffen die over geen eigen ladingsinstallaties beschikt, de hoedanigheid heeft van handelaar in 
gevaarlijke stoffen bij wie de goederen worden geladen, zodat de verplichtingen van een artikel 3, tweede lid, 
van het koninklijk besluit van 16 september 1991 moeten worden nageleefd (1). (1) Zie concl. O.M.

Toerekenbaarheid - Algemeen - Hoedanigheid - Vervoer gevaarlijke stoffen - Uitvoeringsagent

3 oktober 2000P.00.0432.N AC nr. ...
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Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon 
gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft begaan voor zover het misdrijf door de 
natuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd is, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de 
strafuitsluitingsgrond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon dat de nieuwe wetsbepaling 
onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de onder de oude 
wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden 
gepleegd (1). (1) Het tweede middel dat door eiser in cassatie werd aangevoerd heeft betrekking op de 
toepassing van de nieuwe bepalingen inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en 
van het overgangsrecht inzake deze bepalingen. Deze bepalingen werden door de wet van 4 mei 1999 als 
artikel 5 van het Strafwetboek ingevoegd. Bij gebrek aan bijzondere bepaling in verband met haar 
inwerkingtreding, is deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 1999, op de tiende dag na de 
bekendmaking, dit is op 2 juli 1999, in werking getreden. De misdrijven waarvoor de beklaagde veroordeeld 
werd, dateren van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat 
aan het nieuwe artikel  5 Sw. geen terugwerkende kracht kan worden verleend op grond van de volgende 
overweging: "Overwegende dat de wet van 4 mei 1999 geen andere strafmaat voor de in de dagvaarding 
voorziene inbreuken instelt, doch omvat dat vanaf de inwerkingtreding van deze wet rechtspersonen kunnen 
worden aansprakelijk gesteld voor de misdrijven die voor hun rekening worden gepleegd; Dat artikel 2 van het 
Strafwetboek in casu geen toepassing vindt." De eiser voert de schending van artikel  2, tweede lid, Sw. en 
artikel  5 Sw. aan. In essentie betoogt eiser dat artikel  5 Sw. voor de natuurlijke persoon, die onopzettelijk een 
misdrijf heeft gepleegd, een strafuitsluitende verschoningsgrond in het leven heeft geroepen indien de 
rechtspersoon een zwaardere fout heeft begaan dan de natuurlijke persoon. Volgens eiser hebben alle 
strafwetten waarvan de toepassing een voor de beklaagde gunstige uitwerking heeft, terugwerkende kracht; 
zo ook een wet waarbij een nieuwe verschoningsgrond wordt ingevoerd. Eiser voert terecht aan dat artikel  5, 
tweede lid, een strafuitsluitende verschoningsgrond in het leven geroepen heeft voor hetzij de natuurlijke 
persoon, hetzij de rechtspersoon, naargelang de ernst van de door hen begane foutenwanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon" en voor zover niet " de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd". (A. De Nauw en F. DeruyckDe strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", 
R.W. 1999-2000, 907; F. KéferLa responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la 
délinquance d'entreprise", in A. Jacobs (réd.), Le point sur le droit pénal, 25, nr. 16; A. MassetLa loi du 4 mai 
1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée", J.T. 
1999, 656). Art. 5, tweede lid, Sw., strekt inderdaad ertoe, onder bepaalde voorwaarden, de strafwaardigheid 
van een strafbaar gestelde gedraging op te heffen, al zijn de overige voorwaarden van strafbaarheid vervuld. 
(Vgl. L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, p. 288, nr. 507). De grondslag van deze 
strafuitluitende verschoningsgrond is een bepaalde opvatting over de opportuniteit van de bestraffing: de 
wetgever was van oordeel dat het in bepaalde gevallen niet opportuun was de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon en de rechtspersoon samen te straffen. De gronden van de bestreden beslissing zijn niet naar recht 
verantwoord. Dat betekent evenwel nog niet dat de beslissing zelf onjuist is en moet worden vernietigd. De 
bestreden beslissing is verkeerd wanneer zij de toepassing van de regel inzake de terugwerkende kracht van de 
mildere strafwet, neergelegd in artikel  2 Sw., afwijst op grond dat de wet niet in een andere strafmaat 
voorziet. Een bijna unanieme rechtsleer neemt immers aan dat de regel van de mildere strafwet ook van 
toepassing is wanneer de nieuwe strafwet een verschoningsgrond bepaalt die de oude strafwet niet bepaalt 
(zie onder anderen L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr. 177, p. 
133; F. Tulkens en M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, 
Diegem, Kluwer, 1998, 212; J. Constant, Traité élémentaire de Droit Pénal, 110; A. Marchal en J.P. Jaspar, Droit 
criminel. Traité théorique et pratique, I, Brussel, Larcier, 1965, nr. 26, p. 17. Zie voor Frankrijk: P. Roubier, Le 
droit transitoire (conflits des lois dans le temps), Parijs, Dalloz en Sirey, 1960, 488) en het Hof heeft in het 
arrest van 17 november 1993 bevestigd dat het in artikel  2, tweede lid, Sw. vastgelegde beginsel volgens 
hetwelk de minst strenge strafwet terugwerkende kracht heeft, geldt voor alles wat de toestand van de 
beklaagde verbetert. (AC 1993, A.R. 417, nr. 466). Wanneer de wetgever bepaald heeft dat, ook al blijft het feit 
wederrechtelijk, het feit onder bepaalde voorwaarden niet meer strafwaardig is, dient de dader in de regel van 
dit gewijzigde inzicht van de wetgever te genieten. Het "gewijzigde inzicht" van de wetgever ter zake van 
bestraffing van de "geïdentificeerde natuurlijke persoon" samen met de rechtspersoon, zoals geregeld door 
artikel  5, tweede lid, Sw. drukt twee "inzichten" uit waarvan de ene de voorwaarde is van de andere. Art. 5, 
tweede lid, Sw. brengt inderdaad tot uitdrukking dat, voor zover ook de rechtspersoon bestraft kan worden, 
de rechter in de door artikel  5, tweede lid, Sw. bedoelde gevallen, moet kiezen tussen de natuurlijke persoon 
en de rechtspersoon. De strafuitsluitende verschoningsgrond waarop de natuurlijke persoon zich kan 
beroepen, is afhankelijk van de mogelijkheid om de rechtspersoon voor het misdrijf te vervolgen en gebeurlijk 
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te bestraffen. Het wettelijk stelsel waarbij de rechter in feitelijke aanleg de respectievelijke fouten van de 
rechtspersoon en van de natuurlijke persoon tegen elkaar moet afwegen, vereist de vervolgbaarheid en de 
strafwaardigheid van beiden. Voor feiten, gepleegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen is 
de rechtspersoon vervolgbaar noch strafwaardig. De rechter is t.o.v. de rechtspersoon zelfs met geen 
strafvordering geadieerd kunnen worden; hoe zou hij in die omstandigheden de zwaarste fout kunnen bepalen 
ten aanzien van die rechtspersoon? Op geen enkel ogenblik tijdens de parlementaire voorbereiding heeft de 
wetgever tot uitdrukking gebracht dat een natuurlijke persoon aan wie, onder gelding van het vroegere stelsel 
dat rechtspersonen niet gestraft kunnen worden, het door de rechtspersoon begane misdrijf toegerekend 
wordt, niet meer strafbaar kan zijn na inwerkingtreding van de wet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van rechtspersonen indien, onder het nieuwe stelsel, deze natuurlijke persoon niet meer gestraft zou kunnen 
worden. Indien de wetgever deze bedoeling gehad zou hebben, dan zouden de misdrijven begaan door deze 
natuurlijke persoon (en door de rechtspersoon) straffeloos blijven. Inderdaad, de rechtspersoon kan zich 
zonder twijfel beroepen op de niet-terugwerkende kracht van artikel  5 Sw.; in zoverre deze bepaling, samen 
met de andere bepalingen die door de wet van 4 mei 1999 werden ingevoerd, de mogelijkheid creëert een 
rechtspersoon strafrechtelijk te veroordelen, is deze bepaling ongetwijfeld zwaarder. In de toelichting werd 
weliswaar gezegd: "Het voorstel beoogt aldus terug te komen op bepaalde rechtspraak die zeer ver ging in de 
toerekening van misdrijven aan leidinggevende personen door het misdrijf bewezen te achten op basis van 
tekortkomingen van deze personen (...)". (Parl. St., Senaat, 1998-99, nr. 1271/1, p. 6). Dit betekent evenwel 
niet dat de wetgever hiermee de lopende vervolgingen in het gedrang heeft willen brengen. De zojuist 
geciteerde bedoeling is immers slechts mogelijk indien de rechtspersoon bestraft kan worden; alleen dan kan 
een natuurlijke persoon toegelaten worden zich te beroepen op de strafuitsluitende verschoningsgrond. 
Anders gezegd: de onmogelijkheid om de ten aanzien van de rechtspersoon strengere strafwet retroactief toe 
te passen impliceert de onmogelijkheid voor de natuurlijke persoon zich te beroepen op de nieuwe 
strafuitsluitende verschoningsgrond. De niet-retroactieve werking van artikel  5, tweede lid, Sw. is in 
overeenstemming met de rechtspraak van het Hof. In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat 
blijkbaar de vraag die de nieuwe wet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon doet 
rijzen, specifiek en nieuw is. Nog nooit heeft de wetgever een strafuitsluitende verschoningsgrond ingevoerd 
die slechts door een persoon ingeroepen kan worden op voorwaarde dat een andere persoon voor hetzelfde 
feit strafwaardig is. De niet-retroactieve werking van artikel  5, tweede lid, Sw. is in overeenstemming met de 
ratio legis van de regel dat de mildere strafwet terugwerkt. De verantwoording van deze regel is dat de 
strafrechtelijke dwang die de Staat uitoefent, niet groter mag zijn dan de Staat noodzakelijk acht op het 
ogenblik van de bestraffing, wanneer niet blijkt dat de noodzaak van bestraffing van de feiten zich nog langer 
voordoet. (Cass. 17 november 1993, A.R. 417, nr. 466; P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd. 
Vaststelling en beoordeling van temporele functies, in A.P.R., nr. 95, p. 62). Omgekeerd, wanneer de nieuwe 
wet alleen ingegeven is door de overweging dat de bescherming van de maatschappij, ter vrijwaring waarvan 
bepaalde feiten onder gelding van de oude wet moesten worden gestraft, niet langer de bestraffing van 
gelijksoortige feiten vereist wanneer die zich tijdens de daaropvolgende periode voordoen, is er geen reden 
om de oude strafwet niet meer toe te passen op de feiten die zich onder gelding van die wet hebben 
voorgedaan: de noodzaak van bestraffing valt alleen voor de toekomst weg. Zo heeft het Hof in een arrest van 
12 juni 1922 geoordeeld: "Attendu qu'en principe toute infraction pénale doit être punie des peines prévues 
par une loi existant déjà au moment où l'infraction est commise; Attendu qu'une dérogation à ce principe a été 
introduite par l'article 2, § 2, du Code pénal, losqu'une loi nouvelle frappe l'infraction d'une peine plus légère 
que celle qui était portée au temps de sa perpétration; que si, par application de la même règle, les faits 
auxquels le législateur enlève postérieurement leur caractère pénal, échappent à toute répression, c'est à la 
condition que l'intention non douteuse du pouvoir législatif ait été de renoncer à toute répression pour le 
passé comme pour l'avenir". (Pas. 1922, I, 204, J. Constant, o.c., 118). Advocaat-generaal Depelchin heeft in 
zijn rede ter plechtige zitting van 1 september 1965 de doctrine van het Hof omtrent de toepassing op de 
incriminatie van het beginsel van de retroactiviteit van de minst strenge wet als volgt samengevat: "De latere 
wet is minder streng, wanneer zij het karakter van misdrijf van een feit doet wegvallen, of wanneer zij aan de 
elementen, welke de vroegere wet eiste om een feit als misdrijf aan te merken, een nieuw element toevoegt. 
De latere, minder strenge wet werkt alleen terug indien de vroegere wet niet gepast was, zelfs op het tijdstip 
dat zij genomen werd, of wel indien de wetgever de wil heeft geuit voor het verleden af te zien van de 
bestraffing die zij behelsde. Deze wil wordt niet vermoed. De aard van de opgeheven wet kan zelfs de 
tegengestelde wil doen vermoeden (...)". (Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek (Bull. 1965, i.z. pag. 
29)). Deze doctrine is eveneens toepasselijk op de thans in het geding zijnde wettelijke bepaling die, ook al 
bevat zij geen wijziging van de incriminatie, niettemin de mogelijkheid van bestraffing wijzigt door de invoering 
van een strafuitsluitende verschoningsgrond. De wetgever heeft nooit de wil geuit voor het verleden af te zien 
van de bestraffing die onder de vroegere regeling mogelijk was. De wil in andere zin kan daarentegen vermoed 
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worden. Niet alleen zou de toepassing van de nieuwe wet op vroegere feiten in een aantal gevallen 
straffeloosheid meebrengen. Bovendien blijkt, zoals gezegd, uit de strekking van artikel  5 Sw. zelf dat de 
strafuitsluitende verschoningsgrond werd ingevoerd afhankelijk van de mogelijkheid tot bestraffing van de 
rechtspersoon, zodat het met de bedoeling van de wetgever strijdig zou zijn deze verschoningsgrond toe te 
passen wanneer die mogelijkheid van bestraffing van de rechtspersoon niet bestaat.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Misdrijf uit 
onachtzaamheid - Minst zware fout - Strafuitsluitingsgrond - Toepassing verbonden aan strafbaarheid van rechtspersoon

- Art. 5, eerste en tweede lid Strafwetboek

28 september 1999P.97.0347.N AC nr. ...

Het wettelijk begrip een voertuig bezigen op de openbare weg betekent niet alleen het besturen van een 
voertuig maar eveneens het gebruik van een voertuig tot economische doeleinden door de eigenaar, de 
huurder of de gebruiker ervan.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Reglement op de technische eisen voor voertuigen - Voertuig bezigen op de 
openbare weg

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F, AC, 1999, nr ... .

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - 
Eenstemmigheid

Een foutieve beslissing kan worden toegerekend aan elk lid van het schepencollege, als zij over die beslissing 
eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; de rechter die de leden van dat college niet veroordeelt op 
grond alleen dat zij in dat orgaan zitting hebben gehad, maar zich ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid ervan 
persoonlijk verantwoordelijk is, in weerwil van het collegiale karakter van de beslissing, voert geen collectieve 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid in.~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - 
Eenstemmigheid

- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

17 februari 1998P.96.1401.N AC nr. ...

Daar het orgaan van een rechtspersoon zich met deze vereenzelvigt en namens hem moet handelen, moet het 
zorgen voor de naleving van de wetsbepalingen waarvan de enkele overtreding, behoudens overmacht of 
onoverkomelijke dwaling, een misdrijf oplevert.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke 
personen, organen of aangestelden, door wiens toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

27 januari 1998P.96.1265.N AC nr. ...

De omstandigheid, dat de beklaagde niet voor eigen rekening zou gereden hebben en dat zijn werkgever 
burgerrechtelijk aansprakelijk zou zijn voor de tegen hem uitgesproken veroordeling, doet niets af aan de 
regelmatigheid van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering - waaraan het in voorkomend geval niet in 
de zaak betrekken van de burgerrechtelijk aansprakelijke werkgever geen afbreuk doet - noch aan de 
vaststelling in feite van de appelrechters dat de beklaagde de overtreding heeft begaan, noch aan zijn 
veroordeling wegens die bewezen verklaarde overtreding.

Toerekenbaarheid - Algemeen - Werknemer - Persoonlijke toerekenbaarheid - Werkgever - Burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid

- Art. 4, § 2 Wet 21 juni 1985

De wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van een werknemer betreft enkel diens burgerlijke 
aansprakelijkheid, doch speelt niet ten aanzien van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

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

- Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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18 maart 1997P.96.1041.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 maart 1997, A.R. P.96.1041.N, AC, 1997, nr ...~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Straf - Bijkomende straf - Bijzondere 
verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen

18 februari 1997P.96.0269.N AC nr. ...

Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het bezigen op de openbare weg van een voertuig dat niet voldoet aan 
de bepalingen van het reglement is zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

18 februari 1997P.96.0397.N AC nr. ...

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de 
natuurlijke personen, organen of aangestelde, door wiens toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

12 september 1995P.95.0223.N AC nr. ...

Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het bezigen van een voertuig op de openbare weg dat niet voldoet aan 
de bepalingen van het reglement is zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.~

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke 
personen, organen of feitelijke beheerders of aangestelden, door wier toedoen de rechtspersoon heeft 
gehandeld.~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

20 juni 1995P.94.0764.N AC nr. ...

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke 
personen, organen of feitelijke beheerders of aangestelden, door wier toedoen de rechtspersoon heeft 
gehandeld.~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

3 januari 1995P.93.0747.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing waarbij strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht voor het bezigen van een voertuig 
op de openbare weg zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.~

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

27 september 1994P.93.0604.N AC nr. ...

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de miskenning van een aan een onderneming door de wet 
opgelegde verplichting berust bij degene die namens de onderneming verantwoordelijk is voor de organisatie 
van het werk met het oog op de naleving van de verplichting in kwestie.~

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke aansprakelijkheid

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

17 februari 2004P.03.0328.N AC nr. 85

P. 1553/30476-9-2016



Door te oordelen dat eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat beide eisers meerdere onroerende 
goederen bezitten en ook verhuren in eigen naam, waaruit zij een maandelijks inkomen halen, kunnen de 
appèlrechters wettig in hoofde van beide eisers het bestaan van de persoonlijke verzwarende omstandigheid 
in de zin van artikel 66, derde lid, Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996 en artikel 146, laatste lid, 
Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 vaststellen, waarin is voorzien in strafverzwaring onder meer indien de 
schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop 
of te huur zetten.

Verzwarende omstandigheden - Wegens beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zetten

- Art. 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening

- Art. 66 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 
1998

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De verzwarende omstandigheid, bepaald in artikel  405ter, dat in het Strafwetboek is  ingevoegd door de W. 
28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, is niet van toepassing op de 
feiten die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft 
op een misdaad of wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude artikel  410, tweede lid, 
van dat wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar (1). (1) Zie Cass., 2 juni 
1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326.

Verzwarende omstandigheden - Slagen en verwondingen - Doden - Opzettelijk doden - Minderjarige - Nieuwe wet - Werking 
in de tijd

- Artt. 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek

16 november 1999P.97.1655.N AC nr. ...

De appèlrechters moeten niet, bij ontstentenis van conclusie, vermelden op welke feitelijke gegevens zij hun 
oordeel over het bewezen zijn van de aan beklaagde ter kennis gebrachte aanvulling van de telastlegging met 
de verzwarende omstandigheid bepaald door artikel 66, derde lid, van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten laste gelegde verzwarende omstandigheid in de bewoordingen van 
de wet bewezen te verklaren, is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

Verzwarende omstandigheden - Stedenbouw - Telastlegging met verzwarende omstandigheid - Geen conclusie - Bewezen 
verklaring in bewoordingen van wet

22 juni 1999P.99.0611.N AC nr. ...

Het gewoonlijk plegen van het in artikel  77bis, § 1, Vreemdelingenwet bepaalde misdrijf van mensenhandel 
levert geen gewoontemisdrijf op doch is een verzwarende omstandigheid ervan waardoor de strafbepaling van 
artikel  77bis, § 2, toepasselijk is.~

Verzwarende omstandigheden - Mensenhandel

- Art. 77bis, § 2 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

16 februari 1999P.98.1624.N AC nr. ...

Nu het in artikel  468 Sw. vermelde geweld of bedreiging een objectieve verzwarende omstandigheid vormt 
van diefstal en de in artikel  475 Sw. vermelde doodslag een objectieve verzwarende omstandigheid is van de 
in artikel  468 Sw. omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, vereist het persoonlijk 
karakter van de straf voor de in artikel  468 Sw. omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of 
bedreiging, gepleegd onder in artikel  475 Sw. vermelde verzwarende omstandigheid, alleen dat de jury zich 
uitspreekt over de betrokkenheid of persoonlijke schuld van de mededader aan de diefstal en niet over zijn 
betrokkenheid of persoonlijke schuld aan de verzwarende omstandigheden: omtrent deze laatste moet aan de 
jury dan ook geen individuele vraag worden gesteld.

Verzwarende omstandigheden - Objectieve verzwarende omstandigheden - Mededaders - Hof van assisen - Vragen aan de 
jury

4 maart 1998P.98.0131.F AC nr. ...
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De in artikel  473 Sw. bedoelde omstandigheid is een objectieve of reële verzwarende omstandigheid van de 
diefstal, hoofdfeit, die als dusdanig geldt voor allen die aan de diefstal deelgenomen hebben, ook al zouden 
sommigen onder hen aan de verzwarende omstandigheid niet hebben deelgenomen of zouden zij daarvan 
geen weet hebben gehad.~

Verzwarende omstandigheden - Verscheidene daders - Objectieve verzwarende omstandigheden

- Art. 473 Strafwetboek

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

De verzwarende omstandigheden die niet eigen zijn aan de beschuldigden gelden als dusdanig t.a.v.  al 
degenen die op enigerlei wijze aan het feit hebben meegewerkt of zich daaraan medeplichtig hebben gemaakt, 
ongeacht de kennis die ieder van hen van die omstandigheden droeg.~

Verzwarende omstandigheden - Verscheidene daders - Objectieve of reële verzwarende omstandigheden

- Artt. 66, 67 en 475 Strafwetboek

11 mei 1994P.94.0460.F AC nr. ...

De objectieve verzwarende omstandigheden die verbonden zijn aan een in het Strafwetboek omschreven 
misdaad of wanbedrijf gelden t.a.v. alle mededaders; de met toepassing van het wetboek opgelegde straf is 
wettig t.a.v. ieder van de beklaagden, daders van het misdrijf, ook al wordt aangenomen dat sommigen onder 
hen niet aan alle verzwarende omstandigheden hebben deelgenomen en daarvan zelfs niets hebben 
afgeweten.~

Verzwarende omstandigheden - Objectieve verzwarende omstandigheden - Gevolgen - Deelneming

- Art. 66 Strafwetboek

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)

18 mei 2000C.97.0105.N AC nr. ...

De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen is niet opgeheven door de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (1); wanneer een 
eigendom onder de beide wetten valt, kunnen de rechten van de eigenaar aangetast worden door de 
beperkingen die volgen uit een plan van aanleg en uit een klasseringsbesluit (2). (1) Cass., 1 febr. 1977, 607. De 
wet van 7 augustus 1931 is, wat de in het Vlaams Gewest gelegen landschappen betreft, opgeheven bij artikel  
22 Decr. Vl. 16 april 1996 (B.S., 21 mei 1996). (2) DRAYE, A.M., Monumenten en landschappen in België, 
Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1993, 192-202.

 - Wet 7 aug. 1931 - Wet 29 maart 1962 - Weerslag van de laatste wet op de eerste - Beperking van het eigendomsrecht

3 februari 2000C.97.0067.N AC nr. ...

De wet verplicht de eigenaar of belanghebbende, die een rechtsvordering tot schadevergoeding instelt niet, de 
op straffe van verval, een voorafgaandelijk voorstel of verzoek tot minnelijke regeling te doen.

 - Rechtsvordering

- Art. 7 Wet 7 aug. 1931 op het behoud van de monumenten en landschappen

23 november 1999P.97.0945.N AC nr. ...

De bij artikel 15, eerste lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten bepaalde herstelplicht, als ambtshalve te bevelen maatregel van burgerlijke aard die tot de 
strafvordering behoort, beoogt de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van het decreet bepaalde 
misdrijven te doen ophouden en blijft onverminderd voortbestaan wanneer deze gevolgen mede door andere 
feiten, waarvoor geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn veroorzaakt; wanneer de dader van het misdrijf tot 
het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit misdrijf die schade, zoals in concreto 
vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het ten zijnen laste te bevelen herstel zich uit tot de gehele schade.

 - Decreet 3 maart 1976 - Herstelplicht - Samenlopende fouten

 - Decreet 3 maart 1976 - Herstelplicht - Aard
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Krachtens artikel 15, tweede lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten kan de minister of zijn gemachtigde, bij het verstrijken van de in het vonnis 
vastgestelde termijn om de goederen in hun vroegere toestand terug te brengen, de werken op kosten van de 
eigenaar laten uitvoeren; deze maatregel, die ertoe strekt het herstel van de wegens het misdrijf veroorzaakte 
schade effectief te verzekeren moet ook ten laste van de veroordeelde worden uitgesproken.

 - Decreet 3 maart 1976 - Herstelplicht - Aard - Veroordeelde niet-eigenaar - Toepassing

Uit artikel 13, 1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, in samenhang gelezen met de artikelen 7 en 11 § 1 en 2 van hetzelfde decreet, volgt dat de 
toestand, zoals door het beschermingsbesluit vastgelegd, bepalend is zowel voor de aard en de omvang van de 
onderhouds- en instandhoudingswerken als voor de in artikel 15 van het decreet bedoelde herstelplicht.

 - Decreet 3 maart 1976 - Onderhouds- en instandhoudingswerken - Omvang - Toepassing

11 juni 1998C.95.0114.N AC nr. ...

De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf 
de publicatie op 17 september 1993 van het besluit van 15 september 1993 tot aanduiding van de beschermde 
gebieden een volledig bouwverbod in zodat geen gebouw mag worden opgericht, ook al werd hiertoe een 
bouwvergunning verleend.~

 - Natuurbehoud - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwvergunning - Bouwverbod

- zoals gewijzigd bij art. 2 Decr. 14 juli 1993

- Art. 52, § 1, tweede lid Wet 12 juli 1973

6 maart 1997C.96.0135.F AC nr. ...

De eigenaar of huurder van een landschap kan slechts schadevergoeding krijgen ten gevolge van de 
bescherming van dat landschap wanneer zijn schade niet door die bescherming is veroorzaakt, maar wel door 
het feit dat hij geen bouwvergunning gevraagd of gekregen had, die, reeds vóór de bescherming, nodig was 
om het landschap als graverij te exploiteren.~

 - Bescherming van een landschap - Schadevergoeding

- Art. 7 Wet 7 aug. 1931 op het behoud van de monumenten en landschappen

5 oktober 1995C.95.0073.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, voor cass., 5 oktober 1995, R.G. C.95.0073.N, AC, 1995, n°~

 - Draagwijdte - Natuurbehoud - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwvergunning - Bouwverbod

De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf 
de publikatie van het besluit van 15 september 1993 tot aanduiding van de beschermde gebieden een volledig 
bouwverbod in zodat geen gebouw mag worden opgericht, ook al werd hiertoe een bouwvergunning verleend.
~

 - Draagwijdte - Natuurbehoud - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwvergunning - Bouwverbod

- zoals gewijzigd bij art. 2 Decr. 14 juli 1993

- Art. 52, § 1, tweede lid Wet 12 juli 1973

MUNTEN EN BANKBILJETTEN

11 mei 1999P.99.0277.N AC nr. ...

De uitgifte of poging tot uitgifte van nagemaakte of vervalste bankbiljetten is het wetens en willens in omloop 
brengen ervan;  de omstandigheid dat een derde aan wie het vals geld werd afgegeven zou geweten hebben 
dat hij vals geld ontving is daarbij onverschillig.

 - Uitgifte van nagemaakte of vervalste bankbiljetten

- Art. 177 Strafwetboek

NAAM

P. 1556/30476-9-2016



10 februari 2000C.99.0320.N AC nr. ...

De in artikel  335, § 3, 3elid, B.W. bepaalde termijn van één jaar waarbinnen de verklaring kan worden gedaan 
dat het kind de naam van de vader zal dragen, gaat in de dag volgend op de in artikel  319bis, laatste lid, B.W. 
bepaalde inschrijving van het vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning.

 - Naamsverandering - Afstamming van vaderszijde komt vast te staan na afstamming van moederszijde - Ouderlijke 
verklaring - Termijn - Aanvangsdatum

- Art. 335, § 3, derde lid Burgerlijk Wetboek

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER

17 december 2002P.02.0180.N AC nr. 678

Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin het artikel 562, tweede 
lid, Strafwetboek dat de straf bepaalt in geval van bijzondere herhaling, niet wordt vermeld (1). (1) Zie Cass., 
14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91. Het O.M. was in zijn tegenstrijdig advies van 
oordeel dat de grief feitelijke grondslag miste aangezien het bestreden vonnis artikel 561, 1°, Sw., dat een straf 
(geldboete) bepaalt voor het feit van nachtgerucht of nachtrumoer, vermeldt en eiser o.a. tot een 
gevangenisstraf verantwoord door een andere wettelijke bepaling (artikel 562 Sw.) veroordeelt; de bij artikel 
149 van de Grondwet opgelegde motiveringsverplichting is van louter formele aard (Cass., 25 juni 1997, A.R. 
P.96.0780.F, nr 299); er is voldaan aan dit artikel wanneer de veroordelende beslissing een wettelijke bepaling 
vermeldt die een straf vaststelt, zelfs wanneer die verschilt van de straf die wettelijk toepasbaar is op het in 
aanmerking genomen feit (noot van de procureur-generaal Hayoit de Termicourt onder Cass., 7 okt. 1946, Bull. 
en Pas., 1946, I, 356; noot J.V. onder Cass., 21 maart 1977, AC, 1977, 782).

 - Redenen van de vonnissen en arresten - Geen conclusie - Strafvordering - Veroordeling - Straf - Bijzondere herhaling - 
Aanwijzing van de wettelijke bepaling

- Art. 149 Grondwet 1994

22 januari 2002P.00.0920.N AC nr. 46

De correctionele straffen van artikel 11 van de Wet van 18 juli 1973 tot bestrijding van de geluidshinder en van 
artikel 39 Milieuvergunningsdecreet zijn gesteld op de daarin bepaalde misdrijven van overtreding van de 
vastgestelde geluidsnormen en doen geen afbreuk aan de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde 
straffen zoals het artikel 561, 1°, Strafwetboek, dat het zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, strafbaar stelt (1). (1) Cass., 30 okt. 1984, AR 8811, 
nr 149.

 - Overtreding van de vastgestelde geluidsnormen - Onderscheid

- Art. 39 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

- Art. 561, 1° Strafwetboek

 - Misdrijf - Bestanddelen

- Art. 39 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

- Art. 561, 1° Strafwetboek

11 september 2001P.99.1742.N AC nr. ...

De overtreding van nachtgerucht of nachtrumoer moet niet verplicht bewezen worden door een vaststelling 
van een bevoegde overheid.

 - Bewijs van de overtreding

- Art. 561, 1° Strafwetboek

8 november 1994P.93.0191.N AC nr. ...

De overtreding als nachtgerucht of nachtrumoer omschreven in artikel  561.1° Sw vereist een persoonlijke, 
hetzij opzettelijke daad hetzij, schuldige nalatigheid.~

 - Moreel bestanddeel
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NAMAKING VAN MERKEN [ZIE: 146/02 MERKEN]

22 december 1999P.99.0154.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling vereist een bijzondere volmacht van de advocaat die in naam van een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens namaking of miskenning van het 
auteursrecht.

 - Benadeelde - Klacht - Advocaat - Gevolmachtigde

NATIONALITEIT

16 januari 2004C.03.0370.F AC nr. 26

Het arrest dat de nationaliteitsverklaring verwerpt op grond dat de hoofdverblijfplaats in België van degene die 
de verklaring aflegt, niet gedekt wordt door verblijfsvergunningen gedurende ten minste zeven jaar, voegt aan 
de wettekst een voorwaarde toe die daarin niet voorkomt. Andersl. concl. (1). (1) Het O.M. concludeerde tot 
verwerping van het cassatieberoep. Het was namelijk van mening dat het bestreden arrest geen voorwaarde 
aan de wet heeft toegevoegd, aangezien de appèlrechters zich beperkt hadden tot het onderzoek van de 
draagwijdte van het begrip "vestiging van de hoofdverblijfplaats", zoals het wordt bedoeld in de wet, met 
verwijzing naar de parlementaire voorbereiding waar vermeld staat: "Vanzelfsprekend kan een onwettig 
verblijf niet in aanmerking worden genomen". (Gedr. St., Kamer, 50-0292/001, zitting 1999-2000, p. 10 en 11).

 - Verklaring tot het verkrijgen van de nationaliteit - Hoofdverblijfplaats - Duur - Verblijf ten dele onwettig - Weerslag

- Art. 12bis, § 1, 3° Wetboek van de Belgische nationaliteit

24 september 2003P.03.1216.F AC nr. 451

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, Bull. en Pas., 2003, nr ... .

 - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding 
waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Voorwaarden - 
Belgische klager - Feitelijke vereniging

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

 - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding 
waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Voorwaarden - 
Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

10 februari 2000C.99.0498.N AC nr. ...

De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot de Belgische nationaliteit verkrijgt kan door een 
overeenkomstig artikel  15 Wet 28 juni 1984 afgelegde en ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen 
indien de echtgenoten gedurende tenminste drie jaar in België samen hebben verbleven en zolang zij in België 
samenleven; de vereiste "zolang zij in België samenleven" houdt in dat de vreemdeling en zijn Belgische 
echtgenoot in België moeten samenleven tot aan de rechterlijke beslissing.

 - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Vreemde echtgenoot van een Belg - Verklaring van nationaliteitskeuze - 
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Vereiste van samenleven

- Art. 16, § 2, 1° Wetboek van de Belgische nationaliteit

14 november 1997C.96.0319.F AC nr. ...

Wanneer iemand de Belgische nationaliteit en een buitenlandse nationaliteit heeft, doet het Verdrag van Den 
Haag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, de 
mogelijkheid voor de rechter om die persoon als Belgische onderdaan te beschouwen, van geen enkele 
voorwaarde afhangen.~

 - Dubbele nationaliteit - Keuze door de rechter - Criteria

NATUURRAMP

10 december 2004C.03.0155.N AC nr. 606

Schade met betrekking tot ongeboren dieren is niet de rechtstreekse, materiële en zekere schade die, 
veroorzaakt door een natuurramp, aanleiding geeft tot een financiële tegemoetkoming van de Staat (1). (1) Zie 
Cass., 5 okt. 2000, AR C.98.0448.F, nr 521 en de conclusie van adv.-gen. Henkes; 7 juni 2002, AR C.00.0630.F, 
nr 346.

 - Rechtstreekse, materiële en zekere schade - Toepassing

- Art. 1, § 1 Wet 12 juli 1976

7 juni 2002C.00.0630.F AC nr. 346

Het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in artikel  1, § 1, W. 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere 
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, impliceert het bestaan van een oorzakelijk 
verband zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf (1). (1) Zie Cass., 
5 okt. 2000, A.R. C.98.0448.F, nr. 521 en concl. adv.-gen. Henkes.

 - Rechtstreekse schade

- Art. 1, § 1 Wet 1 juli 1976

14 december 2001C.01.0162.F AC nr. ...

De Staat is geen partij in de procedure tot vergoeding op tegenspraak die in eerste aanleg voor de 
provinciegouverneur wordt gevoerd en heeft dus zijn opmerkingen niet aan de door de provinciegouverneur 
aangewezen deskundige voorgelegd maar mag het deskundigenverslag voor het hof van beroep betwisten.

 - Vergoeding - Staat - Voorziening voor het hof van beroep - Door de gouverneur aangewezen deskundige - Verslag - 
Betwisting door de Staat - Ontvankelijkheid

- Artt. 19, 21 en 24 Wet 12 juli 1976

5 oktober 2000C.98.0448.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, cass., 5 okt. 2000, AR C.98.0448.F, nr...

 - Rechtstreekse schade

De kosten voor het schilderen van het gedeelte van de muren boven de lijn tot waar het water gestegen is en 
voor de schade aan de muren die het gevolg is van die, als natuurramp erkende overstroming, zijn geen 
rechtstreekse schade in de zin van de wet betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen 
door natuurrampen (1). (1) Zie concl. O.M .

 - Rechtstreekse schade

- Art. 1, § 1 Wet 1 juli 1976

19 januari 1995C.94.0224.F AC nr. ...

Door de voorziening voor het hof van beroep wordt de beslissing van de provinciegouverneur, waarbij de 
aanvraag tot financiële tegemoetkoming voor door natuurrampen aan private goederen veroorzaakte schade 
niet-ontvankelijk werd verklaard wegens niet-overlegging van bepaalde bewijsstukken, opnieuw in het geding 
gebracht; wanneer het hof van beroep vaststelt dat die stukken intussen zijn overgelegd, kan het de 
oorspronkelijke aavraag, die is ingediend vóór het verstrijken van de op straffe van uitsluiting voorgeschreven 
termijn, ontvankelijk verklaren.~
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 - Aanvraag tot financiële tegemoetkoming - Termijn van indiening - Bewijsstukken - Termijn van uitsluiting - Beslissing van 
de provinciegouverneur - Overlegging van de bewijsstukken - Ontvankelijkheid van de aanvraag - Voorziening voor het hof 
van beroep

- Artt. 4 en 5 KB 18 aug. 1976

- Artt. 2 en 24 Wet 12 juli 1976

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de Staat veroordeelt om aan de getroffene van 
een natuurramp een met zijn totale schade overeenstemmend bedrag te betalen, zonder rekening te houden 
met de berekeningswijze en het abattement van de wet.~

 - Schadeloosstelling - Herstel - Financiële tegemoetkoming van de Staat - Vaststelling - Schade

- Art. 10 Wet 12 juli 1976

NIEUWE VORDERING

26 maart 2004C.03.0073.F AC nr. 171

De beslissing die een uitbreiding van de oorspronkelijke vordering toestaat, is niet naar recht verantwoord 
aangezien het feit waarop de nieuwe conclusie steunt niet in de dagvaarding was aangevoerd.

 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding van de vordering - Feit niet in de dagvaarding aangevoerd

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2004C.02.0506.N AC nr. 39

Krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen tegenvorderingen voor het 
eerst in hoger beroep worden ingesteld indien zij berusten op een feit of handeling in de dagvaarding 
aangevoerd of een verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken (1) (2). (1) Cass., 18 
jan. 1991, AR 7125, nr 259. (2) Jaarverslag Hof van Cassatie, 2002, p. 483.

 - Burgerlijke zaken - Tegenvordering - Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld - Ontvankelijkheid

- Artt. 807, 808, 809, 810 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

19 december 2003C.02.0147.F AC nr. 662

Art. 807, Ger. W. is een bepaling met een algemene draagwijdte en is van toepassing op de vorderingen die 
voor de beslagrechter zijn ingesteld en die volgens de vormvereisten van het kort geding worden behandeld.

 - Beslagrechter - Nieuwe vordering

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

28 oktober 2003P.03.0832.N AC nr. 536

In geval van een bevolen heropening van het debat, kan het debat enkel nog gaan over het door de rechter 
aangewezen onderwerp; geen nieuwe vorderingen kunnen worden gesteld; bestaande vorderingen die buiten 
het aangewezen onderwerp vallen kunnen niet worden uitgebreid of gewijzigd; die regels uit het Gerechtelijk 
Wetboek zijn niet onverenigbaar met de bepalingen van de rechtspleging in strafzaken, voor zover die 
betrekking hebben op de beoordeling van de rechtsvordering van een burgerlijke partij (1). (1) Zie arrest van 
het Grondwettelijk Hof nr 124/2003; Cass., 29 juni 1995, AR C.94.0407.F, AC 1995, nr 341, met noot (1); Zie 
ook Cass., 19 okt. 1977, AC 1978, p. 226, met noot; 13 dec. 1989, AC 1990, nr 238; 19 jan. 2000, AR 
P.99.0503.F, AC 2000, nr 45; 2 feb. 2000, AR P.98.0882.F, AC 2000, nr 86; R. Declercq, Raakvlakken gerechtelijk 
privaatrecht - strafprocesrecht, T.P.R., 1980-81, p. 32; L. ArnouDe heropening van het debat in strafzaken en 
het recht van verdediging", noot sub Antwerpen, 29 sept. 1994, R.W. 1994-1995, 1401 e.v.

 - Heropening van het debat - Onderwerp van het debat

- Artt. 2 en 775, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

29 november 2002C.00.0156.N AC nr. 643

De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de uitbreiding of wijziging van de 
vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd; niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging 
van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld reeds bij de eerste rechter 
aanhangig was, noch dat zij reeds impliciet in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering begrepen was 
(1). (1) Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0729.N, nr.   , met concl. advocaat-generaal m.o. Thijs.
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 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging van de vordering - Artikel 807, Ger.W. - Toepasselijkheid in hoger beroep - 
Vereiste

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

29 november 2002C.00.0729.N AC nr. 645

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0729.N, AC, 2002, nr ...

 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging van de vordering - Artikel 807, Ger.W. - Toepasselijkheid in hoger beroep - 
Vereisten

De toepassing van artikel 807 van het Ger. W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de uitbreiding of 
wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd. Het is ter zake niet vereist 
dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, 
reeds bij de eerste rechter aanhangig was, noch reeds impliciet in het voorwerp van oorspronkelijke vordering 
begrepen was (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de verwijzingen aldaar.

 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging van de vordering - Artikel 807, Ger.W. - Toepasselijkheid in hoger beroep - 
Vereisten

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

17 juni 2002S.99.0144.F AC nr. 363

Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering is niet van openbare orde of van 
dwingend recht (1). (1) Cass., 26 okt. 1981, AR. 6382 (A.C, 1981-82, nr. 139); 23 mei 1985, AR. 7184, nr 576; 1 
okt. 1990, AR. 7069, nr. 49.

 - Vordering - Uitbreiding - Wijziging - Bepaling - Aard

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

19 april 2002C.01.0097.F AC nr. 240

Het arrest dat oordeelt dat de nieuwe vordering tot betaling van de bodemsaneringskosten ontvankelijk is, op 
grond dat zij berust op het feit van de onteigening waarmee zij nauw verbonden is, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht wanneer een vordering tot herziening van de toegekende voorlopige vergoeding in 
de dagvaarding op de betwisting van de schatting van het onteigende goed berustte (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 
1999, A.R. nr. C.97.0324.F-C.97.0325.F,  nr. 81.

 - Onteigening ten algemenen nutte - Vordering tot herziening van de voorlopige vergoeding - Nieuwe vordering tot betaling 
van de bodemsaneringskosten - Ontvankelijkheid

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2001P.00.0207.N AC nr. ...

De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs in 
hoger beroep, de vordering die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering voor de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits de uitbreiding of de 
wijziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf (1). (1) Cass., 13 dec. 1989, A.R. 
7756, AC 1989-90, nr 238; 23 dec. 1992, A.R. 44, AC 1991-92, nr 813.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Hoger beroep - Burgerlijke partij - Vordering - Wijziging - Uitbreiding

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

28 juni 2001C.99.0422.F AC nr. ...

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust (1). (1) Het O.M. besloot tot vernietiging op grond dat 
de gedinginleidende akte geen enkele toespeling bevatte op de feiten die de nieuwe vordering 
verantwoordden, namelijk het foutieve gedrag van de verbalisanten tijdens de vasttellingen. De feiten die in 
de gedinginleidende akte werden aangevoerd, betroffen enkel de wijze waarop het ongeval was gebeurd. Dat 
arrest wijkt blijkbaar af van de vroegere rechtspraak: zie Cass., 18 feb. 2000, A.R. C.99.0066.F, nr. 136.

 - Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - In de dagvaarding aangevoerd feit

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2000C.98.0428.N AC nr. ...
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Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die virtueel begrepen is in een 
vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in 
hoger beroep bij tussenvordering ingesteld, is zij niet toelaatbaar (1). (1) Zie cass., 17 feb. 1989, A.R. nr. 6124, 
nr. 341.

 - Oorspronkelijke vordering strekkende tot veroordeling tot betaling van geldschuld - Tussenvordering - Pauliaanse 
rechtsvordering - Toelaatbaarheid

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

18 februari 2000C.99.0066.F AC nr. ...

Een vordering in rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de feiten waarop die conclusie 
berust dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding worden vermeld, ook al had de eiser daaruit toen geen 
gevolg afgeleid nopens de gegrondheid van zijn vordering.

 - Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - In de dagvaarding aangevoerd feit

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1999C.97.0058.N AC nr. ...

De appelrechter moet over de bij hem aanhangige vordering uitspraak doen met inachtneming van de feiten 
die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, maar mag bij 
het beoordelen van aanvullende vorderingen de grenzen door artikel  808 Ger.W. gesteld niet overschrijden.

 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging van de vordering - Feiten die zich in de loop van het geding hebben 
voorgedaan - Beperking

- Art. 808 Gerechtelijk Wetboek

25 mei 1998S.97.0081.F AC nr. ...

Het incidenteel beroep is, in de regel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke gelden voor 
de conclusies. het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel geen mondelinge conclusie. (Impliciet).~@@                                                  
CCCCCCCCC

 - Burgerlijke zaken - Conclusie - Vorm - Schriftelijke conclusie - Mondelinge conclusie

- Artt. 809, 1042, 1054 en 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek

9 februari 1998S.96.0169.F AC nr. ...

De werknemer die, onder aanvoering van het bestaan van de arbeidsovereenkomst tussen hem en zijn 
werkgever, van laatstgenoemde in zijn gedinginleidende dagvaarding loonachterstal heeft gevorderd, kan zijn 
vordering, in een op tegenspraak genomen conclusie, tot andere loonachterstallen uitbreiden.~

 - Loon - Burgerlijke zaken - Uitbreiding - Vordering - Begrip - Aangevoerd feit - Arbeidsovereenkomst - Dagvaarding - 
Aangevoerde akte - Achterstal - Grondslag

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1997S.96.0145.F AC nr. ...

De vordering die voor de arbeidrechtbank aanhangig is en die door een leerkracht van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs is ingesteld tegen zijn werkgever, kan worden uitgebreid indien de nieuwe, op tegenspraak 
genomen conclusie van eiser berust op een in de dagvaarding aangevoerd feit, te dezen, het bestaan van een 
voltijdse onderwijsopdracht.~

 - Burgerlijke zaken - Vordering - Uitbreiding - Grondslag - Dagvaarding - Aangevoerd feit - Begrip - Onderwijs - Voltijdse 
opdracht

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 1995C.93.0421.N AC nr. ...

Een vordering kan, met toepassing van artikel  807 Ger.W. niet worden gericht tegen een gedaagde in een 
andere hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard werd.~

 - Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - Partij gedaagd in een andere hoedanigheid

9 oktober 1995S.95.0025.N AC nr. ...
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De gehandicapte kan zijn vordering tot integratietegemoetkoming voor de rechter niet uitbreiden tot 
aanspraken die buiten de ministeriële beslissing vallen noch zijn vordering wijzigen in aanspraken die aan het 
bestuur niet zijn overgelegd.~

 - Sociale zaken - Tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Geschil - Burgerlijke zaken - Gehandicaptenwetgeving - 
Wijziging van fysische toestand na ministeriële beslissing - Geen uitbreiding van de vordering

- Artt. 582, 1°, 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 1995C.94.0407.F AC nr. ...

Na heropening van het debat is een nieuwe vordering niet ontvankelijk, indien zij buiten het onderwerp valt 
van de heropening, zoals dit door de rechter werd bepaald.~

 - Heropening van het debat

- Artt. 775, eerste lid, en 807 Gerechtelijk Wetboek

NOTARIS

15 oktober 2004C.02.0014.N AC nr. 484

De enkele omstandigheid dat een persoon, enerzijds, oprichter en bestuurder is van een vennootschap en, 
anderzijds, de echtgenoot is van de instrumenterende notaris, impliceert niet dat, wanneer die persoon de 
vennootschap niet vertegenwoordigt bij het verlijden van de akte, deze notaris een akte heeft verleden 
waarbij zijn echtgenoot partij was of waarin enige bepaling in zijn voordeel of dat van zijn echtgenoot 
voorkomt (1). (1) Zie cass., 17 juni 1987, AC, 1986-87, AR 5341, nr 629.

 - Notarisakte - Partij

- Art. 8, eerste lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

14 maart 2003C.02.0339.N AC nr. 169

Artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de boedelbeschrijving, krachtens hetwelk dat, indien 
moeilijkheden rijzen of indien vorderingen worden gedaan met het oog op het beheer van het vermogen of 
van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken en de partijen daaraan niet tegemoetkomen, de notaris zich 
wendt tot de vrederechter die zijn beschikking stelt op de minuut van het proces-verbaal, geldt enkel voor de 
notaris belast met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek, en is 
niet van toepassing op een notaris die met een deskundigenopdracht is belast.

 - Boedelbeschrijving - Deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid van artikel 1884 Ger.W.

- Artt. 1175 en 1184 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.00.0724.F AC nr. 566

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.00.0724.F, AC, 2002, nr ...

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie gevraagd aan de vervolgende 
schuldeiser - Geen betaling - Weigering zijn dienst te verlenen - Wettigheid

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie - Vervolgende schuldeiser - 
Schuldverplichting

De notaris is een openbare ambtenaar die verplicht is zijn dienst te verlenen wanneer hij daartoe wordt 
verzocht; noch artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van 
de honoraria der notarissen noch enige andere bepaling machtigt hem om zijn medewerking te weigeren als 
hem geen provisie wordt betaald (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Aangestelde notaris - Honoraria - Provisie gevraagd aan de vervolgende 
schuldeiser - Geen betaling - Weigering zijn dienst te verlenen - Wettigheid

- Art. 1, eerste en derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

22 februari 2002C.00.0649.F AC nr. 126

De curator van een faillissement die de ontzegeling heeft gevorderd en aanwezig is bij de boedelbeschrijving 
die wegens het ontbreken van vrijstelling van de voogd van een minderjarig kind en in diens belang is 
opgemaakt, moet het honorarium van de notaris die de boedelbeschrijving heeft opgemaakt, niet betalen.

 - Ontzegeling - Boedelbeschrijving - Notarishonorarium - Schuldenaar
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- Art. 1172 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

 - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Vastgoedbemiddeling - Geoorloofdheid - Deontologie - Eerlijke handelsgebruiken

 - Vastgoedbemiddeling - Geoorloofdheid

Een activiteit van vastgoedbemiddeling wordt, ondanks haar commerciële aard, niet onder alle 
omstandigheden aan de notaris verboden; als ze een accessorium vormt van de hoofdopdracht van de notaris, 
akten te verlijden, is ze niet in strijd met de wet (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte 
tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde oordeel 
van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Vastgoedbemiddeling - Geoorloofdheid

- Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door een aparte 
rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen-vennoten wijzigt de aard van die activiteit niet en 
verschilt in wezen niet van die welke een notaris deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus 
niet bij tot een miskenning van een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met 
de eerlijke gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (1). (1) Zie de 
gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de 
vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Vastgoedbemiddeling - Geoorloofdheid - Deontologie - Eerlijke handelsgebruiken

- Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

- Art. 4, aanhef en 1° KB 6 sept. 1993

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

9 november 2001C.99.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 9 nov. 2001, AR C.99.0479.F-C.99.0481.F, AC, 2001, nr ...

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris die de verkoopvoorwaarden 
heeft opgemaakt in het raam van een veiling op een uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft 
om in de zaak tussen te komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de 
verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld, dat diens 
aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over het geschil heeft geuit in het proces-
verbaal waarin die tegenspraak wordt vastgesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Art. 2, 9° van het besluit van 2 nivôse van het jaar XII, dat herzien is bij K.B. van 18 maart 1987 betreffende de 
instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak 
heeft de gezamenlijke notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun 
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang om tussen te komen in 
een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in verkoopvoorwaarden  waarvan zij de 
invoeging in de akten wil veralgemenen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000C.96.0168.N AC nr. ...
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De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader van een gerechtelijke verdeling maakt geen 
onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot 
na de opstelling van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt niet op 
als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een deskundige overstijgt (1). (1) Zie Cass. 
12 jan. 1979, AC 1978-79, 540; 19 dec. 1991, A.R. nr 9067, AC 1990-91, nr 216.

 - Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanvullende staat van "afrekening-vereffening" - Boedelbeschrijving - Opdracht - 
Aard

- Art. 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

5 december 1994S.93.0091.N AC nr. ...

De notaris die wegens het hem opgelegde beroepsuitoefeningsverbod zijn gezag niet kan laten gelden 
betreffende de opdrachten die hij wettelijk niet verder kan aannemen of uitvoeren, behoudt niettemin zijn 
hoedanigheid van werkgever.~

 - Staking ambtsbezigheid - Afzetting - Hoedanigheid werkgever - Arbeidsovereenkomst - Einde - Schorsing

- Art. 22 CAO 20 april 1978 - KB 8 sept. 1978. P.C. Notarisbedienden - arbeids- en loonvoorwaarden

- Art. 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de procureur des Konings 
bij de rechtbank van eerste aanleg en in hoger beroep door de procureur-generaal bij het hof van beroep.~

 - Hoger beroep - Vordering tot afzetting - Uitoefening

- Art. 143 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 53 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

OMKOPING VAN AMBTENAREN

11 februari 2003P.02.0734.N AC nr. 96

De handeling van het ambt bij de omkoping die tot doel heeft het verrichten door een persoon die een 
openbaar ambt uitoefent, van een rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt 
moet vallen binnen de bevoegdheid ratione materiae, loci en personae van het uitgeoefende ambt en slaat 
niet enkel op een handeling die behoort tot de eigen beslissingsbevoegdheid van de ambtenaar, maar kan elke 
handeling betreffen die kadert in zijn ambtelijke activiteit (1). (1) Zie Cass., 9 dec. 1997, AR P.95.0610.N, nr 
540.

 - Handeling van het ambt

- Artt. 246, § 1 en 247, § 1, eerste en tweede lid Strafwetboek

Nu de bestraffing van het vroegere artikel  246, eerste lid, Sw. milder is dan deze van de (nieuwe) artt. 246, § 
1, 247, § 1, eerste en tweede lid, en 252 Sw. is de oudere mildere strafwet toepasselijk op de onder gelding 
van die wet gepleegde misdrijven met de daarbij horende bijzondere verbeurdverklaring van het vroegere, 
thans opgeheven artikel  253 Sw..

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Gewijzigde strafwet - Toepassing

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Nu de beteugeling van de omkoping beoogt de venaliteit van de ambtenaar strafbaar te stellen, is de 
bedoeling van de omkoper irrelevant (1). (1) Zie Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534.

 - Bedoeling van de omkoper - Belang

- Artt. 246 en 247 Strafwetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...
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In geval van actieve of passieve omkoping wordt de voorafgaande overeenkomst, die meestal mondeling maar 
ook stilzwijgend kan zijn, door alle middelen rechtens bewezen en kan ze o.m. worden afgeleid uit feiten of 
gedragingen waaruit voorafgaande afspraken en het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen, 
beloften of giften en de verbintenis van de met een openbare dienst belast persoon blijken en zulks, zelfs als 
de te verrichten handeling niet wordt verwezenlijkt.~

 - Bestanddelen - Bewijs - Passieve omkoping - Voorafgaande overeenkomst

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

 - Bestanddelen - Bewijs - Actieve omkoping - Voorafgaande overeenkomst

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

Inzake omkoping van ambtenaren is de identiteit van de degene die de giften en beloften aanneemt zonder 
belang.~

 - Belang - Identiteit van degene die de giften en beloften aanneemt

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

Inzake omkoping van ambtenaren kunnen de aanbiedingen of beloften, alsook de aanvaarding van de giften, 
worden gedaan door tussenpersonen die dan mededaders of medeplichtigen van de actieve of passieve 
omkoping zijn.~

 - Deelneming - Passieve omkoping - Tussenpersonen

- Artt. 66, 67, 246, 247 en 252 Strafwetboek

 - Deelneming - Actieve omkoping - Tussenpersonen

- Artt. 66, 67, 246, 247 en 252 Strafwetboek

De omstandigheid dat de verdachte op het ogenblik van de passieve omkoping niet bekleed was met een van 
de hoedanigheden, vermeld in artikel  247 Sw., pleit hem niet vrij, nu hij door middel van daden van 
deelneming de door de omkopingshandelingen beoogde personen, die één van die hoedanigheden bezitten, 
wetens en willens de hulp heeft geboden, zonder welke het misdrijf niet gepleegd had kunnen worden.~

 - Bestanddelen - Passieve omkoping - Strafbare feiten - Daden van deelneming - Hoedanigheid van ambtenaar, openbaar 
officier of met een openbare dienst belast persoon - Persoon niet bekleed met één van die hoedanigheden

- Artt. 66, 67, 246 en 247 Strafwetboek

De bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in artikel  253 Sw., heeft betrekking op het door de omkoper 
gegevene, of zijn tegenwaarde indien het zich niet meer in natura in handen van de omgekochte bevindt en 
alle gegeven bedragen moeten worden verbeurdverklaard, zelfs indien de omgekochte die bedragen met zijn 
eigen gelden heeft vermengd; indien het door de omkoper gegevene bestaat in een geldsom in vreemde munt 
die zich niet meer in contanten in handen van de omgekochte bevindt, moet de verbeurdverklaring betrekking 
hebben op de tegenwaarde in Belgische frank.~

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Voorwerp - Straf - Omvang

- Art. 253 Strafwetboek

De straf van bijzondere verbeurdverklaring heeft noodzakelijkerwijs betrekking op de door de omkoper 
geleverde zaken; zij moet worden uitgesproken t.a.v. de omgekochte en de verbeurdverklaarde zaken mogen 
niet worden teruggegeven aan de omkoper.~

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Straf - Uitspraak ervan t.a.v. de omgekochte

- Art. 253 Strafwetboek

Uit het feit dat de omkoper gestraft wordt met dezelfde straffen als hij die zich laat omkopen volgt dat, 
wanneer laatstgenoemde de onrechtmatige handeling heeft verricht waarvoor de omkooppraktijken hebben 
gediend, het aan de dader ten laste gelegde misdrijf eveneens pas voltooid is en de verjaring eerst begint te 
lopen op de dag van die onrechtmatige handeling.~

 - Tijdstip - Actieve omkoping - Onrechtmatige handeling - Omkoping die gevolgen heeft gehad - Voltooiing van het misdrijf

- Artt. 247 en 252, eerste lid Strafwetboek

Favoritisme t.a.v. een inschrijver op een overheidsopdracht kan worden aangemerkt als de onrechtmatige 
daad van omkoping van ambtenaren.~

 - Overheidsopdracht - Bestanddelen - Toewijzing - Onrechtmatige daad - Favoritisme t.a.v. een inschrijver

- Artt. 246 en 247 Strafwetboek

De drijfveer van de omkoping van ambtenaren is zonder belang.~

 - Bestanddelen - Drijfveer van de omkoping - Belang
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- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

Actieve en passieve omkoping, als bepaald bij de artt. 246, 247 en 252 Sw., onderstellen een voorafgaande 
overeenkomt waaruit een wilsovereenstemming volgt, enerzijds, van de wil van de omkoper die erin bestaat 
aan een ambtenaar, openbaar officier of een persoon, belast met een openbare dienst, een voordeel aan te 
bieden opdat deze in de uitoefening van zijn bediening, een rechtmatige of onrechtmatige handeling zou 
verrichten of zich zou onthouden van een handeling die tot zijn ambtsplichten behoort, en anderzijds, die van 
de omgekochte die erin bestaat aanbiedingen of beloften aan te nemen.~

 - Bestanddelen - Passieve omkoping - Voorafgaande overeenkomst

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

 - Bestanddelen - Actieve omkoping - Voorafgaande overeenkomst

- Artt. 246, 247 en 252 Strafwetboek

Wanneer de passieve omkoping, die betrekking heeft op een onrechtmatige handeling, gevolgen heeft gehad, 
is het misdrijf slechts voltooid en neemt de verjaring eerst een aanvang op het ogenblik waarop de 
onrechtmatige handeling wordt gesteld.~

 - Tijdstip - Passieve omkoping - Onrechtmatige handeling - Omkoping die gevolgen heeft gehad - Voltooiing van het misdrijf

- Art. 247 Strafwetboek

Voor de toepassing van de straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren 
is niet vereist dat de persoon tegen wie de verbeurdverklaring wordt uitgesproken eigenaar geworden is van 
de verbeurdverklaarde zaken.~

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Straf - Eigendom van de verbeurdverklaarde zaken

- Art. 253 Strafwetboek

Voor de toepassing van de straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren 
dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen de daders van het misdrijf omkoping in verhouding tot 
hun graad van deelneming, nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering ervan hebben meegewerkt; het 
vermogen van een aan omkoping schuldig bevonden persoon kan evenwel overeenkomstig de wet slechts 
worden verbeurd tot beloop van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft.~

 - Bijzondere verbeurdverklaring - Straf - Omvang - Gevolg - Daders en mededaders van het misdrijf omkoping - Graad van 
deelneming - Beperking van de verbeurdverklaring

- Artt. 66 en 253 Strafwetboek

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

Het misdrijf van passieve omkoping, bepaald in artikel  246, tweede lid, Sw.  vereist dat tussen de omkoper en 
de omgekochte een overeenkomst wordt gesloten voordat de desbetreffende handeling van het ambt wordt 
verricht of voordat van die handeling wordt afgezien.

 - Passieve omkoping - Artikel 246 Sw. - Bestanddelen - Voorafgaande overeenkomst

- Art. 246, tweede lid Strafwetboek

Niet naar recht verantwoord is de beslissing inzake omkoping waarbij de verbeurdverklaring wordt 
uitgesproken van de door de omkoper gegeven zaken of van hun waarde zonder precisering van het door de 
omkoper gegevene of van de waarde daarvan.

 - Passieve omkoping - Verbeurdverklaring - Voorwerp of waarde - Vaststelling

- Art. 253 Strafwetboek

Omkoping van ambtenaren vereist dat de in artikel  247 Sw. vermelde handeling van zijn ambt of van zijn 
bediening tot de handelingen van het ambt van de ambtenaar behoort ook al heeft hij geen 
beslissingsbevoegdheid of al is deze bevoegdheid een collegiale.

 - Passieve omkoping - Artikel 247 Sw. - Bestanddelen - Bevoegdheid van de ambtenaar

- Art. 247 Strafwetboek

17 december 1996P.96.1546.N AC nr. ...

Onder "een ambtenaar, een openbaar officier, een met een openbare dienst belast persoon" begrijpt artikel   
252 Sw.  de rechters van de rechterlijke orde.~

 - Openbaar officier - Met een openbare dienst belast persoon - Begrip - Rechter van de rechterlijke orde
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5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten afgegevene of de waarde 
daarvan is van toepassing zowel op de passieve als op de actieve omkoping en moet worden uitgesproken ten 
aanzien van de omgekochte en van de omkoper.

 - Straf - Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassing - Passieve en actieve omkoping

- Art. 253 Strafwetboek

Omkoping onderstelt een ongeoorloofde, vastgelegde en vaste overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de 
eerste aan de andere een voordeel aanbiedt of belooft, en de tweede, ambtenaar of openbaar officier, het 
aanbod of de voordelen aanneemt om een handeling van zijn ambt te verrichten; dat het feit dat het initiatief 
van de omgekochte uitgaat daaraan niets afdoet.

 - Actieve omkoping - Passieve omkoping - Onafhankelijke misdrijven - Deelneming

- Artt. 246 tot 253 Strafwetboek

Beide vormen van omkoping, de actieve of de passieve, bestaan onderscheiden en onafhankelijk van elkaar, 
zodat de daad van de omkoper geen daad van deelneming is aan de daad van degene die zich heeft laten 
omkopen; de omkoper en de omgekochte kunnen daarentegen wel mededaders of medeplichtigen hebben.

 - Actieve omkoping - Passieve omkoping - Onafhankelijke misdrijven - Deelneming

- Artt. 66, 67, 246 tot 253 Strafwetboek

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

7 december 2004P.04.1168.N AC nr. 596

De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de strafvordering 
wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld en moet aan dit feit zijn juiste 
wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet 
onmogelijk het feit kan begrijpen dat de inleidende akte heeft bedoeld (1). (1) Zie 8 feb. 1977, AC, 1977, 640; 7 
april 1987, AR 938, nr 473; 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, nr 213.

 - Strafzaken - Strafvordering - Inleidende akte - Feit waarvoor de strafvordering aanhangig wordt gemaakt

20 oktober 2004P.04.1209.F AC nr. 494

Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, ontzeggen de 
bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van een vordering tot het stellen van aanvullende 
onderzoeksverrichtingen te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 2 jan. 1999, AR P.95.0127.N, nr 2; 22 juni 1999, 
P.99.0716.N, nr 384; 10 sept. 2002, P.02.0496.N, nr 433 en  Cass., 7 okt. 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232.

 - Strafzaken - Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

6 oktober 2004P.04.0919.F AC nr. 461

De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van het openbaar ministerie, oordeelt op verslag van 
de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van het probatie-uitstel, in feite, en, bijgevolg, op 
onaantastbare wijze of eiser de opgelegde voorwaarden heeft nageleefd.

 - Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling - Probatieuitstel - Vordering tot herroeping - Opgelegde 
voorwaarden - Niet-naleving - Beoordeling

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

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is door een raadsman 
en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt 
onaantastbaar of aan die vereisten is voldaan.

 - Hof van assisen - Vereiste van effectieve bijstand van de beschuldigde door een raadsman

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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8 september 2004P.04.0427.F AC nr. 390

Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (1); op grond van de vaststelling alleen dat de tijdvakken waarbinnen de nieuwe 
misdrijven zijn gepleegd van latere datum zijn dan de voorlopige hechtenis die eiser heeft ondergaan in het 
kader van de definitief berechte zaak en in het kader van de in dit dossier gewezen beschikkingen, kan de 
rechter aldus niet beslissen, dat de feiten die bij hem  aanhangig zijn gemaakt en die welke aanleiding hebben 
gegeven tot de eerdere veroordeling niet uit één en hetzelfde misdadig opzet kunnen voortkomen. (1) Cass., 2 
mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

 - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf - Veroordelende eindbeslissing - Andere feiten - Eenheid van opzet

- Art. 65 Strafwetboek

8 juni 2004P.04.0842.N AC nr. 309

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel 
na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

 - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Benadeelde - Vreemdeling - 
Beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

De strafrechter oordeelt onaantastbaar of het materiële feit waarvoor een beklaagde wordt vervolgd, 
hetzelfde is als datgene waarvoor hij bij een vroeger vonnis definitief is veroordeeld; het Hof kan alleen nagaan 
of de strafrechter uit de vergelijking van het materiële feit van de vroegere veroordeling en dit van de nieuwe 
vervolging, geen hierdoor niet te verantwoorden gevolgtrekking afleidt (1). (1) Zie Cass., 11 april 1984, A.R. 
3526, nr 464; 18 nov. 1986, A.R. 186, nr 173; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 3° 
Editie 2003, p. 137, nr 251.

 - Identiteit tussen het materiële feit waarvoor een beklaagde vervolgd wordt en waarvoor hij eerder veroordeeld werd - 
Marginale toetsing door het Hof

11 mei 2004P.04.0660.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC, 2004, nr ... .

 - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Voorafgaand 
officieel bericht - Marginale toetsing door het Hof

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een officieel bericht in de zin van artikel 7, § 2 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is; het Hof kan enkel nagaan of de rechter uit de feiten die hij 
vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
verantwoord (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Voorafgaand 
officieel bericht - Marginale toetsing door het Hof - Grens

22 maart 2004C.03.0109.F AC nr. 161

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent (1). (1) 
Cass., 25 maart 1999, AR C.96.0404.N, nr 183; zie concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR 
C.02.0437.F, nr ...

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - Beoordeling

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117
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De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting van 
hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof van Cassatie na te gaan of de rechter uit de 
door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden 
(1). (1) Zie Cass., 2 mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

 - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf - Zelfde misdadig opzet

- Art. 65 Strafwetboek

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4

Wanneer de rechter een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen m.b.t. bepaalde feiten vaststelt 
en wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze de mate waarin de kosten van de 
vervolging zijn veroorzaakt door de in aanmerking genomen feiten (1). (1) Zie Cass., 21 feb. 1989, AR 2703, nr 
345.

 - Strafzaken - Kosten - Beklaagde - Gedeeltelijke vrijspraak - Onaantastbare beoordeling

- Art. 162 Wetboek van Strafvordering

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs, zonder de afloop van een 
daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt immers in feite in hoeverre dat onderzoek 
noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten (1). (1) Zie Cass., 15 
okt. 2003, AR P.03.0931.F, nr ...

 - Strafzaken - Bewijs - Regelmatigheid - Onderzoek geopend - Verdaging van de uitspraak - Feitelijke beoordeling - Recht 
van verdediging

23 december 2003P.03.1352.N AC nr. 667

De rechter beoordeelt in feite onaantastbaar of een persoon voor het op hem uitgevoerde radiologisch 
onderzoek toestemming heeft gegeven.

 - Onderzoek in strafzaken - Radiologisch onderzoek - Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te ondergaan - 
Toepassing

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

Concl. adv.-gen. J. Spreutels Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, AC, 2003, nr. ... .

 - Strafzaken - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen

De strafrechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere verbeurdverklaring betrekking 
heeft, rechtstreeks is verkregen uit een misdrijf (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Strafzaken - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

De aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter wordt bepaald door de in de vordering van de 
procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze samen met die vordering worden gelezen (1) 
(2). (1) Zie Cass., 11 dec. 2002, AR P.02.1587.F, nr ...; 29 jan. 2003, AR P.03.0091.F, nr ...; de draagwijdte van de 
akte van aanhangmaking wordt in feite beoordeeld. (2) Zie Cass., 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, nr 213.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Akte van aanhangigmaking

5 september 2003C.01.0602.F AC nr. 416

De rechter dient te beoordelen in hoeverre eenieders fout ertoe bijgedragen heeft de schade te doen ontstaan 
en op die grondslag het aandeel van de schadevergoeding vast te stellen dat door degene die de schade heeft 
veroorzaakt aan de getroffene verschuldigd is (1). (1) Zie Cass. 19 okt. 2001, AR C.00.0031.F, nr 558.

 - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Samenlopende fouten - Medeaansprakelijkheid 
van de getroffene - Ernst van de fouten - Raming - Beoordeling door de rechter

3 juni 2003P.03.0067.N AC nr. 331
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De strafrechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde 
bewijselementen, waaronder het verslag van de technische raadsman van een beklaagde en, wanneer hij met 
opgave van redenen dit verslag als ongeloofwaardig verwerpt, vereist het recht van verdediging niet dat hij 
een onderzoeksmaatregel beveelt (1). (1) Zie Cass., 7 dec. 1999, AR P.98.0076.N, nr 665.

 - Strafzaken - Verslag van technische raadsman van beklaagde

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar op grond van feitelijke gegevens of een natuurlijke persoon is 
opgetreden als aangestelde; hij is bij dit oordeel niet gehouden door de schriftelijke overeenkomsten tussen 
deze persoon en de aansteller of een derde, maar mag zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de 
zaak steunen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 1990, AR 8109, nr 558; DE NAUW A.La délinquance des personnes 
morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", R.C.J.B., 1992, p. 550.

 - Strafzaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Misdrijf - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aangestelde - Schriftelijke 
overeenkomst - Toepassing

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op ; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M., nr 3.

 - Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning

De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging aanhangig is, beoordeelt in 
feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als 
ze een dergelijke vordering verwerpt, moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken 
waarom de verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek van de 
wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de bezwaren; miskenning van het recht 
van verdediging kan niet worden afgeleid uit die omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle 
door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1999, 
AR P.98.0826.F, nr 74 ; 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 241; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 5 mei 
1999, AR P.99.0481.F, nr 263; 22 juni 1999, AR P.99.0716.N, nr 384; 3 okt. 2000, AR P.98.1074.N, nr 505; 21 
mei 2002, AR P.01.0332.N, nr ...; 10 sept. 2002, AR P.02.0496.N, nr ...; 11 sept. 2002, AR P.01.1583.F, nr ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van getuigen - Noodzaak - Beoordeling in 
feite - Verwerping - Voorwaarden - Recht van verdediging

20 maart 2003C.01.0572.F AC nr. 180

Bewaargeving uit noodzaak impliceert dat de bewaargever de vrijheid om niet in bewaring te geven en om een 
andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat ontnemen van de vrijheid wordt door de bodemrechter in 
feite beoordeeld.

 - Bewaargeving uit noodzaak

- Art. 1949 Burgerlijk Wetboek

6 maart 2003C.01.0420.F AC nr. 153

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of er al dan niet een belemmering bestaat voor 
de uitoefening van de erfdienstbaarheid.

 - Erfdienstbaarheid van doorgang - Uitoefening van de erfdienstbaarheid - Belemmering

- Art. 701, eerste lid Burgerlijk Wetboek

6 maart 2003C.02.0255.F AC nr. 157
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Het toevallig feit op grond waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot vergoeding verplicht is, 
onderstelt een omstandigheid of gebeurtenis die voor de bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft 
veroorzaakt een geval van overmacht vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dergelijke 
omstandigheid of gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan; de 
feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de ongelukkige omstandigheden die hij vaststelt, voor die 
bestuurder een toevallig feit vormen waardoor geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is de materiële 
schade die hij heeft veroorzaakt te vergoeden (1). (1) zie Cass., 19 april 1990, AR 8483, nr 485; 13 nov. 1997, 
AR C.96.0285.F, nr 475.

 - Burgerlijke zaken - Verzekeringen - W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Vergoedingsverplichting - Toevallig feit

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, eerste lid, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het E.V.R.M., en m.n. 
artikel  3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid van het verklaard bewezen misdrijf 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0286.F, nr 296; over het toezicht van het Hof van Cassatie, zie Cass., 12 
maart 1998, AR D.97.0003.N, nr 139 en 28 feb. 2002, AR D.01.0008.N, nr ... .

 - Straf - Levenslange opsluiting - Evenredigheid - Zwaarwichtigheid van het misdrijf - EVRM - Artikel 3 - Toepassing

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 februari 2003P.02.1465.F AC nr. 100

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en van de getroffene, 
beoordeelt de feitenrechter in feite in welke mate elk van hen aansprakelijk is voor de schade (1). (1) Cass., 4 
sept. 1985, AR 4108, nr 1.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van de getroffene

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de noodzaak of opportuniteit van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen, voor zover hij het recht van verdediging niet miskent wanneer hij weigert de 
gevorderde maatregel te bevelen (1). (1) Cass., 2 jan. 1996, A.R. P.95.0127.N, nr. 2.

 - Strafzaken - Bijkomende onderzoeksopdracht - Vordering - Verwerping

9 oktober 2002P.02.0510.F AC nr. 518

De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing 
is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken naar het 
bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te 
stellen, het misdrijf niet-afgifte van een kind vormen (1). (1) Cass., 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, nr. 523.

 - Ontvoering van een kind - Niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder - Tekortkoming opvoedingsplicht

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

9 oktober 2002P.02.1183.F AC nr. 522

Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat, oordeelt de rechter in 
feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij beslist  zulks niet te moeten doen, rest hem 
geen andere mogelijkheid dan die stukken uit de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter 
aldus beslist heeft op die stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging 
van de beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van artikel  6 E.V.R.M., en m.n. zijn recht op de 
gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, 
A.R. 9326, nr. 141; 9 jan. 2002, A.R. P.00.1351.F-P.01.0671.F, nr. ...

 - Heropening van het debat - Beoordeling - Neerlegging van stukken na sluiting van het debat - Gevolgen - Recht van 
verdediging - EVRM - Artikel 6 - Eerlijk proces - Gelijkheid der wapens

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479
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Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

 - Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op ; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

 - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van stukken

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

17 september 2002P.01.0818.N AC nr. 451

De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is voldaan aan de 
voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt 
dat aan de betrokkene moet uitgelegd worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een 
eventueel verschil tussen de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde 
nauwkeurigheidsvoorschriften een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen 
tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef wordt 
uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde 
feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

 - Strafzaken - Wegverkeer - Bloedproef - Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een uiteindelijke bloedproef - 
Verplichte uitleg aan betrokkene - Bewijs dat aan deze verplichting is voldaan

- Art. 7, vierde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

4 juni 2002P.02.0387.N AC nr. 340

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 4 juni 2002, A.R. P.02.0387.N, nr. ...

 - Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Nog te plegen misdrijf - Proactieve recherche - Beoordeling

Het staat aan de rechter om op grond van de hem overgelegde gegevens in feite te beoordelen of de 
opsporingen omtrent nog te plegen feiten al dan niet tot de proactieve recherche behoren en een 
voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie behoeven.

 - Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Nog te plegen misdrijf - Proactieve recherche - Beoordeling

26 maart 2002P.00.1552.N AC nr. 203

De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar de omvang van de schade en dus ook hoe groot de schade of de 
baten zijn die het gevolg zijn van de herwaardering van de betaalde voorschotten; niets belet de rechter die 
herwaardering uitsluitend op basis van een rente te berekenen (1). (1) Cass., 23 feb. 1994, AR P.93.1277.F, nr 
91; 8 dec. 1999, AR P.99.0998.F, nr 671.

 - Strafzaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Schade - Omvang - Voorschot - Herwaardering - Toepassing

26 februari 2002P.02.0240.N AC nr. 135
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Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar op grond van de feitelijke gegevens die het vaststelt of een 
verdachte vanaf een bepaald ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, meer bepaald of hij ondanks het feit dat zijn 
originele identiteitsdocumenten door de politie werden ingehouden, nog de vrijheid had om te komen en te 
gaan (1). (1) Zie cass., 18 maart 1998, AR nr P.98.0339.F, nr 153; B. Dejemeppe en D. Merckx, De voorlopige 
hechtenis tussen veiligheid en rechten van de mens, in B. Dejemeppe en D. Merckx, De voorlopige hechtenis, 
Kluwer, 2000, 15 en Chr. De Valkeneer en G. Bourdoux, De arrestatie of de vrijheidsbenemingen van 
politionele aard, in ibid., 53.

 - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Aanhouding - Vrijheid van komen en gaan - Verdachte - Inhouden van originele 
identiteitsdocumenten - Beoordeling door het onderzoeksgerecht

- Art. 2, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de door een partij 
gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond bestaat tot heropening van het 
debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, 
nr. 45 ; 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668 ; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91 .

 - Strafzaken - Heropening van het debat

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een 
bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit 
krachtens internationale verdragen opgelegd wordt.

 - Onderzoeksmaatregel - Hof van Cassatie - Toezicht - Internationale Verdragen

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en beoordeelt de 
feitenrechter in feite het bestaan daarvan (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1977 (AC, 1978, 53) ; 19 dec. 1984, A.R. 
3815, nr. 248, 12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75, 31° ; 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.

 - Strafzaken - Samenhang - Bevoegdheid - Uitbreiding

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

12 september 2001P.01.0609.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vordering heeft ingesteld, bewijzen dat 
de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat een door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die bewering enig geloof kan worden gehecht (1); hoewel 
de eiser van de vordering moet bewijzen dat die bewering onjuist is, staat het evenwel aan de bodemrechter 
in feite te oordelen of dergelijke elementen al dan niet voorhanden zijn. (1) Cass., 22 dec. 1995, A.R. 
C.94.0484.F, nr. 564.

 - Bewijs - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vordering gegrond op een misdrijf - Schuld - 
Rechtvaardigingsgrond

- Art. 670 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

 - Strafzaken - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Persoon die geen voorrecht van rechtsmacht geniet - 
Samenvoeging van de vervolgingen - Beoordeling

 - Strafzaken - Samenvoeging van rechtsplegingen - Feitenrechter

De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of de 
noodzaak van een goede rechtsbedeling de samenvoeging of scheiding van rechtsplegingen vereist (1). (1) Zie 
Cass., 7 feb. 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.

 - Strafzaken - Samenvoeging van rechtsplegingen - Feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
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Wanneer de bodemrechters de samenvoeging niet hebben bevolen van de vervolgingen die zijn ingesteld, 
enerzijds, tegen een van de in artikel  479 Sv. bedoelde personen, en, anderzijds, tegen een andere persoon 
die geen van de in dat artikel opgesomde hoedanigheden bezit, is dit een uitoefening van hun bevoegdheid om 
op onaantastbare wijze, maar met eerbiediging het recht van verdediging, te oordelen of de noodzaak van een 
goede rechtsbedeling de gevorderde maatregel rechtvaardigt.

 - Strafzaken - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Persoon die geen voorrecht van rechtsmacht geniet - 
Samenvoeging van de vervolgingen - Beoordeling

29 mei 2001P.01.0189.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de processen-verbaal waarin de inhoud van door 
middel van telefoontaps in het buitenland opgenomen telefoongesprekken zijn weergegeven; de 
omstandigheid dat de geluidsbanden waarop deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer 
bestaan, verhindert de uitoefening van het recht van verdediging door de beklaagde niet, daar hij de inhoud 
van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door alle middelen kan aanvechten (1). (1) 
Zie cass. 30 mei 1995, A.R. P.94.1098.N, nr 265.

 - Strafzaken - Processen-verbaal waarin de inhoud van door middel van telefoontaps opgenomen telefoongesprekken zijn 
weergegeven - Niet meer bestaande geluidsbanden - Bewijswaarde

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1) ; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter van de gegevens van de zaak. (1) Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. ... .

 - Strafzaken - Cassatiemiddel - Niet-ontvankelijkheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - 
Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 mei 2001P.99.1478.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet 
worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de 
rechter in hoger beroep de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf te 
verhogen (1) (2). (1) Zie cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543 met conclusies van advocaat-generaal 
Bresseleers; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, P.99.1758.F, nr. 197; 20 juni 2000, A.R. 
P.00.0654.N, nr. 385. (2) De onder (1) geciteerde rechtspraak van het Hof gaf inmiddels aanleiding tot een 
tussenkomst van de wetgever, wat resulteerde in de invoeging in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering van een nieuw artikel 21ter (W. 30 juni 2000, B.S., 2 december 2000, p. 40488).

 - Strafzaken - Redelijke termijn

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 mei 2001P.01.0121.F AC nr. ...

Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen (1), behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (2); de rechter kan aldus, op grond van de vaststelling dat meer dan twee jaar 
verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten en die op grond waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het gevolg 
zijn van een zelfde misdadig opzet. (1) Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0213.N, nr. 125 ; zie Cass., 8 maart 2000, 
A.R. P.99.1583.F, nr. 161. (2) Cass., 8 mei 1979 (AC, 1978-79, 1068) ; zie Cass., 8 april 1981, A.R. 1400 (ibid., 
1980-81, nr. 457 en de noot 1) en 5 dec. 1989, A.R. 3838, nr. 222 en de noot 1.

 - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Eenheid van opzet

- Art. 65 Strafwetboek

30 maart 2001C.99.0451.N AC nr. ...
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Mits hij het begrip "zijdelingse verplichting" niet miskent, behoort het aan de feitenrechter te beoordelen of 
de financiële voorwaarden die worden opgelegd van aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in 
artikel  6, § 1, Wet Hypothecair Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de 
kredietgever aangewezen verzekeraar.

 - Wet Hypothecair Krediet - Kredietovereenkomst - Aangehecht contract - Zijdelingse verplichting - Beoordeling door de 
feitenrechter - Wettigheid - Toetsing door het Hof

- Art. 6, § 2, tweede lid Wet 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet

20 februari 2001P.99.0544.N AC nr. ...

De strafrechter oordeelt onaantastbaar of een huiszoeking het gevolg is van een op heterdaad vastgesteld 
misdrijf (1). (1) Zie cass., 13 dec. 1989, AR nr 7910, nr 242.

 - Onderzoek in strafzaken - Huiszoeking - Op heterdaad vastgesteld misdrijf

- Art. 1, tweede lid, 2° Wet 7 juni 1969

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of raadzaamheid van de 
heropening van het debat en is hij niet verplicht zijn beslissing om het debat niet te heropenen met redenen te 
omkleden (1). (1) Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.1194.N, nr. 496; zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 
45.

 - Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten

9 februari 2001C.99.0142.N AC nr. ...

Al staat het aan de feitenrechter onaantastbaar en in feite vast te stellen wanneer een aangifte van goederen 
met het oog op de uitrekening van de accijnsrechten onbehoorlijk is, kan het Hof evenwel toetsen of de 
feitenrechter uit de door hem vermelde gegevens vermocht af te leiden dat de aangifte onbehoorlijk is (1). (1) 
Zie cass., 23 mei 1990, AR 8033, nr 556 en cass. 30 sept 1993, AR 9673, nr 387.

 - Douane en accijnzen - Uitrekening van de invoerrechten - Behoorlijke aangifte - Toetsing door het Hof

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

16 januari 2001P.99.0397.N AC nr. ...

Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met bewijswaarde tot bewijs van 
het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal 
ingebrachte gegevens onaantastbaar (1). (1) Cass., 9 januari 1996, A.R. P.94.1024.N, nr. 17.

 - Strafzaken - Wegverkeer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Beoordeling 
door de rechter

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

19 september 2000P.00.1125.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar of de ondervraging van getuigen dienend is (1). (1) Zie cass., 5 
mei 1999, AR P.99.0481.F, nr. 263.

 - Strafzaken - Getuigen - Ondervraging - Noodzaak, nut of opportuniteit - Beoordeling door de rechter

12 september 2000P.00.0365.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite of stukken die tijdens het beraad worden overgelegd, 
nuttig aan het dossier van de rechtspleging zullen worden gevoegd, en dat hiertoe het debat zal worden 
heropend. Het oordeel van de rechter over het nut van deze bijkomende stukken vooraleer deze te voegen, 
betreft niet het beraad, en vereist geen tegenspraak van de partijen (1). (1) Cass., 13 nov. 1991, nr. 141; 
Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging (1999) nr. 1041 e.v. noot A. VandeplasUit het strafdossier te 
weren stukken" sub Cass., 2 sept. 1980, RW 1980-1981, 1069; noot A. VandeplasOver het sluiten van de 
debatten", RW 1980-1981, 1659.

 - Strafzaken - Overlegging van nieuwe stukken tijdens het beraad

31 mei 2000P.00.0258.F AC nr. ...
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De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze of lasterlijke, beledigende of eerrovende telastleggingen 
die vervat zijn in voor de rechtbank gesproken woorden of aan de rechtbank overlegde geschriften, verband 
houden met de zaak of met de partijen (1). (1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2371, nr. 97; zie Cass., 3 feb. 1988, A.R. 
P.96.1171.N, nr. 59.

 - Lasterlijke telastleggingen - Voor de rechtbanken gesproken woorden of aan de rechtbanken overlegde geschriften - 
Verband met de zaak of met de partijen

- Art. 452 Strafwetboek

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken stelt onaantastbaar in feite vast dat een door een beklaagde aangevoerd feit of 
omstandigheid zijn verweer dat hij handelde ingevolge onoverwinnelijke dwaling, aannemelijk maakt.

 - Misdrijf - Rechtvaardiging - Onoverwinnelijke dwaling

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of, wegens uitzonderlijke omstandigheden, 
de heropening van het debat moet worden bevolen, onverminderd de eerbiediging van het recht van 
verdediging.

 - Strafzaken - Heropening van het debat

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, of een door een beklaagde eigenhandig geschreven 
verklaring wel dan niet een onverbrekelijke of intellectuele eenheid uitmaakt met de vroeger of later door hem 
onder eed afgelegde verklaringen en niet onder dwang werd opgesteld en overhandigd.

 - Strafzaken - Eigenhandig geschreven verklaring - Onder eed afgelegde verklaring - Onverbrekelijke of intellectuele 
eenheid - Dwang - Toepassing

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 december 1999F.98.0028.N AC nr. ...

De materiële vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn bepaald bij artikel  
277 W.I.B. ambtshalve ontheffing kan verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting 
omtrent het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist : 
de feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feitelijke vergissing het gevolg is van een misvatting omtrent 
materiële gegevens.

 - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbelastingen - Materiële vergissing

- thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

24 november 1999P.99.0232.F AC nr. ...

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout en de schade, gaat het Hof evenwel na of de rechter uit die vaststellingen die 
beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - 
Toetsing door het Hof

6 september 1999S.98.0091.F AC nr. ...

Buiten de bepaalde gevallen, waarin de wet hem daartoe verplicht, beoordeelt de rechter in feite, en dus op 
onaantastbare wijze, de wenselijkheid van een ambtshalve heropening van het debat.~

 - Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten - Heropening van het debat - Ambtshalve heropening van het debat door de 
rechter

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

16 juni 1999P.99.0310.F AC nr. ...
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De bodemrechter oordeelt in feite, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, of er al dan niet grond 
bestaat om een deskundigenonderzoek te bevelen; schending van het recht van verdediging kan niet worden 
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter het door een partij gedane bewijsaanbod heeft 
verworpen, op grond dat het aangeboden bewijs niet noodzakelijk was om tot zijn overtuiging te komen.~

 - Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Recht van verdediging

9 juni 1999P.99.0231.F AC nr. ...

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of het 
belang van een goede rechtsbedeling vereist dat verschillende zaken samen dan wel apart worden behandeld.
~

 - Strafzaken - Samenhang - Samenvoeging van zaken

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

21 mei 1999C.96.0353.N AC nr. ...

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt; het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

 - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - Wettigheid - Toetsing van het 
Hof

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te 
horen; noch de artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch artikel  14.1 I.V.B.P.R., noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om een getuige à décharge onder 
eed te horen.~

 - Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

13 april 1999P.98.0898.N AC nr. ...

De strafrechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, en voor zover hij aan het begrip abnormaal 
profijt dat in de wet niet nader is omschreven zijn gebruikelijke betekenis toekent, of de verhuring van kamers 
met het oog op prostitutie geschiedt met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;  geen wetsbepaling 
legt de rechter op acht te slaan op de door de verhuurder gerealiseerde netto-winst.

 - Strafzaken - Ontucht en prostitutie - Verhuur van kamers - Abnormaal profijt

- Art. 380bis, § 1, 3° Strafwetboek

De strafrechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, dat een vermogensvoordeel waarop de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen.

 - Strafzaken - Bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen

- Art. 42, 3° Strafwetboek

25 maart 1999C.96.0404.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel   1384, eerste 
lid, B.W., mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent;  uit de enkele verplichting die op de 
gemeentelijke overheid rust de veiligheid van de wegen op haar grondgebied te handhaven, kan de rechter 
niet naar recht afleiden dat die overheid bewaarder van de zaak is.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaken - Gemeentelijke overheid - Veiligheidsverplichting - Wegen - 
Bewaarder van de zaak - Beoordeling

3 maart 1999P.99.0148.F AC nr. ...
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De rechtbank die krachtens artikel  23 Taalwet Gerechtszaken, wegens de omstandigheden van de zaak, 
verklaart niet te kunnen ingaan op het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang, beoordeelt die omstandigheden in feite en derhalve op onaantastbare wijze, zonder gebonden 
te zijn door de wil van de meerderheid van de beklaagden.~

 - Taalgebruik - Gerechtszaken - In eerste aanleg - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang - Omstandigheden van de zaak

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

19 januari 1999P.97.0599.N AC nr. ...

Het staat de rechter, indien nodig, de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking van de zaak te 
beoordelen, zonder evenwel de bewijskracht ervan te schenden, en de omschrijving van het ten laste gelegde 
feit te verbeteren, mits hij vaststelt dat het aldus ten laste gelegde feit hetzelfde is als datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag ligt, of in het feit begrepen is, en mits de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen 
zijn verweermiddelen tegen de nieuwe omschrijving naar voor te brengen. De omstandigheid dat de 
oorspronkelijke omschrijving van het ten laste gelegde feit bepaalde elementen aanhaalt om nader te 
preciseren waarin het misdrijf heeft bestaan belet niet dat de heromschrijving andere feitelijke elementen 
aangeeft voor zover deze begrepen waren in de oorspronkelijke omschrijving.

 - Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter - Akte van aanhangigmaking - Heromschrijving - Feitelijke 
elementen

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.98.0653.F AC nr. ...

Mits eerbiediging van het recht van verdediging oordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite of 
het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te horen.~

 - Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit

- Artt. 153, 155, 189, 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1998C.97.0326.F AC nr. ...

Art. 16, § 2, M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene betalingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten dat de aannemer onder bepaalde voorwaarden de 
mogelijkheid biedt om de herziening van de opdracht te vragen indien hij een belangrijk nadeel heeft geleden, 
strekt ertoe de overeenkomst te herzien gelet op de weerslag van niet te voorziene omstandigheden op het 
verloop of de kostprijs van de aanneming;  de feitenrechter, die dat "belangrijk" karakter van het nadeel op 
onaantastbare wijze in feite beoordeelt, mag, om die weerslag te beoordelen, acht slaan op de persoonlijke 
toestand van de aannemer.

 - Overheidsopdrachten - Aannemer - Herziening van de opdracht - Belangrijk nadeel

- Art. 16, § 2 MB 10 aug. 1977

17 juni 1998P.98.0656.F AC nr. ...

Het staat aan de feitenrechter na te gaan of de onderzoeksrechter de grenzen van zijn bevoegdheid niet heeft 
overschreden.

 - Strafzaken - Bevoegdheid van de onderzoeksrechter - Grenzen - Beoordeling

10 juni 1998P.98.0286.F AC nr. ...

De rechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de door de wet vastgestelde perken, de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf.

 - Straf - Vaststelling - Criteria

9 juni 1998P.97.1007.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de openbare weg, waaruit de beklaagde gereden kwam, een 
pad is.

 - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 2 - Artikel 2.5 - Pad

- Art. 2.5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

11 mei 1998F.97.0091.F AC nr. ...
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Bij de vaststelling van de belastingvrijstelling die wordt verleend wegens de indienstneming van bijkomend 
personeel en die van toepassing is op de winsten en baten, bedoeld in artikel  44 W. 27 dec. 1984 houdende 
fiscale bepalingen wordt er geen rekening gehouden met de personeelsleden die voorheen waren 
tewerkgesteld in ondernemingen waarmee de belastingplichtige zich rechtstreeks of onrechtstreeks in 
enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt of waarvan hij de beroepswerkzaamheid geheel of 
gedeeltelijk voortzet; de feitenrechter oordeelt in feite of de belastingplichtige zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks bevindt in een band van wederzijdse afhankelijkheid met de bovenbedoelde ondernemingen 
dan wel of hij de beroepswerkzaamheid van die ondernemingen geheel of gedeeltelijk voortzet.~

 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Algemeen - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting - Belasting der niet-
verblijfhouders - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Baten uit vrije beroepen en winstgevende bezigheden - Bijkomend 
personeel - Belasting - Vrijstelling - Uitzondering - Personeel - Vorige tewerkstelling - Ondernemingen - Wederzijdse 
afhankelijkheid - Voortzetting van beroepswerkzaamheid - Rechtbanken - Feitelijke beoordeling

- Art. 44 Wet 27 dec. 1984

7 mei 1998C.95.0325.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte van een overeenkomst onder verwijzing naar de 
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.~

 - Burgerlijke zaken - Overeenkomst - Uitlegging - Draagwijdte - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

5 mei 1998P.97.0618.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een proces-verbaal opgesteld door overheidsagenten die door de Koning worden 
ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, ingevolge de 
laattijdige toezending van een afschrift ervan aan de overtreder, slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaantastbare appreciatie van de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde feitelijke gegevens waarover de beklaagde tegenspraak heeft kunnen voeren, waaronder de 
vaststellingen van de verbalisant, te releveren dat de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding 
werd vastgesteld met een toestel Multanova type 5F en te oordelen dat uit de vaststellingen door de 
verbalisant en zijn verklaringen ter rechtszitting omtrent de controle en werking van het gebruikte 
multanovatoestel moet besloten worden dat de door het gebruikte meettoestel gedane vaststellingen 
betrouwbaar zijn en het bewijs van de aan de beklaagde tenlaste gelegde verkeersovertreding opleveren.~

 - Strafzaken - Processen-verbaal inzake wegverkeer - Afschrift - Laattijdige toezending aan de overtreder - Bewijswaarde 
van de vaststellingen

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

20 januari 1998P.96.1292.N AC nr. ...

De rechter kan wettig, met onaantastbare beoordeling van aan de tegenspraak van de beklaagde 
onderworpen feitelijke gegevens, oordelen dat het optreden van de beklaagde aan te merken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van het land waar het is gepleegd.

 - Misdrijf - Gepleegd in het buitenland - Bestanddelen - Vreemde wet

- Art. 7, § 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 januari 1998C.97.0017.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een verkeersongeval niet zou zijn gebeurd zonder een door een fout veroorzaakte 
onregelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die fout in oorzakelijk verband staat met de 
totstandkoming van dat verkeersongeval en de schadelijke gevolgen ervan.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Gebrekkige verkeerstekens - Omkering van de voorrang - 
Verkeersongeval - Ontbreken van oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter

6 januari 1998P.96.0145.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken bij wie gelijktijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt oordeelt in feite, 
mitsdien op onaantastbare wijze, over de onderlinge samenhang tussen deze feiten.~

 - Strafzaken - Onderscheiden feiten - Gelijktijdige aanhangigmaking - Samenhang

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1997P.97.0506.F AC nr. ...
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De rechter beoordeelt in feite of de bij het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen 
poliomyelitis een noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin van artikel   8.2 
E.V.R.M.  is;  het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk.

 - Verplichting tot inenting - Noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin van artikel 8.2 E.V.R.M. - 
Feitenrechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 april 1997C.94.0178.N AC nr. ...

De beslagrechter oordeelt in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, of de sanctie bepaald in artikel   1456 
Ger.W.  dient te worden toegepast.

 - Beslagrechter - Bewarend beslag onder derden - Verklaring van derde-beslagene - Toepassing sanctie - Onaantastbare 
beoordeling

27 maart 1997F.96.0094.F AC nr. ...

Wanneer het bestuur artikel  251 W.I.B. (1964) toepast, moet het alleen de redenen vermelden die naar zijn 
mening, de wijziging van het aangegeven inkomstencijfer wettigen;  in dat stadium wil de administratieve 
procedure de belastingplichtige enkel inlichten over de wijziging die het bestuur wil aanbrengen in de aangifte, 
zodat hij die wijziging kan aannemen of betwisten;  de feitenrechter beoordeelt zulks in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze.

 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - 
Belastingplichtige - Inlichting - Draagwijdte

- Art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 maart 1997P.96.1075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER bij Cass., 25 maart 1997, AR P.96.1075.F (Bull. en Pas., 1997, nr. ...).~

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Verkeersongeval - Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan 
geoorloofd op de plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de 
rechter - Grenzen

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - 
Toetsing van het Hof

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de 
verkeersovertreding van een bestuurder die zijn voertuig onregelmatig geparkeerd had op een plaats waar 
stilstaan geoorloofd was en een verkeersongeval, als hij vaststelt dat de schade, zoals zij is ontstaan, zich op 
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de aanwezigheid van het voertuig regelmatig zou zijn geweest;  
de rechter beslist aldus, zonder de omstandigheden van het ongeval te wijzigen, dat de aanwezigheid van dat 
voertuig die, op zich, geen fout oplevert, in geen noodzakelijk oorzakelijk verband stond met het ongeval en de 
daardoor veroorzaakte schade.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Verkeersongeval - Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan 
geoorloofd op de plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de 
rechter - Grenzen

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt;  het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - 
Toetsing van het Hof

8 november 1996D.95.0041.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3, 
E.V.R.M.

 - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid - Artikel 3 
E.V.R.M. - Toetsing door het Hof
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- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

8 oktober 1996P.95.0603.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze, binnen de perken van de wet, of aan bepaalde beklaagden uitstel 
moet worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden 
moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden.~

 - Veroordeling met uitstel - Toekenning - Weigering - Gelijkheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 10 Grondwet 1994

2 oktober 1996P.96.1085.F AC nr. ...

Om tot zijn overtuiging te komen, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de objectiviteit van het 
onderzoek en de noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten, zoals het getuigenverhoor, te bevelen.~

 - Strafzaken - Objectiviteit van het onderzoek - Noodzaak om onderzoeksopdrachten te bevelen - Getuigenverhoor

28 juni 1996C.95.0137.F AC nr. ...

De feitenrechter moet niet noodzakelijk vaststellen dat de aangevoerde dwaling door elke behoorlijk 
zorgvuldige persoon die hetzelfde beroep uitoefent in dezelfde omstandigheden zou zijn begaan, en dat het 
gedrag van degene die de dwaling aanvoert, niet foutief was; het volstaat dat de verklaring van de rechter, op 
grond van de overwegingen die hij in feite, en bijgevolg onaantastbaar, vaststelt en beoordeelt, dat de dwaling 
van de persoon die ze aanvoert, niet onverschoonbaar was, hierop neerkomt dat een dergelijke dwaling door 
een redelijk persoon kan worden begaan.

 - Burgerlijke zaken - Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in de toestemming - Dwaling - 
Onverschoonbare dwaling

- Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 Burgerlijk Wetboek

5 juni 1996P.95.1419.F AC nr. ...

De aanhangigmaking van de zaak bij de rechter wordt bepaald door de feiten die in de tenlastelegging zijn 
bedoeld en niet door de kwalificatie die eraan is gegeven door de vervolgende partij;  het vonnisgerecht 
onderzoekt in feite de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking.~

 - Strafzaken - Rechtbanken - Aanhangigmaking - Akte van aanhangigmaking

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, of de kritiek van een beklaagde op het deskundigenonderzoek de aanstelling van een college 
van deskundigen verantwoordt.

 - Strafzaken - Noodzaak of gepastheid van een onderzoeksmaatregel - Aanstelling van een college van deskundigen - 
Onaantastbare beoordeling

13 februari 1996P.94.1436.N AC nr. ...

De dagvaarding in strafzaken moet de overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;  het is voldoende dat de 
beklaagde met genoegzame zekerheid weet wat hem ten laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan 
voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld.~

 - Strafzaken - Dagvaarding - Vermelding van wat de beklaagde wordt ten laste gelegd - Recht van verdediging

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

9 januari 1996P.94.1024.N AC nr. ...

Voor de strafrechter geldt slechts als inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm 
ook afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een proces-verbaal betreffende 
de politie over het wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen.~

 - Wegverkeer - Beoordeling door de rechter - Getuigen - Bewijskracht van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel - 
Tegenbewijs - Strafzaken

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968
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2 januari 1996P.95.0127.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of aanvullende onderzoeksmaatregelen noodzakelijk of 
raadzaam zijn om tot zijn overtuiging te komen of om de waarheid te kunnen achterhalen, mits hij door het 
afwijzen van een gevorderde onderzoeksmaatregel het recht van verdediging niet miskent.~

 - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing - Strafzaken

14 november 1995P.94.1194.N AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of raadzaamheid van een 
verzoek tot heropening der debatten en hij is niet verplicht zijn beslissing de debatten niet te heropenen met 
redenen te omkleden.~

 - Verzoek tot heropening der debatten - Strafzaken

27 juni 1995P.94.0306.N AC nr. ...

De feitenrechter toetst of de onderzoeksrechter binnen de perken van zijn rechtsmacht is gebleven; de 
feitenrechter maakt wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist dat geen aanvullende 
vordering van de procureur des Konings vereist was voor het uitvoeren van een huiszoeking bij een persoon 
die, met betrekking tot de strafbare feiten die het voorwerp uitmaken van het gevorderde onderzoek, als 
tussenpersoon is opgetreden.

 - Onderzoeksrechter - Rechtsmacht - Strafzaken - Omvang - Aanhangigmaking

28 maart 1995P.95.0364.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis en het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld onderzoekt, oordeelt op onaantastbare wijze over de betwisting omtrent de 
bevoegdheid van de Belgische gerechten.~

 - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid ratione loci - Handhaving

18 oktober 1994P.92.6402.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechter die, na de feiten te hebben geherkwalificeerd 
en de data ervan te hebben bepaald, vaststelt dat die feiten dezelfde zijn als die welke bij de strafrechter 
aanhangig werden gemaakt maar daarbij andere feitelijke gedragingen in acht neemt die niet in de akte van 
aanhangigmaking waren vervat.

 - Onaantastbare beoordeling - Strafzaken - Vonnisgerecht - Wijziging van kwalificatie of datum der feiten - Vaststelling van 
identiteit met vervolgde feiten

21 september 1994P.94.0495.F AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de door de wet gestelde perken, op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf; de feitenrechter maakt wettig gebruik 
van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij de beslissing dat aan één van de beklaagden een zwaardere 
straf moet worden opgelegd dan die waartoe een mededader is veroordeeld grondt op de zwaarte van de 
onderscheiden misdrijven van de beklaagden.~

 - Strafzaken - Verscheidene beklaagden - Straftoemeting - Criteria - Grenzen - Straf

6 juni 1994M.94.0008.F AC nr. ...

Wanneer een aandoening, krachtens de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij een bepaalde graad of ernst 
ongeschiktheid voor de militaire dienst tot gevolg heeft, beoordeelt de herkeuringsraad zulks in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze.~

 - Tabel als bijlage K.B. 5 nov. 1971 - Aandoening met ongeschiktheid tot gevolg - Voorwaarden - Ernst - Graad - Aard - 
Herkeuringsraad - Beoordeling - Feitelijke beoordeling - Dienstplichtzaken - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op 
lichamelijke grond

- Art. 1 KB 5 nov. 1971

- Art. 14, § 3 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

22 februari 1994M.80.0005.F AC nr. ...
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De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of al 
dan niet een onderzoeksmaatregel, met name een deskundigenonderzoek, dient te worden bevolen.~

 - Strafzaken - Noodzaak of gepastheid van een onderzoeksmaatregel - Onaantastbare beoordeling

ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN

19 januari 2001C.97.0293.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, AR C.97.0293.N, AC, 2001, nr....

 - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Overlegging van het 
attest

De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek verhinderen niet dat 
een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog op het instellen van een vordering tot 
onbekwaamverklaring van de testateur, wordt overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het 
testament van deze testateur.

 - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Overlegging van het 
attest

- Art. 1240, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

2 juni 2000C.98.0485.N AC nr. ...

De rechter die beslist dat een bepaald door een wettelijk onbekwame persoonlijk gesloten 
valutatermijncontract rechtsgeldig tot stand is gekomen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht als hij 
vaststelt dat de over die onbekwame aangestelde curator hem voorafgaandelijk een bijzondere machtiging 
heeft gegeven om een onbepaald aantal valutacontracten af te sluiten zonder dat deze machtiging een 
lastgeving inhoudt of een algemene delegatie van bevoegdheden, en dat de curator met betrekking tot dat 
bepaald valutatermijncontract niet schriftelijk heeft willen bevestigen (1). (1) Zie DE PAGE, H., Traité 
élémentaire de droit civil belge, t.II, vol. 2, Les personnes, 4e uitg., 1990, Bruylant, nrs 1196 e.v.; DUPONT, L. 
en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strafrecht, Acco, 1990, nrs 1613-1619; BAETEMAN, G. e.a., Overzicht 
van rechtspraak, Personen- en familierecht 1988-1994, T.P.R. 1994, 2073 e.v., nrs 494 e.v.

 - Valutatermijncontract - Wettelijk onbekwaam - Curator - Bijzondere machtiging - Geen lastgeving of algemene delegatie 
van bevoegdheden - Geen schriftelijke bevestiging van een bepaalde transactie - Nietigheid

- Artt. 450 en 509 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 22 en 23, eerste lid Strafwetboek

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE

ALLERLEI

19 december 1994S.93.0134.N AC nr. ...

Wanneer een maatschappelijk werk al bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B.  12 sept.  1972 
algemeen verbindend verklaarde N.A.R.-C.A.O.  nr. 9 van 9 maart 1972 en overigens gemeenschappelijk is aan 
verscheidene ondernemingen, hoeft de raad van bestuur van de V.Z.W.  die dat maatschappelijk werk beheert, 
niet paritair te zijn samengesteld.~

Allerlei - Samenstelling - Ondernemingsraden - Opdrachten - Beheer - Bestaand maatschappelijk werk - Verschillende 
ondernemingen - V.Z.W. - Beheerraad

BESCHERMDE WERKNEMERS

19 april 2004S.03.0078.N AC nr. 205
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De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat bepaalde werknemers 
nog in dienst worden gehouden, impliceert niet dat de curator de erkenning van de technische of economische 
reden nog aan het paritair comité moet vragen vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemers te 
kunnen overgaan; dit geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen zijn ontslag op 
te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden.

Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comité - 
Vereffening van faillissement

- Art. 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot het ontslaan van alle werknemers, 
ook van de beschermde werknemers vaststaat, en, anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle 
werknemers ten gevolge van het faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan 
naargelang van de vereisten van de vereffening, in de regel niet discriminatoir is.

Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Faillissementsvonnis - Gevolg - Economische 
reden - Ontslag van alle werknemers - Onmiddellijk of geleidelijk ontslag - Niet discriminatoir

- Art. 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

22 maart 2004S.03.0115.F AC nr. 162

Het cassatieberoep is te laat en derhalve niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld meer dan drie maanden na 
de aan eiser bij gerechtsbrief gedane kennisgeving van de beslissing, die door een arbeidsgerecht is gewezen in 
elk geschil waarop de artikelen 11, § 3, vierde lid, en 16 van de Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden van 
toepassing zijn (1). (1) Zie Cass., 12 feb. 2001, AR S.00.0089.F, nr 83; 10 maart 2003, AR S.02.0085.F, nr ... 
Enerzijds valt op dat, naar luid van artikel 11, § 3, vierde lid, van de Wet van 19 maart 1991, alle over het 
geschil gewezen arresten aan de partijen bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht. Anderzijds is het 
uitgesloten dat in hetzelfde geschil, twee betwistingen waarvan de tweede nauw samenhangt met de eerste, 
aan verschillende procedureregels onderworpen zouden zijn.

Beschermde werknemers - Geschillen - Vergoeding - Tussenkomst - Cassatieberoep - Termijnen van cassatieberoep en 
betekening - Arbeidsgerecht - Beslissing - Kennisgeving

- Artt. 11, § 3, vierde lid, en 16 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 57 en 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

8 december 2003S.03.0037.F AC nr. 633
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De feiten die het voornemen van de werkgever om een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen om een dringende reden te ontslaan, kunnen wettigen, dienen, op straffe van nietigheid, 
te worden vermeld in de ter post aangetekende brieven zelf waarin de werkgever de beschermde werknemer 
en de organisatie die hem heeft voorgedragen inlicht over zijn voornemen (1). (1) Het openbaar ministerie 
concludeerde dat er grond bestond, enerzijds, tot vernietiging van het bestreden arrest behalve in zoverre dat 
arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaarde en, anderzijds, tot bindendverklaring van het arrest van het 
Hof voor de B.B.T.K., die is opgeroepen tot bindendverklaring van dat arrest. Het was, zoals het geannoteerde 
arrest, van mening dat het eerste middel gegrond was in zoverre het de schending van artikel 4 van de wet van 
19 maart 1991 aanvoerde. Het openbaar ministerie was evenwel van oordeel dat ook het eerste onderdeel van 
het tweede middel gegrond was in de volgende mate. Volgens het openbaar ministerie is de werkgever die het 
voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen om een 
dringende reden te ontslaan, ertoe verplicht naast de beschermde werknemer ook de organisatie die zijn 
kandidatuur voorgedragen heeft, namelijk de op het nationaal vlak opgerichte en in de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde interprofessionele werknemersorganisatie 
die ten minste vijftigduizend werknemers telt en die de kandidatuur van de betrokkene heeft voorgedragen, 
op de hoogte te brengen van zijn voornemen om haar in het geding te betrekken (Artt. 4 tot 7 W. 19 maart 
1991; artt. 14, § 1, tweede lid, 4°, a, en 20ter, eerste lid, Bedrijfsorganisatiewet ; artt. 1, 6°, a, en 31, eerste lid, 
K.B. 25 mei 1999; artt. 3, § 2, 1°, en 58, eerste lid, W. 4 aug. 1996). Het openbaar ministerie was voorts van 
mening dat het onderzoek van het tweede en het derde onderdeel van het tweede middel elk belang miste, 
daar het niet tot ruimere cassatie had kunnen leiden.

Beschermde werknemers - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Feiten - Vermelding - Werknemer - 
Organisatie - Aangetekende brieven

- Art. 4 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

27 oktober 2003S.02.0101.F AC nr. 531

In zake ontslag wegens dringende reden van een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen, kan hoger beroep worden ingesteld tegen de beschikkingen van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank die niet beperkt zijn tot de maatregelen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep en tegen de 
eindvonnissen van de arbeidsrechtbank (1). (1) Zie cass., 7 nov. 1994, AR S.94.0051.N, nr 475; 24 maart 2003, 
AR S.02.0011.F,  nr ..., en de noot 1.

Beschermde werknemers - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Beschikkingen - Vonnissen - Eindvonnissen - 
Hoger beroep

- Artt. 10, vijfde en achtste lid, en 11, § 1, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, 8, tweede en vijfde lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

14 april 2003S.02.0064.N AC nr. 254

De bijzondere bijkomende vergoeding verschuldigd krachtens artikel  17 van de Ontslagbeschermingswet, 
moet worden bepaald met inachtneming van de werkelijke duur van de beschermingsperiode, dit is gedurende 
het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen, verkregen bij de verkiezingen waarvoor de 
niet-gereïntegreerde personeelsafgevaardigde ook kandidaat was (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging van het bestreden arrest. Het oordeelde dat bij de begroting van de bijzondere vergoeding 
overeenkomstig artikel  17, Wet van 19 maart 1991 rekening diende te worden gehouden met de wetgeving 
die bestond op de datum waarop het recht op vergoeding ontstond of op de datum waarop die vergoeding 
opeisbaar werd - zodat verweerder vóór de datum van de inwerkingtreding van de Wet van 5 maart 1999 met 
betrekking tot de sociale verkiezingen - slechts aanspraak kan maken op een vergoeding op basis van een 
mandaat dat normaal afloopt in 1999.

Beschermde werknemers - Onregelmatig ontslag - Bijzondere beschermingsvergoeding - Recht op vergoeding tot einde 
mandaat - Einde mandaat
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- Art. 17 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

24 maart 2003S.02.0011.F AC nr. 192

Op straffe van nietigheid voorgeschreven is de verplichte vermelding van de zetel van de vennootschap in het 
verzoekschrift van de werkgever die, enerzijds, het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of het veiligheidscomité, of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om een dringende 
reden te ontslaan, en die, anderzijds, de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; het 
verzuim of de onregelmatigheid van die vermelding is evenwel onderworpen aan de regels inzake de excepties 
van nietigheid, die zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass., 22 nov. 1993, AR S.93.0047.N-
S.93.0048.N, nr 478; 27 feb. 1995, AR S.94.0131.N, nr 114; 17 maart 1997, AR S.96.0056.F, nr 147; vgl. artikel  
1034ter Ger.W.  I.v.m. de regel dat het Hof van Cassatie gebonden is door het rechterlijk gewijsde van het 
arrest waarbij het arbeidshof beslist dat het tegen de bestreden beschikking ingestelde hoger beroep niet 
ontvankelijk is op grond dat het gericht is tegen een beslissing waartegen dat rechtsmiddel volgens het arrest 
van het arbeidshof niet kan worden aangewend, vgl. Cass., 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F-S.00.0131.F, nr 564.

Beschermde werknemers - Dringende reden - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Aanhangigmaking - Verzoekschrift - 
Vermelding - Werkgever - Zetel van de vennootschap - Verzuim - Onregelmatigheid - Nietigheid

- Artt. 2, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 4, §§ 1, 2, eerste lid, 2°, en 4 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

10 maart 2003S.02.0085.F AC nr. 161

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld meer dan drie maanden nadat de 
beslissing van het arbeidsgerecht die een dringende reden aanneemt die tot ontslag van een beschermde 
werknemer kan leiden, bij gerechtsbrief ter kennis van eiser is gebracht (1). (1) Cass., 28 mei 1990, AR 7079, nr 
563; zie Cass. 3 sept. 1999, AR C.97.0319.N, nr 434; 12 feb. 2001, AR S.00.0089.F, nr 83 en de noot 1.

Beschermde werknemers - Dringende reden - Aanneming van de dringende reden door het arbeidsgerecht - 
Cassatieberoep - Termijn - Begin

- Art. 11, § 3, vierde lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 57 Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2002S.01.0173.N AC nr. 537

De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk akkoord zijn niet 
gehouden het paritair comité te raadplegen, alvorens een beschermde werknemer wegens economische of 
technische redenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers 
terzelfder tijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is (1). (1) Cass., 25 
juni 2001, AR S.00.0041.N nr 396.

Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comité - Ontslag 
van alle werknemers ingevolge een rechterlijke beslissing

- Art. 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

1 oktober 2001S.01.0014.N AC nr. ...

In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten blijft de niet 
verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij sociale verkiezingen georganiseerd vóór deze afsplitsing, de 
beschermingsmaatregelen bepaald bij de wet van 19 maart 1991 genieten wanneer hij zich bij de volgende 
sociale verkiezingen kandidaat stelt in de nieuwe ontstane technische bedrijfseenheid; deze 
kandidatuurstelling dient niet beschouwd te worden als een eerste kandidatuur met de erbij horende langere 
periode van bescherming maar als kandidatuur van de personeelsafgevaardigde die reeds kandidaat was en 
niet werd verkozen bij de vorige verkiezingen met slechts een periode van bescherming die loopt vanaf de 
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt en 
een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen.
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Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Onderneming - Verkiezingen - Kandidaat personeelsafgevaardigde - 
Niet verkozen kandidaat - Splitsing van technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten - Verkiezingen - Nieuwe 
kandidatuurstelling - Aard - Beschermingsperiode - Beperkte duur

- Art. 21, § 10, 4° en 5° Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 2, § 3, eerste en tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

25 juni 2001S.00.0041.N AC nr. ...

De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk akkoord zijn niet 
gehouden het paritair comité te raadplegen, alvorens een beschermde werknemer wegens economische of 
technische redenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers 
terzelfder tijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is.

Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comité - Ontslag 
van alle werknemers ingevolge een rechterlijke beslissing

30 april 2001S.99.0150.F AC nr. ...

Het paritair comité doet binnen twee maanden enkel uitspraak over de aanvraag van de werkgever tot 
erkenning van het bestaan van economische of technische redenen op grond waarvan een beschermde 
werknemer kan worden ontslagen , wanneer het ofwel het bestaan van economische of technische redenen 
erkent ofwel het niet-bestaan van dergelijke redenen vaststelt; voornoemd comité spreekt zich niet uit als het 
geen beslissing neemt binnen voormelde wettelijke termijn of als de vereiste eensgezindheid niet wordt 
bereikt (1). (1) Zie cass., 21 dec. 1987, AR 7890, nr. 248; 11 sept. 1989, AR 6612, nr. 19; noot get. J.F.L., cass., 8 
jan. 1990, AR 8600, nr. 275; zie ook cass., 13 jan. 1986, AR 4960, nr. 307; Wet 20 sept. 1948 na de wijziging 
ervan bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.

Beschermde werknemers - Ondernemingsraad - Ontslag - Economische of technische redenen - Paritair comité - Beslissing

- Art. 47, derde lid Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Art. 21, § 2, zevende lid Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

23 april 2001S.00.0176.N AC nr. ...

De werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat 
personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan en die na verloop van de 
onderhandelingsperiode bij zijn voornemen blijft om te ontslaan, moet die werknemer en de organisatie die 
zijn kandidatuur heeft voorgedragen dagvaarden voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank.

Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Erkenning - Eigenlijke procedure - Dagvaarding - 
Partijen

- Artt. 5 en 6 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

15 mei 2000S.99.0194.N AC nr. ...

Hoewel de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde bescherming van de personeelsafgevaardigden van 
openbare orde is, staat zulks geenszins het sluiten van een dading in de weg, waarbij de werknemer zijn 
kandidatuur intrekt.

Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Voorlopige kandidatuur - Ontslag - Dringende reden - Procedure tot 
erkenning - Dading - Intrekking kandidatuur

- Artt. 5 en 8 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 36 KB 12 aug. 1994

- Artt. 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek

Slechts de kandidaat-personeelsafgevaardigden die vermeld zijn op de definitieve kandidatenlijst voor de 
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor de comités, genieten van 
het voordeel van de ontslagbescherming(1).(1) Voor de opheffing bij KB 25 mei 1999.

Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking

- Artt. 35 en 37 KB 12 aug. 1994
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- Art. 2, §§ 1, 2 en 3 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

21 juni 1999S.97.0058.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 juni 1999, A.R. S.97-0058.F - S.97.0128.F, nr. ... .

Beschermde werknemers - Werkgever - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beëindiging - Ontslag zonder opzegging - 
Werknemer - Herplaatsing - Aanvraag - Termijn

De aanvraag tot herplaatsing in het bedrijf van de leden die het personeel vertegenwoordigen en van de 
kandidaten, die zonder opzegging worden ontslagen, moet worden ingediend binnen dertig dagen die volgen 
op de datum waarop die ontslagen beschermde werknemers in staat zijn gesteld om kennis te nemen van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.~

Beschermde werknemers - Werkgever - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beëindiging - Ontslag zonder opzegging - 
Werknemer - Herplaatsing - Aanvraag - Termijn

- Art. 21, § 5 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 1bis, § 5 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

14 juni 1999S.98.0125.N AC nr. ...

Geldig ontslag wegens dringende reden kan aan een personeelsafgevaardigde worden gegeven vanaf de 
uitspraak van het arbeidshof dat die dringende reden tot ontslag erkent, zelfs voor het vertrekpunt van de 
termijn bepaald in artikel  12 Wet 19 maart 1991.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Arbeidshof - Erkenning - Uitspraak van een arrest - Geldig 
ontslag - Kennisgeving - Tijdstip

- Art. 12 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wanneer het arbeidshof de dringende reden tot ontslag erkent gaat de termijn van drie werkdagen bepaald in 
artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in op de derde 
werkdag na de kennisgeving van het arrest; deze termijn is een vervaltermijn die ertoe strekt binnen een 
maximumtermijn zekerheid te doen ontstaan over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsovereenkomst.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Arbeidshof - Erkenning - Werkgever - Opzegging - Termijn - Aard

- Art. 12 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 februari 1999S.98.0076.N AC nr. ...

Het rechtsbegrip "sluiting van onderneming" wordt niet miskend door de rechters, die beslissen dat er sluiting 
van onderneming was, wat de curator toeliet tot het ontslag over te gaan van de beschermde werknemers 
zonder voorafgaande erkenning door de arbeidsrechtbank van het bestaan van de technische of economische 
redenen die het ontslag van personeelsleden verantwoorden, op grond van de vaststelling dat de curator 
gemachtigd werd door de rechtbank van koophandel de activiteiten gedurende een bepaalde tijd verder te 
zetten en die vervolgens oordelen dat de overname van een deel van de activa door een derde de stopzetting 
van de activiteiten in de zin van artikel  1, § 2, 6° Wet 19 maart 1991 tot gevolg had, waardoor de curator 
verplicht werd alle werknemers af te danken, en dat het feit dat de activiteiten door een derde werden 
voortgezet en hierbij een groot deel van het personeel waaronder ook beschermde werknemers werden in 
dienst genomen hieraan geen afbreuk doet.

Beschermde werknemers - Ontslag wegens technische of economische redenen - Faillissement - Curator - Paritair comité - 
Ontstentenis van beslissing - Rechtbank van koophandel - Bevel van beperkte voortzetting van activiteiten - Overname van 
actief en personeel door derde - Stopzetting van activiteiten - Sluiting van onderneming - Ontslag

- Artt. 1, § 2, 6° en 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 11 e.v. CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

- Artt. 475 en 477 Wet 18 april 1851
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In beginsel impliceert een vonnis tot faillietverklaring de onmiddellijke stopzetting van alle 
handelsverrichtingen; wanneer de rechter-commissaris op grond van artikel 477 Faillissementswet een 
beperkte voortzetting toelaat of de rechtbank van koophandel op grond van artikel 475 van die wet de 
voortzetting van de handelsactiviteit beveelt, impliceert het bereiken van het einde van de periode van de 
voortzetting, in beginsel meteen ook dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet en dat de curator 
ingevolge die rechterlijke beslissingen de nog lopende arbeidsovereenkomsten moet beëindigen; de 
omstandigheid dat het actief wordt verkocht aan een derde die ook een deel van de economische activiteit 
voortzet sluit niet uit dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet in de zin van artikel 1, § 2, van de 
wet van 19 maart 1991, onverminderd de rechten die de werknemer op grond van de collectieve 
arbeidsovereenkomst 32bis zou kunnen doen gelden.

Beschermde werknemers - Ontslag wegens technische of economische redenen - Paritair comité - Ontstentenis van 
beslissing - Ontslag - Faillissement - Curator - Mandaat - Rechtbank van koophandel - Bevel van beperkte voortzetting van 
activiteiten - Overname van actief en personeel door derde - Einde van periode van voortzetting - Stopzetting van 
activiteiten - Draagwijdte

- Artt. 11 e.v. CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

- Art. 1, § 2 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 475 en 477 Wet 18 april 1851

Met sluiting wordt elke definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling 
ervan bedoeld.~

Beschermde werknemers - Ontslag wegens technische of economische redenen - Sluiting van onderneming - Sluiting

- Art. 1, § 2, 6° Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

1 december 1997S.97.0054.N AC nr. ...

Aan de herplaatsing van de beschermde werknemer "onder de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst" 
zoals bedoeld in artikel 1bis, § 5, van de wet van 10 juni 1952, is voldaan, wanneer de werkgever zich binnen 
de gestelde termijn onvoorwaardelijk ertoe verbindt de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als 
voorheen tewerk te stellen; aan het beoogde doel van de bescherming is immers voldaan wanneer de 
werknemer binnen de gestelde termijn de zekerheid heeft dat zijn ontslag ongedaan is gemaakt.~

Beschermde werknemers - Onregelmatig ontslag - Herplaatsing

- Art. 1bis, § 5 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

De bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comité's voor 
veiligheid en hygiëne heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid 
te geven hun opdracht in de onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de 
werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen; die wettige 
bescherming is in het algemeen belang ingevoerd en raakt de openbare orde.~

Beschermde werknemers - Bescherming - Doel

- Art. 1bis, §§ 2 tot 8 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

De werkgever die bij toepassing van de bepalingen van artikel  1bis, § 5, van de wet van 10 juni 1952, de 
werknemer in de onderneming herplaatst, moet het loon betalen dat gederfd werd ten gevolge van het 
ontslag en de werkgevers- en werknemersbijdragen storten welke met dit loon verband houden; deze 
wetsbepaling stelt voormelde betaling van loon en storting van bijdragen niet als vereiste voor een geldige 
herplaatsing in de zin van artikel 1bis, § 5, van die wet.

Beschermde werknemers - Onregelmatig ontslag - Herplaatsing - Voorwaarden - Geldigheid

- Art. 1bis, §§ 5 en 6 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

24 november 1997S.96.0027.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 24 nov. 1997, AR S.96.0027.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr...

Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis - Hoger beroep - Verzoekschrift - 
Middel - Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip
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Het arrest dat steunt op een middel van hoger beroep dat niet in het verzoekschrift van hoger beroep is 
geformuleerd, schendt artikel   11, § 1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
beschermde werknemers.

Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis - Hoger beroep - Verzoekschrift - 
Middel - Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip

- Art. 11, § 1, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

17 maart 1997S.96.0056.F AC nr. ...

De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing 
en niet op de datum van de ontvangst ervan;  die regel is toepasselijk op de kennisgevingen van vonnissen en 
arresten bepaald bij de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Beschermde werknemers - Rechterlijke beslissing - Gerechtsbrief - Kennisgeving - Datum - Toezending

- Artt. 10 en 11 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

- Artt. 2 en 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

2 december 1996S.95.0153.F AC nr. ...

De aanvraag tot herplaatsing van een ontslagen kandidaat bij de verkiezing van de werknemersafgevaardigden 
in het veiligheidscomité, moet worden ingediend binnen dertig dagen na de voordracht van de kandidaturen; 
een aanvraag die werd ingediend vóór die voordracht heeft geen uitwerking.~

Beschermde werknemers - Kandidaat - Ontslag - Herplaatsing - Aanvraag - Termijn

- Art. 14 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

3 juni 1996S.95.0140.N AC nr. ...

Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of gestaafd worden door 
voorheen gebeurde feiten; geen wetsbepaling legt enige termijn op binnen dewelke de ter verduidelijking van 
de dringende reden aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Aangevoerd feit - Beoordeling - Aan het ontslag voorafgaand feit - 
Aard

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 4, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van alle omstandigheden 
die daarvan een dringende reden kunnen uitmaken.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Aangevoerd feit - Beoordeling - Aan het ontslag voorafgaand feit - 
Aard

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 4, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

4 september 1995S.95.0001.F AC nr. ...

De in het algemeen belang ingevoerde bijzondere bescherming van de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing en van de niet verkozen 
kandidaten heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven 
hun opdracht in de onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te 
waarborgen om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen.~

Beschermde werknemers - Bescherming - Doel
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- Artt. 14 tot 17 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden

19 juni 1995S.94.0104.F AC nr. ...

In de zin van artikel  11, §1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermende 
werknemers, is o.a. een middel van hoger beroep, de aanwijzing van hetgeen, volgens appellant, in het 
bestreden eindvonnis, strijdig is met de wet.~

Beschermde werknemers - Hoger beroep - Bijzondere ontslagregeling - Verzoekschrift - Middel - Eindvonnis - Dringende 
reden

- Art. 11, § 1, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

10 april 1995S.94.0137.N AC nr. ...

De toepassing van de uitzonderlijke procedure voor de arbeidsgerechten, als bepaald in de artt. 3, 8, 10 en 11 
van de Wet 19 maart 1991, is omwille van de strikt beperkte opdracht van de arbeidsgerechten niet 
verenigbaar met de toepassing van de artt. 807 en 810 Ger.W.~

Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Tegenvordering - Uitzonderingsprocedure - 
Regeling van Gerechtelijk Wetboek - Toepassing niet verenigbaar - Vordering in rechte

Het staat niet aan de arbeidsgerechten na te gaan of het nog niet doorgevoerde maar slechts voorgenomen 
ontslag van de beschermde werknemers wegens economische of technische redenen al dan niet in 
overeenstemming is met de bepalingen van een algemeen verbindende C.A.O.~

Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Erkenning door de arbeidsgerechten - Aard van 
de opdracht

- Artt. 3, 8, 10 en 11 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

27 februari 1995S.94.0131.N AC nr. ...

Art. 6 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is niet 
onverenigbaar met artikel  52 Ger.W. tenzij in zoverre voor de berekening van de termijn geen rekening mag 
worden gehouden met de zondagen en de wettelijke feestdagen.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Termijn - Dagvaarding - Berekening

De beschikking genomen door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank tijdens de rechtspleging bedoeld in de 
artt. 7 en 8 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers, 
waarbij hij vaststelt dat er geen verzoening is, is niet van die aard dat zij het verval kan dekken als bepaald in 
artikel  864 Ger.W.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Verval - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Geen verzoening - 
Proceshandeling - Exceptie van nietigheid - Dekking - Beschikking

De termijn van artikel  6 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde 
werknemers is een termijn die is voorgeschreven op straffe van verval.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Verval - Termijn - Dagvaarding

Het woord "werkdag" uit artikel  6 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor 
beschermde werknemers moet worden begrepen in de gebruikelijke betekenis van het woord in het 
arbeidsrecht en slaat aldus ook op zaterdagen.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Werkdag - Termijn - Dagvaarding

13 februari 1995S.94.0112.N AC nr. ...

De artt. 1bis, §4, Gezondheids- en veiligheidswet en 21, §4, Bedrijfsorganisatiewet beogen respectievelijk niets 
anders dan de bescherming van de kandidaten die zijn voorgedragen, hetzij bij de verkiezingen bedoeld in 
artikel  1, §4, b, 4, vijfde lid, Gezondheids- en Veiligheidswet hetzij bij de verkiezingen bedoeld in de artt. 20 en 
21 Bedrijfsorganisatiewet.~

Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidatuur - Bedoeling van de wetgeving - Bescherming tegen ontslag

- Artt. 20 en 21 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven
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- Artt. 1 en 1bis Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

In verband met de verkiezingen voor de veiligheidscomité resp. voor de ondernemingsraad, kan een 
kandidatuur bij de verkiezingen voor het ene orgaan niet worden aangemerkt als een volgende kandidatuur op 
grond dat zij werd voorafgegaan door een kandidatuur bij de vorige verkiezingen voor het ander orgaan.~

Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Opeenvolgende verkiezingen - Kandidaat - Verschillende organen - Duur 
van de bescherming

- Art. 1bis, § 4 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

Met eerste of volgende kandidatuur, in de zin van de artt. 1bis, §4, 1e en 3e lid, Gezondheids- en 
Veiligheidswet en 21, §4, 1e en 2e lid, Bedrijfsorganisatiewet, wordt telkens bedoeld de eerste of volgende 
kandidatuur, hetzij bij de verkiezingen voor het comité, hetzij bij de verkiezingen voor de ondernemingsraad.~

Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Opeenvolgende verkiezingen - Kandidaat - Verschillende organen - Eerste 
of volgende kandidatuur

- Art. 21 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 1bis Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

5 december 1994S.94.0029.N AC nr. ...

De werkgever kan, in het geval bedoeld bij artikel  4, §1, Wet 19 maart 1991, door getuigen bewijzen op welke 
dag hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Beoordelingsvrijheid - Bewijs door getuigen - Grenzen

- Artt. 12 en 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

21 november 1994S.94.0054.N AC nr. ...

De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met 
toepassing van artikel  4, §1, wet 19 maart 1991, is geen termijn van rechtspleging in de zin van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken.~

Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Verzoekschrift - Termijn van rechtspleging - Taalgebruik - 
Gerechtszaken

- Art. 40, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 48 Gerechtelijk Wetboek

De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met 
toepassing van artikel  4, §1, Wet van 19 maart 1991, is een fatale termijn waarvan het verstrijken leidt tot 
verval van het recht zelve.~

Beschermde werknemers - Aard - Ontslag om dringende reden - Aanhangigmaking van geschil - Verzoekschrift - Termijn

7 november 1994S.94.0051.N AC nr. ...

Een vonnis inzake ontslag wegens dringende reden van een beschermde werknemer dat uitspraak doet over 
de ontvankelijkheid van de vordering, is een eindvonnis en derhalve vatbaar voor hoger beroep.~

Beschermde werknemers - Hoger beroep - Bijzondere ontslagregeling - Eindvonnis - Dringende reden

- Artt. 10, laatste lid, en 11, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

19 september 1994S.94.0005.F AC nr. ...

Wanneer een werkgever aan een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde lopende 
voortdurende tekortkomingen verwijt, bepaalt hij de datum waarop, naar zijn oordeel, die lopende 
voortdurende tekortkomingen elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf het 
ogenblik waarop zij door de arbeidsgerechten als juist en voldoende zwaarwichtig zouden beoordeeld worden.
~

Beschermde werknemers - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Voortdurende tekortkomingen - Ogenblik

- Art. 4, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
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de kandidaat-personeelsafgevaardigden

OPRICHTING

8 maart 2004S.02.0051.F AC nr. 129

Uit de omstandigheid dat het arbeidsgerecht dient uit te maken of twee of meer juridische entiteiten tezamen 
één technische bedrijfseenheid vormen volgt niet dat de daartoe strekkende rechtsvordering samenvalt met 
het beroep bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 (1). (1) Zie Cass., 25 nov. 1996, AR 
S.96.0006.N, nr 453; 12 feb. 2001, AR S.00.112.F, nr 84 en de noot 1, p. 261; 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F -
S.00.0131.F, nr 564; 27 okt. 2003, AR S.02.0101.F, nr ...; Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake 
sociale verkiezingen, Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, gew. zitt. 1998-1999, nr 1857/1, pp. 1 tot 3; 
artikel  24 Bedrijfsorganisatiewet en artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij Wet van 28 feb. 
1999; zie ook artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij Wet van 17 juni 2002; artt., 8 en 9, K.B. 
van 15 mei 2003.

Oprichting - Vordering in rechte - Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid - Procedure

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 8 en 9 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op 
het werk

- Art. 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Hoger beroep is mogelijk tegen het vonnis dat door de arbeidsrechtbank is gewezen op een beroep, dat buiten 
de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 vastgestelde verkiezingsprocedure is ingesteld en dat ertoe strekt 
de rechter te doen nagaan of twee of meer juridische entiteiten tezamen een technische bedrijfseenheid 
vormen (1). (1) Zie Cass., 25 nov. 1996, AR S.96.0006.N, nr 453; 12 feb. 2001, AR S.00.112.F, nr 84 en de noot 
1, p. 261; 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F - S.00.0131.F, nr 564; 27 okt. 2003, AR S.02.0101.F, nr ...; Wetsontwerp 
houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen, Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, gew. 
zitt. 1998-1999, nr 1857/1, pp. 1 tot 3; artikel  24 Bedrijfsorganisatiewet en artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na 
de wijziging ervan bij Wet van 28 feb. 1999; zie ook artikel  79, Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij 
Wet van 17 juni 2002; artt., 8 en 9, K.B. van 15 mei 2003.

Oprichting - Beroep buiten de verkiezingsprocedure - Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid - Vonnis - Aanleg - 
Hoger beroep

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2001S.00.0118.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische entiteiten verzuimd hebben 
sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe gehouden waren, vooraf moet worden nagaan of zij 
tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot 
organisatie van die verkiezingen het in artikel 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus binnen 
de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (1). (1) Cass., 12 feb. 2001, AR. S.00.0112.F, 
nr 84.

Oprichting - Vordering in rechte - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn

- Artt. 6, 7, 8 en 9 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en 
bescherming op het werk

- Artt. 50, § 3, en 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Artt. 14, § 2, b, en 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

12 februari 2001S.00.0112.F AC nr. ...
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Uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische entiteiten verzuimd 
hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe gehouden waren, vooraf moet nagaan of zij 
tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot 
organisatie van die verkiezingen het in artikel  9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus 
binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (1). (1) De grondslag van de in dit 
arrest vervatte regel, die in de samenvatting wordt weergegeven, is de volgende: de tekst van artikel  9 van het 
K.B. 25 mei 1999, waarin wordt bepaald dat de betrokken werknemers of representatieve organisaties beroep 
kunnen instellen, impliceert dat de werkgever zich vooraf zelf in het toepassingsgebied van de artt. 6, 7 of 8 
van dat koninklijk besluit heeft gebracht, wat niet noodzakelijk het geval is. Te dezen trouwens bleek uit de 
overwegingen van het bestreden vonnis waartegen het eerste, niet gepubliceerde middel vergeefs was 
opgekomen, dat zulks niet het geval was geweest. Zie cass. 28 nov. 1983, AR. 6947, nr. 170; 30 juni 1986, AR. 
5198, nr.681, met concl. van de Heer Lenaerts, toen adv.-gen, in 9 okt. 1989, AR. 6569, nr. 81; 25 nov. 1996, 
AR. S.96.0006.N, nr. 453; zie evenwel cass., 21 maart 1988, AR. 6107, nr. 454.

Oprichting - Rechtsvordering - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn

- Artt. 6, 7, 8 en 9 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en 
bescherming op het werk

- Artt. 50, § 3, en 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Artt. 14, § 2, b, en 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

27 november 1995S.95.0069.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank van de plaats van het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de 
erkenning van technische bedrijfseenheden en over de instelling van ondernemingsraden en 
veiligheidscomités.~

Oprichting - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid en aanleg - Instelling - Bevoegde arbeidsrechtbank - Plaatselijke 
bevoegdheid

- Artt. 8 en 9 KB 12 aug. 1994

- Art. 1, § 4, h en i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 582, 3° en 4°, en 627, 9° Gerechtelijk Wetboek

VERKIEZINGEN

6 december 2004S.04.0106.N AC nr. 592

Het begrip "overgang van onderneming" dat niet nader is omschreven in artikel 21, § 10 van de wet van 20 
september 1948 stemt overeen met het begrip overgang van onderneming in de CAO nr 32bis N.A.R. 7 juni 
1985; voor een overgang of een gedeelte van een overgang van onderneming is vereist dat de overgang plaats 
vindt tussen de natuurlijke of de rechtspersoon die de vroegere werkgever was en de natuurlijke of 
rechtspersoon die ingevolge de overdracht de nieuwe werkgever is van de betrokken werknemers.

Verkiezingen - Oprichting - Ondernemingsraad - Comité voor Preventie en Bescherming - Tewerkgestelde werknemers - 
Berekeningsmethode - Overgang van onderneming

- Artt. 1, 2 en 6 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

- Art. 21, § 10 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

22 oktober 2001S.00.0118.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische entiteiten verzuimd hebben 
sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe gehouden waren, vooraf moet worden nagaan of zij 
tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot 
organisatie van die verkiezingen het in artikel 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus binnen 
de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (1). (1) Cass., 12 feb. 2001, AR. S.00.0112.F, 
nr 84.

Verkiezingen - Organisatie - Vordering in rechte - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn

- Artt. 6, 7, 8 en 9 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en 
bescherming op het werk

- Artt. 50, § 3, en 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
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- Artt. 14, § 2, b, en 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

1 oktober 2001S.01.0014.N AC nr. ...

In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten blijft de niet 
verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij sociale verkiezingen georganiseerd vóór deze afsplitsing, de 
beschermingsmaatregelen bepaald bij de wet van 19 maart 1991 genieten wanneer hij zich bij de volgende 
sociale verkiezingen kandidaat stelt in de nieuwe ontstane technische bedrijfseenheid; deze 
kandidatuurstelling dient niet beschouwd te worden als een eerste kandidatuur met de erbij horende langere 
periode van bescherming maar als kandidatuur van de personeelsafgevaardigde die reeds kandidaat was en 
niet werd verkozen bij de vorige verkiezingen met slechts een periode van bescherming die loopt vanaf de 
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt en 
een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen.

Verkiezingen - Niet verkozen kandidaat - Onderneming - Splitsing van technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten - 
Verkiezingen - Nieuwe kandidatuurstelling - Aard - Bijzondere ontslagregeling - Beschermingsperiode - Beperkte duur

- Art. 21, § 10, 4° en 5° Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 2, § 3, eerste en tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

24 september 2001S.00.0158.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0158.F, AC, 2001, nr ...

Verkiezingen - Kandidaat - Voordracht - Werkgever - Beroep - Grenzen - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

Verkiezingen - Kandidaat - Voordracht - Beroep - Mandaat - Uitoefening - Materiële onmogelijkheid - Verkiesbaarheid - 
Recht - Doel - Beslissing - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt - Wettigheid

Naar recht verantwoord is het vonnis waarbij wordt beslist dat de kandidatuur van een werknemer voor de 
sociale verkiezingen een misbruik van recht inhoudt en dat de representatieve organisatie die ze voorgedragen 
heeft ze moet intrekken, wanneer het op grond van een feitelijke beoordeling beslist dat de werknemer in de 
materiële onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat van personeelsafgevaardigde uit te oefenen en aldus zijn 
recht om zich verkiesbaar te stellen had gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd (1). 
(1) Zie concl. O.M. inz. Nr 5.

Verkiezingen - Kandidaat - Voordracht - Beroep - Mandaat - Uitoefening - Materiële onmogelijkheid - Verkiesbaarheid - 
Recht - Doel - Beslissing - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt - Wettigheid

- Artt. 1134, derde lid, en 1382 Burgerlijk Wetboek

12 februari 2001S.00.0089.F AC nr. ...

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld meer dan drie maanden nadat de 
beslissing van het arbeidsgerecht over een geschil betreffende verkiezingen voor de ondernemingsraden en de 
veiligheidscomités bij gerechtsbrief ter kennis van de eiser is gebracht (1). (1) Cass., 12 feb. 1990, 
AR.6866-6974, nr. 362; zie cass. 24 april 1989, AR. 8550, nr. 481; i.v.m. de datum waarop de kennisgeving van 
een vonnis of arrest is geschied, zie cass., 20 mei 1996, AR. S.95.0087.F, nr. 182, en noot 1, p. 473; 9 dec. 1996, 
volt. terechtz., AR. S.96.0098.N, nr. 494; 20 feb. 1998, AR. F.96.0127.F, nr. 103, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1998, en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

Verkiezingen - Geschillen - Cassatieberoep - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Arbeidsgerecht - Beslissing - 
Kennisgeving

- Art. 79, §§ 1 en 2, 5°, en § 3 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk

- Art. 24, §§ 1 en 2, 5°, en § 3 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 2, 32, 57 en 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 februari 2001S.00.0112.F AC nr. ...
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Uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische entiteiten verzuimd 
hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe gehouden waren, vooraf moet nagaan of zij 
tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot 
organisatie van die verkiezingen het in artikel  9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus 
binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (1). (1) De grondslag van de in dit 
arrest vervatte regel, die in de samenvatting wordt weergegeven, is de volgende: de tekst van artikel  9 van het 
K.B. 25 mei 1999, waarin wordt bepaald dat de betrokken werknemers of representatieve organisaties beroep 
kunnen instellen, impliceert dat de werkgever zich vooraf zelf in het toepassingsgebied van de artt. 6, 7 of 8 
van dat koninklijk besluit heeft gebracht, wat niet noodzakelijk het geval is. Te dezen trouwens bleek uit de 
overwegingen van het bestreden vonnis waartegen het eerste, niet gepubliceerde middel vergeefs was 
opgekomen, dat zulks niet het geval was geweest. Zie cass. 28 nov. 1983, AR. 6947, nr. 170; 30 juni 1986, AR. 
5198, nr.681, met concl. van de Heer Lenaerts, toen adv.-gen, in 9 okt. 1989, AR. 6569, nr. 81; 25 nov. 1996, 
AR. S.96.0006.N, nr. 453; zie evenwel cass., 21 maart 1988, AR. 6107, nr. 454.

Verkiezingen - Organisatie - Rechtsvordering - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn

- Artt. 6, 7, 8 en 9 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en 
bescherming op het werk

- Artt. 50, § 3, en 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Artt. 14, § 2, b, en 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

12 februari 2001S.00.0114.F AC nr. ...

Voor de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité 
voor preventie en bescherming op het werk moet rekening worden gehouden met het aantal personeelsleden 
van de verschillende categorieën in dienst van de onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht 
waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, en niet op een andere dag.

Verkiezingen - Samenstelling van de raad of het comité - Personeelsafgevaardigden - Mandaten - Verdeling - Criterium

- Artt. 25 en 44 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming 
op het werk

29 januari 2001S.00.0081.F AC nr. ...

Verschillende juridische entiteiten worden vermoed een technische bedrijfseenheid te vormen, indien het 
wettelijk bewijs kan worden geleverd; dat vermoeden wordt omgekeerd wanneer de werkgever of de 
werkgevers het bewijs leveren dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, 
kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid.

Verkiezingen - Ondernemingsraad - Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid - Bewijs - Vermoeden - Tegenbewijs

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

8 januari 2001S.00.0105.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank kan binnen het kader van de bijzondere procedure inzake sociale verkiezingen niet 
oordelen of een kiezer die volgens de aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid arbeider is, in 
werkelijkheid een bediende is en op de lijst van de kiezers in de categorie bedienden moet worden geplaatst.

Verkiezingen - Kiezerslijsten - Categorieën - Opstelling - Aangifte bij Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Vakorganisaties - 
Betwisting over inschrijving - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Artt. 15, eerste lid, 27 en 29 KB 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en 
bescherming op het werk

27 november 2000S.00.0076.N AC nr. ...

De rechter mag bij het beoordelen van het bewijs van het bestaan van elementen die wijzen op een sociale 
samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening houden met alle regelmatig voorgebrachte gegevens 
waarvan hij vaststelt dat ze dienstig zijn.

Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid - Juridische entiteiten - Sociale samenhang - Bewijs - Beoordelingsvrijheid

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
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De regel dat het vermoeden uit de wet in verband met verschillende juridische entiteiten geen weerslag mag 
hebben op de continuïteit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande organen, houdt niet in dat 
de bestaande organen bij nieuwe verkiezingen niet mogen worden gewijzigd.

Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid - Juridische entiteiten - Wettelijk vermoeden - Bestaande organen - Werking - 
Nieuwe verkiezingen

- Art. 14, § 2, b, laatste lid Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Eén technische bedrijfseenheid tussen verschillende juridische entiteiten, komt in aanmerking, wanneer de 
belanghebbende die een beroep doet op het vermoeden uit de wet dat meerdere juridische entiteiten één 
technische bedrijfseenheid vormen, het bewijs levert van het bestaan van één van de bepaalde economische 
criteria en van slechts enkele elementen inzake de sociale samenhang tussen de verschillende entiteiten.

Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid - Bestaan - Criteria

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Het vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten werd ingesteld ten gunste van de eiser in 
het geding en niet uitsluitend voor de werknemers of de werknemersorganisaties; wanneer de werkgever zelf 
een beroep doet op het wettelijk vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten moeten de 
werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs aanbrengen om het vermoeden te weerleggen.

Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid - Bestaan - Wettelijk vermoeden - Bewijslast

- zoals vervangen bij art. 16 Wet 5 maart 1999

- zoals vervangen bij art. 6, 2° Wet 5 maart 1999

- Art. 14, § 2, b Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 50 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

13 november 2000S.00.0064.N AC nr. ...

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een 
ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming betreffen de openbare orde.

Verkiezingen - Sociale verkiezingen - Wettelijke bepalingen - Aard - Openbare orde

- Art. 49, tweede lid, 1° Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Art. 14, § 1, tweede lid, 1° Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

6 januari 1997S.95.0131.F AC nr. ...

De opsomming van de voorwaarden en gronden voor het indienen van een bezwaar, als bepaald bij artikel  27, 
eerste lid, K.B. 12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen en, derhalve, van de voorwaarden en gronden voor beroep dat is ingesteld op 
grond van artikel  29, eerste lid, van voornoemd K.B. is limitatief.~

Verkiezingen - Procedure vóór de stemming - Versnelde procedure - Bezwaar - Beroep - Voorwaarden - Gronden - 
Opsomming - Beperking

- Artt. 27, eerste lid, en 29, eerste lid KB 12 aug. 1994

Voor de toepassing van artikel  78, 6°, K.B. 12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk 
voorwerp van het geschil. (Impliciet)~

Verkiezingen - Beroep - Aanleg - Bepaling

- Art. 616 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 78, 6° KB 12 aug. 1994

25 november 1996S.96.0006.N AC nr. ...

Het vonnis gewezen in het kader van een geschil in verband met het instellen van overlegorganen en het 
houden van sociale verkiezingen, is vatbaar voor hoger beroep wanneer de werkgever de aan de 
verkiezingsprocedure voorafgaande handelingen van informatie- en consultatieplicht niet heeft verricht.~
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Verkiezingen - Organisatie - Handelingen die aan de verkiezingsprocedure voorafgaan - Werkgever - Geen informatie noch 
consultatie - Aanleg - Hoger beroep

- Art. 1, § 4, i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24, § 2 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Art. 78, 6° KB 12 aug. 1994

18 december 1995S.95.0082.N AC nr. ...

De vakorganisatie die overeenkomstig artikel  9 K.B., 12 aug. 1994 beroep aantekent bij de arbeidsrechtbank 
tegen de beslissing betreffende de functies van de kaderleden, moet het bewijs leveren van haar bewering dat 
de litigieuze functies geen functies voor kaderleden zijn in de zin van artikel  14, §1, tweede lid, 3°, 
Bedrijfsorganisatiewet.~

Verkiezingen - Werkgever - Bewijslast - Arbeidsrechtbank - Beslissing betreffende functies en lijst van kaderleden - 
Betwisting door vakorganisaties

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

27 november 1995S.95.0069.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank van de plaats van het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de 
erkenning van technische bedrijfseenheden en over de instelling van ondernemingsraden en 
veiligheidscomités.~

Verkiezingen - Erkenning - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid en aanleg - Technische bedrijfseenheden - 
Bevoegde arbeidsrechtbank - Plaatselijke bevoegdheid

- Artt. 8 en 9 KB 12 aug. 1994

- Art. 1, § 4, h en i Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

- Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

- Artt. 582, 3° en 4°, en 627, 9° Gerechtelijk Wetboek

ONDERWIJS

18 november 2004C.02.0264.F AC nr. 554

Sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, de zgn. Schoolpactwet, zijn voordelen 
van sociale aard die aan kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onderwijsorganisatie 
vallen; de beslissing dat sneeuwklassen, die onderwijs verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden 
aan regelmatige leerlingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren en dus geen sociaal voordeel 
vormen, is bijgevolg naar recht verantwoord.

 - Sneeuwklassen - Sociaal voordeel - Begrip

- Art. 33 Wet 29 mei 1959

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 18 nov. 2001, AR C.02.0264.F, AC, 2004, nr ...

 - Sneeuwklassen - Sociaal voordeel - Begrip

7 oktober 2004C.03.0117.F AC nr. 465

Concl. adv.-gen. A. Henkes, vóór Cass., 7 okt. 2004, AR C.03.0117.F, Bull. en Pass., 2004, nr ... .

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
prestaties - Volledig uurrooster - K.B. 8 aug. 1984 - Verordenend besluit

Het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de vraag om advies aan de Raad van State, zonder 
aanvoering van de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid, leidt tot de onwettigheid van het K.B. 
van 8 aug. 1984 (1). (2). (3). (1) Andersl. concl. O.M. (2) Cass. 9 sept. 2002, AR S.00.0125.F, www.cass.be. (3) Bij 
arrest van 29 juni 2000, C.98.0217.F, nr 217, had het Hof het cassatieberoep aangenomen dat gericht was 
tegen de beslissing waarbij dezelfde partijen betrokken waren en volgens welke het begrip ambt met volledige 
prestaties in het hoger muziekonderwijs niet zou zijn omschreven.

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
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prestaties - Volledig uurrooster - K.B. 8 aug. 1984 - Verordenend besluit

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

2 juni 2003C.01.0512.N AC nr. 328

De wetgever heeft met de bepaling van artikel  17, § 3, tweede lid Wet 7 juli 1970 betreffende de algemene 
structuur van het hoger onderwijs slechts beoogt de vaste benoemingen van personeelsleden die vóór 1 
september 1970 benoemd waren, niet in het gedrang te brengen; door die bepalingen heeft hij de bezoldiging 
van de personeelsleden, wiens benoeming aldus veilig was gesteld, niet geregeld en voor die personeelsleden 
geen weddeschaal vastgesteld die niet beantwoordde aan hun titels en ervaring.

 - Personeelsleden - Bezoldiging - Weddeschalen - Verschillen - Houder en niet-houder van vereiste bekwaamheidsbewijzen - 
Wettelijke gelijkstelling - Beperking - Vaste benoeming

- Art. 17, § 3, tweede lid Wet van 7 juli 1970 betreffende algemene structuur van het hoger onderwijs

7 oktober 2002S.00.0127.F AC nr. 508

De regel volgens welke een tijdelijke aanwerving, in een wervingsambt, van een gesubsidieerd personeelslid 
van het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Franse Gemeenschap, van rechtswege eindigt uiterlijk de laatste dag 
van het schooljaar tijdens hetwelk de aanstelling gebeurde, impliceert niet dat elke arbeidsprestatie die door 
het betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, in het kader van een nieuwe aanwerving voor het 
nieuwe schooljaar uitgevoerd wordt.

 - Vrij gesubsidieerd onderwijs - Arbeidsovereenkomst - Einde - Tijdelijk personeel - Verstrijken van de termijn - Laatste dag 
van het schooljaar - Gevolg - Latere arbeidsprestatie

- Art. 32, § 1, 4° Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

Het gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt, bij 
ontstentenis aan een geschrift, vermoed aangeworven te zijn in het ambt, de opdracht of de betrekking die hij 
werkelijk bekleedt; dat vermoeden heeft evenwel niet tot gevolg dat elke arbeidsprestatie die in een inrichting 
voor vrij gesubsidieerd onderwijs verricht wordt, in het kader van die aanwerving wordt uitgevoerd.

 - Vrij gesubsidieerd onderwijs - Arbeidsovereenkomst - Begrip en bestaansvereisten - Personeel - Aanwerving - Ontbreken 
van een geschrift - Gevolg - Vermoeden - Draagwijdte - Beperkt gevolg - Arbeidsprestatie

- Art. 31, derde lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

11 juni 2001S.00.0124.N AC nr. ...

De dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs is geregeld door algemene en 
onpersoonlijke bepalingen, die op die personeelsleden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en 
niet ingevolge een eenzijdige aanstelling (1). (1) Zie cass. 4 okt. 1993, AR S.93.0011.N, nr 393.

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Inrichtende macht - Personeelslid - Dienstbetrekking - Aard

- Artt. 20, eerste lid, 31, tweede lid, en 40, vierde lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs

De gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vrije onderwijsinstelling en het 
personeelslid is uitgesloten in zoverre zij strijdig is met de beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het 
decreet rechtspositie zijn bepaald (1). (1) Zie cass. 26 okt. 1981 (AC 1981-82, nr 139); 23 nov. 1981 (AC 
1981-82, nr 193).

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige 
beëindiging - Gerechtelijke ontbinding - Beperking

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

Het decreet Rechtspositie sluit de toepassing van de gerechtelijke ontbinding principieel niet uit; zowel de vrije 
gesubsidieerde onderwijsinstelling als de in het decreet bedoelde personeelsleden kunnen principieel de 
ontbinding in rechte vorderen van de arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie cass. 26 okt. 1981 (AC 1981-82, nr 139); 
23 nov. 1981 (AC 1981-82, nr 193).

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige 
beëindiging - Gerechtelijke ontbinding

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

2 april 2001C.98.0450.N AC nr. ...
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Tijdsbonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs kunnen worden toegekend 
wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden die inzake aanwerving en benoeming gelden en 
diploma's dienen aangenomen te worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen 
inzake bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt boden (1). (1) Art. 2, § 1, Wet 16 juni 1970 vóór de 
wijziging door de wet van 22 maart 1994.

 - Leden - Pensioenen - Diplomabonificaties - Toekenning

- Art. 2, § 1 Wet 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het 
onderwijs

19 februari 2001C.99.0183.N AC nr. ...

Het enkel bestaan van een op de werkgever rustende verplichting het loon met inbegrip van de daarop 
verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verhindert niet 
noodzakelijk dat die betalingen voor de werkgever een schade kunnen uitmaken (1). (1) Vgl. cass., 13 oktober 
1993, A.R. P.93.0394.F (AC, 1993, nr. 408); cass., 24 april 1996, A.R. P.95.0977.F (AC, 1996, nr. 123); cass., 9 
maart 1999, A.R. P.96.0340.N (AC, 1999, nr. 140).

 - Overheid - Werkgever - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Betaling wedde en bijdragen - Schade 
werkgever

29 juni 2000C.98.0217.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 29 juni 2000, AR C.98.0217.F, AC 2000, nr ...

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
prestaties - Volledig uurrooster

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
prestaties - Bijkomende uren - Bezoldiging - Berekening

De beslissing dat het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven is in het hoger muziekonderwijs en 
dat niet wordt gepreciseerd bij welk aantal uren de bijkomende uren kunnen worden gevoegd, is niet naar 
recht verantwoord aangezien uit de toepasselijke wetgeving blijkt dat een volledig uurrooster in het hoger 
kunstonderwijs 12 lesuren per week telt en dat de maximum 6 bijkomende uren die tegen 50 pct. worden 
betaald, die zijn welke daarbij kunnen worden gevoegd (1).

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
prestaties - Bijkomende uren - Bezoldiging - Berekening

- Art. 1 KB 8 aug. 1984

- Art. 77, § 1 Wet 24 sept. 1976

 - Franse Gemeenschap - Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige 
prestaties - Volledig uurrooster

- Art. 1 KB 8 aug. 1984

- Art. 77, § 1 Wet 24 sept. 1976

22 mei 2000S.98.0154.F AC nr. ...

Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden 
van het vrij gesubsidieerd onderwijs stelt de met redenen omklede opzeggingstermijn vast waarbinnen een 
tijdelijk aangeworven en niet prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat artikel bepaalt 
het bedrag niet van de vergoeding die de inrichtende macht verschuldigd is wanneer zij een personeelslid 
ontslaat zonder de met redenen omklede termijn in acht te nemen (1). (1) Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 
A feb. 1993 bevat geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel  39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet. Zie 
ontwerp van decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs. Verslag ingediend door PH. CHARLIER namens de Commission de l'enseignement, de la formation et 
de la recherche, Gedr. St. Franse Gemeenschapsraad, zitt. 1992-1993, nr. 61/2, bijlage 3, blz. 68.

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidsovereenkomst - Einde - Tijdelijk personeel - Ontslag - Opzegging - Met redenen 
omklede opzeggingstermijn - Niet-inachtneming - Inrichtende macht - Vergoeding

- Art. 36, § 1, eerste lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993

22 november 1999S.99.0052.F AC nr. ...

P. 1601/30476-9-2016



Het personeelslid van het onderwijs of van een psycho-medisch-sociaal centrum, dat een 
loopbaanonderbrekingsuitkering geniet, mag zich naar het buitenland begeven op voorwaarde dat hij zijn 
woonplaats in België behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn hoofdverblijfplaats behoudt.

 - Personeelslid - Beroepsloopbaan - Onderbreking beroepsloopbaan - Werkloosheid - Onderbrekingsuitkering - Recht - 
Voorwaarden - Woonplaats

- Artt. 102 en 103 Burgerlijk Wetboek

- Art. 10, eerste lid KB 12 aug. 1991

14 juni 1999S.98.0161.N AC nr. ...

Het begrip "personeelsleden", in de zin van artikel  23 van het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd 
onderwijs, vereist niet dat de personeelsleden in het schooljaar van hun aanvraag tot tijdelijke aanstelling bij 
voorrang, noodzakelijk nog in dienst moeten zijn bij de onderwijsinstelling alwaar zij op die voorrang 
aanspraak maken.~

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Tijdelijke aanstelling - Voorrangsregeling - Voorwaarden - Personeelslid

- Art. 23, § 1, eerste lid, 1° en 2° Decr. van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch sociale centra

12 april 1999S.98.0044.N AC nr. ...

Uit het onderling verband tussen artikel  23, § 1 Decr. Vl. 27 maart 1991, dat een voorrangsregeling instelt 
gegrond op dienstanciënniteit en § 2 van dit decreet overeenkomstig welke de diensten waaraan een einde is 
gesteld door een ontslag, niet in aanmerking komen voor de dienstanciënniteit en de regeling bepaald in 
artikel 21, § 1, f) van hetzelfde decreet die in tijdelijke aanstellingen van telkens een schooljaar voorziet, volgt 
dat de diensten bedoeld in artikel  23, § 2, waaraan een einde is gemaakt door ontslag, diensten zijn die 
gepresteerd werden tijdens het schooljaar waarvoor de aanstelling werd gedaan, en dat die diensten niet in 
aanmerking komen voor de berekening van de dienstanciënniteit bepaald in artikel  23, § 1; diensten die niet 
tijdens dat schooljaar werden gepresteerd niet vallen onder het bepaalde van artikel  23, § 2 Dec. Vl. 27 maart 
1991.~

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Voorrangsregelingdecreet - Decreet 27 maart 1991 - Anciënniteit

- Artt. 21, § 1, f), 23, §§ 1 en 2, en 76, § 3 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch sociale centra

14 december 1998S.98.0028.N AC nr. ...

Uit het onderling verband tussen artikel  23, § 1 Decr. Vl. Gem. 27 maart 1991, dat een voorrangsregeling 
instelt gegrond op dienstanciënniteit en § 2 van dit decreet overeenkomstig welke de diensten waaraan een 
einde is gesteld door een ontslag, niet in aanmerking komen voor de dienstanciënniteit en de regeling bepaald 
in artikel 21, § 1, f) van hetzelfde decreet die in tijdelijke aanstellingen van telkens een schooljaar voorziet, 
volgt dat de diensten bedoeld in artikel  23, § 2, waaraan een einde is gemaakt door ontslag, diensten zijn die 
gepresteerd werden tijdens het schooljaar waarvoor de aanstelling werd gedaan, en dat die diensten niet in 
aanmerking komen voor de berekening van de dienstanciënniteit bepaald in artikel  23, § 1; diensten die niet 
tijdens dat schooljaar werden gepresteerd vallen niet onder het bepaalde van artikel  23, § 2 Dec. Vl. Gem. 27 
maart 1991.

 - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Voorrangsregelingdecreet - Decreet 27 maart 1991 - Anciënniteit

- Artt. 21, § 1, f), 23, §§ 1 en 2, en 76, § 3 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch sociale centra

2 maart 1998S.97.0094.N AC nr. ...

De uitgestelde bezoldiging die tijdens de schoolvakantieperiode betaalbaar is aan het onderwijzend tijdelijk 
personeel in toepassing van het K.B.  nr 63 van 20 juli 1982, is loon in de zin van artikel   46, § 1, 4° 
Werkloosheidsbesluit 1991 en sluit het genieten van werkloosheidsuitkeringen uit.

 - Vlaamse Gemeenschap - Bezoldigingsregels - Leerkracht - Schoolvakantieperiode - Uitgestelde bezoldiging - 
Werkloosheid - Recht op uitkering - Werkloosheidsbesluit - Loonbegrip

- Art. 7, § 1, 3° KB nr 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het 
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs 
voor sociale promotie of met beper

- Artt. 44 en 46, § 1, 4° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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18 december 1997C.97.0248.N AC nr. ...

Zo de rechtspositie van de personeelsleden van een gesubsidieerde vrije hogeschool in ruime mate wordt 
bepaald door het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, nu die personeelsleden 
onder een statuut zijn geplaatst waarvan de partijen niet naar eigen goeddunken kunnen afwijken, houdt die 
beperking van de contractuele vrijheid van de partijen niet in dat hun verhouding haar privaatrechtelijke en 
contractuele aard verliest als die verhouding ontstaan is uit een arbeidsovereenkomst tussen een 
privaatrechtelijke instelling en haar werknemers.

 - Statuut - Onderwijzend personeel - Vlaamse Gemeenschap - Arbeidsovereenkomst - Hogescholen - Gesubsidieerde vrije 
hogeschool - Dienstbetrekking - Rechtsgevolg

6 oktober 1997S.97.0003.N AC nr. ...

De bijzondere vastheid van betrekking van het administratief of technisch personeelslid van een vrije 
universiteit, als gevolg van een beperking van het ontslagrecht tot het ontslag om dringende reden, verhindert 
de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst niet vóór de pensioengerechtigde leeftijd van diens 
werknemer tot diens ontslag over te gaan zonder daartoe een reden te moeten opgeven, maar bemoeilijkt 
enkel de uitoefening van het ontslagrecht.

 - Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Vastheid van betrekking - 
Dienstverband - Arbeidsovereenkomst - Ontslagrecht

- Art. 41 Wet 27 juli 1971

De werknemer die geniet van het wettelijk recht op vastheid van betrekking en niettemin zonder dringende 
reden ontslagen wordt kan aanspraak hebben op een vergoeding bepaald in het wettelijk statuut of bij 
ontstentenis van zulk een bepaling, door de rechter; die vergoeding toegekend wegens het niet-nakomen van 
een verbintenis niet te ontslaan, houdt geen verband met de opzeggingsvergoeding die wordt toegekend 
wegens de niet-naleving van de opzegtermijnen bedoeld in artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet.~

 - Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Vastheid van betrekking - 
Miskenning - Dienstverband - Arbeidsovereenkomst - Ontslag zonder dringende reden - Bijkomende schadevergoeding

- Artt. 39 en 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 41 Wet 27 juli 1971

Het gelijkwaardig personeelsstatuut van de door de Staat gesubsidieerde universitaire instelling kan afwijken 
van de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre die afwijkingen nodig zijn om de 
wettelijke vereiste gelijkwaardigheid te bereiken.~

 - Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Gelijkwaardigheid - Dienstverband - 
Contractueel - Arbeidsovereenkomstenwet - Afwijkingen

- Art. 41 Wet 27 juli 1971

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - 
Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

De toelage waarvan sprake is in artikel  38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel van de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de 
rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die vòòr 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met 
uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen.~

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Pensioenen - Toelage - Rustpensioen - Inrustestelling - 
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Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de 
weddetoelage die wordt betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting.

 - Gesubsidieerde inrichtingen - Weddetoelagen - Begrip - Personeel - Openbaar vervoer - Spoorwegen - Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale abonnementen - Werkgever - Bijdrage - Aard

- Artt. 25, 29 en 36 Wet 29 mei 1959

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

27 januari 1997S.96.0087.N AC nr. ...

Bij deeltijdse loopbaanonderbreking van personeelsleden van het onderwijs en psycho-medische sociale 
centra is de cumulatie van de onderbrekingsuitkeringen met een zelfstandige activiteit verboden ongeacht het 
aantal jaren gepresteerde zelfstandige activiteit.~

 - Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan - Deeltijdse onderbreking - Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - 
Zelfstandige activiteit - Duur - Verbod

- Artt. 6, § 1, tweede lid, en 7, eerste lid KB 12 aug. 1991

De sanctie van terugvordering van betaalde onderbrekingsuitkeringen voor de werknemer die meer dan 2 jaar 
zelfstandige activiteit telt, zonder hiervan de inspecteur vooraf op de hoogte te hebben gebracht, is enkel van 
toepassing bij volledige loopbaanonderbreking.~

 - Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan - Volledige onderbreking - Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - 
Zelfstandige activiteit - Overschrijding maximum duur - Voorafgaandelijke verplichte kennisgeving inspecteur - Sanctie - 
Toepassingsgebied

- Art. 7, eerste en tweede lid KB 12 aug. 1991

Het werkloosheidsbesluit 1991, dat voorziet in de wijziging van de beslissing inzake het recht op uitkeringen 
die ten onrechte werden toegekend door een vergissing van het werkloosheidsbureau is niet toepasselijk op 
de beslissingen waarbij in het kader van het K.B. van 12 augustus 1991, aan personeelsleden van het onderwijs 
die hun beroepsloopbaan hebben onderbroken en die dus niet werkloos zijn, onterecht 
onderbrekingsuitkeringen werden toegekend.~

 - Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkeringen - Ten onrechte toegekend - Vergissing 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Terugvordering onverschuldigde betaling - Wettelijke basis

- Art. 149, 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

3 oktober 1996C.95.0374.F AC nr. ...

Geen enkele voorwaarde voor de toekenning van weddetoelagen, opgesomd in artikel  28 Wet 29 mei 1959 
tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onderwijswetgeving, impliceert dat de Franse 
Gemeenschap over enige beoordelingsbevoegdheid beschikt, wanneer zij moet nagaan of aan die 
voorwaarden is voldaan; de inrichtende macht van de onderwijsinrichtingen ontleent zijn recht om 
weddetoelagen toe te kennen aan artikel  28 van de Wet van 29 mei 1959 zelf en niet aan de administratieve 
akte van de Franse Gemeenschap die het bestaan van dat recht erkent.

 - Toelagen - Weddetoelagen - Toekenning - Franse Gemeenschap - Beoordelingsbevoegdheid - Inrichtende macht - 
Subjectief recht - Grondslag

- Art. 28 Wet 29 mei 1959

Art.24, § 3, Wet 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving heeft niets te 
maken met het geval waarin de weddetoelage wordt ingehouden voor een onderwijzer die de in artikel  28, 3° 
van dezelfde wet vastgestelde voorwaarde niet vervult.~

 - Gesubsidieerde inrichtingen - Toelagen - Opneming - Weddetoelagen - Toekenning - Inhouding

- Artt. 24, § 3, en 28, 3° Wet 29 mei 1959

Vermits de regels betreffende de administratieve akten van erkenning van toepassing zijn op de toekenning 
van weddetoelagen, kan de toekenning te allen tijde ingehouden worden wanneer de voorwaarden inzake de 
bevoegdheidsbewijzen vereist voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs niet zijn vervuld.~

 - Toelagen - Weddetoelagen - Toekenning - Personeel - Vereiste bevoegdheidsbewijzen - Franse Gemeenschap - Inhouding
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- Art. 28, 3° Wet 29 mei 1959

Noot J.F.L., onder Cass. 3 okt. 1996, A.R. C.95.0374.F, AC 1996, nr...~

 - Toelagen - Weddetoelagen - Toekenning - Franse Gemeenschap - Beoordelingsbevoegdheid - Inrichtende macht - 
Subjectief recht - Grondslag

 - Gesubsidieerde inrichtingen - Toelagen - Opneming - Weddetoelagen - Toekenning - Inhouding

 - Toelagen - Weddetoelagen - Toekenning - Personeel - Vereiste bevoegdheidsbewijzen - Franse Gemeenschap - Inhouding

24 juni 1996S.95.0090.F AC nr. ...

In de zin van artikel  124, 1ste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1963 en van artikel   1, K.B.  8 aug.  1986 
betreffende de toekenning van wachtuitkeringen aan jonge werknemers die hun studies beëindigd hebben, 
wordt verstaan onder studies met een volledig leerplan van de secundaire cyclus, de studies die gevolgd 
werden in het secundair onderwijs met volledig leerplan dat gedurende veertig weken per jaar naar rato van 
ten minste achtentwintig wekelijkse lesuren en oefeningen van vijftig minuten aan regelmatige leerlingen 
wordt verstrekt;  die studies omvatten geen buiten de onderwijsinstelling bij particulieren gevolgde stages.

 - Secundair onderwijs - Secundair onderwijs met een volledig leerplan - Lestijd van vijftig minuten - Begrip - Werkloosheid - 
Jonge werknemers

- Art. 1 KB 29 juni 1984

- Artt. 1 en 2 KB 8 aug. 1986

- Art. 124, 1ste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

De toelage waarvan sprake is in artikel  38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel van de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de 
rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met 
uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen.

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioenen - Toelage - Inrustestelling - 
Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioenen

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - 
Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

Art. 37 Wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen heeft betrekking 
op de rust- en overlevingspensioenen van de professoren, die vanaf 1 juli 1971 zijn benoemd; het beoogt 
geenszins de pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die vóór die datum in ruste zijn 
gesteld, welke pensioenen worden geregeld bij artikel  38 van die wet.~

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioenen - Wet 27 juli 1971 - Artikel 38 - 
Toepassingsgebied

- Art. 16 KB nr 23 van 27 nov. 1978

- Artt. 37 en 38 Wet 27 juli 1971

- Artt. 5sexies, 5septies Wet 30 juli 1879

- Artt. 5bis,5quater, 5quinquies Wet 30 juli 1879

 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioenen - Wet 27 juli 1971 - Artikel 37 - 
Toepassingsgebied

- Art. 16 KB nr 23 van 27 nov. 1978

- Artt. 37 en 38 Wet 27 juli 1971

- Artt. 5sexies, 5septies Wet 30 juli 1879

- Artt. 5bis,5quater, 5quinquies Wet 30 juli 1879

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.
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 - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - 
Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Overlevingspensioen - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

Art. 7 K.B. van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven 
van het patrimonium van de universitaire instellingen is onwettig, in zoverre daarin, enerzijds, een toelage 
bestemd voor het ten laste nemen van de overlevingspensioenen van de leden van het onderwijzend 
personeel die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, als een ontvangst van publieke oorsprong (post 111), en, 
anderzijds, die overlevingspensioenen, als aanwending van ontvangsten van publieke oorsprong (post 211), 
worden opgegeven.

 - Universitaire instellingen - Patrimonium - Ontvangst - Uitgaven - Bestanddelen - K.B. 8 april 1976 - Artikel 7 - Wettigheid

- Art. 7 KB 8 juli 1976

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

19 oktober 1995C.95.0059.N AC nr. ...

Wanneer een personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is door een ongeval veroorzaakt 
door de schuld van een derde, de overheid niet in zijn rechten heeft doen treden tegen hem die het ongeval 
heeft veroorzaakt, kan de overheid de wettelijke indeplaatsstelling niet aanvoeren om van de verzekeraar van 
degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling te verkrijgen van de weddetoelagen die, ingevolge 
een statutaire verplichting, voor de aan het ongeval te wijten periodes van afwezigheid aan de getroffene zijn 
betaald.~

 - Vereisten - Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde - Periodes van afwezigheid - 
Weddetoelagen uitbetaald door de overheid - Substitutie in de rechten van de getroffene

- Art. 18 KB 15 jan. 1974

- Art. 1250, 1° Burgerlijk Wetboek

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

 - Draagwijdte - Uitvoerende macht - Ministeriële circulaire - Bezoldigingsregeling

In beginsel bevat een ministeriële circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan 
boven een K.B., o.m. inzake het geldelijk statuut in het onderwijs.~

 - Draagwijdte - Uitvoerende macht - Ministeriële circulaire - Bezoldigingsregeling

- Artt. 5, c, en 44bis KB 15 april 1958

- Artt. 37 en 107, tweede lid Grondwet 1994

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)

28 december 2004P.04.1647.F AC nr. 628

Het begrip "precieze feiten" op grond waarvan de bewakingsmaatregel van artikel 90ter Sv. kan worden 
bevolen ten aanzien van personen van wie wordt vermoed dat zij geregeld in verbinding staan met de 
verdachte, staat niet gelijk met het begrip aanwijzing van schuld.

 - Bewakingsmaatregel - Telefoontap - Personen waarvan wordt vermoed dat zij geregeld in verbinding staan met een 
verdachte - Precies feit

- Art. 90ter, § 1, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Het arrest dat beslist dat de subsidiariteitsvereiste in artikel 90ter, § 1, Sv., aanwezig is ten aanzien van de 
verdachte zonder dat dit ook het geval is voor de derde die geregeld met hem in verbinding staat, schendt de 
voormelde bepaling niet.

 - Bewakingsmaatregel - Telefoontap - Subsidiariteitsvereiste - Omvang - Vaststelling t.a.v. de verdachte

- Art. 90ter, § 1, tweede lid Wetboek van Strafvordering

1 december 2004P.04.1305.F AC nr. 581
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De regelmatigheid van een huiszoeking is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er ernstige aanwijzingen 
van schuld bestaan t.a.v. de persoon in wiens woonplaats of bureau de huiszoeking wordt verricht; het is 
immers voldoende dat de onderzoeksrechter over gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die 
plaatsen stukken of voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid m.b.t. de 
in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven (1). (1) Eiser was beroepsjournalist. Hij had de 
onderzoeksrechter verzocht om opheffing van het beslag en van de verzegeling van stukken die hem of zijn 
werkgever, een buitenlands politiek weekblad waarvan hij de correspondent in België was, toebehoorden. In 
zijn verzoekschrift betwistte hij zowel de regelmatigheid van die maatregelen als de opportuniteit ervan, en 
betoogde m.n. "dat er geen enkele precieze en overeenstemmende aanwijzing is aangevoerd op grond 
waarvan wettig kan worden aangenomen dat hij de wet op welke manier dan ook heeft geschonden". De 
onderzoeksrechter verwierp die vordering, op grond, o.m., dat "verweerders hypothese niet standhoudt na 
lezing van de OLAF-aangifte, die in het dossier van de rechtspleging is opgenomen, en waarvan verzoeker voor 
het overige geen inzage heeft genomen". Verzoeker heeft tegen die beschikking hoger beroep ingesteld. Voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde hij dat de door de onderzoeksrechter bevolen maatregelen 
noch regelmatig noch opportuun waren en verzocht hij de appèlrechters toezicht te houden op de 
regelmatigheid van die onderzoekshandelingen, met toepassing van artikel  235bis Sv. Het bestreden arrest 
verklaarde het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, na m.n. te hebben vermeld dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling "zonder voorbehoud verwijst naar de pertinente motivering van de 
onderzoeksmagistraat, die ze overneemt en hier als weergegeven beschouwt...". In zijn conclusie oordeelde 
het O.M. dat de appèlrechters hun beslissing aldus gegrond hadden op stukken waarvan eiser niet had kunnen 
kennisnemen, in strijd met het algemeen beginsel van het recht van verdediging en concludeerde het tot 
cassatie met verwijzing.

 - Onderzoeksrechter - Huiszoekingsbevel - Regelmatigheid - Voorwaarde - Ernstige aanwijzingen van schuld

2 november 2004P.04.0605.N AC nr. 520

De onderzoeksrechter wordt pas ontlast door de beslissing waarbij de raadkamer haar rechtsmacht uitput met 
betrekking tot de strafvordering (1). (1) Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17.

 - Onderzoeksrechter - Afsluiting van het onderzoek - Ontlasting

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

26 oktober 2004P.04.1129.N AC nr. 509

Nu de vermelding in het bevel tot huiszoeking van de bewoner van de woning slechts één van de mogelijke 
gegevens is die de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is gelast, moeten 
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige 
opsporingen en inbeslagnemingen hij zelf in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het 
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan, houdt de loutere vermelding van de naam van 
de vermoede bewoner niet noodzakelijk een beperking in voor de huiszoeking in de vermelde woning (1). (1) 
Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485 met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS; 26 maart 2002, AR 
P.01.1642.N, nr 204.

 - Huiszoeking - Bevel tot huiszoeking - Vermelding van bewoner van woning

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

Onder het begrip woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet worden verstaan de plaats die een persoon 
bewoont om er zijn verblijf of  zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft 
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven (1). (1) 
Cass., 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713.

 - Huiszoeking - Woning

- Art. 87 Wetboek van Strafvordering

- Art. 15 Grondwet 1994

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet preciseren waar de huiszoeking moet worden uitgevoerd en dit 
normaal gebeurt door de vermelding van het adres en de naam van de bewoner, vereisen noch artikel 89bis 
Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling dat het bevel tot huiszoeking de naam van de 
bewoner vermeldt (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485 met concl. van adv.-gen. 
BRESSELEERS; 26 maart 2002, AR P.01.1642.N, nr 204.

 - Huiszoeking - Bevel tot huiszoeking - Vermeldingen

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering
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13 oktober 2004P.04.1115.F AC nr. 479

Ambtenaren van de Franse Gemeenschap die, op vordering van de onderzoeksrechter, technische bijstand 
hebben verleend in het kader van een gerechtelijk onderzoek betreffende het frauduleus bekomen of 
aanwenden van subsidies die door die Gemeenschap waren toegekend, zijn niet belast met een opdracht van 
gerechtelijke expertise, noch met een privé expertise, in de zin van de wet van 21 februari 1985 tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen (1). (1) De ten laste gelegde feiten betreffen valsheid in geschriften, oplichting en verduistering ten 
nadele van met name de Franse Gemeenschap, in het kader van de activiteiten van een gesubsidieerd toneel.

 - Gerechtelijke expertise - Privé expertise - Technische bijstand - Verschil

- Artt. 78 en 82 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

- Artt. 34 en 37 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

13 oktober 2004P.04.1120.F AC nr. 480

Het recht om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen, als bepaald bij artikel 127, vierde lid, Sv., kan 
slechts eenmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging worden uitgeoefend; er geldt 
slechts een andere regeling als het resultaat van die bijkomende onderzoekshandeling het openbaar ministerie 
ertoe heeft aangezet zijn vordering te wijzigen (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621.

 - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het 
onderzoek - Wijziging aan de vorderingen van het openbaar ministerie - Nieuw verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

- Art. 127, vierde lid Wetboek van Strafvordering

6 oktober 2004P.04.1119.F AC nr. 463

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart dat ertoe strekt om met toepassing van artikel 61quater van het 
Wetboek van Strafvordering, de opheffing door de onderzoeksrechter te verkrijgen van het beslag dat op 
verzoek van een buitenlandse overheid is gelegd op bankrekeningen die op naam van verzoeker waren 
geopend (1). (1) Zie Cass., 17 nov. 1999, AR P.99.1540.F, nr 611 en 30 mei 2000, AR P.00.0478.N, nr 331.

 - Onderzoeksrechter - Buitenlandse overheid die om beslag verzoekt - Verzoek tot opheffing - Verwerping - Hoger beroep - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2004P.04.0991.N AC nr. 454

Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor zover hij tegen deze beschikking hoger 
beroep kon instellen (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20, Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 
442; Cass. 9 maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

 - Onderzoeksrechter - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Hoger beroep van de minderjarige - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een minderjarige 
verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet ontvankelijk verklaart in zoverre 
het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, 
Wetboek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep 
open (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20; Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 442; Cass., 9 
maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

 - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Bezwaren - Hoger beroep van de minderjarige - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2004P.04.1122.N AC nr. 455
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Concl. adv.-gen. TIMPERMAN, Cass., 5 okt. 2004, AR P.04.1122.N, AC, 2004, nr ... .

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Draagwijdte - Verzegeling - Voorwaarden

Vermits het al dan niet opheffen van een beslag of van de ermee gelijkgestelde verzegeling kan beantwoorden 
aan andere noodwendigheden dan deze die het leggen ervan verantwoorden, zijn de artikelen 35 en 89 van 
het Wetboek van Strafvordering enkel toepasselijk op het leggen van een beslag en niet op de opheffing ervan, 
waarop enkel artikel 61quater, van hetzelfde wetboek van toepassing is (1). (1) Zie artikel 28sexies, § 3 wat het 
opsporingsonderzoek betreft.

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Draagwijdte - Verzegeling - Voorwaarden

- Artt. 35, 61quater, § 3 en 89 Wetboek van Strafvordering

9 juni 2004P.04.0424.F AC nr. 313

Art. 127 Sv. bepaalt niet welke gegevens het verslag van de onderzoeksrechter bij de regeling van de 
rechtspleging moet bevatten.

 - Regeling van de rechtspleging - Verslag van de onderzoeksrechter

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

Het beroepsgeheim waaraan artikel  458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de noodzaak 
volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling noch 
artikel  8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken die 
betrekking hebben op de verdachte activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de 
onderzoeksrechter voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks- en 
vonnisgerechten.

 - Onderzoeksrechter - Verdachte activiteiten van een advocaat - Inbeslagname van stukken - Beroepsgeheim

- Art. 458 Strafwetboek

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

11 mei 2004P.04.0327.N AC nr. 251

Artikel 125 Tarief Strafzaken heeft niets uitstaande met het gebruik van een stuk uit een strafdossier door het 
openbaar ministerie of de politie.

 - Aanwending door het openbaar ministerie of de politie van een proces-verbaal uit een ander strafdossier - Artikel 125 
Tarief Strafzaken - Toepasselijkheid

21 april 2004P.04.0124.F AC nr. 211

De maatregel van opsporing van telefoongesprekken, die betrekking heeft op een periode die verlopen was op 
het ogenblik dat ze werd voorgeschreven, hoeft niet het voorwerp uit te maken van een beschikking die 
beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel  88bis, Sv.

 - Opsporing van telefoongesprekken - Opsporing in het verleden

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

10 maart 2004P.03.1233.F AC nr. 137

De in de artt. 38 en 39 Sv. bedoelde vormvereisten zijn noch substantieel noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven (1). (1) Zie Cass., 14 jan. 1952 (AC, 1952, 236); 8 jan. 1988, AR 6366, nr 282.

 - Opsporingen ten huize en huiszoekingen - Vormvereisten

- Artt. 38 en 39 Wetboek van Strafvordering

9 maart 2004P.03.1378.N AC nr. 132

De rechter in de politierechtbank oordeelt onaantastbaar en zonder mogelijkheid tot verhaal of hij de 
toestemming geeft of weigert aan de sociale inspecteurs om toegang te hebben tot de bewoonde lokalen 
waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan 
de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen.

 - Huiszoeking - Sociale inspectie - Toegang tot bewoonde lokalen - Voorwaarde - Machtiging van de rechter in de 
politierechtbank - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 4, § 1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet

- Art. 15 Grondwet 1994
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De stukken die de politierechter hebben toegelaten de aanvraag, uitgaande van de sociale inspecteur en 
strekkende tot het bekomen van machtiging tot betreding van bewoonde lokalen op basis van gegronde 
vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk, te beoordelen, moeten zich niet in het strafdossier bevinden.

 - Huiszoeking - Sociale inspectie - Toegang tot bewoonde lokalen - Voorwaarde - Machtiging van de rechter in de 
politierechtbank - Stukken voorgelegd aan de rechter - Samenstelling van het strafdossier

- Art. 4, § 1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet

- Art. 15 Grondwet 1994

9 maart 2004P.03.1551.N AC nr. 133

Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat onmiddellijk cassatieberoep 
door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de 
regeling van de rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk 
is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539 Wetboek 
van Strafvordering (1) (2). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20. (2) Cass., 4 sept. 2001, AR 
P.01.0685.N, nr 442.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

24 februari 2004P.03.1539.N AC nr. 98

De artikelen 46bis, 88bis, 88ter en 88quater, Sv. zijn enkel van toepassing op daden van opsporing en van 
onderzoek.

 - Telecommunicatie en informatica - Daden van opsporing en onderzoek

23 december 2003P.03.1352.N AC nr. 667

De rechter beoordeelt in feite onaantastbaar of een persoon voor het op hem uitgevoerde radiologisch 
onderzoek toestemming heeft gegeven.

 - Radiologisch onderzoek - Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te ondergaan - Beoordeling in feite door 
de rechter

16 december 2003P.03.1087.N AC nr. 653

Uit het onderlinge verband van de artikelen 61, § 1, eerste lid, en 63, eerste lid, 1°, Btw-wetboek volgt dat de 
in artikel 63, eerste lid, 1°, van dat wetboek bedoelde controlemaatregel te onderscheiden is van de in artikel 
61, § 1, eerste lid, van dat wetboek bedoelde controlemaatregel en dat artikel 63, eerste lid, 1°, Btw-wetboek 
beoogt aan de bevoegde ambtenaren een onderzoeksbevoegdheid te verlenen die zij niet uit artikel 61, § 1, 
eerste lid, van dat wetboek putten; hieruit volgt dat de bevoegde ambtenaren, krachtens artikel 63, eerste lid, 
1°, Btw-wetboek, het recht hebben na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de ruimten waar de 
activiteit wordt uitgeoefend alsook de boeken en stukken die zij aldaar aantreffen, te onderzoeken, zonder 
voorafgaand om de voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken.

 - Belasting over de toegevoegde waarde - Fiscale ambtenaren - Onderzoeksbevoegdheid - Vrije toegang tot de ruimten 
waar de activiteit wordt uitgeoefend - Onderzoek van de aldaar aangetroffen boeken en stukken

9 december 2003P.03.1573.N AC nr. 635

De huiszoeking is een dwangmaatregel op de woonplaats, maar niet op de persoon van degene die de 
woonplaats betrekt; de enkele omstandigheid dat in de woonplaats van een verdachte in zijn aanwezigheid 
een huiszoeking plaatsvindt, houdt niet in dat die verdachte geen vrijheid van komen en gaan meer geniet (1). 
(1) Zie Cass., 18 maart 1998, AR P.98.0339.N, nr 153; 21 nov. 2001, AR P.01.1538.F, nr 636.

 - Huiszoeking - Begrip

- Art. 2, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 november 2003P.03.1119.N AC nr. 598

De enkele omstandigheid dat de beklaagde aanvoert dat het hem ten laste gelegde misdrijf het gevolg is van 
provocatie door de politie, brengt niet met zich mee dat alle vertrouwelijke informatie waarover het openbaar 
ministerie beschikt in verband met misdadige activiteiten die het misdrijf voorafgaan, aan de rechter moet 
worden overgelegd (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0561.N, nr 667.
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 - Aanvoering door beklaagde van politionele uitlokking - Vertrouwelijke informatie waarover het openbaar ministerie 
beschikt - Overlegging aan rechter

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de eindbeslissing, 
ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde 
verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan 
van voldoende bezwaren om die verwijzing te motiveren (1). (1) Cass., 29 jan. 2003, AR P.02.1368.F, nr ...; 26 
maart 2003, AR P.03.0208.F en P.03.0136.F, nrs ...  en ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Beslissing over het 
bestaan van voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter 
niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende vorderingen te nemen, maar ook door in zijn 
vordering met het oog op de regeling van de rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de 
onderzoeksrechter aanhangig waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (1). (1) Zie Cass., 17 jan. 
2001, AR P.00.1570.F, nr 32.

 - Regeling van de rechtspleging - Openbaar ministerie - Vorderingen tot verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter 
oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

24 september 2003P.03.1217.F AC nr. 452

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen met toepassing van artikel  29, § 3, Wet 5 aug. 2003 
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, is niet bevoegd om uitspraak te 
doen over de ontvankelijkheid van burgerlijke-partijstellingen.

 - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding 
waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - 
Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Art. 29, § 3 Programmawet 5 aug. 2003

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Uit de omstandigheid dat een kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot aanvullend onderzoek 
verwerpt, op grond dat de door de inverdenkinggestelde verzochte onderzoekshandelingen niet nuttig lijken 
om de waarheid te achterhalen, kan niet worden afgeleid dat het arrest aan nietigheid lijdt, noch dat dit 
rechtscollege zijn verplichting niet is nagekomen om de regelmatigheid van de rechtspleging, binnen de bij 
artikel  235bis Sv. bepaalde grenzen, te onderzoeken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek om aanvullend onderzoek - Verwerping - Nietigheid die het arrest aantast - 
Toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op ; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M., nr 3.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een 
advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de strafvordering; de aanwezigheid 
van laatstgenoemde bij een handeling van het vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, 
wanneer die aanwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert (1). (1) Zie Cass., 6 juni 
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1272); 30 maart 1988, AR 6666, nr 479; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 522 en 523.

 - Geheim van het onderzoek - Openbaar ministerie - Bijwonen van een onderzoekshandeling - Gevolg - Recht van 
verdediging

- Artt. 28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering
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De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn niet onregelmatig en 
miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen omdat zij voortvloeien uit 
inlichtingen die vervat zijn in een proces-verbaal, dat de bron ervan niet vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 april 
2001, AR P.01.0041.F, nr 201; 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, nr ...; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ... .

 - Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek - Anonieme inlichtingen - Regelmatigheid - 
Recht van verdediging

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

Het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, is geheim (1); geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat de advocaat van de inverdenkinggestelde hem bijstaat bij de uitvoering van een tijdens het 
vooronderzoek verrichte onderzoekshandeling (2). (1) Zie Cass., 2 maart 1988, AR 6622, nr 407. (2) Zie Cass., 
14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr 678, en concl. O.M. vóór Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ... .

 - Geheim van het onderzoek - Gevolg - Inverdenkinggestelde - Bijstand van de advocaat

- Artt. 28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering

18 maart 2003P.02.1643.N AC nr. 176

Uit artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-
hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking volgt dat de door de Koning aangewezen 
ambtenaren of de dierenartsen aangewezen door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft, altijd zonder voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen bevinden mogen 
betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er tevens alle nuttige vaststellingen kunnen doen 
met inbegrip van een zoeking in alles wat zich in die plaatsen bevindt (1) (2) (3). (1) W. 15 juli 1985, artikel  6, 
zoals gewijzigd bij W. 11 juli 1994, artikel  8 en bij W. 17 maart 1997, artikel  6, 1° en 2°. (2) K.B. 6 dec. 1991, 
artt. 1 en 2 zoals gewijzigd bij K.B. 6 april 1995, artikel  1. (3) Zie Cass., 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, nr ...

 - Hormonenwet van 15 juli 1985 - Bevoegde ambtenaren - Huiszoeking

- Artt. 1 en 2 KB 6 dec. 1991

- Art. 6 Hormonenwet 15 juli 1985

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een voorafgaande 
schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die vordering worden gevraagd door elk 
mogelijk communicatiemiddel en moet ze vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die 
bevestiging evenwel kan voortvloeien uit het proces-verbaal van de politie-ambtenaar, die de voorgeschreven 
opdracht zal hebben uitgevoerd.

 - Bijzondere onderzoekstechniek - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm

- Artt. 8, tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering

Een door de procureur des Konings bevolen observatiemaatregel is niet onregelmatig en miskent het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen op grond dat hij is bevolen t.g.v. inlichtingen die 
zijn opgenomen in een proces-verbaal dat de bron ervan niet vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 april 2001, AR 
P.01.0041.F, nr 201.

 - Bijzondere onderzoekstechniek - Observatie - Procureur des Konings - Proces-verbaal - Anonieme inlichtingen - Recht van 
verdediging

5 maart 2003P.02.1496.F AC nr. 1496

Krachtens artikel  235bis, Sv., kan de kamer van inbeschuldigingstelling geen nietigheid, grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering opwerpen zonder de heropening van het debat te 
bevelen, wanneer die niet door een partij is aangevoerd en dus niet is behandeld in een debat op tegenspraak 
(1). (1) Zie Ph. TRAEST, T. DE MEESTER en A. MASSET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de la 
régularité de la procédure", La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, Luik, 1998, blz. 214 en R. 
VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 3de uitg., Antwerpen, 2001, blz. 498, nr 1175.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Strafvordering - Nietigheid, grond van niet-ontvankelijkheid of van verval - 
Ambtshalve toezicht

- Art. 235bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151
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Geen enkele schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat een 
verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is 
verricht, terwijl de betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een 
dossier waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR 
P.01.0784.F, nr 361, met concl. adv.-gen. Loop.

 - Verhoor niet op tegenspraak verricht - Polygraaf - EVRM - Artikel 6.1 - Schending

5 maart 2003P.03.0086.F AC nr. 152

Krachtens artikel  135, § 2, Sv., kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de in artikel  130 van 
dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van die 
beschikking aanvoert (1); dat is het geval bij miskenning van het vermoeden van onschuld of bij gebrek aan 
antwoord op een conclusie. (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met concl. adv.-gen. Loop.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - Begrip - Geen 
redengeving - Vermoeden van onschuld - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

- Artt. 130 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

26 februari 2003P.03.0074.F AC nr. 135

Het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel  235bis, §§ 1 en 2, Sv., op de 
regelmatigheid van de rechtspleging moet houden, is alleen facultatief als het ambtshalve wordt verricht ; 
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door een partij verzocht wordt om dat toezicht te houden, moet 
zij dat doen (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628.

 - Regelmatigheid van de rechtspleging - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht - Verplichting

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2003P.02.1666.F AC nr. 87

Wanneer een persoon, die beweert te zijn benadeeld door een onderzoekshandeling en de opheffing ervan 
aan de onderzoeksrechter heeft gevraagd, de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verzocht de 
regelmatigheid van die onderzoekshandeling te onderzoeken, moet die kamer, waarbij een regelmatig hoger 
beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, dat onderzoek verrichten (1). 
(1) Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628.

 - Onderzoekshandelingen - Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen - Vordering tot 
opheffing van die handeling - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Betwisting van de regelmatigheid van de 
onderzoekshandeling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek

- Artt. 61quater, §§ 2 en 5, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40

Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig 
met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van 
verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (1). (1) Zie 
Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201.

 - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Geen wettelijke bepaling schrijft voor in welke vorm de aan de opsporing of huiszoeking voorafgaande 
schriftelijke toestemming dient te worden gegeven (1). (1) zie Cass., 6 febr. 1996, AR P.94.1438.N, nr. 72.

 - Huiszoeking - Huiszoeking met toestemming - Vormvereisten

- Art. 1bis Wet 7 juni 1969

Nu een aangifte van een misdrijf, ook al is zij anoniem geschied, niet voor onbestaande kan worden gehouden 
staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het 
mogelijk lijkt regelmatig bewijs van dat misdrijf in te zamelen (1). (1) zie Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 
201.

 - Anonieme aangifte van misdrijf
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8 januari 2003P.02.0694.F AC nr. 13

De schriftelijke toestemming die moet voorafgaan aan de opsporing ten huize of huiszoeking, bepaald in 
artikel  1bis W. 7 juni 1969, tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of 
huiszoeking mag worden verricht, is niet vereist voor de toepassing van de W. 18 feb. 1969 betreffende de 
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg 
of de waterweg, waarvan artikel  3, § 2, bepaalt dat de bevoegde agenten toegang hebben tot de lokalen, 
terreinen, vervoermiddelen en hebben het recht de beroepsboeken en -documenten in te zien van de 
ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing van artikel 1 van die wet genomen besluiten, en 
dat zij die beroepsboeken en -documenten mogen nazien en ter plaatse afschrift mogen nemen of een 
uittreksel mogen vragen en allerlei nodige uitleg hierover mogen eisen.

 - Huiszoeking - Schriftelijke en voorafgaande toestemming - Artikel 3, Wet 18 feb. 1969 - Toegang van de bevoegde 
agenten tot de lokalen van bepaalde ondernemingen - Toepassing

- Artt. 1 en 3, § 2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969

- Art. 1bis Wet 7 juni 1969

11 december 2002P.02.1587.F AC nr. 668

Tenzij de onderzoeksrechter zelf een misdaad of een wanbedrijf op heterdaad ontdekt, worden bij de 
onderzoeksrechter alleen de feiten aanhangig gemaakt die vermeld staan in de vordering tot het instellen van 
een opsporingsonderzoek, en, in voorkomend geval, in de aanvullende vorderingen van het O.M. of in de akte 
van burgerlijke-partijstelling (1). (1) Zie Cass., 31 maart 1992, A.R. 5656, nr. 412; 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 
638; 27 juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333; 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108; 17 juni 1998, A.R. 
P.98.0656.F, nr. 321; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106.

 - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Omvang

- Art. 61 Wetboek van Strafvordering

De oorspronkelijke vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek of de aanvullende vorderingen 
van het O.M. moeten geschreven, gedagtekend en ondertekend worden door een magistraat van het O.M.; 
die vormvereisten, op grond waarvan kan worden nagegaan of en in welke mate de zaak bij de 
onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, zijn substantieel; geen enkel ander vormvereiste moet daartoe 
worden vervuld (1). (1) Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. 204, nr. 654; 9 mei 1990, A.R. 8276, nr. 528; Rev. dr. pén., 
1990, blz. 982, met noot J.S.; 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 638, met concl. adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1992, I, 
nr. 638; Rev. dr. pén., 1993, blz. 96, met noot H.D. en  Th. Bosly; 6 april 1999, A.R. P.99.0432.N, nr. 197; 12 jan. 
2000, A.R. P.00.0002.F, nr. 27; R. DECLERCQ, "Beginselen van strafrechtspleging", Kluwer, 1994, nrs. 305 en 
306; H.-D. Bosly en I. Wattier, "L'instruction", in "La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la 
procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction", Universiteit Luik, Ed. Coll. Sc. de la Fac. de Droit 
de Liège, 1998, blz. 120 en 121.

 - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek - Vorm

De omstandigheden dat de handtekening onderaan de aanvullende vorderingen van het O.M., onder de 
vermelding "De procureur des Konings", onleesbaar is en niet gelijkt op die welke geplaatst is op de vordering 
tot het instellen van een opsporingsonderzoek, hebben geen weerslag op de wettigheid van die aanvullende 
vorderingen (1). (1) Zie Cass., 31 maart 1993, A.R. 402, nr. 171.

 - Openbaar ministerie - Aanvullende vorderingen - Onleesbare handtekening

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de nietigheid van de 
rechtspleging of de niet-herstelbare miskenning van het recht van verdediging tot gevolg.

 - Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter - Afwezigheid of onregelmatigheid

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De regel dat de Belgische rechter moet onderzoeken of de verzochte rechtshulp in het buitenland is uitgevoerd 
overeenkomstig de nationale rechtspleging van de aangezochte staat, betekent niet dat de Belgische rechter 
moet oordelen hoe de aangezochte staat de sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet 
regelen en welke daarvan de gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel overeenkomstig het 
nationale recht van de aangezochte staat (1). (1) Zie Cass., 5 juni 2001, A.R. P.01.0274.N.
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 - Internationale ambtelijke opdracht - Uitvoering in het buitenland - Beoordeling van de regelmatigheid - Bevoegdheid van 
de Belgische rechter - Grenzen - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, artikel 3.1

- Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Het oordeel van de regelmatigheid van een verzoek tot rechtshulp op grond van het Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken komt uitsluitend toe aan de aangezochte Staat (1). (1) Zie 
Cass., 5 juni 2001, A.R. P.01.0274.N.

 - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Beoordeling 
van de regelmatigheid - Bevoegdheid

- Art. 2 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank onontvankelijk wordt verklaard 
omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135 en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, 
staat in principe voor de inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat 
voor de raadkamer gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn ontstaan (1). (1) Zie 
ook: de CODT, J.Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive", in POULLET, Y. en VUYE, H. (ed.), 
Liber Amicorum Jean du Jardin, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 529p.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

Voor de uitvoering van rogatoire commissies wordt de rechtspleging bepaald door de wetgeving van de 
aangezochte staat, voor zover internationale verdragsbepalingen geen dwingende specifieke procedureregels 
opleggen.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Uitvoering in het buitenland - Toepasselijke wetgeving - Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, artikel 3.1

- Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing is 
ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de door de raadkamer gewezen 
beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, 
in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan (1). (Impliciet) (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. 
P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger en de noot(2) onder dat arrest ; 5 sept. 2000, A.R. 
P.00.0988.N, nr. 441 ; 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. ..., en de noot onder dat arrest ; 6 feb. 2002, A.R. 
P.01.1770.F, nr. ...

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - 
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid

23 oktober 2002P.02.1088.F AC nr. 562

Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van artikel  61bis, eerste lid, 
Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het onderzoek, kan in de regel worden 
verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten die met correctionele straffen worden bestraft; die 
persoon heeft dezelfde rechten als de door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (1). (1) Zie 
Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1570.F, nr. 32; 11 dec. 2001, A.R. P.01.1535.F, nr. ..., redenen, en H.-D. BOSLY en 
D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., Brussel, 2001, blz. 560.

 - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Geen inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter

- Artt. 61bis en 130 Wetboek van Strafvordering

15 oktober 2002P.01.1458.N AC nr. 541

Het gebrek aan schriftelijke en voorafgaande toestemming tot huiszoeking vanwege de aanwezige echtgenote 
van een persoon kan geen aanleiding geven tot de nietigheid van de bij die gelegenheid gedane vaststellingen 
tegen die persoon, die zelf een voorafgaande en schriftelijke toestemming tot huiszoeking had gegeven (1). (1) 
Cass., 12 dec. 1939, Bull. en Pas., 1939, I, 515.

 - Huiszoeking - Niet voor het publiek toegankelijke plaats - Schriftelijke en voorafgaande toestemming van de persoon die 
het werkelijk genot heeft van de plaats - Geen toestemming van de aanwezige echtgenote
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- Art. 1, eerste en tweede lid, 3°, en 1bis Wet 7 juni 1969

9 oktober 2002P.02.0850.F AC nr. 520

Het cassatieberoep tegen het niet-definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het 
geval, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, 
de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement m.n. uitspraak doet 
over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement om van 
de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het enige  gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste 
arrondissement ratione loci bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (1). (1) Zie Cass., 26 sept.  2001, A.R. 
P.01.1040.F, nr. 499.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van de artt. 136 en 235bis Sv. uitspraak doet, kan 
beslissen over de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter, ook al hebben de partijen die 
bevoegdheid niet betwist; haar beslissing loopt niet vooruit op wat het territoriaal bevoegd rechtscollege over 
de ontvankelijkheid van de vervolgingen zal beslissen.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Ambtshalve toezicht - 
Ontvankelijkheid van de vervolgingen

- Artt. 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering

8 oktober 2002P.01.1064.N AC nr. 513

Het artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting 
van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat de regels voorschrijft voor het afnemen van 
een ademanalyse, omvat geen verhoor van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan, zodat de 
voorschriften van de artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis, Wetboek van Strafvordering, die betrekking hebben 
op het verhoor van personen, hierop niet toepasselijk zijn.

 - Wegverkeer - Ademanalyse - Wijze van uitvoering - In acht te nemen voorschriften - Artikel 7, K.B. 18 feb. 1991 - Verhoor - 
Artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis bis Sv. - Toepasselijkheid

- Art. 34, § 1 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 7 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 28quinquies, § 2 en 47bis Wetboek van Strafvordering

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

 - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een 
advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een 
advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460
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De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

 - Bewijsmiddel - Telefoontap - Onwettigheid - Voorlopige hechtenis

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

26 juni 2002P.02.0866.F AC nr. 383

Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft 
kunnen instellen (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, A.R. P. 00.1382.N, nr. 621; 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. ... ; 
12 feb. 2002, A.R. P. 01.1448.N, nr....

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

4 juni 2002P.02.0387.N AC nr. 340

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 4 juni 2002, A.R. P.02.0387.N, nr. ...

 - Opsporingsonderzoek - Nog te plegen misdrijf - Proactieve recherche - Niet-proactieve recherche - Onderscheid - Criterium

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

De in artikel 28bis, § 2, Wetboek van strafvordering voor het instellen van een proactieve recherche vereiste 
voorafgaande schriftelijke toestemming beoogt de autonomie van de speurder onder het toezicht en de 
leiding van het openbaar ministerie te stellen zodra, teneinde de dader van een nog te plegen misdrijf te 
vatten, relevante gegevens dienen ingezameld en verwerkt te worden, die tot het privé-leven van betrokkene 
behoren en die wegens hun vaagheid geen grond tot een onmiddellijk repressief optreden opleveren.

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

- Art. 28bis, § 2 Wetboek van Strafvordering

Informatie over nog te plegen feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in de tijd en ruimte 
bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering 
bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het opstellen van een proces-verhaal, overeenkomstig 
artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van 
bewijzen; dergelijke opsporingen vormen geen proactieve recherche en behoeven geen voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het openbaar ministerie.

 - Opsporingsonderzoek - Nog te plegen misdrijf - Proactieve recherche - Niet-proactieve recherche - Onderscheid - Criterium

- Art. 40 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 28bis, § 2 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.01.1642.N AC nr. 204

Artikel 89bis Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling vereist dat de beslissing waarbij de 
onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van gerechtelijke 
politie, opgave zou bevatten van de feiten waarvoor de onderzoeksrechter is geadieerd of van hun voorlopige 
kwalificatie; voor de wettigheid van de delegatie volstaat het dat de officier van gerechtelijke politie die met 
de uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te 
weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en 
inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en 
van zijn opdracht te buiten te gaan (1). (1) Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485; 13 feb. 2001, AR 
P.99.0739.N, nr 86.

 - Onderzoeksrechter - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Delegatie - Officier van gerechtelijke politie - Grenzen van zijn 
opdracht - Perken van het gerechtelijk onderzoek - Toereikende gegevens

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering
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De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel tast op zich niet de 
regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, 
noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat 
dat de feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de 
regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringonderzoekt inzonderheid in de context van de 
vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen hieromtrent verweer voeren.

 - Onderzoeksrechter - Huiszoeking - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Niet-vermelding van het misdrijf

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

Het staat aan de feitenrechter te oordelen voor welke feiten de onderzoeksrechter door de procureur des 
Konings werd gevorderd, en of diens vordering daartoe genoegzaam de te onderzoeken feiten aanwijst, 
waarbij hij rekening kan houden met de in de vordering opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de 
feiten in de abstracte bewoordingen van de wet volgens diegene die vordert; de omstandigheid dat de aldus 
omschreven feiten in hun materieel voorwerp niet nader zijn gepreciseerd, belet de rechter niet om op grond 
van andere vermeldingen op de vordering en van de aan deze vordering gehechte stukken de werkelijk 
beoogde feiten te onderzoeken en te verduidelijken (1). (1) Cass., 4 feb. 1997, AR P.96.1027.N, nr 62; 23 feb. 
1999, AR P.97.0813.N, nr 106.

 - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Vermeldingen op de vordering - Verwijzing naar de 
bijgevoegde stukken - Onderzoek van de omvang van de saisine

- Artt. 55, 56 en 61 Wetboek van Strafvordering

19 maart 2002P.00.1597.N AC nr. 188

Nu fouilleren zoals bedoeld in artikel  28 Wet Politieambt het zintuiglijk speuren is in, op of onder de kleding 
van een aanwezige persoon of de controle van de bagage van die persoon, maakt geen fouillering uit in de zin 
van de wet het onderzoek naar de aard, de samenstelling of de inhoud van een bij een politioneel optreden 
vrijwillig aan een bevoegde politieambtenaar overhandigd voorwerp (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.99.0487.N, nr 277; P. Arnou, Fouilleren, Comm. Straf., Kluwer (losbl.).

 - Fouillering

26 februari 2002P.01.1473.N AC nr. 132

In de context van artikel  1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en artikel  73 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering uitgeoefende toezicht niet uit dat 
bewarende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden 
weggehaald of om een betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een 
container met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze 
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig (1). (1) Zie P. TRAEST en J. MEESE, 
Belgisch rapport in P.J.P.TAK (ed.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie. De normering van bijzondere 
opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 63.

 - Bewijsmiddel - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Gecontroleerde aflevering - Regelmatigheid

19 februari 2002P.00.1100.N AC nr. 117

De officieren van gerechtelijke politie die een regelmatige huiszoeking of zoeking verrichten, moeten alles wat 
èèn van de in artikel 42 Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken en alles wat kan dienen om de 
waarheid aan de dag te brengen, in beslag nemen.

 - Huiszoeking - Inbeslagneming

- Art. 35 Wetboek van Strafvordering

- Art. 42 Strafwetboek

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen 
deze termijn verzochte bijkomende onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling verzoeken (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621.
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 - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het 
onderzoek - Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

De procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht met toepassing van artikel 
235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering wordt voorgelegd, is deze die betrekking heeft op het gerechtelijk 
onderzoek en de regeling van de rechtspleging, maar niet deze die ingevolge de verwijzingsbeschikking van de 
raadkamer, niettegenstaande het daartegen ingestelde hoger beroep, ten gronde voor de feitenrechter wordt 
ingeleid; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft als onderzoeksgerecht geen rechtsmacht om uitspraak te 
doen over de regelmatigheid van de procedure ingeleid voor de feitenrechter.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Voorwerp - Procedure ten 
gronde ingeleid voor de feitenrechter - Beperking

- Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

12 februari 2002P.01.1534.N AC nr. 99

De in artikel 7, § 3, van de Wet van 24 februari 1921 genoemde officieren en anderen mogen ten allen tijde 
huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het 
vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen 
deel uitmaken van een woning (1). (1) Cass., 1 okt. 1996, AR P.96.0409.N, nr 342.

 - Verdovende middelen - Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 - Vaststelling van misdrijven - Huiszoeking - Lokalen - Privéwoning - 
Toegang

- Art. 7, § 3 Wet 24 feb. 1921

Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR op de enige grond 
dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (1). (1) Cass., 4 april 2001, 
AR P.01.0041.F, nr ....

 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

6 februari 2002P.01.1770.F AC nr. 89

Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt 
en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt 
dat het gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel heeft, door de 
kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen verband houdt met die welke 
krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het 
verwijzingsarrest.

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - 
Cassatieberoep van de verdachte - Cassatiemiddel - Beschikking van de onderzoeksrechter - Gezag van gewijsde - 
Miskenning - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer wijzigt en die 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing dat er voldoende bezwaren bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is 
evenwel ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden van 
het verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt; dat is het geval voor de toetsing van de 
regelmatigheid van de motivering van het verwijzingsarrest (1). (1) Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr ...

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - 
Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

23 januari 2002P.01.1361.F AC nr. 47
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Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M. tegen de beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet 
ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die 
verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, 
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheidsgronden bevat (1). (1) Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. blijkt dat de 
verdachte alleen een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling kan instellen in gevallen die vergelijkbaar zijn met die waarin hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer kan worden ingesteld, m.n. wanneer het verwijzingsarrest zelf is 
aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden. (Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, 
nr. ..., en 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. ...). In dat geval is het cassatieberoep van de verdachte tegen het 
verwijzingsarrest dus ontvankelijk, ook al voert hij geen enkel middel aan, aangezien het cassatieberoep het 
Hof verplicht de regelmatigheid van het verwijzingsarrest ambtshalve te onderzoeken.

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

 - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Afsluiting van het onderzoek

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten - Beslissing van het 
internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de 
zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de rechtspleging

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarmee de raadkamer haar 
rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Afsluiting van het onderzoek

- Art. 133 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten op 
verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd 
en het Hof van Cassatie de zaak naar de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting 
van zijn onderzoek, kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een 
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn ingekomen ; aldus zijn de 
artt. 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing 
van de zaak door het Hof van Cassatie naar de onderzoeksrechter (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten - Beslissing van het 
internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de 
zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de rechtspleging

- Artt. 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door de verdachte aangevoerd 
middel m.b.t. de regelmatigheid van de rechtspleging niet heeft aangenomen, kan niet worden afgeleid dat die 
kamer zich onwettig heeft onttrokken aan het onderzoek dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, Sv., 
moet verrichten (1). (1) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0887.F, nr. 446.

 - Regelmatigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Middel 
opgeworpen door de verdachte - Verwerping

- Artt. 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering

De oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op de regeling van de rechtspleging, 
bewijzen niet dat de daarin vermelde identiteiten overeenstemmen met de burgerlijke stand van de daarin 
aangewezen personen, zolang dat stuk niet van valsheid wordt beticht.

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Oproepingen verstuurd door de griffier - Identiteiten - Bewijs

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering
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11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering, dat de onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 of de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, waarover reeds eerder uitspraak werd gedaan, nogmaals als middelen die verband houden met 
de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, voor de feitenrechter kunnen worden 
opgeworpen, houdt niet in dat diezelfde middelen reeds bij de regeling van de rechtspleging overeenkomstig 
artikel 235bis, § 1, kunnen worden opgeworpen.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Middelen die verband houden met de bewijswaardering of 
de openbare orde - Mogelijkheid tot het opnieuw opwerpen van dergelijke middelen - Beperking

- Artt. 131, § 1 en 235bis, §§ 1 en 5 Wetboek van Strafvordering

De enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch betekend medebrengingsbevel wordt 
uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, houdt, op 
zich, niet noodzakelijk in dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens 
artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als de inverdenkinggestelde.

 - Inverdenkinggestelde - Bevel tot medebrenging - Vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld - 
Afwezigheid van betekening en uitvoering van het bevel tot medebrenging

- Art. 61bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De hoedanigheid van inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
wordt bepaald door de mededeling van de onderzoeksrechter, ter gelegenheid van een verhoor of door 
kennisgeving, aan de betrokken persoon dat er tegen hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.

 - Inverdenkinggestelde

- Art. 61bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling, die bij een eerdere zuiveringsprocedure de regelmatigheid van alle op 
dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld, kan, in het verder verloop van de procedure of bij 
de regeling van de rechtspleging, zelf niet meer tot een nieuwe aanvullende beoordeling van de 
regelmatigheid van deze stuken overgaan op grond van de elementen die bij haar eerdere beslissing gekend 
waren.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Beoordeling van de regelmatigheid van de op dat ogenblik 
voorhanden zijnde stukken - Beoordeling van de regelmatigheid op grond van de op dat ogenblik gekende elementen - 
Verder verloop van de procedure

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De omstandigheid dat eiser zelf bij een eerdere zuiveringsprocedure niet werd opgeroepen doet geen afbreuk 
aan de regel dat de ingevolge deze zuiveringsprocedure nietigverklaarde stukken definitief uit de procedure 
dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewend kunnen worden (1). (1) Zie Cass., 28 maart 
2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

 - Zuivering van nietigheden - Definitieve verwijdering en verbod tot verdere aanwending van de nietigverklaarde stukken - 
Gevolgen van de zuivering ten opzichte van de bij deze procedure niet opgeroepen personen

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch de kamer van 
inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde stukken belet niet dat de strafvordering wordt 
beoordeeld op andere bewijsmiddelen, die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee 
niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vonnisrechter, die hun 
bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de onwettig bevonden bewijzen die uit het 
strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, 
met uitsluiting van de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van verdediging 
in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het vonnisgerecht uit (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 
1999, AR P.99.1585.N, nr. 678.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Ingevolge een eerdere zuiveringsprocedure 
nietigverklaarde stukken - Definitieve verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stukken - Beoordeling 
van de strafvordering op grond van andere regelmatige bewijsmiddelen

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens de 
artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, beoogt een dubbel doel: eensdeels, 
vermijden dat de vonnisrechter bij de vorming van zijn overtuiging ongewild beïnvloed woordt door zijn 
feitelijke kennis van de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op een 
nuttig tijdstip nietige onderzoeksdaden op een regelmatige wijze over te doen of te herstellen (1). (1) Cass., 28 
maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

 - Zuivering van nietigheid - Doel

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het bindend karakter van eerdere nietigheidsbeslissingen in toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, geldt eveneens voor diegene die niet bij de zuiveringsprocedure werd 
betrokken, aangezien die zuivering allen ten goede komt, rekening houdend met de belangen van alle partijen.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte van 
de bij deze procedure niet betrokken personen

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het definitief verwijderen uit de rechtspleging van de ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van 
de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering nietig verklaarde stukken komt allen 
ten goede, daar deze nietige stukken tegen niemand worden ingebracht en elkeen uitsluitend beoordeeld 
wordt op grond van geldige stukken; hieruit volgt dat deze nietige stukken steeds definitief uit de procedure 
dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewend kunnen worden (1) (2). (1) Zie Cass., 28 
maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208. (2) Het artikel 235bis, § 6, Sv., ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, 
werd inmiddels aangevuld door artikel 8 van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de 
proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (B.S. 24 juli 2001), in werking getreden op 3 augustus 2001. 
Uit het geannoteerde arrest blijkt dat het Hof van oordeel is dat de tussenkomst van de wetgever van 4 juli 
2001, waarbij de inzage in en de verdere aanwending in de strafprocedure van de nietigverklaarde en ter 
griffie neergelegde stukken verboden wordt, enkel een formele en uitdrukkelijke bevestiging is van een reeds 
eerder door de rechtspraak erkend gevolg van de zuiveringsprocedure.

 - Zuivering van nietigheid - Nietigverklaarde stukken - Definitieve verwijdering uit de rechtspleging

Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging gebonden is door de vorige beslissingen tot 
verwijdering van nietige stukken en zelf niet opnieuw deze nietigheden kan onderzoeken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Eerdere zuivering van nietigheden - Regeling van de rechtspleging - Bevoegdheid

- Art. 235bis, §§ 5 en 6 Wetboek van Strafvordering

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

De officier van gerechtelijke politie, die gelast is met de uitvoering van een door een onderzoeksrechter 
afgeleverd bevel tot huiszoeking, blijft binnen de perken van dit mandaat en gaat rechtsgeldig tot 
inbeslagname over, wanneer hij omwille van de materiële onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse 
grondig te onderzoeken, stukken in beslag neemt die op het eerste gezicht een verband kunnen hebben met 
de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later tijdstip nader te kunnen 
onderzoeken.

 - Huiszoeking - Inbeslagname van stukken - Materiële onmogelijkheid om de stukken onmiddellijk ter plaatse grondig te 
onderzoeken - Stukken die verband kunnen hebben met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd - 
Inbeslagname met het oog op een later onderzoek van de stukken - Rechtsgeldigheid

2 oktober 2001P.01.0599.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 2 okt. 2001, A.R. P.01.0599.N, AC 2001, nr...

 - Technische bijstand tijdens opsporingsonderzoek - Later optreden voor rekening van burgerlijke partij

De enkele omstandigheid dat iemand tijdens het opsporingsonderzoek aan de verbalisanten technische 
bijstand verleent en later voor rekening van de burgerlijke partij optreedt, volstaat niet om een redelijke twijfel 
te doen rijzen nopens de onpartijdigheid waarmee het onderzoek gedaan werd, heeft evenmin de nietigheid 
van het door het onderzoek verkregen bewijs voor gevolg en levert geen processuele ongelijkheid op (1). (1) 
Zie de concl. van het O.M.

 - Technische bijstand tijdens opsporingsonderzoek - Later optreden voor rekening van burgerlijke partij
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2 oktober 2001P.01.0943.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de samenstelling van kamer van inbeschuldigingstelling die in de loop van het 
gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid 
van de regeling van de rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp 
oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de onpartijdigheid van de 
rechters (1). (1) Zie cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0451.N, nr 196.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over bijkomende onderzoeksverrichtingen - 
Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen

- Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk (1); dat is het 
geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met toepassing van artikel  136 Sv. aan het toezicht op de 
kamer van inbeschuldigingstelling onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter 
ratione loci onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen van de 
procureur des Konings steunen, op grond dat er geen enkele samenhang bestaat tussen die feiten en die 
waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk kennisgenomen heeft (2). (Impliciet). (1) Cass., 4 maart 1998, 
A.R. P.98.0018.F, nr. 120.(2) Zie Cass., 21 juni 1988, A.R. 2006, nr. 648 ; 1 juni 1994, A.R. P.94.0577.F, nr. 278 ; 
7 juni 1994, A.R. P.94.0628.N, nr. 293.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Controle van het onderzoek - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - 
Samenhang - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 136 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

12 september 2001P.01.1013.F AC nr. ...

Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft 
kunnen instellen (1). (1) Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, en 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, nrs. 59 en ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, tweede lid en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...

De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg kan worden vervangen door 
een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt ook voor de 
onderzoeksrechters onderling in de rechtbanken waar er twee of meer zijn (1). (1)  Cass., 19 feb. 1997, A.R. 
P.97.0209.F, nr. 98.

 - Onderzoeksrechter - Verhindering - Vervanging

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 2001P.01.0621.N AC nr. ...
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Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de boekhouding vervalst werd, 
geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, 
van de wet van 21 februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van artikel 82, 
eerste lid, 1°, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het 
register van de externe accountants gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te 
bieden; het feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan de 
boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte doet hieraan niets af (1) (2). (1) 
HUYBRECHTS, L.Het monopolie van de externe accountant en de expertise in strafzaken", noot onder 
Antwerpen, 31 januari 1992, R.W. 1991-92, 1395. Zie ook Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111, waar het 
Hof oordeelde dat de onderzoeksrechter, behoudens de bij de wet bepaalde afwijkingen, vrij kiest wie hij als 
deskundige aanstelt. (2) De artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat werden opgeheven door artikel 55, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 mei 1999) met inwerkingtreding op 29 juni 1999 (artikel  64 -
artikel  1, K.B. 4 mei 1999), maar de inhoud van deze bepalingen werd integraal overgenomen in de artikelen 
34 en 37 van laatstgenoemde wet.

 - Deskundigenonderzoek - Opdracht om na te gaan of de boekhouding vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het 
gebied van de boekhoudkundige organisatie van onderneming - Accountant - Inschrijving in het register van de externe 
accountants - Exclusieve bevoegdheid om geregeld dergelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren en aan te bieden - 
Artikelen 78, 2° en 82, eerste lid, 1° van de wet van 21 feb. 1985

- Artt. 78, 2° en 82, eerste lid, 1° Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

19 juni 2001P.01.0396.N AC nr. ...

Aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslagneming te verrichten bij de aan de 
militaire rechtscolleges onderhorige personen wordt geen afbreuk gedaan doordat deze personen 
samenwonen met personen die daaraan niet onderhorig zijn (1). (1) Zie cass., 30 sept. 1992, A.R. nr 248, nr 
638.

 - Militaire strafvordering - Krijgsauditeur - Huiszoeking en inbeslagneming - Bevoegdheid

- Art. 44, derde lid Militair Wetboek voor Strafvordering

6 juni 2001P.01.0690.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de verdachte is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing ingesteld wordt 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die zijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaart 
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij zijn vordering tot verlenging van de bij artikel  127, derde en 
vijfde lid, Sv., bepaalde termijn voor inzage van het dossier ongegrond was verklaard, aangezien dat arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416, eerste lid, Sv., en noch over een geschil inzake bevoegdheid, 
noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid 
uitspraak doet (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 30 mei 2000, A.R. P.00.0478.N, 13 juni 
2000, A.R. P.00.0547.N, nrs. 331 en 361.

 - Raadkamer - Termijn voor inzage van het dossier - Verlenging - Weigering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet 
ontvankelijk hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127, derde en vijfde lid, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

5 juni 2001P.01.0274.N AC nr. ...

De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de aangezochte Staat op grond 
van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de 
overdracht van de bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag vervatte 
voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in 
de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer de Belgische rechter onder meer de aard van de 
telastleggingen, die als voorwaarde tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet 
onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de strafbaarheid 
volgens het recht van de aangezochte Staat (1). (1) THOMAS, F., op. cit., nr 157; VAN DEN WIJNGAERT, C., 
Strafrecht en strafprocesrecht, 1994, dl. II, p. 831, waar dezelfde regel wordt toegepast met betrekking tot het 
beginsel van de dubbele incriminatie inzake uitlevering.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud vanwege de aangezochte Staat - Voorwaarde van dubbele 
strafbaarstelling

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud vanwege de aangezochte Staat - Onderzoek van de naleving van de 
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voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid van de Belgische rechter - Toepasselijke wet

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud vanwege de aangezochte Staat - Onderzoek van de naleving van de 
voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid van de Belgische rechter

- Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de in het buitenland 
uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels van de aangezochte Staat moet 
onderzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek, door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van 
een verzoek tot rechtshulp, aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en 
overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, 
beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald met toepassing van artikel 5.1 van het 
Verdrag, volgens zijn nationale recht is voldaan en of de rogatoire opdracht op zijn grondgebied mag worden 
uitgevoerd; de Belgische rechter gaat alleen na of die toelating op regelmatige wijze is verleend zonder op zijn 
beurt die toelating aan het recht van de aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te 
kunnen toetsen (1). (1) Zie cass., 26 sept. 1966,  AC, 1967, 95; 30 april 1985, AR 9447, nr 525; 3 nov. 1993, AR 
P.93.0503.F, nr 444; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; TROUSSE, P.E. & VAN HALEWIJN, J., Uitlevering en 
rechtshulp in strafzaken, A.P.R., 1970, nr 565 en 567: het door de auteurs geformuleerde principe dat de 
nakoming van de interne procedureregels van buitenlands recht enkel kan worden nagegaan door de overheid 
van de aangezochte Staat is evenwel, zeker wat de regelmatigheid van het bewijs betreft, voorbijgestreefd (cfr 
het hiervoor geciteerde arrest van 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534 en de verwijzingen in voetnoot 17). 
Anders is het evenwel gesteld wat de kwalificering van het misdrijf betreft: dit behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de aangezochte Staat, zie hieromtrent THOMAS, F., Internationale rechtshulp in strafzaken, 
A.P.R., 1998, nr 145 en 165.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Toelating tot uitvoering verleend door de aangezochte Staat - Bevoegdheid van de 
Belgische rechter

- Artt. 3.1 en 5.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 - Internationale ambtelijke opdracht - Onderzoek van de ontvankelijkheid - Bevoegdheid van de aangezochte Staat - 
Toepasselijke wet

- Artt. 3.1 en 5.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

23 mei 2001P.01.0317.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, AC, 2001, nr...

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Geen motivering van de 
beschikking - Ontvankelijkheid

Het gebrek aan motivering van de beschikking die de rechtspleging regelt, levert een verzuim m.b.t. die 
beschikking op ; het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking tot verwijzing is ontvankelijk 
wanneer het middel tot staving van dat hoger beroep een dergelijk verzuim aanvoert (1). (1) Cass., 7 juni 2000, 
J.T., 2000, blz. 699, met opm. Vandermeersch D. en Klees O.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Geen motivering van de 
beschikking - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte alleen een onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de 
beschikking tot verwijzing naar de raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1); het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot staving 
van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus niet ontvankelijk, wanneer het de appèlrechters verwijt 
de verdachte het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen 
die de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de 
onderzoeksgerechten onderwerpt. (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger, 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441, 17 okt. 2000, A.R. 
P.00.1382.N, nr. ... ; 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid
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- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0033.F AC nr. ...

De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen ; het staat aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op 
onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen 
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van verdediging en het recht 
op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast ; de kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid 
te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een 
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de door nietigheid 
aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het 
licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet 
naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 ; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr 382.

 - Bewijsmiddel - Eed - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

4 april 2001P.01.0041.F AC nr. ...

De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en zijn niet strijdig met de artt. 6 
en 8 E.V.R.M., op de enige grond dat zij het gevolg zijn van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn 
verkregen (1). (1) Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. ... en 28 juni 2000, A.R. P.00.0243.F, nr. ... .

 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Artt. 6.1 en 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk proces, in weerwil van het feit dat hij 
geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die bij de nationale magistraat waren geopend, op 
grond, m.n., dat de door die magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze 
aan de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen-verbaal bij het dossier van de rechtspleging zijn 
gevoegd, schendt artikel  6.1 E.V.R.M niet.

 - Nationaal magistraat - Onderzoeksdossiers - Geen inzage voor de beklaagde - Eerlijk proces

- Art. 144bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering

4 april 2001P.01.0476.F AC nr. ...

De afsluiting van het onderzoek maakt een einde aan de bij de Wet Voorlopige Hechtenis ingerichte 
maandelijkse verschijning.

 - Afsluiting van het onderzoek - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Maandelijkse bevestiging

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 april 2001P.99.1170.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het plegen van het misdrijf 
wordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers wordt verschalkt, brengt op zich geen 
miskenning van het algemeen beginsel van behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de 
bewijsvoering met zich mee (1). (1) Zie betreffende het beginsel van behoorlijkheid in de opsporing en van 
loyauteit in de bewijsvoering : R. DECLERCQLa preuve en droit pénal", in Prolegomena, p. 66; A.DE 
NAUWDefinitie en bewijs van de provocatie door overheidsagenten", R.W., 1987-88, 643; C. DE 
VALKENEEROverzicht van de belgische en Europese rechtspraak inzake undercover-praktijken", in De nieuwe 
politiewetgeving in België (Kluwer), p. 125.

 - Bewijsvoering - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Behoorlijkheid van de opsporing - Toepassing

 - Bewijsvoering - Loyauteit - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Toepassing

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat voorschrijft dat de techniek van pseudokoop maar in subsidiaire 
orde mag worden aangewend, wanneer de andere onderzoeksmiddelen uitgeput zijn (1). (1) Cass., 17 jan. 
1996, AR P.95.1063.F, R.D.P., 1996, p. 1110.

 - Bewijsvoering - Regelmatigheid - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Subsidiariteit

P. 1626/30476-9-2016



20 februari 2001P.99.0544.N AC nr. ...

De strafrechter oordeelt onaantastbaar of een huiszoeking het gevolg is van een op heterdaad vastgesteld 
misdrijf (1). (1) Zie cass., 13 dec. 1989, AR nr 7910, nr 242.

 - Huiszoeking - Op heterdaad vastgesteld misdrijf - Onaantastbaar oordeel van de rechter

- Art. 1, tweede lid, 2° Wet 7 juni 1969

13 februari 2001P.99.0739.N AC nr. ...
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Een bevel tot huiszoeking mag geen algemene delegatie inhouden; het hoeft evenwel niet de feiten die de 
onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige kwalificatie als misdrijf te omschrijven, en moet evenmin de 
op te sporen zaken specificeren; het volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van 
de huiszoeking is gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten aangaande welk 
misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en beslagnemingen hij in 
verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te 
buiten te gaan (1) en (2). (1) Cass. 18 november 1997, A.R. nr P.96.1364.N, nr 485. (2) Over de vermeldingen 
die het bevel tot huiszoeking moet bevatten met betrekking tot het voorwerp van de huiszoeking en het 
verband met enig strafbaar feit. 1.  Om reden van de overbelasting van het ambt van onderzoeksrechter heeft 
de wetgever de delegatie van sommige daden van gerechtelijk onderzoek mogelijk gemaakt. Voor de 
huiszoeking en inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden is dat gebeurd in artikel 89bis Sv.  2.  De 
onderzoeksrechter moet in het bevel tot huiszoeking de plaats en het voorwerp van de huiszoeking en het 
misdrijf naar aanleiding waarvan ze wordt bevolen, vermelden. Daarvoor bestaan er twee redenen. Ten eerste 
mag de onderzoeksrechter zijn bevoegdheden slechts gedeeltelijk delegeren en moet de bestemmeling van de 
delegatie de omvang daarvan kunnen nagaan (I). Ten tweede moet degene bij wie de huiszoeking gebeurt, 
kunnen nagaan of aan alle wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan (II). Voor die twee doeleinden is een 
algemene verwijzing naar het misdrijf van de aanhangigmaking voldoende, maar ook noodzakelijk (III). Die 
verwijzing zal samen met de andere vermeldingen in het bevel worden beoordeeld in functie van de twee 
doeleinden van die vermeldingen. I. De huiszoeking is een daad van gerechtelijk onderzoek die in beginsel door 
de onderzoeksrechter zelf als onafhankelijke magistraat wordt verricht. De reden daarvan is dat de huiszoeking 
een inbreuk uitmaakt op de onschendbaarheid van de woning (BRAAS, Précis de procédure pénale, Brussel, 
Bruylant, 1950, t. I, nr. 414; L. HUYBRECHTS, `Enkele problemen van het gerechtelijk onderzoek', Panopticon 
1998, 122, 132; J. DE CODT, `Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances 
récentes', R.D.P. 2000, 3, 24).  De mogelijkheid tot delegatie van de huiszoeking mag die waarborg niet 
ontnemen aan de titularis ervan. Indien de onderzoeksrechter daarom de uitvoering van de huiszoeking mag 
delegeren, mag hij geen afstand doen van de bevoegdheid tot de beslissing daartoe (J. HOEFFLER, Traité de 
l'instruction préparatoire en matière pénale, Kortrijk, UGA, 1956, nr. 77 p. 81. Frankrijk: B. BOULOC, `Les abus 
en matière de procédure pénale', Rev. science crim. 1991, 221, 239; C. LAPP, noot onder Cass.fr. (Crim.), 22 
januari 1953, D. 1953, Jur., 533), « abandonnant à la merci de l'agent délégué l'inviolabilité du domicile de 
l'ensemble des citoyens » (Cass.fr. (Crim.), 22 januari 1953, J.C.P. 1953, II, 7456 met het verslag van raadsheer 
Brouchot en D. 1953, Jur., 533 met noot LAPP; Cass.fr. (Crim.), 21 maart 1957, D. 1957, Jur., 482 met noot). De 
gedelegeerde is een uitvoeringsagent aan wie geen beslissingsmacht toekomt (L. VIAENE, Huiszoeking en 
beslag in strafzaken, in A.P.R., Brussel, Larcier, 1962, nr. 251). De onderzoeksrechter moet daarom, naar 
analogie van de uitdrukkelijke lastgeving, duidelijk de grenzen aangeven waarbinnen de gedelegeerde vermag 
op te treden. De onderzoeksrechter mag niet meer rechten overdragen dan hijzelf heeft : de huiszoeking blijft 
ten eerste noodzakelijkerwijze beperkt tot het bewijs van de feiten van de aanhangigmaking. Ten tweede mag 
de onderzoeksrechter niet het opsporingsonderzoek overdragen, maar enkel de uitvoering van daden daarvan 
(L. VIAENE, o.c., nr. 235). Het Hof kon daarom in zijn arrest van 18 november 1997 terecht oordelen "dat het 
vereist is maar volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is 
gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten aangaande welk misdrijf de 
onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij in verband 
daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te 
gaan" (Cass. 18 november 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, AC 1997, nr. 485, conclusie adv.-gen. Bresseleers. Zie 
ook L. VIAENE, o.c., 235; J. HOEFFLER, o.c., nr. 78 p. 82; J. DE CODT, l.c., 26). II. Zou dan de delegatie geldig zijn, 
gedaan aan een officier van gerechtelijke politie strekkende tot "huiszoeking in dossier nr. - inzake X", als die 
weet wat daarmee is bedoeld ? Uiteraard niet. De kennisvereiste inzake de omvang van de opdracht geldt niet 
alleen ten opzichte van de officier van gerechtelijke politie. Artikel 89bis Sv. strekt tot de bescherming van 
degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd. Naar analogie van de lastgeving moet de gedelegeerde aan 
hem zijn hoedanigheid en de omvang van zijn bevoegdheden kenbaar kunnen maken (L. VIAENE, o.c., 47, 49, 
50 en 240). Degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, moet kunnen nagaan of aan alle wettelijke 
voorwaarden is voldaan (L. VIAENE, o.c., 235). Hij kan dat doen indien, naast de plaats en het voorwerp van de 
huiszoeking, ook "het bepaalde misdrijf" wordt vermeld tot bewijs waarvan de huiszoeking strekt. III. Artikel 
89bis Sv. stelt, onder meer, dat de delegatie alleen mag worden gegeven in geval van noodzaak. Zoals elke 
rechterlijke beschikking moet ze met redenen zijn omkleed (BRAAS, o.c., nr. 414; L. VIANE, o.c., nr. 192). Die 
motiveringsplicht betreft verscheidene elementen : De motivering moet uiteraard vermelden waarin de 
noodzaak tot delegatie bestaat. Het Hof heeft zich ook op dit standpunt gesteld in een arrest van 25 november 
1940 (Pas. 1940, p. 303. Zie ook L. VIAENE, o.c., 269). De motiveringsplicht impliceert dat ook het misdrijf, de 
plaats en het voorwerp van de huiszoeking in het bevel daartoe moeten worden vermeld (L. VIAENE, o.c., 234; 
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R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 388; L. HUYBRECHTS, l.c., 136; 
J. DE CODT, l.c., 26).  Er bestaat weinig betwisting over dat de plaats - adres van de huiszoeking en de persoon 
lastens wie ze wordt bevolen - en het voorwerp van de huiszoeking vrij ruim mogen geformuleerd 
(Dienaangaande voor Frankrijk ook het verslag van raadsheer Brouchot onder Cass.fr. (Crim.), 22 januari 1953, 
J.C.P. 1953, II, 7456).  De delegatie mag uiteraard niet de huiszoeking betreffen op elke plaats die de officier 
van gerechtelijke politie dienstig acht. Maar de onderzoeksrechter zou wel, na de vermelding van een vast 
adres verder kunnen verwijzen naar "elke andere nuttige plaats". Zo'n verwijzing is zinvol wanneer de officier 
van gerechtelijke politie op het eerste adres aanwijzingen vindt dat het voorwerp van de huiszoeking zich op 
een ander adres bevindt. In zo'n geval is het niet zinvol dat de onderzoeksrechter opnieuw moet tussenkomen. 
Ook het voorwerp van de huiszoeking mag vrij ruim worden bepaald. Het doel van de huiszoeking is immers de 
verzameling van alle bewijzen in verband met het misdrijf waarvoor de onderzoeksrechter is gevat. Zelfs al zou 
de onderzoeksrechter de delegatie beperken tot een welbepaald voorwerp, dan nog zou de officier van 
gerechtelijke politie ook andere stukken in beslag mogen nemen als zij het kwestieuze misdrijf bewijzen (L. 
VIAENE, o.c., 251 en 253). De huiszoeking heeft geen opsporing van misdrijven tot doel maar de opsporing van 
bewijzen van misdrijven die reeds zijn gepleegd of nog worden gepleegd (L. VIAENE, o.c., 11; J. DE CODT, l.c., p. 
24). Bovendien mogen enkel bewijzen worden opgespoord van misdrijven waarvoor de onderzoeksrechter is 
gevat.  Om die reden moet de delegatie ook het misdrijf vermelden tot het bewijs waarvan de huiszoeking 
strekt en tot onderzoek waarvan de onderzoeksrechter is gevat (G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel 
belge, Brussel, Bruylant, 1903, artikel  83-85 C.I.CR., nr. 16; J. SIMON, Strafvordering, Brussel, Bruylant, 1949, 
nr. 479; J. D'HAENENS, Belgisch strafprocesrecht, Brussel, Story-Scientia, 1985, nr. 441. Eén handboek verwijst 
naar de feiten waarvoor de onderzoeksrechter is gevat. H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la 
procédure pénale, 1999, p. 397).   De delegatie moet (een) bepaald(e) misdrijven vermelden. De 
onderzoeksrechter is enerzijds niet gehouden daaraan een kwalificatie te geven (M. FRANCHIMONT, A. 
JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, p. 326). Hij is hoe dan ook niet gebonden 
door de kwalificatie uit de aanhangigmaking. Daaruit vloeit voort dat hij evenmin is gehouden een wettelijke 
basis te vermelden (BRAAS, o.c., nr. 414). De onderzoeksrechter is anderzijds niet gehouden in de delegatie 
(de) concrete feiten te vermelden naar aanleiding waarvan de huiszoeking wordt bevolen (L. HUYBRECHTS, l.c., 
136; J. DE CODT, l.c., 26). In het licht van het voorgaande heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 18 
november 1997 aldus terecht geoordeeld dat de delegatie "moet preciseren bij wie de huiszoeking moet 
worden verricht, wat het voorwerp ervan is en met betrekking tot welk misdrijf" ze is gegeven. Bovendien 
moeten, in het geval van artikel 89bis Sv. de redenen worden vermeld waarop de delegatie steunt. Een 
algemene delegatie is niet toegelaten. Nochtans is niet vereist "dat het bevel tot huiszoeking de feiten die het 
misdrijf opleveren van het onderzoek waarmee de onderzoeksrechter is gelast of de voorlopige kwalificatie 
van dit misdrijf zou omschrijven, noch dat de op te sporen en desgevallend in beslag te nemen zaken daarin 
zouden worden gespecificeerd" (Cass. 18  november 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, AC 1997, nr. 485, conclusie 
adv.-gen. Bresseleers).  Ook het Europees Hof voor de Rechten van Mens hecht bij de beoordeling van de 
geldigheid van een bevel tot huiszoeking, een groot belang aan de bepaling van de grenzen van de delegatie of 
van de zoeking zelf (E.H.R.M. 30 maart 1989 (Chappell t./ V.K.), http://www.echr.coe.int ("Il faut aussi relever 
que l'ordonnance limitait elle-même sa portée de manière notable"); E.H.R.M. 16 december 1992 (Niemiets t./ 
Duitsland), http://www.echr.coe.int ("Cependant, le mandat était rédigé en termes larges [-] Ce point revêt 
une importance singulière-")). Het voorgaande impliceert niet dat een delegatie van de huiszoeking, wat 
betreft het misdrijf dat er het voorwerp van is, toch een gedetailleerde weergave moet bevatten van de feiten 
die het misdrijf opleveren (Vgl. M. FRANCHIMONT, e.a., o.c., p. 326: "indiquant de manière précise [-] la nature 
de l'infraction"; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, o.c., p. 397: "- indique de façon précise [-] les faits 
auxquels il se rapporte"). Een algemene verwijzing naar "het bepaalde misdrijf" - of de bepaalde misdrijven en 
desgevallend: feiten - van de aanhangigmaking moet kunnen volstaan. Bij het oordeel of zo'n algemene 
verwijzing volstaat, moet het doel daarvan in overweging worden genomen, zoals dat hierboven sub I en II is 
omschreven.                                                                                                                                                                                        
JdJ.

 - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Algemene delegatie - Officier van gerechtelijke politie - Grenzen van zijn opdracht - 
Perken van het gerechtelijk onderzoek - Toereikende gegevens

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

7 februari 2001P.01.0168.F AC nr. ...

De bij artikel  35 Sv. voorgeschreven vormvereisten zijn noch substantieel noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1966 (AC, 1967, 95); 18 sept. 1967 (ibid., 1968, 74); 25 sept. 1996, 
A.R. P.96.0594.F, nr. 330.

 - Huiszoekingen en beslagleggingen - Vormvereisten - Nietigheid
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- Art. 35 Wetboek van Strafvordering

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het lichaam met het oog op een 
DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel vergeleken wordt met sporen die op de plaats van 
het strafbare feit zijn aangetroffen, verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand 
dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiediging van het privé-leven, gewaarborgd bij artikel  8 E.V.R.M, 
waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, noch enig andere vigerende 
wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming 
telkens opnieuw te vragen wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal 
noodzakelijk maakt (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

 - Deskundigenonderzoek - Genetisch deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam - Toestemming - Toestemming van de 
betrokkene

17 januari 2001P.00.1570.F AC nr. ...

Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de strafvordering instelt, feiten in 
aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier 
blijken, en kan hij tevens andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de 
vordering tot aanvullend onderzoek ; de procureur des Konings maakt die nieuwe feiten aldus bij de 
onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen die personen, aan wie de wet, vanaf dat 
ogenblik, dezelfde rechten als aan de verdachte toekent (1). (1) In het geval dat tot dit arrest heeft geleid, zijn 
nieuwe feiten uit het onderzoeksdossier gebleken. De procureur des Konings kan in zijn vorderingen tot 
verwijzing echter ook nieuwe feiten vermelden die uit de stukken blijken die hij bij het oorspronkelijk dossier 
voegt. Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., Antwerpen, 1999, blz. 225, nr 469, en 
H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 454.

 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter 
oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt - Personen die niet vermeld worden in de vordering tot aanvullend onderzoek - 
Wettigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

17 januari 2001P.00.1697.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. ... .

 - Einde van het onderzoek - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Wanbedrijf - Voor 
correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van 
beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 479 e.v. Sv. gevolgd wordt en de 
zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare 
misdaden kunnen opleveren, naar de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hof van beroep dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na het aldus over de 
voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hof van Cassatie te verwijzen, maar is het bevoegd om, op de 
dagvaarding van de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe 
voorafgaande verwijzing over die feiten uitspraak te doen (1). (Impliciet).(1)  Zie de concl. O.M., inz. de nrs. 4 
en 5.

 - Einde van het onderzoek - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Wanbedrijf - Voor 
correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van 
beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

20 december 2000P.00.1384.F AC nr. ...

Onder het begrip "woning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats worden verstaan die een 
persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven 
(1). (1) Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0374.F, nr. 303; 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204.

 - Opsporing of huiszoeking - Woning

- Art. 87 Wetboek van Strafvordering
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- Art. 15 Grondwet 1994

Wanneer een opsporing of huiszoeking regelmatig is verricht in een voor het publiek niet toegankelijke plaats 
na vijf uur 's morgens en vóór 9 uur 's avonds, hoeft er niet te worden nagegaan of de voorwaarden voor een 
opsporing ten huize of een huiszoeking buiten die uren vervuld waren.

 - Opsporing of huiszoeking - Tijdsvoorwaarde

- Art. 1 Wet 7 juni 1969

19 december 2000P.00.1691.N AC nr. ...

Afgezien van de regeling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering betreffende de gevolgen van een 
zogenaamde zuivering ten aanzien van de feitenrechter, heeft artikel 235bis, §§ 5 en 6, Wetboek van 
Strafvordering tot gevolg dat de stukken, die werden nietig verklaard vooraleer de rechtspleging wordt 
geregeld  en als gevolg daarvan uit het dossier werden verwijderd, geen deel meer uitmaken van het 
gerechtelijk onderzoek (1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Zuivering van de procedure - 
Nietigverklaarde stukken - Verwijdering uit het dossier

- Art. 235bis, §§ 5 en 6 Wetboek van Strafvordering

Het verbindend karakter van de door de kamer van inbeschuldigingstelling verrichte zuivering vloeit voort uit 
het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dat een wettelijke regeling invoert die niets uitstaande heeft 
met het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken of met de artikelen 6, 11 en 23 
Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Zuivering van de procedure - 
Nietigverklaarde stukken - Verwijdering uit het dossier - Verbindend karakter - Grondslag

- Artt. 6, 11 en 23 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1382.N AC nr. ...

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen 
deze termijn verzochte bijkomende onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling verzoeken (1). (1) Deze stelling, waarbij het Hof wijst op het eenmalig karakter van de 
mogelijkheid om in toepassing van artikel 127, vierde of vijfde lid, Sv. de onderzoeksrechter te verzoeken om 
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, werd eerder reeds verdedigd door een deel van de 
rechtsleer: DELCERCQ, R.Beginselen van Strafrechtspleging", 2e Editie 1999, p. 219, nr 457; HUYBRECHTS, 
L.Vragen over de werking van artikel 127 Wetboek van Strafvordering", R.W., 1999-2000, p. 1281, nr 45; 
MASSET, A.Le nouveau règlement de la procédure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.Cr.): un an après 
l'application de la réforme Franchimont", P&B/RDJP, 2000, p. 19-21. Een ander deel van de rechtsleer pleitte 
voor een repetitieve mogelijkheid om de onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen 
te verrichten: KLEES, O. en VANDERMEERSCH, D.La réforme 'Franchimont' - Commentaire de la loi du 12 mars 
1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction", J.T., 1998, 
p. 438; BOSLY, H.-D. en VANDERMEERSCH, D.Droit de la procédure pénale", 1999, p. 456; VERSTRAETEN, 
R.Handboek Strafvordering", 1999, p. 430, nr 1000; DE MEESTER, T. en TRAEST, Ph.De regeling van de 
rechtspleging door de onderzoeksgerechten en de zuivering van de nietigheden tijdens het vooronderzoek" in 
"Het nieuwe strafprocesrecht", 1998, p. 239.

 - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het 
onderzoek - Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2000P.98.1340.N AC nr. ...

Zowel voor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakingsmaatregel van afluisteren van privé-
communicatie - en telecommunicatie zijn de vormvoorschriften van artikel  90quater, § 1, Sv. toepasselijk, 
zodat de niet-vermelding van de precieze omstandigheden die een verlenging wettigen de nietigheid van de 
beschikking van verlenging met zich meebrengt (1). (1) Zie M. MinnaertTappen in privacy: het recht geeft vorm 
aan de inhoud", R. Cass., 1997, 73-74.

 - Afluisteren van privé-communicatie - en telecommunicatie - Verlenging van bewakingsmaatregel - Vormvoorschriften - 
Sanctie
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- Art. 90quinquies Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2000P.00.1174.N AC nr. ...

Wanneer beklaagden in hun verweer tegen het hoger beroep van het O.M. tegen de beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling hebben verzocht de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken is die ertoe gehouden dit onderzoek te 
doen (1). (1) Cass., 24 nov. 1999, A.R. P. 99.1524.F, nr. 628.

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verzoek om onderzoek van regelmatigheid van procedure door beklaagde - Verplichting voor 
kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 127, 135 en 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

19 september 2000P.00.1125.N AC nr. ...

Wanneer de onderzoeksrechter, zelf door andere ambtsplichten verhinderd en gelet op de spoed, opdracht 
heeft gegeven aan de commandant van een rijkswachtdistrict en niet aan een met naam genoemde officier 
van gerechtelijke politie om een huiszoeking te doen en wanneer die huiszoeking wordt uitgevoerd door een 
officier van gerechtelijke politie die niet de commandant is van dat rijkswachtdistrict, dan voert die officier van 
gerechtelijke politie de huiszoeking uit wegens wettige verhindering van de commandant zelf en geen 
wetsbepaling verplicht de rechter te onderzoeken of de commandant van het aangewezen rijkswachtdistrict 
wettelijk verhinderd was de opdracht persoonlijk uit te voeren (1). (1) Zie cass., 28 febr. 1984, AR 8452, nr. 
364.

 - Huiszoeking - Opdracht van de onderzoeksrechter - Uitvoering door officier van gerechtelijke politie - Wettige 
verhindering - Onderzoek door de rechter

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

12 september 2000P.00.1064.N AC nr. ...

Niets verzet zich ertegen dat de procureur des Konings in het kader van een opsporingsonderzoek het advies 
vraagt aan een arts; de aldus verstrekte inlichtingen betreffen geen eigenlijk deskundigenverslag, maar wel 
een verslag van een door het openbaar ministerie buiten de gevallen bepaald door de artikelen 32 tot 46, 
Wetboek van Strafvordering, aangestelde raadgever; dergelijk verslag is aan geen vormvoorschriften 
onderworpen en vereist geen eedaflegging (1). (1) Cass, 14 feb. 1984, nr. 327.

 - Opsporingsonderzoek - Advies van een deskundige door de procureur des Konings gevraagd

- Art. 43 Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.0887.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door één van de partijen 
aangevoerd middel van nietigheid als ongegrond verwerpt, kan niet worden afgeleid dat de appèlrechters 
geweigerd hebben de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.

 - Regelmatigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht - Middel van nietigheid - Verwerping

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.1325.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de regelmatigheid van de haar 
voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in een onderzoeksverrichting vaststelt, moet melding maken 
van de aan die onregelmatigheid te verbinden sanctie.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Controle van de rechtspleging - Onregelmatigheid van een onderzoeksverrichting

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

22 augustus 2000P.00.1120.F AC nr. ...

De verdachte beschikt alleen over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep van die verdachte tegen een beschikking tot 
verwijzing, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling, op dat hoger beroep, uitspraak diende te doen 
over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die invloed hebben op hetzij een handeling van het 
onderzoek, hetzij de bewijsverkrijging of die de beschikking tot verwijzing zelf raken, of op gronden van niet-
ontvankelijkheid of verval van de strafvordering (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, en 21 
juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr. ....
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 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

28 juni 2000P.00.0835.F AC nr. ...

Wanneer de verdachte zich in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer beroept op een in artikel  131, § 1, 
Sv., bedoelde grond van nietigheid, schendt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling artikel  135, § 
2, van dat wetboek, als dat arrest het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank verwerpt, op grond dat de zaak reeds is beslecht 
door een vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin uitspraak wordt gedaan over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte, en door een arrest van het Hof van Cassatie dat het cassatieberoep 
tegen die beslissing heeft verworpen.

 - Regeling van de rechtspleging - Nietigheidsgrond - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - 
Voorwaarden - Vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

21 juni 2000P.00.0708.F AC nr. ...

Een cassatieberoep is ontvankelijk, wanneer het door de verdachte onmiddellijk ingesteld wordt tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van artikel  135 Sv., het hoger beroep van 
de verdachte tegen een door de raadkamer gewezen beschikking tot correctionele verwijzing niet ontvankelijk 
verklaart (Impliciet)  (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20. Op het hoger beroep van een 
verdachte tegen de beschikking tot verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank, had de kamer van 
inbeschuldigingstelling, enerzijds, uitdrukkelijk uitspraak gedaan met toepassing van artikel  135, § 2, Sv., door 
de door de appellant aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid af te wijzen en een verschrijving in de 
beroepen beschikking te verbeteren, en had zij, anderzijds, het hoger beroep voor het overige niet 
ontvankelijk verklaard. De verdachte heeft tegen alle beschikkingen van dat arrest cassatieberoep ingesteld. 
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het hoger beroep van de 
verdachte voor het overige niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat het hoger beroep, wat dat betreft, niet 
voldeed aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel  135, § 2, van dat wetboek, tevens uitspraak had 
gedaan met toepassing van die wetsbepaling en dat het cassatieberoep tegen die beslissing bijgevolg eveneens 
ontvankelijk was.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0547.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het 
verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering, wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in gerechtszaken, 
onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over de onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1 of over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel 
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, en evenmin een 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van dit wetboek (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr 
278.

 - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Taalgebruik in gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - 
Beschikking van de onderzoeksrechter - Onontvankelijk verzoek - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen 
onderzoek van de regelmatigheid van de procedure of van de strafvordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

30 mei 2000P.00.0478.N AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft 
verworpen, ongegrond verklaart is geen eindbeslissing, zodat de voorziening niet ontvankelijk is (1). (1) Cass., 
16 feb. 1999, A.R. P.99.0074.N, nr 91 en R.W. 1998-99, 1530 met noot DE SMET, B.; 11 mei 1999, A.R. 
P.99.0489.N, nr 278; 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr 611; 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr ...
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 - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagname - Onderzoeksrechter - Beschikking - Afwijzing - 
Hoger beroep - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

19 april 2000P.00.0224.F AC nr. ...

Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging, hetzij, over een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die een invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een 
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering.

 - Controle van het onderzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe artikel  135, § 3, Sv., wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met 
toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een 
handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grond van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen vóór 
2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de W.12 maart 1998.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Controle 
van de rechtspleging - Nieuwe wet - Werking in de tijd

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

15 februari 2000P.99.1664.N AC nr. ...

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter kunnen de goederen en waarden die in de plaats zijn 
gesteld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit deze belegde voordelen in beslag nemen zonder dat is 
vereist dat het bewijs wordt geleverd dat deze beantwoorden aan de in artikel  42, 3 Sw. bepaalde 
voorwaarden, nu voldoende is dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan.

 - Secundaire vermogensvoordelen - Vermogensvoordelen - Bewijs - Wettelijke voorwaarden - Beslag - Aanwijzingen

- Artt. 35, 35bis, en 89 Wetboek van Strafvordering

- Art. 42, 3° Strafwetboek

19 januari 2000P.99.1773.F AC nr. ...

Het proces-verbaal dat een speurder bij zijn terugkeer in België heeft opgemaakt en waarin hij de gegevens 
vermeldt die voor het onderzoek nuttig blijken en die hem door een getuige spontaan zijn toevertrouwd, 
terwijl hij zich in het buitenland bevond voor een ambtelijke opdracht, is niet door nietigheid aangetast 
aangezien, die gegevens als gewone inlichtingen gelden.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Proces-verbaal - Getuige - Spontane verklaring - Nietigheid - Voorwaarden - Gewone 
inlichting

12 januari 2000P.00.0002.F AC nr. ...

Gelet op het schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek, moet de aanvullende vordering, strekkende 
tot uitbreiding van de mate waarin de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is, net als de vordering tot 
opening van een gerechtelijk onderzoek, gedagtekend en ondertekend worden door een magistraat van het 
O.M. Die substantiële vormvereisten beletten niet dat het O.M. de zaak door een mondelinge vordering bij de 
onderzoeksrechter aanhangig maakt, op voorwaarde dat er daarna een gedagtekend en geschreven document 
wordt opgemaakt dat als akte van de voormelde vordering kan dienen.

 - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek - Aanvullende vordering - Vorm

- Art. 64 Wetboek van Strafvordering

De wet bepaalt geen enkele termijn, waarbinnen het O.M. de schriftelijke akte moet opmaken, ter bevestiging 
van de mondelinge vordering waarbij de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt.

 - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek - Vorm - Mondelinge vordering - Schriftelijke bevestiging

- Art. 64 Wetboek van Strafvordering

De wet legt geen enkel bijzonder vormvereiste op, noch aan de vordering tot het instellen van een 
opsporingsonderzoek, waarmee het O.M. een zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig maakt, noch aan de 
aanvullende vordering, strekkende tot uitbreiding van de aanhangigmaking van die magistraat.

 - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek - Aanvullende vordering - Vorm
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- Art. 64 Wetboek van Strafvordering

12 januari 2000P.00.0024.F AC nr. ...

Wanneer een opsporing of een huiszoeking wordt verricht in een voor het publiek niet toegankelijke plaats, op 
verzoek of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats, kan de opsporing of 
huiszoeking pas worden verricht na het schriftelijk indienen van het verzoek of de toestemming.

 - Nachtelijke huiszoeking - Niet voor het publiek toegankelijke plaats - Persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats - 
Verzoek of toestemming - Wettigheid

- Art. 1, eerste en tweede lid, 3°, en 1bis Wet 7 juni 1969

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De onwettigheid van een bewijsmiddel tast slechts dan het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met 
dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg geheel 
erop steunen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; het 
staat de kamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien 
onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de oorsprong liggen 
van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast.

 - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

 - Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen miskenning van het recht van 
verdediging in en sluit zulks de mogelijkheid van een eerlijk proces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later voor de vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen 
worden en deze hun bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal hebben van de 
door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

1 december 1999P.99.0847.F AC nr. ...

Het is de bevoegde agenten, die een proces-verbaal opmaken wegens schending van de Wet 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud, niet verboden om bij de uitoefening van hun ambt de hulp van een derde in te roepen.

 - Natuurbehoud - Bevoegde agenten - Hulp van derden - Wettigheid

- Artt. 47 en 59 Wet 12 juli 1973

- Art. 15 Grondwet 1831

Het geheim van het vooronderzoek is geen algemeen rechtsbeginsel. Een schending van dat geheim kan alleen 
invloed hebben op strafvervolgingen, als deze op die schending gegrond zijn of als de verzamelde bewijzen 
naderhand op die schending zijn gegrond.

 - Geheimhouding van het onderzoek - Miskenning
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24 november 1999P.99.1524.F AC nr. ...

Als één van de partijen de kamer van inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze heeft gevorderd de 
regelmatigheid van een daad van onderzoek na te gaan, is die kamer verplicht voornoemd toezicht te 
verrichten.

 - Daden van onderzoek - Regelmatigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

17 november 1999P.99.1540.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
een verzoek tot opheffing van het beslag wordt verworpen, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel  416, eerste lid, Sv., en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis van voornoemd wetboek uitspraak doet.

 - Daad van onderzoek - Beslag - Verzoek tot opheffing - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

27 oktober 1999P.99.0715.F AC nr. ...

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek mag er, tijdens een regelmatig verrichte huiszoeking, een 
opgenomen cassette van een antwoordapparaat in beslag genomen worden.

 - Huiszoeking - Inbeslagneming - Opgenomen cassette - Wettigheid

- Artt. 87 en 88 Wetboek van Strafvordering

De kennisneming of inbeslagneming van de opnamen van communicatie en telecommunicatie, na de 
overbrenging ervan, valt niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving betreffende het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie, tijdens de overbrenging ervan.

 - Telefoontap

- Artt. 90ter tot 90decies Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Gegrond is het middel gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre wordt 
geoordeeld dat de termijn van 24 uren vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te 
tekenen voor de burgerlijke partij die niet woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk 
arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en dat 
het hoger beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is.

 - Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar 
woonplaats te kiezen - Termijn van hoger beroep tegen beschikking raadkamer

- Artt. 68 (oud) en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1999P.99.1278.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het 
hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die een aanvraag tot inzage van het dossier 
verwerpt, ongegrond wordt verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel  416, eerste lid, Sv., geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, geen uitspraak doet 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek en evenmin uitspraak doet over het 
aansprakelijkheidsbeginsel.

 - Verzoek tot inzage van het dossier - Verbod van de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61ter en 416 Wetboek van Strafvordering

29 september 1999P.99.1228.F AC nr. ...
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Aangezien de verdachte reeds over drie dagen beschikte om kennis te nemen van het dossier en om, met 
toepassing van artikel   127, derde tot vijfde lid, Sv., te verzoeken om aanvullende daden van onderzoek te 
verrichten, en aangezien hij over meer dan een maand beschikte om van het dossier kennis te nemen alvorens 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, kan uit het feit alleen dat het dossier hem, met 
toepassing van artikel   127, zesde lid, van voornoemd wetboek, pas drie dagen voor de rechtszitting van de 
raadkamer ter beschikking is gesteld, nu een medeverdachte zich in voorlopige hechtenis bevond, geen 
miskenning van zijn recht van verdediging worden afgeleid.

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Dossier neergelegd ter griffie - Termijn - Recht van verdediging

De kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep die vaststelt dat de verdachte woon- noch 
verblijfplaats in België had en dat de verdachte de onderzoeksrechter erop gewezen had dat zijn adres in het 
buitenland niet zijn verblijfplaats maar wel zijn woonplaats was, en dienvolgens oordeelt dat de in artikel   127, 
zesde lid, Sv., bedoelde waarschuwing bij ter post aangetekende brief op voornoemd adres regelmatig aan de 
verdachte ter kennis is gebracht, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Dossier neergelegd ter griffie - Waarschuwing - Regelmatigheid

- Art. 127, zesde lid Wetboek van Strafvordering

27 juli 1999P.99.1082.N AC nr. ...

De regel dat het opsporingsonderzoek gevoerd wordt onder de leiding en het gezag van de bevoegde 
procureur des Konings belet niet dat de politiediensten, die, bij het vervullen van hun opdrachten van 
bestuurlijke politie stoten op aanwijzingen van het plegen van een misdrijf, in het kader van hun algemene 
opdracht van gerechtelijke politie autonoom kunnen optreden teneinde dit misdrijf op te sporen, de bewijzen 
ervan te verzamelen, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde 
overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet, op voorwaarde dat zij de procureur des Konings 
inlichten over de gevoerde opsporingen binnen de termijn en op de wijze die deze bij richtlijn vaststelt.~

 - Opsporingsonderzoek - Politiediensten - Autonomie - Voorwaarden - Procureur des Konings - Richtlijn

- Artt. 14 en 15 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 28bis, § 1, tweede lid en 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering

23 juni 1999P.99.0663.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter die een maatregel tot opsporing van in het verleden gevoerde telefonische gesprekken 
beveelt, is niet gehouden zulks te doen bij wege van verschillende beschikkingen, ook al heeft de opsporing 
betrekking op een tijdvak van langer dan twee maanden.

 - Opsporen van telefonische mededelingen - Opsporing in het verleden - Tijdvak langer dan twee maanden

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

Belgische onderzoekers, die alleen bijstand verlenen aan de buitenlandse overheden bij een verhoor, zonder 
het zelf af te nemen, zijn niet verplicht om in de processen-verbaal melding te maken van die verklaringen, die 
geen verband houden met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter had kennisgenomen en die voor de 
Belgische overheden niet strafbaar zijn.

 - Processen-verbaal - Verplichting voor een onderzoeker om een proces-verbaal op te maken

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

11 mei 1999P.99.0487.N AC nr. ...

De politie vermag tot gerechtelijke fouillering over te gaan wanneer er aanwijzingen bestaan dat de verdachte 
overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of wanbedrijf bij zich draagt;  deze regel 
houdt niet in dat de gerechtelijke fouillering noodzakelijk tot een positief resultaat moet leiden.

 - Gerechtelijke fouillering

- Art. 28, § 2 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

11 mei 1999P.99.0489.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de regelmatigheid onderzoek van een verzoek strekkende tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat terzelfdertijd de regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafvordering wordt onderzocht.

 - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onderzoek van 
regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid
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- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Het geheim van het vooronderzoek is geen algemeen rechtsbeginsel. Een miskenning van dat geheim kan 
alleen invloed hebben op strafvervolgingen, als deze gegrond zijn op die miskenning of als de verzamelde 
bewijzen daarna op die schending zijn gegrond.~

 - Geheimhouding van het onderzoek - Schending van het geheim

6 april 1999P.99.0432.N AC nr. ...

De vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek moet op geschrift zijn gesteld, gedagtekend en 
ondertekend zijn door een magistraat van het O.M.;  de identiteit van de ondertekenaar kan blijken zowel uit 
de rechtsvordering zelf ingevolge de vermelding van de naam van de ondertekenaar of uit de lezing van diens 
handtekening, als uit andere stukken van de rechtspleging omdat inzonderheid ze een niet betwiste 
gelijkaardige handtekening of de vermelding van de ondertekenaar bevatten.

 - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm

- Art. 61 Wetboek van Strafvordering

30 maart 1999P.99.0254.N AC nr. ...

Uit de context van de artikelen 135 en 416 Sv., zoals zij gewijzigd werden bij de wet van 12 maart 1998, in 
werking getreden op 2 oktober 1998, volgt dat onmiddellijk cassatieberoep slechts openstaat tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van de verdachte tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer, voor zover deze verwijzigingsbeschikking genomen werd onder de 
werking van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 135 en 416 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.99.0234.F AC nr. ...

Het aan de onderzoeksrechter gerichte verzoek om een bijkomende daad van onderzoek kan alleen tijdens het 
onderzoek en voor het einde ervan worden gedaan.~

 - Onderzoeksrechter - Stellen van een bijkomende daad van onderzoek - Verzoek

- Artt. 61quinquies en 127, vierde lid Wetboek van Strafvordering

De zaak is niet meer bij de onderzoeksrechter aanhangig, zodra hij ervan verslag heeft uitgebracht voor de 
raadkamer.~

 - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Verslag in de raadkamer

- Art. 127, zevende lid Wetboek van Strafvordering

17 maart 1999P.98.1339.F AC nr. ...

De rechtsvormen, die door de artt. 448 en 450 Sv. zijn voorgeschreven met betrekking tot de van valsheid 
betichte stukken zijn niet substantieel en niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

 - Van valsheid betichte stukken - Artikelen 448 en 450, Wetboek van Strafvordering - Niet-inachtneming - Straf

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

De vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de 
erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk gepleegd feit of feiten de onderzoeksrechter wordt geadieerd; zulke 
vordering kan betrekking hebben o.m. op een wel bepaald feit en op andere niet precieze maar gelijkaardige 
feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan doet vermoeden en in dit geval is het de taak van de 
onderzoeksrechter de bewijzen van alle feiten in te zamelen.~

 - Gerechtelijk onderzoek - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek

- Artt. 55, 56 en 61 Wetboek van Strafvordering
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De vraag van de procureur des Konings om advies van de bevoegde gewestelijke directeur wanneer hij 
vervolgingen wil instellen voor fiscale misdrijven en dat advies kunnen betrekking hebben, o.m. op een 
bepaald feit, alsmede op andere niet precieze maar gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden; wanneer in het kader van het naar aanleiding van die vraag en het advies ingesteld 
gerechtelijk onderzoek gelijkaardige feiten aan het licht komen, moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen.~

 - Fiscale misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur - Gerechtelijk onderzoek - Gelijkaardige feiten

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

23 februari 1999P.99.0116.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een verzoeker tot opheffing van een onderzoekshandeling die geen 
inverdenkinggestelde is en die door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling veroordeeld werd in 
de kosten van het verzoek en van het hoger beroep indien de voorziening niet werd betekend aan het 
openbaar ministerie.~

 - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Geen inverdenkinggestelde - Veroordeling in de kosten - 
Cassatieberoep - Geen betekening aan het openbaar ministerie

- Artt. 61quater, §§ 1, 2 en 5 en 418 Wetboek van Strafvordering

16 februari 1999P.99.0015.N AC nr. ...

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die zijn verzoek 
tot opheffing van onderzoekshandeling van inbeslagnemingen had verworpen, ongegrond verklaart, nu dit 
arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv en geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv, noch over het beginsel van 
aansprakelijkheid inzake burgerlijke rechtsvordering.

 - Onderzoekshandeling - Beslag - Verzoek tot opheffing - Weigering door de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek 
tot inzage van het strafdossier had verworpen, ongegrond verklaart, nu dit arrest geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416, eerste lid, Sv en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid of met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv, noch over het beginsel van aansprakelijkheid inzake burgerlijke 
rechtsvordering.

 - Verzoek tot inzage van het dossier - Verbod van de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61ter en 416 Wetboek van Strafvordering

16 februari 1999P.99.0074.N AC nr. ...

Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep ongegrond verklaart dat is 
ingesteld tegen de beschikking waarbij de onderzoeksrechter het krachtens artikel   61quinquies, §§ 1 en 2, Sv.  
ingediende verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen afwijst, staat cassatieberoep 
eerst open na de eindbeslissing.

 - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Onderzoeksrechter - Beschikking - Afwijzing - Hoger beroep - 
Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

22 december 1998P.98.1441.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen, nu de appelrechters, op grond van de overweging dat uit de 
aangevoerde middelen geen onregelmatigheid, verzuim of grond tot nietigheid in een daad van onderzoek of 
bij het verkrijgen van het bewijs kan worden afgeleid, aldus uitspraak doen over een geschil betreffende een 
onregelmatigheid van een onderzoeksmaatregel.

 - Onderzoeksgerecht - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - 
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Onderzoeksmaatregel - Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

17 november 1998P.98.1360.F AC nr. ...

Concl. adv-gen. BRESSELEERS bij Cass., 17 nov. 1998, A.R. P.98.1360.F (Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...).

 - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - 
Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

 - Onderzoeksrechter - Verhindering - Vervanging

De regel van artikel  322, eerste lid, Ger.W., luidens welke de rechters van de rechtbanken van eerste aanleg 
elkaar vervangen in geval van verhindering, is tevens van toepassing op de onderzoeksrechters onder elkaar in 
de rechtbanken waar er twee of meer zijn.

 - Onderzoeksrechter - Verhindering - Vervanging

- Art. 322, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De eigenschappen en de doelstellingen van de procedure inzake voorlopige hechtenis, met name de zeer korte 
en dwingende termijnen van de Wet Voorlopige Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 2 Ger.W., in de weg 
aan de toepassing van artikel 837 van voornoemd wetboek, wanneer een wrakingsprocedure wordt ingesteld 
tegen een onderzoeksrechter.

 - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - 
Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

- Art. 837 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de regelmatig geadieerde onderzoeksrechter, tijdens zijn onderzoek, aanwijzingen van 
strafbare feiten ontdekt die buiten zijn bevoegdheid vallen, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de daden 
van gerechtelijke politie waardoor hij alle nuttige elementen inzamelt i.v.m. die feiten, voor zover hij geen 
daden verricht die tot de eigen bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren.~

 - Onderzoeksrechter - Adiëring - Ontdekking van aanwijzingen van andere strafbare feiten

- thans art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 9, achtste lid, opgeheven bij de wet van 12 maart 1998 Wetboek van Strafvordering

Art. 29 Sv. legt geen bindende termijn op waarbinnen de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings 
kennis moet geven van de aanwijzingen betreffende andere misdrijven die zijn onderzoek aan het licht brengt.
~

 - Onderzoeksrechter - Termijn - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings

- Artt. 29; 9, achtste lid, opgeheven bij Wet 12 maart 1998 Wetboek van Strafvordering

- thans art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs beoordelen door 
na te gaan, enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of dat 
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die ook wordt bepaald door internationale en 
supranationale rechtsnormen, anderzijds, of het in het buitenland verkregen bewijs werd bekomen conform 
het vreemd recht.~

 - Regelmatigheid - In het buitenland verkregen bewijs - Internationale ambtelijke opdracht - Beoordeling door de Belgische 
rechter

- Artt. 154, 155, 156 en 189 Wetboek van Strafvordering

De aangezochte staat voert de aan hem gerichte internationale ambtelijke opdrachten uit volgens zijn eigen 
wettelijke procedure.~

 - Toepasselijke procedure - Internationale ambtelijke opdracht

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in het vervolgingsbeleid van het 
openbaar ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds vrij oordeelt over het gevolg dat moet worden gegeven 
aan de feiten waarvan het kennisneemt.~

 - Onderzoeksrechter - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings

24 augustus 1998P.98.0917.N AC nr. ...
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Wanneer het Hof van Cassatie heeft beslist dat in de zaak betreffende een voor correctionalisering vatbare 
misdaad die een magistraat van een hof van beroep zou hebben gepleegd in de uitoefening van zijn ambt, de 
rechtspleging van de artt.  479 e.v.  Sv.  zou worden gevolgd in plaats van de procedure bepaald bij de artt.  
485 e.v.  Sv., en de zaak naar de eerste voorzitter van een hof van beroep van een ander rechtsgebied dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort heeft verwezen opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, hoeft het hof van beroep na het aldus ingestelde onderzoek de zaak niet te 
verwijzen naar het Hof van Cassatie, maar is het bevoegd om, zonder vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren bestaan, te zeggen voor recht dat er uit hoofde van de aangehouden feiten slechts gronden bestaan 
tot het uitspreken van correctionele straffen, en moet het na die beslissing de zaak terug verwijzen naar de 
procureur-generaal bij het hof van beroep opdat er zou gehandeld worden als naar recht.

 - Misdaad ten laste van een magistraat van een hof van beroep - Misdaad gepleegd in de uitoefening van zijn ambt - Voor 
correctionalisering vatbare misdaad - Verwijzing door het Hof van Cassatie naar de eerste voorzitter van een hof van 
beroep - Aanwijzing van een onderzoeksmagistraat - Einde van het onderzoek - Vaststellen van verzachtende 
omstandigheden - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 479 e.v., 485 e.v. Wetboek van Strafvordering

10 augustus 1998P.98.1095.F AC nr. ...

Als de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, overeenkomstig de vordering van het openbaar 
ministerie alleen uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon hij door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld was, heeft de beschikking van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken.~

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking betreffende een verdachte - Andere verdachte door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld, tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft - Geen beslissing ten 
aanzien van de tweede verdachte - Rechtsmacht van de onderzoeksrechter

- Artt. 61 en 127 Wetboek van Strafvordering

24 juni 1998P.98.0154.F AC nr. ...

Wanneer de burgerlijke partij bij haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk 
wordt gesteld, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding; de 
omstandigheid dat de burgerlijke partij bij haar partijstelling geen verdachte heeft aangeduid en die verdachte 
slechts naderhand werd geïdentificeerd, doet niets af aan die verplichting.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat het verzet van de burgerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling afwijst - Verplichte veroordeling van de burgerlijke partij tot schadevergoeding

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

24 juni 1998P.98.0259.F AC nr. ...

Het verslag van een technisch raadgever die door het O.M. is aangewezen, is noch een proces-verbaal 
betreffende de opsporing en de vaststelling van misdaden, wanbedrijven en overtredingen, noch een eigenlijk 
deskundigenverslag; aangezien een dergelijk verslag aan geen enkele vormvereiste moet voldoen, moet het 
niet in de taal van de rechtspleging gesteld zijn.

 - Technisch raadsman - Aanwijzing door het openbaar ministerie - Verslag - Aard - Taal

- Artt. 11 en 33 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

22 april 1998P.98.0207.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter die, zonder ambtelijke opdracht, buiten zijn arrondissement daden van opsporing of 
gerechtelijk onderzoek verricht of gelast, hoeft geen melding te maken van de ernstige en dringende 
omstandigheden die zulks vereisen.~

 - Handelingen van de onderzoeksrechter buiten het arrondissement - Zonder ambtelijke opdracht - Wettigheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

1 april 1998P.97.1428.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gedaan wordt, is 
gehouden aldaar woonplaats te kiezen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte.

 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats
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- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij niet in het gerechtelijk arrondissement woont waar het onderzoek wordt gedaan 
en aldaar geen woonplaats heeft gekozen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte, kan zij het verzuim 
van betekening niet opwerpen tegen de akten waarvoor de wet die vorm oplegt;  daaruit volgt dat zij geen 
recht heeft op die betekening.

 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Geen keuze van 
woonplaats - Gevolgen

- Art. 68, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

Keuze van woonplaats als bepaald in artikel  68, eerste lid, Sv. moet in de loop van de procedure opnieuw 
worden gedaan, telkens als het in een gerechtelijk arrondissement begonnen onderzoek, ten gevolge van een 
beschikking tot onttrekking van de zaak aan de rechter, wordt hervat in een ander gerechtelijk arrondissement 
waar de burgerlijke partij haar woonplaats niet heeft.

 - Burgerlijke partij - Keuze van woonplaats - Beschikking tot onttrekking - Ander gerechtelijk arrondissement

- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

10 maart 1998P.96.0649.N AC nr. ...

De officier van gerechtelijke politie die bij gelegenheid van een huiszoeking met het oog op nader onderzoek 
op regelmatige wijze bescheiden of voorwerpen in beslag neemt, mag bij het onderzoek ervan buiten de plaats 
waar ze zijn aangetroffen worden bijgestaan door andere politieambtenaren; wanneer een politieambtenaar 
aldus feitelijke gegevens vaststelt die kunnen wijzen op het bestaan van een ander misdrijf moet hij die 
opnemen in een proces-verbaal ter inlichting van de bevoegde gerechtelijke overheden, zonder dat hiervoor 
vereist is dat hij de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie heeft.

 - Huiszoeking - Officier van gerechtelijke politie - In beslag genomen voorwerpen - Nader onderzoek buiten de plaats van 
aantreffen - Politieambtenaar geen officier van gerechtelijke politie - Aanwijzingen van ander misdrijf - Proces-verbaal van 
inlichtingen - Geldigheid

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

3 februari 1998P.96.1171.N AC nr. ...

Het voorschrift van artikel 223 Sv. met betrekking tot het neerleggen van het dossier ter griffie tot beschikking 
van de verdachte, de burgerlijke partij en hun raadslieden en de hen geboden mogelijkheid ervan afschrift te 
doen nemen, is niet toepasselijk op de conclusies en stavingsstukken die partijen als verweer ter rechtszitting 
van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, neerleggen.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - rechtszitting - Conclusies en stavingsstukken van partijen - Artikel 223 Sv. - 
Toepasselijkheid

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M.  valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte nooit door de onderzoeksrechter is verhoord.

 - Geen verhoor door de onderzoeksrechter

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het voorschrift van artikel  480 Sv. moet worden nageleefd vanaf het ogenblik dat het gerechtelijk onderzoek 
rechtstreeks tot voorwerp heeft een feit dat de verdachte zou hebben gepleegd in de periode waarin hij, 
wegens het vervullen van een ambt bedoeld in artikel  479 Sv., "voorrecht van rechtsmacht" genoot; de tot 
dan verrichte daden van vervolging of onderzoek zijn regelmatig en blijven geldig.~

 - Misdrijf door rechter gepleegd - Voorrecht van rechtsmacht - Procedure - Daden van onderzoek - Daden van vervolging

- Artt. 479 en 480 Wetboek van Strafvordering

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...
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De beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een 
officier van gerechtelijke politie, moet schriftelijk worden vastgelegd in een bevel tot huiszoeking; dit bevel 
moet door de onderzoeksrechter zijn genaamtekend, moet de aanwijzing bevatten van de overheid waaraan 
delegatie wordt gegeven, en moet preciseren bij wie de huiszoeking wordt verricht, wat het voorwerp ervan is 
en met betrekking tot welk misdrijf; wanneer het gaat om een huiszoeking tot inbeslagneming van papieren, 
titels of bescheiden, moet het bevel tot huiszoeking bovendien de redenen vermelden waarop de delegatie 
steunt.

 - Huiszoeking - Inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden - Huiszoekingsbevel - Vereiste vermeldingen

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

Een bevel tot huiszoeking mag weliswaar geen algemene delegatie inhouden, doch hoeft niet de feiten te 
omschrijven die de onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige kwalificatie als misdrijf, en dient evenmin 
de op te sporen zaken te specificeren; het volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de 
uitvoering van de huiszoeking is gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten 
aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en 
inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en 
van zijn opdracht te buiten te gaan.

 - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Algemene delegatie - Officier van gerechtelijke politie - Grenzen van zijn opdracht - 
Perken van het gerechtelijk onderzoek - Toereikende gegevens

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

27 mei 1997P.96.0002.N AC nr. ...

De door de wet bepaalde pleegvormen voor de neerlegging op de griffie van van valsheid betichte stukken zijn 
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.~

 - Van valsheid betichte stukken - Rechtspleging - Neerlegging op de griffie - Pleegvormen - Niet-naleving - Sanctie

- Artt. 448 en 450 Wetboek van Strafvordering

De wet bepaalt geen termijn voor de neerlegging op de griffie van van valsheid betichte stukken.

 - Van valsheid betichte stukken - Rechtspleging - Neerlegging op de griffie - Termijn

- Art. 448 Wetboek van Strafvordering

19 februari 1997P.97.0209.F AC nr. ...

De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg kan worden vervangen door 
een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt ook voor de 
onderzoeksrechters onder elkaar in de rechtbanken waar er twee of meer zijn.~

 - Onderzoeksrechter - Verhindering - Vervanging - Voorwaarde

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

18 februari 1997P.96.0965.N AC nr. ...

Het verhoor van de verdachte ten tijde van het opsporingsonderzoek is niet wettelijk vereist.~

 - Opsporingsonderzoek - Verhoor van de verdachte - Vereiste

4 december 1996P.95.1166.F AC nr. ...

De bewoording rechtshulp in artikel  13, E.V.R.M. heeft, in de regel, betrekking op een procedure waarbij een 
handeling die een schending inhoudt van de in het Verdrag vermelde rechten en vrijheden aan een bevoegde 
instantie kan worden voorgelegd; het aan de onderzoeksrechter gerichte verzoekschrift tot opheffing van een 
beslag is een dergelijke rechtshulp.~

 - Beslag door de onderzoeksrechter bevolen - Verzoekschrift tot opheffing - Artikel 13 E.V.R.M. - Rechtshulp

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

3 december 1996P.96.0257.N AC nr. ...

Wanneer opsporingen of huiszoekingen in een voor het publiek niet toegankelijke plaats worden verricht op 
verzoek of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats, moet dit verzoek of 
deze toestemming schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of huiszoeking worden gegeven, ongeacht of 
de opsporingen of huiszoekingen 's nachts of overdag plaatshebben.~

 - Huiszoeking - Persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats - Schriftelijke en voorafgaande toestemming of verzoek - 
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Algemeen geldende regel

- Artt. 1, eerste lid, en 3°, en 1bis Wet 7 juni 1969

1 oktober 1996P.96.0409.N AC nr. ...

De in artikel  7, § 3 van de Wet van 24 feb. 1921 genoemde officieren en anderen mogen ten alle tijde 
huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het 
vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen 
deel uitmaken van een woning.~

 - Verdovende middelen - Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 - Vaststelling van misdrijven - Officieren van gerechtelijke politie en 
aangewezen ambtenaren of beambten - Vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van verdovende middelen - Lokalen - 
Privéwoning - Toegang

- Art. 7, § 3 Wet 24 feb. 1921

25 september 1996P.96.0594.F AC nr. ...

De aanwezigheid van de gehechte verdachte bij een huiszoeking is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid.~

 - Huiszoekingen en beslagleggingen - Aanwezigheid van de gehechte verdachte - Niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid

- Art. 39 Wetboek van Strafvordering

26 juni 1996P.96.0842.F AC nr. ...

Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan van en naar een 
telefoontoestel, af te luisteren en op te nemen en de correspondenten te identificeren, moet vooraf 
toegestaan zijn door een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter waarin, op straffe van 
nietigheid, inzonderheid melding wordt gemaakt van de ernstige aanwijzingen waaruit het bestaan van één 
van de misdrijven waarvoor de wet die maatregel toestaat, kan worden afgeleid, van de redenen waarom die 
maatregel noodzakelijk is om de waarheid aan de dag te brengen en van de duur van de telefoontap.

 - Telefoontap - Wettigheid

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1412.N AC nr. ...

Na een beslissing van buitenvervolgingstelling door de onderzoeksgerechten kan de heropening van het 
gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe bezwaren enkel door het openbaar ministerie worden gevorderd en 
niet door de burgerlijke partij.~

 - Beslissing van buitenvervolgingstelling - Nieuwe bezwaren - Initiatief tot heropening van het onderzoek - Burgerlijke 
partijstelling

- Artt. 246, 247 en 248 Wetboek van Strafvordering

24 april 1996P.96.0350.F AC nr. ...

Een veroordeling mag niet steunen op de tijdens een onwettelijke huiszoeking gedane vaststellingen en op de 
ingevolge die vaststellingen verzamelde bewijzen;  dit is meer bepaald het geval wanneer het bevel ter 
uitvoering waarvan de huiszoeking werd verricht, niet bij het dossier is gevoegd.~

 - Huiszoeking - Bevel niet bij dossier gevoegd

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

9 april 1996P.96.0452.F AC nr. ...

Buiten het geval waarin de onderzoeksrechter zelf een misdaad of wanbedrijf op heterdaad vaststelt en het 
geval waarin het slachtoffer van een misdaad of wanbedrijf bij hem klacht indient met burgerlijke partijstelling, 
kan de onderzoeksrechter geen onderzoek instellen zonder daartoe door het O.M. te worden gevorderd.~

 - Vordering van het openbaar ministerie - Noodzaak

- Art. 61 Wetboek van Strafvordering

De vordering tot het instellen van een onderzoek moet gedagtekend en ondertekend zijn door een magistraat 
van het O.M.; als de handtekening onleesbaar is en het wordt betwist of de ondertekenaar tot het O.M. 
behoort, kan het onderzoeksgerecht zulks nagaan.~
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 - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm

- Art. 61 Wetboek van Strafvordering

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het recht van verdediging kan, in 
strafzaken, niet worden afgeleid uit het feit dat de deskundige heeft deelgenomen aan het verhoor door de 
opsporingsambtenaren, inzage heeft gekregen van het dossier en na de neerlegging van zijn verslag afschrift 
heeft gekregen van de processen-verbaal van die ambtenaren.~

 - Deskundige - Verkrijgen van afschrift van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het 
onderzoek

 - Deskundige - Inzage van het dossier - Geheimhouding van het onderzoek

 - Deskundige - Deelname aan het verhoor door de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het onderzoek

De inverdenkingstelling en de ondervraging door de onderzoeksmagistraat zijn niet wettelijk verplicht.~

 - Inverdenkingstelling en ondervraging - Verplichting voor de onderzoeksmagistraat

12 maart 1996P.94.1281.N AC nr. ...

Artikel 6 Hormonenwet van 15 juli 1985 machtigt de bevoegde personen, ter efficiënte uitvoering van hun 
dubbele opdracht, tot monsterneming die blijkbaar, gezien de verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is 
gebonden en, in tegenstelling tot de bij het artikel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde 
inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat dergelijke stoffen werden toegediend met overtreding van 
gezegde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan.~

 - Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming

- Artt. 6 en 8 Hormonenwet 15 juli 1985

6 februari 1996P.94.1438.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite of een huiszoeking zonder rechterlijk bevel verricht is met toestemming van 
degene die het werkelijk genot heeft van de plaats.~

 - Huiszoeking - Toestemming van degene die het werkelijk genot heeft van de plaats - Beoordeling in feite door de rechter

9 januari 1996P.94.0613.N AC nr. ...

Met toepassing van artikel  6 wet 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of 
met anti-hormonale werking, kunnen de door de Koning aangewezen ambtenaren voor de uitvoering van het 
hun ten behoeve van de volksgezondheid opgedragen algemeen toezicht ter opsporing en vaststelling van 
wetsovertredingen, monsters nemen zonder dat daartoe vooraf aanwijzingen dienen te zijn dat op het 
betrokken bedrijf stoffen met hormonale of anti-hormonale werking werden toegediend en zonder dat een 
voorafgaande inbeslagneming van dieren is vereist.~

 - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Dieren - Monsterneming

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

De wettigheid van de rechtspleging wordt niet aangetast door een onregelmatigheid in het proces-verbaal van 
een rechtszitting waarop de correctionele rechtbank zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van haar vonnis te 
verdagen.~

 - Onregelmatigheid - rechtszitting - Uitspraak van het vonnis - Verdaging - Proces-verbaal

- Artt. 153, 163, 176, 190 en 190bis Wetboek van Strafvordering

2 november 1995C.94.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 1995, RG C.94.0366.N, AC, 1995, I,...

 - Bevoegdheid van de rechter - Kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Feitelijkheid

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de rechter in kort geding zich niet in de plaats kan stellen van de 
procureur des Konings om te oordelen in het belang van de strafvordering of de tijdens een 
opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter plaatse verzegelde zaken gediend hebben of bestemd zijn om 
een misdrijf te plegen, dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn of kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te leggen, nu die verzegeling geen feitelijkheid betreft.~

 - Bevoegdheid van de rechter - Kort geding - Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Feitelijkheid
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31 oktober 1995P.92.6736.N AC nr. ...

De op de kamer van inbeschuldigingstelling rustende verplichting om een burgerlijke partij die op haar verzet 
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen tot een 
schadevergoeding jegens de verdachte, is niet strijdig met haar recht op een eerlijk proces.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - 
Afwijzing - Verplichte veroordeling tot schadevergoeding - Recht op een eerlijk proces

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

5 september 1995P.94.0294.N AC nr. ...

Wanneer de rechter in strafzaken, die de overlegging van stukken door de administratie der directe 
belastingen heeft bevolen, vaststelt dat deze in uitvoering van het door hem opgedragen aanvullend 
onderzoek slechts de gevraagde gegevens heeft verstrekt, is zijn beslissing dat deze stukken niet door 
nietigheid zijn aangetast, naar recht verantwoord.~

 - Door de strafrechter bevolen aanvullend onderzoek - Aangifte en aanslag in de inkomstenbelasting - Gegevens op verzoek 
verstrekt door de administratie der directe belastingen - Geldigheid

- Art. 463, 1° lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 februari 1995P.93.0848.N AC nr. ...

Tijdens een huiszoeking met betrekking tot een op heterdaad betrapt misdrijf kunnen geldige vaststellingen 
worden verricht nopens een ander misdrijf waarvan de sporen werden gevonden zonder dat de grenzen van 
de oorspronkelijke huiszoeking werden overschreden.~

 - Betrapping op heterdaad - Huiszoeking wegens een bepaald misdrijf - Vaststelling met betrekking tot een ander misdrijf - 
Geldigheid

- Artt. 8 en 29 Wetboek van Strafvordering

15 november 1994P.94.1319.N AC nr. ...

Wanneer een onderzoeksgerecht een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid dient te toetsen, is het bevoegd 
om vast te stellen dat de datum op de geschreven vordering tot gerechtelijk onderzoek een verschrijving 
inhoudt, en te oordelen dat de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie rechtsgeldig werd geadieerd 
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen aan te vatten.~

 - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Verschrijving - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht - Vorm

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 47 Wetboek van Strafvordering

13 september 1994P.94.1022.N AC nr. ...

De bevoegdheid om de strafvordering in te stellen tegen een plaatsvervangend rechter wegens een misdaad 
behoort aan de procureur-generaal bij het hof van beroep, die, wanneer hij vervolging gewenst acht doch van 
mening is dat de misdaad gecorrectionaliseerd moet worden, een vordering daartoe richt aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling.~

 - Onderzoeksgerecht - Magistraat - Vervolging wegens een misdaad - Instellen van de strafvordering - Bevoegdheid van de 
procureur-generaal - Aanneming van verzachtende omstandigheden

- Artt. 480 en 484 Wetboek van Strafvordering

22 maart 1994P.94.0202.N AC nr. ...

Op grond van zijn algemeen vorderingsrecht heeft het O.M. in de regel een appelrecht ten aanzien van alle 
beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit ongeacht de wettelijke 
bepaling waaruit de onderzoeksrechter zijn handelingsbevoegdheid put.

 - Onderzoeksrechter - Beschikking die nadelig is voor de strafvordering - Appelrecht

ONDERZOEKSGERECHTEN
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21 december 2004P.04.1612.N AC nr. 623

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat tussen de vervolging 
ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet 
vereist dat de zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van 
verdachten voor haar gelijktijdig aanhangig zijn (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr 354; 26 sept. 
2001, AR P.01.1040.F, nr 499.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorrecht van rechtsmacht - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die 
geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - Samenhang - Beoordeling

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten aanzien van de verdachte 
die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere 
verdachten die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis 
uitspraak te doen, is deze enkel voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, 
ook niet om vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorrecht van rechtsmacht - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die 
geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - Bevoegdheid

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

30 november 2004P.04.1271.N AC nr. 579

Is geen regelmatige kennisgeving in de zin van artikel 135, § 3, derde lid, Wetboek van Strafvordering, de 
kennisgeving gedaan aan het adres van de vermoedelijke feitelijke verblijfplaats van de inverdenkinggestelde 
dat een element is van het hem ten laste gelegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen (1). (1) Cass., 19 feb. 
2002, AR P.01.1715.N, nr 121.

 - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorgeschreven kennisgevingen - 
Adres bestanddeel van het ten laste gelegd misdrijf

- Art. 135, § 3, derde lid Wetboek van Strafvordering

24 november 2004P.04.1235.F AC nr. 565

Concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS, Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, Bull. en Pas., 2004, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering van het openbaar ministerie - Uiteenzetting 
van de motieven van de inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het verzoek tot verdaging van 
de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag van de rechtszitting een geschrift neerlegt 
"vordering" genaamd, waarin het de redenen uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde 
aangevoerde verweermiddelen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid 
van de door de inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht om alle 
gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering van het openbaar ministerie - Uiteenzetting 
van de motieven van de inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

24 november 2004P.04.1349.F AC nr. 566

Wanneer de raadkamer, waarbij een conclusie wordt aangebracht die ertoe strekt de vervolging niet 
ontvankelijk te doen verklaren, de zaak bij beschikking naar de procureur des Konings verwijst teneinde hem in 
staat te stellen bijkomende onderzoeksopdrachten te doen uitvoeren, moet zij nog steeds op die conclusie 
antwoorden bij de uitspraak over de regeling van de rechtspleging, zonder dat de inverdenkinggestelde zijn 
conclusie opnieuw moet neerleggen.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Conclusie die de vervolging niet ontvankelijk wil doen verklaren - Beschikking 
waarbij de zaak naar de procureur des Konings wordt verwezen - Verplichting om op een eerder neergelegde conclusie te 
antwoorden

2 november 2004P.04.1021.N AC nr. 523

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het 
onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (1). (1) Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met concl. van adv.-gen. Loop.
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 - Regeling van de rechtspleging - Conclusie - Bezwaren - Motivering

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492

Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verschillende misdrijven uit hetzelfde misdadig 
opzet voortvloeien, slechts aan de bodemrechter voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te 
worden bepaald; die bepaling verbiedt de onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan 
niet is verjaard, dus niet om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de feitenrechter, te 
beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief misdrijf opleveren 
door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begon te lopen vanaf het ogenblik dat het laatste misdrijf 
werd gepleegd.

 - Verschillende misdrijven - Eenheid van opzet - Beoordeling

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering

Krachtens de artikelen 135, § 2, en 235bis, §§ 3, 5 en 6, van het Wetboek van Strafvordering, staat het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen, met name, over de eventuele verjaring van de 
strafvordering (1). (1) Zie Cass., 24 sept. 2002, AR P.02.0853.N, nr 476.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Strafvordering - Verjaring - Bevoegdheid

- Artt. 135, § 2 en 235bis, §§ 3, 5 en 6 Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, met toepassing van artikel 135, § 
2, van het Wetboek van Strafvordering, dient geen uitspraak te doen over de bezwaren, aangezien het hoger 
beroep waardoor de zaak bij haar was aanhangig gemaakt, alleen grieven van nietigheid en niet-
ontvankelijkheid aan haar had voorgelegd (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 2003, AR P.02.1368.F, nr ......

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Bevoegdheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

13 oktober 2004P.04.1120.F AC nr. 480

Uit geen enkele wettelijke bepaling vloeit voort dat de uitoefening van het recht om een bijkomende 
onderzoekshandeling te vorderen tijdens de regeling van de rechtspleging kan worden herhaald wanneer de 
verrichte onderzoekshandelingen, volgens de partij die erom heeft verzocht en die ze heeft verkregen, 
rechtvaardigen dat er nieuwe worden bevolen.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - Verzoek aan de 
onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het onderzoek - Nieuw verzoek 
om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

29 september 2004P.04.1116.F AC nr. 442

De beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg die de beklaagden naar de correctionele 
rechtbank verwijst voor feiten waarvoor, zij het anders gekwalificeerd, de beklaagden reeds, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, naar die rechtbank zijn verwezen bij een eerdere beschikking van diezelfde 
raadkamer, is onwettig.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Verwijzing van de beklaagden die reeds voor dezelfde anders gekwalificeerde 
feiten zijn verwezen

- Art. 2 Wet 4 okt. 1867

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

Een raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg kan geen zaak opnieuw aanhangig maken bij het 
vonnisgerecht wanneer dezelfde beklaagden reeds, met aanneming van verzachtende omstandigheden, voor 
dezelfde feiten, die gedeeltelijk anders zijn gekwalificeerd, bij een eerdere beschikking van diezelfde 
raadkamer naar die rechtbank zijn verwezen.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Verwijzing van de beklaagden die reeds voor dezelfde anders gekwalificeerde 
feiten zijn verwezen - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking

- Art. 2 Wet 4 okt. 1867

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

14 september 2004P.04.0933.N AC nr. 410
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Wanneer eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat artikel 57, § 3 
Wetboek van Strafvordering geschonden werd, doordat het openbaar ministerie zonder toestemming van de 
onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve mededelingen over de zaak aan de pers zou hebben medegedeeld en 
hij hieruit miskenning van het vermoeden van onschuld en van zijn recht van verdediging heeft afgeleid met de 
nietigheid van het gerechtelijk onderzoek tot gevolg, dan heeft eiser door dit verweer de regelmatigheid van 
de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande strafvordering aangevochten; het arrest dat oordeelt dat dit 
verweer betrekking heeft op de bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben 
en op die grond oordeelt dat, wat dit verweer betreft, het hoger beroep niet beantwoordt aan de door artikel 
135, § 2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg niet ontvankelijk is, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht (1). (1) Zie Cass., 10 dec. 2002, AR P.02.1146.N, nr 664.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verweer van de inverdenkinggestelde - Verweer waarbij de regelmatigheid van de 
rechtspleging en de strafvordering wordt aangevochten - Arrest dat oordeelt dat het verweer enkel betrekking heeft op de 
bewijswaardering - Beslissing waarbij het hoger beroep op die grond niet ontvankelijk wordt verklaard - Toepassing

- Artt. 57, § 3, 131, § 1, 135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering

14 september 2004P.04.0940.N AC nr. 411

De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen wordt om met toepassing van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging, heeft 
daarover geen rechtsmacht meer wanneer het vonnisgerecht, waarvoor de zaak door een 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de 
strafvordering uitspraak heeft gedaan; het staat de partijen immers om tegen die uitspraak de door de wet 
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, waarbij zij alle verweermiddelen kunnen laten gelden, onder meer 
deze die betrekking hebben op de regelmatigheid van het strafonderzoek (1). (1) Eiser werd bij beschikking van 
de raadkamer te Hasselt op 15 dec. 2000 verwezen naar de correctionele rechtbank. Navolgend werd hij 
gedagvaard voor deze rechtbank en bij verstek veroordeeld bij vonnis van 10 okt. 2001. Op 15 nov. 2001 stelde 
eiser ook hoger beroep in tegen de verwijzingsbeschikking van 15 dec. 2000. Op het ogenblik van de uitspraak 
van het bestreden arrest van 27 mei 2004 bestond het verstekvonnis van 10 okt. 2001 nog steeds, aangezien 
op 16 jan. 2002, bij vonnis op verzet, de behandeling voor de correctionele rechtbank werd geschorst tot de 
uitspraak over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zonder dat reeds werd 
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het verzet.

 - Regeling van de rechtspleging door de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Verstekvonnis waarbij de 
correctionele rechtbank zich uitspreekt over gegrondheid van de strafvordering - Verzet tegen het verstekvonnis - Hoger 
beroep tegen de eerdere verwijzingsbeschikking - Behandeling op verzet geschorst tot de uitspraak over het hoger beroep 
tegen de verwijzingsbeschikking - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtsmacht

Wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak door een verwijzingsbeschikking van de 
raadkamer aanhangig wordt gemaakt, ten gronde uitspraak doet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, 
op het hoger beroep tegen die verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de 
regelmatigheid van de door die rechtbank uitgesproken beslissing (1). (1) Eiser werd bij beschikking van de 
raadkamer te Hasselt op 15 dec. 2000 verwezen naar de correctionele rechtbank. Navolgend werd hij 
gedagvaard voor deze rechtbank en bij verstek veroordeeld bij vonnis van 10 okt. 2001. Op 15 nov. 2001 stelde 
eiser ook hoger beroep in tegen de verwijzingsbeschikking van 15 dec. 2000. Op het ogenblik van de uitspraak 
van het bestreden arrest van 27 mei 2004 bestond het verstekvonnis van 10 okt. 2001 nog steeds, aangezien 
op 16 jan. 2002, bij vonnis op verzet, de behandeling voor de correctionele rechtbank werd geschorst tot de 
uitspraak over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zonder dat reeds werd 
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het verzet.

 - Regeling van de rechtspleging door de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Uitspraak ten gronde - 
Hoger beroep tegen de eerdere verwijzingsbeschikking - Rechtsmacht van de kamer van inbeschuldigingstelling

7 september 2004P.02.1685.N AC nr. 384

De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling 
van de raadkamer (1). (1) Grondwettelijk Hof, 12 mei 2004, nr 84/2004. B.S., 27 sept. 2004, 69407.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - 
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Grondwettigheid

P. 1649/30476-9-2016



De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0524.N, nr 439; 9 april 2002, AR P.00.1423.N, 
nr 216 en R.W. 2002-2003, 1423 en de noot L. Delbrouck; 17 sept. 2002, AR P.01.0877.N, nr ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385

De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling 
van de raadkamer (1). (1) Grondwettelijk Hof, 12 mei 2004, nr 84/2004, B.S., 27 sept. 2004, 69407.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling - 
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Grondwettigheid

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0524.N, nr 439; 9 april 2002, AR P.00.1423.N, 
nr 216 en R.W. 2002-2003, 1423 en de noot L. Delbrouck; 17 sept. 2002, AR P.01.0877.N, niet gepubliceerd.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij - Vordering tot 
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte

- Artt. 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering

9 juni 2004P.04.0384.F AC nr. 312

De wet heeft voor het toezicht op de voorlopige hechtenis een andere rechtspleging voorzien dan voor het 
toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging; wanneer die controle van de voorlopige hechtenis niet bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig is gemaakt, is ze derhalve niet bevoegd om het 
aanhoudingsbevel te vernietigen en kan ze bijgevolg evenmin een beschikking tot invrijheidstelling onder 
voorwaarden of een beschikking die deze voorwaarden verlengt, vernietigen (1). (1) Zie Cass., 3 dec. 2003, AR 
P.03.1545.F, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging - Voorlopige hechtenis - Toezicht - 
Bevoegdheid

- Artt. 21, § 4, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

12 mei 2004P.04.0297.F AC nr. 253

De beschikking tot uitvoerbaarverklaring die door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg is 
gewezen met toepassing van artikel 11, eerste en tweede lid, Uitleveringswet, is niet onderworpen aan het 
onderzoek dat de kamer van inbeschuldigingstelling verricht op grond van artikel  235bis Sv.

 - Uitlevering - Internationale ambtelijke opdracht - Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Bevoegdheid

- Artt. 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

12 mei 2004P.04.0497.F AC nr. 254

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door eiser, op diens regelmatig hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer, wordt verzocht de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken, is ze 
gehouden dat onderzoek te verrichten; door het onderzoek van de door eiser opgeworpen excepties m.b.t. de 
regelmatigheid van de rechtspleging en de ontvankelijkheid van de vervolgingen uit te stellen tot de regeling 
van de rechtspleging, schenden de appèlrechters artikel  235bis Sv. (1). (1) Zie Cass., 26 feb. 2003, AR 
P.03.0074.F, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid - Onderzoek - Verplichting

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

P. 1650/30476-9-2016



11 mei 2004P.04.0247.N AC nr. 250

Het onderzoeksgerecht dat, bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijk onderzoek, over 
het in conclusie aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring moet oordelen, kan zich 
niet vergenoegen met een prima facie onderzoek van die verjaring; het moet, op grond van de precieze feiten 
waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze 
feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn.

 - Regeling van de rechtspleging - Conclusie - Middel waarbij de verjaring van de strafvordering wordt aangevoerd - 
Opdracht van het onderzoeksgerecht

- Artt. 127, zevende lid, 130, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is gehoord door de 
parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België en hij, naar aanleiding 
daarvan, over die zaak beschouwingen heeft gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, 
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de 
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een 
onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan ze derhalve niet beslissen dat de daden 
van onderzoek die deze magistraat na de datum van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de 
raadkamer heeft uitgebracht bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1996, 
AR P.96.1267.F, nr 379. Het O.M. heeft m.n. geconcludeerd dat dit middel niet kon worden aangenomen 
omdat, uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek dat de onderzoeksrechter voor de 
parlementaire onderzoekscommissie de identiteit van de eisers had onthuld of beschouwingen had gegeven 
op grond waarvan zij geïdentificeerd konden worden, of over hun schuld uitspraak zou hebben gedaan.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Onderzoeksrechter die getuige is geweest voor een 
parlementaire onderzoekscommissie - Beschouwingen over een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt - Gebrek aan 
onpartijdigheid

7 april 2004P.04.0260.F AC nr. 192

Aangezien de wet een debat op tegenspraak heeft ingevoerd voor de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het eind van het voorbereidend onderzoek, 
volgt hieruit dat de inverdenkinggestelde het recht heeft conclusie te nemen voor die gerechten en dat deze 
derhalve gehouden zijn ze te beantwoorden; de onaantastbare bevoegdheid van die gerechten om het 
bestaan van bezwaren te beoordelen, die zij niet hoeven te preciseren, ontslaat hen niet van de verplichting de 
conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij een exceptie van onbevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht hetzij een exceptie opwerpen, of aanvoeren dat het verweten feit, al stond het vast, geen 
strafbaar misdrijf vormt (1). (1) Zie Cass., 2 juli 1951, AC, 1951, 663, met noot R.H.; Rev.dr.pén., 1951-52, pp. 
182 tot 185.

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Redengeving

- Artt. 127, 128, 129, 130, 135, 223, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.04.0391.F AC nr. 193

Wanneer de nietigheid van een deskundigenverslag is uitgesproken, beoordelen de onderzoeksgerechten in 
feite dat de daaropvolgende deskundigenverslagen niet het noodzakelijk vervolg vormen van de vernietigde 
akte, aangezien ze niet gegrond zijn op de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn 
van nieuwe of andere onderzoekingen.

 - Deskundigenonderzoek - Nietigheid van een deskundigenverslag - Daaropvolgende deskundigenverslagen - Noodzakelijk 
vervolg van de vernietigde akte - Feitelijke beoordeling

6 april 2004P.03.1667.N AC nr. 186

Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van redenen oordeelt dat, 
gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, bijkomende onderzoekshandelingen niet meer nuttig of 
noodzakelijk zijn, niettegenstaande de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek 
van Strafvordering geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wèl noodzakelijk waren, miskent het 
hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die onderzoekshandelingen verzocht had, noch 
diens recht op een eerlijk proces.

P. 1651/30476-9-2016



 - Regeling van de rechtspleging - Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Beslissing van de onderzoeksrechter - 
Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht

31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 10 april 2002, AR 
P.02.0365.F, nr 220.

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid van conclusies, 
oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van zowel de maatregel tot vrijheidsberoving 
als van de maatregel van verwijdering van het grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een 
vreemdeling overeenkomstig de wet zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele 
kennelijke dwaling in de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 2002, AR 
P.02.1404.F, nr ..., en 12 aug. 2003, AR P.03.1003.N, nr ...

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Toezicht - Geen conclusie - Redengeving

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

9 maart 2004P.03.1551.N AC nr. 133

De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, 
maakt geen grond van verval of onontvankelijkheid van strafvordering uit in de zin van Hoofdstuk IV van de 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en van artikel 135, § 2, van dat wetboek, en valt evenmin 
onder hetgeen bedoeld wordt onder onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, 
§ 1 Wetboek van Strafvordering en waarvan sprake in artikel 135, § 2 van hetzelfde wetboek (1) (2). (1) Cass., 4 
sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 442. (2) Jaarverslag Hof van Cassatie, 2003, p. 182.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de 
strafvordering - Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 Sw. - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 20 en 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

9 maart 2004P.04.0199.N AC nr. 135

Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer wordt niet 
beperkt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; het volstaat dat deze partij daartoe een rechtmatig 
belang heeft (1). (1) Parl. St., Kamer, 1996-97, nr 857/1, 60; anders: DECLERCQ, R., Beginselen van 
strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003, nr 651; zie noot M.D.S. onder Cass., 31 jan. 1995, AR 
P.94.0269.N, nr 59.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Burgerlijke partij

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

3 maart 2004P.04.0191.F AC nr. 119

De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die voorgesteld worden 
in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de raadkamer richt.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vreemdelingen - Verzoek tot invrijheidstelling - Middelen - Verplichting om te 
antwoorden

18 februari 2004P.03.1689.F AC nr. 88

Wanneer de strafvordering is vervallen, is het onderzoeksgerecht onbevoegd om, aan de zijde van de 
inverdenkinggestelde, het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld vast te stellen (1). (1) Zie Cass., 7 
april 1981, AC, 1980-81, nr 450.

 - Regeling van de rechtspleging - Onderzoek van de ontvankelijkheid van de strafvordering - Vaststelling van het verval van 
de strafvordering

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

P. 1652/30476-9-2016



Art. 149, Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten over de handhaving van de 
met toepassing van artikel  72, Vreemdelingenwet, genomen maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Zie Cass., 
14 april 1999, AR P.99.0318.F, nr 206; 10 april 2002, AR P.02.0365.F, nr 220.

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Handhaving - Beslissing - Artikel 149, Gw. (1994) - Toepassing

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 149 Grondwet 1994

11 februari 2004P.04.0203.F AC nr. 74

Wanneer een verdachte de nietigheid van de bewijsverkrijging aanvoert, om daaruit af te leiden dat er 
onvoldoende aanwijzingen van schuld bestaan om de handhaving van zijn voorlopige hechtenis te 
verantwoorden, hoeft het onderzoeksgerecht alleen een onderzoek prima facie van de aangevoerde 
onregelmatigheid te verrichten, aangezien de Wet Voorlopige Hechtenis, inzake voorlopige hechtenis 
bijzondere regels bevat voor de toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis, waarbij 
alleen die regels van toepassing zijn (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 2001, AR P.01.0235.N, nr 106, en de noot M.D.S.; 
Verslag Hof van Cass., 2003, blz. 516 en 517.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Nietigheid die de bewijsverkrijging aantast - Opdracht van 
het onderzoeksgerecht - Onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De wet vereist niet dat van het debat voor de onderzoeksgerechten een proces-verbaal van de rechtszitting 
wordt opgesteld (1). (1) Cass., 15 maart 1995, AR P.95.0293.F, nr 151.

 - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, aangezien die miskenning geen onherstelbaar gebrek is (1); de feitelijke omstandigheden van 
de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die in het 
aanhoudingsbevel worden omschreven als gronden die de handhaving van de voorlopige hechtenis 
verantwoorden, houden niet op te bestaan, alleen op grond dat hun formulering door een dergelijk gebrek zou 
zijn aangetast (2). (1) Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met concl. O.M. (2) Zie Cass., 23 juni 1994, AR 
P.94.0808.N, nr 331.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het aanhoudingsbevel - Onjuiste redenen - 
Opdracht - Toezicht - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die hem op de rechtszitting verhoort, zonder dat daarvan een proces-verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens 
die tijdens het debat zijn voorgelegd en aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan 
dus door het feit alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet 
miskennen (1). (1) Zie Cass., 2 mei 1979 (AC, 1978-79, 1047); 27 jan. 1982, AR 1990 (ibid., 1981-82, 669); 26 
feb. 1992, AR 9414, nr 338; 11 mei 1993, AR 6316, nr 229.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Verhoor door de voorzitter - Geen proces-
verbaal - Gevolg - Recht van verdediging

23 december 2003P.03.1363.N AC nr. 668

P. 1653/30476-9-2016



De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, Wetboek van 
Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een opsporingshandeling van de 
procureur des Konings met betrekking tot goederen, heeft, anders dan bij het gerechtelijk onderzoek in het 
geval van 235bis, Wetboek van Strafvordering, geen bevoegdheid om de regelmatigheid van het gehele 
opsporingsonderzoek te onderzoeken; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in 
één van de gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zodat het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1999, AR P.99.0015.N, nr 89; 17 nov. 1999, AR P.99.1540.F, nr 611; 
16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr 584.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling - Afwijzing van het verzoek door 
de procureur des Konings - Hoger beroep - Onderzoek van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek - Bevoegdheid

- Artt. 28sexies, § 4, 235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618

De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een 
van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin de zaak 
bij haar aanhangig wordt gemaakt, en m.n. in geval van voorlopige hechtenis (1), maar uitsluitend wanneer die 
zaak regelmatig bij haar aanhangig is gemaakt (2). (1) Cass., 3 okt. 2001, AR P.01.1303.F, nr 522. (2) Cass., 24 
nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 3de uitg., 2003, blz. 345, 
nr 716.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid - Toezicht - Grens - Regelmatige aanhangigmaking

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

2 december 2003P.03.1332.N AC nr. 612

Wanneer de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde afhankelijk is van de voorafgaande betaling van 
een borgsom en de inverdenkinggestelde na betaling van de borgsom in vrijheid werd gesteld, komt het enkel 
de rechter die over de strafvordering uitspraak doet of heeft gedaan toe over de bestemming van de borgsom 
te oordelen.

 - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Invrijheidstelling na betaling - Verzoek tot 
teruggave van de borgsom - Bevoegdheid

28 oktober 2003P.03.0634.N AC nr. 534

De appèlrechter die onderzoekt of het recht van verdediging van een partij voor de raadkamer werd miskend 
en in het gedrang gebracht door het verzuim van de in artikel 127 Sv. voorgeschreven kennisgevingen, doet op 
niet-toelaatbare wijze uitspraak over de wettigheid van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer (1). (1) Zie 
Cass., 30 juni 1998, AR P.98.0791.N, AC 1998, nr 354; R. Declercq, Onderzoeksgerechten en gerechtelijk 
onderzoek, nr 192 e.v.

 - Verwijzing - Onderzoek van de wettigheid van de verwijzing door de appèlrechter - Wettigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

De bepalingen van artikel  6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (1). (1) 
Cass., 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ...; 26 maart 2003, AR P.03.0136.F, nr ...; 2 april 2003, AR P.03.0040.F, 
nr ... .

 - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Toepassing

Van de bij artikel  292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een magistraat, die 
deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van 
de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde 
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur-generaal t.g.v. de vernietiging van die 
beschikking na regeling van rechtsgebied (1). (1) Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, AR P.98.0738.F, nr 362, 
blz. 876, nr 4.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Magistraat die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de 
verwijzingsbeschikking - Zelfde magistraat - Cumulatie van ambten

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500
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De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering, dus over de grond van 
de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen anderzijds te oordelen of de in de vordering 
tot internering van het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende 
gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen 
(1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, nr 306; 13 feb. 2002, AR P.01.1540.F, nr 102.

 - Vordering tot internering - Taak van de rechter

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

1 oktober 2003P.03.1097.F AC nr. 467

Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appèlgerecht de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden 
(1). (1) Cass., 20 nov. 2002, AR P.02.1093.F, nr 617.

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot 
verwijzing - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

26 augustus 2003P.03.1009.N AC nr. 405

De kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak regelmatig aanhangig is gemaakt door het hoger beroep 
van de verdachte tegen de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is gehouden alle 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking die hij inroept, te onderzoeken (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Daden van onderzoek - Regelmatigheid - Toezicht

- Artt. 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

Een zaak wordt niet aanhangig gemaakt voor de raadkamer door het verslag van de onderzoeksrechter (1). (1) 
Zie Cass., 17 juni 1986, AR 438, nr 655, met concl. van J. du Jardin, adv.-gen. in Bull. en Pas. 1986; R. 
DECLERCQ, Onderzoekgerechten, Story-Scientia, 1993, nr 91 tot 96.

 - Raadkamer - Regeling van de procedure - Tijdstip van aanhangigheid

- Art. 127, zevende lid Wetboek van Strafvordering

12 augustus 2003P.03.1003.F AC nr. 401

T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na te gaan of de 
maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de 
wet en met artikel  5.1 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1999, AR P.99.0288.N, nr 192.

 - Opdracht - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - E.V.R.M.

- Art. 5.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

5 augustus 2003P.03.1101.F AC nr. 398

De regel volgens welke het onderzoeksgerecht dat moet beslissen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, in beginsel uitspraak moet doen op grond van een volledig dossier, impliceert niet dat van alle 
stukken een origineel moet worden neergelegd (1). (1) Zie Cass., 30 april 2003, AR P.03.0590.F, nr ...; 19 sept. 
2001, AR P.01.1274.F, nr 476.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Dossier van de rechtspleging - Inhoud

8 juli 2003P.03.0959.F AC nr. 390

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, zoals de audiovisuele cassettes met 
de opname van het verhoor, deel moeten uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door de 
procureur des Konings overeenkomstig artikel  30 Wet Voorlopige Hechtenis worden bezorgd aan de 
procureur-generaal bij het hof van beroep (1). (1) Cass., 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 527. Het bij Wet van 
2 aug. 2002 in het Sv. ingevoegde artikel  112ter, § 5, bepaalt dat de audiovisuele cassettes met de opname 
van het verhoor als overtuigingsstuk ter griffie worden neergelegd.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inhoud van het dossier - Overtuigingsstukken - Audiovisuele cassettes met opname 
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van het verhoor

- Art. 112ter, § 5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 juni 2003P.03.0851.F AC nr. 380

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling in de loop van een onderzoek uitspraak doet op grond van de 
combinatie van de artt. 136, eerste lid, en 136bis Sv., kan ze de onderzoeksrechter horen buiten de 
aanwezigheid van de partijen en overeenkomstig artikel  235bis van dat wetboek uitspraak doen of de bij die 
bepaling voorgeschreven maatregelen treffen (1). (1) Zie Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr 479, met 
concl. adv.-gen. Spreutels.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid 
van de partijen

- Artt. 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet 
wanneer ze, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben gehoord buiten de aanwezigheid van de 
partijen, uitspraak doet overeenkomstig artikel  235bis Sv. of de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen 
neemt, aangezien het verhoor van de onderzoeksrechter is opgenomen in een proces-verbaal dat gevoegd is 
bij het dossier van de rechtspleging, waarvan eiser inzage heeft gekregen, en deze tijdens een daaropvolgende 
rechtszitting vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de bewijswaarde van de betwiste getuigenis als 
over de pertinentie ervan t.a.v. alle gegevens die, in die stand van de rechtspleging, aan het 
onderzoeksgerecht zijn voorgelegd (1). (1) Zie Cass., 9 mei 2001, AR P.01.0674.F, nr 269.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid 
van de partijen - Recht van verdediging - Miskenning

- Artt. 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

18 juni 2003P.03.0542.F AC nr. 360

Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek dat door de 
onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met 
concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 1997, I, nr 453.

 - Vermoeden van onschuld - Miskenning door de onderzoeksrechter - Bevoegdheid

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 mei 2003P.03.0439.F AC nr. 310

In de regel is de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet met toepassing van artikel  61quater Sv., 
niet onderworpen aan de voorschriften van artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, 
nr. 479, met concl. adv.-gen. Spreutels.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling m.b.t. goederen - Rechten van de 
Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Toepassing

- Art. 61quater Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de rechtszitting van de onderzoeksgerechten die 
over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet 
op de rechtszitting kan verschijnen (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 2000, AR P.00.1210.F, nr 432.

 - Voorlopige hechtenis - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vertegenwoordiging - Advocaat

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 april 2003P.03.0590.F AC nr. 273
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Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis, 
moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier (1); wanneer de inverdenkinggestelde in 
zijn conclusie verzoekt om de tijdens een huiszoeking in beslag genomen stukken te voegen bij het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde dossier, verantwoordt dat rechtscollege zijn beslissing om de 
voorlopige hechtenis te handhaven niet naar recht, door de overweging dat "de mogelijke afwezigheid van alle 
stukken van het dossier, in de huidige stand van het onderzoek, nog geen miskenning van het recht van 
verdediging kan vormen" (2). (1) Cass., 8 jan. 1991, AR 5199, nr 232; 20 nov. 1991, AR 9490, nr 150. (2) Zie 
Cass., 11 maart 1992, AR 9779, nr 363; 2 okt. 1996, AR P.96.1256.F, nr 349; 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 
527; 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr 581; 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, nr 476.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Volledig dossier - Begrip - Recht van verdediging

- Artt. 21, § 3, en 30, § 2, vierde lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 april 2003P.03.0330.F AC nr. 237

De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet de dag waarop de 
beschikking is gewezen (1). (1) Vgl. A.A., 12 juni 2001, nr 81/2001, B.S., blz. 35244; 9 jan. 2002, B.S., 2002, blz. 
11236.

 - Raadkamer - Beschikking - Hoger beroep - Termijn - Berekening

- Art. 135, § 3 Wetboek van Strafvordering

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden 
aanneemt of de wet haar de bevoegdheid toekent om als vonnisgerecht over de grond van de zaak te 
oordelen, wijst ze arresten die geen gezag van gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van 
buitenvervolgingstelling, de heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan vorderen en de 
burgerlijke partij ook een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten kan instellen (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 
2002, AR P.01.1035.F, nr ..., met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing - Gezag van gewijsde - Voorwaarden - Arrest van buitenvervolgingstelling

De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te oordelen of er al dan 
niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te 
verantwoorden; geen enkel wettelijke bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te 
geven waarom die onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende 
bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg daarop door de onaantastbare 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met 
concl. O.M.

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Redengeving

- Artt. 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering

De beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging, moeten 
gemotiveerd zijn door de vaststelling van voldoende of onvoldoende bezwaren; er bestaat, wat dat betreft, 
evenwel geen wettelijke bepaling die de omvang van het antwoord op conclusies regelt (1). (1) Zie Cass., 3 mei 
1995, AR P.94.1431.F, nr 220.

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Redengeving - Antwoord op conclusies

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 128, 129, 130 en 135 Wetboek van Strafvordering

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in de regel, niet 
onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. en van artikel  14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-
inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (1). (1) Cass., 
10 april 2002, AR P.02.0058.F, nr ...; 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ...

 - Regeling van de rechtspleging - Rechten van de Mens - Eerlijk proces - Toepassing

26 maart 2003P.03.0136.F AC nr. 206
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Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen van de vordering 
van het O.M. over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk te herhalen (1). (1) Cass., 2 jan. 1991, AR 8780, nr 223; 5 
juni 1996, AR P.96.0735.F, nr 217; 20 okt. 1999, AR P.99.1431.F, nr 553; de vordering van het O.M. is geen 
conclusie: Cass., 11 okt. 2001, AR P.00.0727.F, nr 540.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Redengeving - Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen

Art. 6.1 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
regeling van de rechtspleging (1). (1) Cass., 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ... .

 - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Toepassing

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de 
rechtspleging (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M.

 - Beslissingen - Redengeving - Grondwet - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen verplicht de kamer 
van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een nieuw verhoor, volgens de in die wet 
bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de 
inwerkingtreding van die wet.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Anonieme getuige - Wet 8 april 2002 - Werking in de 
tijd

- Artt. 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging aanhangig is, beoordeelt in 
feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als 
ze een dergelijke vordering verwerpt, moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken 
waarom de verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek van de 
wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de bezwaren; miskenning van het recht 
van verdediging kan niet worden afgeleid uit die omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle 
door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1999, 
AR P.98.0826.F, nr 74 ; 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 241; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 5 mei 
1999, AR P.99.0481.F, nr 263; 22 juni 1999, AR P.99.0716.N, nr 384; 3 okt. 2000, AR P.98.1074.N, nr 505; 21 
mei 2002, AR P.01.0332.N, nr ...; 10 sept. 2002, AR P.02.0496.N, nr ...; 11 sept. 2002, AR P.01.1583.F, nr ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van getuigen - Noodzaak - Beoordeling in 
feite - Verwerping - Voorwaarden - Recht van verdediging

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
verwijst, kan niet uitsluitend of op doorslaggevende wijze steunen op een anonieme inlichting of getuigenis 
(1). (1) Zie Cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 241; 27 juni 2000, AR P.98.1147.N, nr 402; 28 juni 2000, AR 
P.00.0243.F, nr 411; 21 mei 2002, AR P.01.0332.N, nr ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Anonieme getuigenis of inlichtingen

Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde  naar het vonnisgerecht verwijzen (1). (1) Cass., 28 april 
1999, AR P.99.0315.F, nr 246.

 - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3 - Recht om getuigen te doen verhoren - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 maart 2003P.02.1619.N AC nr. 175

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer 
zij kennis neemt van de zaak ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
voor zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de inverdenkinggestelde 
werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Onderzoek van de 
regelmatigheid van de procedure - Gevallen

- Artt. 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering
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De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, zowel in 
geval van regeling van de rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Gevallen - Algemeen

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zonder daartoe verplicht te zijn, ambtshalve, dit is zonder voorafgaandelijke ontvankelijke vordering van het 
openbaar ministerie of verzoek van één der partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure 
onderzoeken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de procedure - Ambtshalve onderzoek - Mogelijkheid

- Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

De bepalingen van artikel  6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten, 
behalve wanneer door de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te komen (1). (1) Cass., 6 okt. 1999, AR P.99.1274.F, nr 512; 10 april 2002, AR P.02.0058.F, nr ... en 25 
sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M.

 - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Toepassing

5 maart 2003P.02.1496.F AC nr. 1496

Krachtens artikel  235bis, Sv., kan de kamer van inbeschuldigingstelling geen nietigheid, grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering opwerpen zonder de heropening van het debat te 
bevelen, wanneer die niet door een partij is aangevoerd en dus niet is behandeld in een debat op tegenspraak 
(1). (1) Zie Ph. TRAEST, T. DE MEESTER en A. MASSET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de la 
régularité de la procédure", La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, Luik, 1998, blz. 214 en R. 
VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 3de uitg., Antwerpen, 2001, blz. 498, nr 1175.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Strafvordering - Nietigheid, grond van niet-ontvankelijkheid of van verval - 
Ambtshalve toezicht

- Art. 235bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

26 februari 2003P.03.0074.F AC nr. 135

Het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel  235bis, §§ 1 en 2, Sv., op de 
regelmatigheid van de rechtspleging moet houden, is alleen facultatief als het ambtshalve wordt verricht ; 
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door een partij verzocht wordt om dat toezicht te houden, moet 
zij dat doen (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de rechtspleging - Toezicht - Verplichting

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

19 februari 2003P.03.0209.F AC nr. 119

De omstandigheid dat de in artikel  103, § 1, Sv., bedoelde Getuigenbeschermingscommissie niet is 
samengesteld, verbiedt de onderzoeksgerechten niet de verklaringen van een bedreigde getuige als ernstige 
aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen (1). (1) Zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F, nr ... .

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Verklaringen van een bedreigde getuige - Geen 
samenstelling van de Getuigenbeschermingscommissie

- Art. 103, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 februari 2003P.02.1711.N AC nr. 116
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De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de wet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel 
enkel bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de rechtmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en haar 
beslissing, doch niet op grond van motieven die uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de 
vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N en P.95.1147.N., nr 526.

 - Uitlevering - Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring door de 
raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht

- Artt. 5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

 - Uitlevering - Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring door de 
raadkamer - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

11 februari 2003P.02.0608.N AC nr. 94

Nu de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging gehouden zijn te onderzoeken over welke 
feiten zij zich dienen uit te spreken en dienen na te gaan welke feiten voorwerp van het onderzoek waren en 
deze nauwkeurig moeten aanwijzen en omschrijven, is de kamer van inbeschuldigingstelling bij de bepaling 
van de kwalificatie die bij de feiten past, niet gehouden door deze die reeds gegeven werd, hetzij door de 
burgerlijke partij, hetzij door het openbaar ministerie op het ogenblik van het onderzoek of in de 
eindvordering, hetzij door de raadkamer.

 - Regeling van de rechtspleging - Kwalificatie van de feiten - Beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 127, 128, 129, 130, 133, 218, 221, 230 en 231 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2003P.02.1666.F AC nr. 87

Wanneer een persoon, die beweert te zijn benadeeld door een onderzoekshandeling en de opheffing ervan 
aan de onderzoeksrechter heeft gevraagd, de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verzocht de 
regelmatigheid van die onderzoekshandeling te onderzoeken, moet die kamer, waarbij een regelmatig hoger 
beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, dat onderzoek verrichten (1). 
(1) Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn 
goederen - Vordering tot opheffing van die handeling - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Betwisting van de 
regelmatigheid van de onderzoekshandeling - Onderzoek

- Artt. 61quater, §§ 2 en 5, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een persoon, die beweert benadeeld te zijn door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen, 
cassatieberoep instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek aan de 
onderzoeksrechter tot opheffing van die handeling verwerpt zonder de regelmatigheid van die 
onderzoekshandeling te onderzoeken, dan is dat cassatieberoep ontvankelijk, aangezien eiser in conclusie de 
nietigheid van die handeling aanvoerde (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1998, AR P.98.1394.F, nr 499; 24 nov. 1999, AR 
P.99.1524.F, nr 628; 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn 
goederen - Vordering tot opheffing van die handeling - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Vordering tot toezicht op 
de regelmatigheid van een daad van onderzoek - Geen onderzoek - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater, §§ 2 en 5, 235bis, §§ 1 en 2, en 416, 2e lid Wetboek van Strafvordering

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64
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Wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de nietigheid aanvoert van de 
beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en de appèlrechters die nietigheid uitspreken, 
dan moeten zij de zaak aan zich trekken overeenkomstig artikel  215 Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, 
door het bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR. P.01.0305.F, nr. 
288 (nr. 25), en P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", la loi belge du 12 
mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, 
Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 3, 1998, blz. 92.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Nietigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Aan zich trekken van de zaak

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

De door de inverdenkinggestelde aangeklaagde omstandigheid dat de raadkamer tegenover zijn conclusie een 
reeks redenen heeft gesteld die volgens hem allemaal strijdig zijn met de feitelijke gegevens die vervat zijn in 
de akten van het onderzoeksdossier, is geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond m.b.t. de 
verwijzingsbeschikking in de zin van artikel  135, § 2, Sv.

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Onregelmatigheid - Verzuim - Nietigheidsgrond

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

Door de onaantastbare vaststelling dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan, beantwoorden de 
onderzoeksgerechten de conclusie waarin het bestaan van dergelijke bezwaren betwist of in feite aangevoerd 
wordt (1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 ; 8 mei 2002, A.R. P.01.1395.F, nr. ...; 24 sept. 
2002, A.R. P.02.0853.N, nr. ...

 - Redengeving - Regeling van de rechtspleging - Voldoende bezwaren - Conclusie - Antwoord

22 januari 2003P.03.0047.F AC nr. 48

Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd 
met toepassing van artikel  16, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de redenen van dat aanhoudingsbevel 
verbeteren en aanvullen, door naar artikel  28 van die wet te verwijzen en door erop te wijzen dat sommige, 
daarin vermelde gegevens, die het opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van 
dat artikel  28, die maatregel noodzakelijk maken (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1997, A.R. P.97.1344.F, nr. 453, met 
concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 453 ; 14 nov. 2001, A.R. P.01.1483.F, nr. 619.

 - Voorlopige hechtenis - Voordien reeds in vrijheid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde - Bevel tot aanhouding - 
Redenen van het aanhoudingsbevel - Onderzoek van de regelmatigheid - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Artt. 16, 21 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 januari 2003P.02.1486.F AC nr. 15

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling schendt de artt. 131, 135, § 2, en 235, §§ 1 en 6, Sv., 
wanneer het, door geen enkele overweging, antwoordt op eisers conclusie m.b.t. de uitoefening van zijn recht 
van verdediging tijdens de regeling van de rechtspleging door de raadkamer (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, 
A.R. P.99.1524.F, nr 628; 3 okt. 2001, A.R. P.01.1303.F, nr. 522; 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. ..., met concl. 
adv.-gen. SPREUTELS ; 26 juni 2002, A.R. P.02.0866.F, nr. ... ; MORLET P., Le règlement de la procédure et le 
contrôle de sa régularité, in La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au 
stade de l'information et de l'instruction, Les dossiers de la Rev. dr. pén., Die Keure, 1998, blz. 90, noot 15 ; 
BOSLY H.-D. en VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2001, blz. 590 en 591 ; BOSLY 
H.-D. en VANDERMEERSCH D., La réforme "Franchimont", J.T., 1998, blz. 417 e.v., inz. blz. 440 en 441 en de 
verwijzingen van de noot 341.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de beklaagde - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Conclusie m.b.t. de uitoefening van het recht van verdediging  voor de raadkamer - Toezicht - 
Verplichting

- Artt. 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 6 Wetboek van Strafvordering

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te antwoorden op de conclusie 
waarin de beklaagde alleen wijst op een dwaling in de beroepen beschikking van de raadkamer, m.b.t. de 
naam van de advocaat die hem heeft bijgestaan, maar waaruit hij geen enkel rechtsgevolg afleidt (1). (1) Zie 
Cass., 25 juli 1990, A.R. 8455, nr 641.

 - Redengeving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Conclusie van de beklaagde - Dwaling in de beschikking van de 
raadkamer - Geen enkel rechtsgevolg
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10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Artikel 6.3.a EVRM krachtens hetwelk eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft 
om onverwijld in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard 
en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten 
en niet op de onderzoeksgerechten, tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces 
ernstig in het gedrang brengt.

 - EVRM - Artikel 6.3.a - Toepasselijkheid - Recht op een eerlijk proces

De beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter ontslaat van zijn onderzoek in een zaak van 
douane en accijnzen en beveelt dat de stukken van de rechtspleging zullen overgemaakt worden aan het ambt 
van de Procureur des Konings teneinde te handelen als naar recht, is een voorbereidend vonnis, een maatregel 
van inwendige aard die geen regeling van de rechtspleging inhoudt, zodat er tegen dergelijke beschikking geen 
hoger beroep open staat voor de Kamer van inbeschuldigingstelling en de artikelen 135 en 235bis Wetboek 
van Strafvordering evenmin toepasselijk zijn.

 - Ontlasting van de onderzoeksrechter - Beschikking van het onderzoeksgerecht - Aard van de beslissing - Gevolgen - Hoger 
beroep

Doet geen uitspraak met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, het arrest van de Kamer 
van inbeschuldigingstelling dat een door een inverdenkinggestelde ingesteld hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart 
omdat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering vermits voor de 
raadkamer geen grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering werd opgeworpen.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 Sv. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest

Wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling het door een inverdenkinggestelde ingesteld hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, wettig niet 
ontvankelijk verklaart, staat hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep open.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Onderzoek van de ontvankelijkheid - Arrest

28 november 2002C.01.0102.F AC nr. 640

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 28 nov. 2002, A.R. C.01.0102.F, AC, 2002, nr ... .

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Wettige verdediging - Gezag van het 
gerechterlijk gewijsde

Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de gevallen waarin de wet hun 
rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, uitspraak te doen over de zaak zelf; zulks is niet het 
geval wanneer een onderzoeksgerecht, overeenkomstig, artikel  416 Sw., beslist dat er noch misdaad, noch 
wanbedrijf, is, op grond dat de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden waren door de 
daadwerkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Wettige verdediging - Gezag van gewijsde

27 november 2002P.02.1404.F AC nr. 636

De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door een opgesloten 
vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter voorbereidende beslissing in de zin van 
artikel  40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in 
de Taalwet Gerechtszaken opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de 
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (1). (1) Zie Cass., 6 feb. 1990, A.R. 4144, n° 348.

 - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing op 
tegenspraak - Aard - Gevolg voor het gebruik der talen

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appèlgerecht de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden 
(1). (1) Cass., 22 juli 1981, Rev. dr. pén., 1981, blz. 934; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 290, nr. 631.
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 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzingsarrest - Eenstemmigheid

12 november 2002P.02.1202.N AC nr. 601

De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorheen het hoger beroep van de burgerlijke 
partij tegen een niet-nominatieve buitenvervolgingstelling ontvankelijk heeft verklaard en, alvorens te 
beslissen aangaande de regeling van de rechtspleging, heeft bevolen dat bijkomende onderzoekshandelingen, 
waaronder de inverdenkingstelling van een verdachte, moeten worden verricht, ontheft dat 
onderzoeksgerecht niet van haar verplichting nadien op verzoek van die inverdenkinggestelde, de 
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging - Verzoek van de 
inverdenkinggestelde

- Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging onderzocht 
en er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering kan bestaan, 
beveelt ze de heropening van het debat en hoort ze de opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke 
partij en de inverdenkinggestelde indien er een inverdenkinggestelde is.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging - Procedure - Horen van de 
inverdenkinggestelde

- Art. 235bis, §§ 3 en 4 Wetboek van Strafvordering

23 oktober 2002P.02.1088.F AC nr. 562

Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van artikel  61bis, eerste lid, 
Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het onderzoek, kan in de regel worden 
verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten die met correctionele straffen worden bestraft; die 
persoon heeft dezelfde rechten als de door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (1). (1) Zie 
Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1570.F, nr. 32; 11 dec. 2001, A.R. P.01.1535.F, nr. ..., redenen, en H.-D. BOSLY en 
D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., Brussel, 2001, blz. 560.

 - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Geen inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter

- Artt. 61bis en 130 Wetboek van Strafvordering

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die inzake regeling van de rechtspleging 
uitspraak doen (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ..., en de concl. O.M., nr. 3.

 - Beslissingen - Redengeving - Grondwet - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

15 oktober 2002P.02.0885.N AC nr. 542

Indien de raadkamer de rechtspleging regelt niettegenstaande de inverdenkinggestelde en/of zijn advocaat 
niet regelmatig zijn verwittigd, heeft dit niet de nietigheid van de beslissing over de regeling van de 
rechtspleging en alles wat er op volgt tot gevolg, vermits de wetgever, door de inverdenkinggestelde de 
mogelijkheid te geven in hoger beroep te komen tegen de onregelmatige verwijzingsbeschikking, beoogd heeft 
dat onregelmatigheden kunnen worden hersteld en niet doorwerken in de verdere rechtspleging.

 - Regeling van de rechtspleging - Inkennisstelling van de inverdenkinggestelde en zijn advocaat - Onregelmatigheid

- Artt. 127, derde en vijfde lid, 135, § 2, en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

 - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatige verwijzingsbeschikking - Hoger beroep

- Artt. 127, derde en vijfde lid, 135, § 2, en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

9 oktober 2002P.02.1308.F AC nr. 523

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van het debat voor de 
onderzoeksgerechten (1). (1) Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151 ; 6 sept. 2000, A.R. 
P.00.0887.F, nr. 446 ; 7 aug. 2001, A.R. P.01.1081.F, nr. 428, redenen.

 - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting

9 oktober 2002P.02.1311.F AC nr. 524
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Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van het debat voor de 
onderzoeksgerechten (1); het Hof van Cassatie houdt toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging, aan 
de hand van de vermeldingen in de stukken, en m.n. die van het bestreden arrest. (1) Cass., 9 okt. 2002, A.R. 
P.02.1308.F, supra, nr. ...

 - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting - Hof van Cassatie - Toezicht

8 oktober 2002P.02.0419.N AC nr. 516

Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; 
de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al 
geschiedde de burgerlijke  partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun kant 
een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling (1) (1) Cass., 
26 mei 1993, A.R. P. 93.0067.F, nr. 255; 21 dec. 1993, A.R.P. 93.1353.N, nr. 539.

 - Regeling van de procedure - Raadkamer - Buitenvervolgingstelling - Hoger beroep - Burgerlijke partij - Ontvankelijkheid 
van het rechtsmiddel

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

 - Raadkamer - Burgerlijke partijstelling voor de raadkamer bij wijze van voeging bij eerdere burgerlijke partijen - 
Buitenvervolgingstelling - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beoordeling van de ontvankelijkheid van het 
rechtsmiddel - Beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling - Bevoegdheid

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de 
aanwezigheid van de partijen

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Beslissingen - Redengeving - Grondwet - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

Art. 6 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

 - EVRM - Artikel 6 - Toepassing

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Noch artikel  136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van inbeschuldigingstelling toe de 
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over 
de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de 
aanwezigheid van de partijen

- Art. 136bis Wetboek van Strafvordering

24 september 2002P.02.0853.N AC nr. 476

De onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de feitenrechter kunnen er in de regel mee 
volstaan vast te stellen dat er voldoende bezwaren bestaan (1). (1) Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307.

 - Verwijzing van verdachte naar de feitenrechter - Vaststelling van voldoende bezwaren

- Artt. 129 en 130 Wetboek van Strafvordering
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Is ontvankelijk, het cassatieberoep van een verdachte tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling omtrent de verjaring van de strafvordering, zelfs zo deze grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering door een andere verdachte bij schriftelijke conclusie is 
ingeroepen voor de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging en waarover het bestreden arrest uitspraak 
doet ingevolge het door deze laatste ingestelde hoger beroep (1). (1) Het O.M. was de mening toegedaan dat 
het onmiddellijk cassatieberoep van eiser in zoverre gericht tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over de ontvankelijkheid van de strafvordering in verband met de verjaring, niet 
ontvankelijk was. Eisers middel in cassatie betrof inderdaad een grond van verval van de strafvordering 
waarover niet hij, maar een andere verdachte die zelf daarop geen cassatieberoep instelde, voor de 
onderzoeksgerechten verweer had gevoerd en conclusies had genomen. Art. 416 Sv. biedt slechts beperkte 
mogelijkheden tot onmiddellijk cassatieberoep tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten. Luidens de 
rechtspraak van het Hof beschikt een inverdenkinggestelde slechts over een onmiddellijk cassatieberoep in die 
gevallen waarin hij een ontvankelijk hoger beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer die 
de rechtspleging regelt (Cass. 11 januari 2000, voltallige zitting, A.R. P.99.0905.N, nr 20 met de conclusie van 
advocaat-generaal P. DUINSLAEGER). Inzake gronden van verval van de strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde bovendien overeenkomstig artikel  135 Sv. slechts hoger beroep aantekenen tegen de 
verwijzingsbeschikking indien het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer, behalve 
(uitzondering te dezen niet van toepassing) wanneer de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van 
de strafvordering zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer. De vereiste van een schriftelijke conclusie, 
genomen voor de raadkamer, is m.a.w. een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het openstaan van 
rechtsmiddelen. Het aanwenden van rechtsmiddelen  is voor elke partij een persoonlijke rechtshandeling 
(R.P.D.B., Compl. I, V° Appel en matière répressive, nr 84). Daaruit volgt, aldus het O.M., dat zo een partij zelf 
niet voldaan heeft aan de door de wet gestelde ontvankelijkheidsvereiste voor het aanwenden van 
rechtsmiddelen, ze niet het door een andere partij gevoerde verweer kan inroepen teneinde de ongeldigheid 
van het eigen rechtsmiddel te omzeilen en op te heffen. Het is m.a.w. de inverdenkinggestelde die een 
rechtsmiddel aanwendt die zelf het verweer schriftelijk moet hebben opgeworpen voor het 
onderzoeksgerecht. In het geannoteerde arrest heeft het Hof evenwel een andere regel uitgedrukt. (Zie: R. 
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr 1098; P. MORLETLe règlement de la 
procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la 
procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Dossier RDP 1998, p.91).

 - Regeling van de rechtspleging - Grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering - Verjaring - Middel 
bij schriftelijke conclusie ingeroepen door een verdachte - Middel tot cassatie aangevoerd door andere verdachte - 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

- Artt. 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 september 2002P.02.0942.N AC nr. 474

De enkele omstandigheid dat de raadkamer, die uitspraak doet over een vordering tot verwijzing, in antwoord 
op het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat geen bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, 
dat het onderzoek volledig is en dat er tegen de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, houdt 
verband met de onaantastbare beoordeling van de haar regelmatig overgelegde gegevens, maar levert geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch een onregelmatigheid 
van de verwijzingsbeschikking op; het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep vaststelt, is derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (1). 
(1) Zie Cass., 28 nov. 2001, AR P.01.1345.F, nr...; 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556, en concl. Proc. gen. 
du Jardin

 - Regeling van de rechtspleging - Verdachte - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Betwisting 
over het bestaan van voldoende bezwaren - Hoger beroep - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460
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De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

 - Voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Telefoontap - Onwettigheid - Onaantastbare 
beoordeling - Toepassing

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

23 juli 2002P.02.0896.F AC nr. 402

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de 
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, beperkt het toezicht van het 
Hof zich tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht (1). (1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 
8839, nr. 271 en 19 feb. 1991, A.R. 2775-2830, nr. 330, arresten die het toezicht op de formele geldigheid van 
de verwijzingsbeschikking nog toestaan, wat het Hof, zoals afgeleid kan worden uit de arresten van 28 nov. 
2001 (A.R. P.01.1172.F, nr. ...) en 5 dec. 2001 (A.R. P.01.1115.F, nr. ...), zich thans niet meer schijnt te 
veroorloven, sinds de inwerkingtreding van de W. van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging 
in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (de zgn. Franchimont-wet), die, 
o.m., artikel  135 Sv. vervangt en een artikel  235bis invoegt.

 - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

- Artt. 130 en 416 Wetboek van Strafvordering

16 juli 2002P.02.0929.F AC nr. 399

De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene moet horen m.b.t. 
zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
tegen hem uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van de rechtspleging als 
zij het recht van verdediging miskent (1). (1) Zie Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, supra, nr. ..., en de noot 
onderaan de blz., die verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - Exequatur - 
Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verhoor - Termijn - Sanctie - Niet-naleving - Gevolg - Recht 
van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

26 juni 2002P.02.0866.F AC nr. 383

Grieven, die betrekking hebben op het recht van verdediging, zoals het voor het vonnisgerecht en niet voor 
het onderzoeksgerecht uitgeoefend zal worden, doen geen aangifte van een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die de verwijzingsbeschikking zelf zou aantasten in de zin van artikel  135, §2, Sv.; het hoger beroep 
van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is 
bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer het op dergelijke grieven steunt (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. 
P.00.1152.N, nr. 512.

 - Regeling van de rechtspleging - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Hoger beroep van de verdachte - 
Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

5 juni 2002P.02.0318.F AC nr. 341

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 5 juni 2002, A.R. P.02.0318.F, Bull. en Pas., 2002, nr. ... .

 - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij hij, onder vigeur van de Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, naar de 
correctionele rechtbank is verwezen, is het toezicht van het Hof beperkt tot de regels betreffende de 
bevoegdheid van het vonnisgerecht (1). (1) Zie concl. O.M.

P. 1666/30476-9-2016



 - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

29 mei 2002P.02.0763.F AC nr. 327

Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer deze uitspraak 
doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op een geschil betreffende rechten of verplichtingen van 
burgerlijke aard; artikel  14.3.b heeft bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.F, nr. 678; zie, m.b.t. artikel  6.3 E.V.R.M., 23 juli 1996, 
A.R. P.96.1024.N, nr. 277; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; vgl. 
Cass., 29 sept. 1999, A.R. P.99.1228.F, nr. 494 (samenvatting); 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. .... (redenen).

 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.3, b - Toepassingsgebied - Voorlopige 
hechtenis

- Art. 14, derde lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

21 mei 2002P.01.0353.N AC nr. 309

Concl. proc.-gen. du JARDIN, Cass., 21 mei 2002, A.R. nr P.01.0353.N, AC 2002, nr ...

 - Regeling van de rechtspleging - Arresten en beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag

 - Regeling van de rechtspleging - Buitenvervolgingstelling - Verzoek om aanvullend onderzoek - Afwijzing - Motivering

Uit de invoering van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten die de rechtspleging moeten 
regelen na afloop van het voorbereidend onderzoek, volgt dat de burgerlijke partij het recht heeft voor deze 
gerechten conclusies te nemen en dat deze derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden (1). (1) Zie de 
verwijzingen in de conclusie van procureur-generaal Jean du Jardin.

 - Regeling van de rechtspleging - Arresten en beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag

- Artt. 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de 
regeling van de procedure, een verzoek tot aanvullend onderzoek indient, motiveert dat gerecht de weigering 
om een nader onderzoek te bevelen regelmatig als het, op grond van de gegevens die het preciseert, beslist 
dat er tegen de verdachte geen bezwaren voor handen zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet 
nodig zijn om de waarheid aan het licht te brengen; het is niet gehouden daarenboven de redenen aan te 
geven waarom het die onderzoeksverrichtingen overbodig acht (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
procureur-generaal Jean du Jardin.

 - Regeling van de rechtspleging - Buitenvervolgingstelling - Verzoek om aanvullend onderzoek - Afwijzing - Motivering

8 mei 2002P.01.1395.F AC nr. 281

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak over de regeling van de 
rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de gronden op te geven waarom die onvoldoende worden 
geacht; wanneer derhalve in conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of 
aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren niet bestaan (1). 
(1) Zie Cass., 7 dec. 1988, A.R. 6990, A.R. 6990, nr. 205 ; 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr ....

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Motivering

Wanneer de burgerlijke partij in conclusie het bestaan, in feite, van bezwaren aanvoert, miskent de 
andersluidende beoordeling door het onderzoeksgerecht, bij de uitspraak over de regeling van de 
rechtspleging, van de feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van die burgerlijke partij zijn voorgelegd, op 
zich het recht van verdediging van die partij niet.

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Motivering - Tegenovergestelde beoordeling - Recht van 
verdediging - Miskenning

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. 
P.98.0074.F, nr. 66.

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Artikel 149, Gw. (1994) - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994
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- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

9 april 2002P.00.1423.N AC nr. 216

Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de onderzoeksgerechten bevoegd om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0542.N.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de 
buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

19 februari 2002P.01.1715.N AC nr. 121

Het verzuim van de in artikelen 127, derde en vijfde lid en 135, § 3, derde lid, Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven kennisgevingen tast slechts de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en van het met 
toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering gewezen arrest aan, wanneer hierdoor het recht 
van verdediging van een partij voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het gedrang 
komt.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Verzuim van de voorgeschreven kennisgevingen

- Artt. 127, derde en vijfde lid, en 135, § 3, derde lid Wetboek van Strafvordering

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

De procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht met toepassing van artikel 
235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering wordt voorgelegd, is deze die betrekking heeft op het gerechtelijk 
onderzoek en de regeling van de rechtspleging, maar niet deze die ingevolge de verwijzingsbeschikking van de 
raadkamer, niettegenstaande het daartegen ingestelde hoger beroep, ten gronde voor de feitenrechter wordt 
ingeleid; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft als onderzoeksgerecht geen rechtsmacht om uitspraak te 
doen over de regelmatigheid van de procedure ingeleid voor de feitenrechter.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Voorwerp - Procedure ten 
gronde ingeleid voor de feitenrechter - Beperking

- Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

Het komt de raadkamer toe te oordelen of, niettegenstaande de neerlegging van nieuwe stukken door het 
openbaar ministerie na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 127, vierde of vijfde lid, Wetboek van 
Strafvordering, het onderzoek volledig is en of nieuwe onderzoekshandelingen dienen te worden bevolen; 
dergelijk oordeel levert geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek 
van Strafvordering, noch een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent derhalve de 
inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR 
P.00.1382.N, nr 621.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Neerlegging van nieuwe stukken door het openbaar ministerie na het 
verstrijken van de termijn van artikel  127, 4de of 5de lid, Sv. - Oordeel omtrent de volledigheid van het onderzoek en de 
uitvoering van bijkomende onderzoekshandelingen - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 135 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2002P.01.1444.F AC nr. 65

Wanneer de kennisgeving van de datum van de rechtsdag van de zaak, die de griffier, vóór de inwerkingtreding 
van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, aan de verdachte diende toe te sturen met het oog op de 
regeling van de rechtspleging, naar een onjuist adres is gestuurd en het debat bijgevolg in afwezigheid van die 
verdachte is gevoerd, beantwoordt de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst niet aan 
de wettelijke voorwaarden voor de formele geldigheid van de akte waarbij de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig wordt gemaakt en moet zij nietig worden verklaard ; de vernietiging van de beschikking brengt de 
vernietiging van de rechtspleging en van de daaropvolgende beslissingen met zich mee (1). (1) Cass., 20 dec. 
1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559.

 - Beschikking tot verwijzing - Formele geldigheid

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49
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Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen in het E.V.R.M. is 
bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert overeenkomstig het Reglement van het 
Tribunaal, moet door de regering worden nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging 
van de aangehouden persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, 
dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - Exequatur - 
Raadkamer - EVRM - Toepassing - Overbrenging van de aangehouden persoon

- Art. 13 Wet 22 maart 1996

Art. 59 van het Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda, 
heeft betrekking op de internationale verantwoordelijkheid van de Staat, maar niet op het onderzoeksgerecht 
dat een door een rechter in dat Tribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaartikel

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement - Artikel 59 - Internationale 
verantwoordelijkheid van de Staat - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - Exequatur - 
Toepassing

- Art. 59 Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 
1995

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van het aanhoudingsbevel dat 
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal (1). (1) Zie, inzake uitlevering, Cass., 8 mei 2001, A.R. 
P.01.0392.N, nr. ... .

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Recht van verdediging - EVRM - Artikel 6 - 
Toepassing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De termijnen die bepaald worden in artikel  12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende de erkenning van 
en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda - bepaling krachtens hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier 
dagen te rekenen van zijn hoger beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet - houden geen verband 
met de in artikel  12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de 
niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van 
verdediging schendt (1). (1) Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 betreffende 
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda blijkt dat de termijnen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene 
moet horen (vier dagen) en uitspraak moet doen (acht dagen) niet kunnen worden gecumuleerd (Verslag, 
Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 247/3, blz. 75), wordt de niet-naleving ervan niet bestraft. De opzet van de 
twee paragrafen van artikel  12 van die wet verschilt. Een sanctie wordt uitsluitend voorzien in het geval van § 
2 (vordering tot voorlopige aanhouding), in geval van overschrijding van de termijn van drie maanden 
waarbinnen het door het Internationaal Tribunaal uitgevaardigde aanhoudingsbevel moet worden betekend. 
Zie Verslag, Gedr. St., Kamer, 1995-1996, nr. 359/7, blz. 10.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - Exequatur - 
Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Termijnen - Sanctie - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van artikel  12, W. 22 maart 1996, uitspraak doet, m.n. 
moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter bij het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling 
in de persoon bestaat, is het daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het 
Internationaal Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerecht - Onderzoeken - 
Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal - EVRM - Overeenstemming - Toetsing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

15 januari 2002P.01.0412.N AC nr. 29
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De kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt heeft de bevoegdheid om ambtshalve de 
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken en o.m. de wijze waarop partijen stukken in het debat 
brengen.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Onderzoek van de regelmatigheid van de 

- Art. 235bis, §§ 1 en 3 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

 - Zuivering van nietigheden

 - Zuivering van nietigheden - Uitzonderingen

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten - Beslissing van het 
internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de 
zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de rechtspleging

Art. 235bis Sv. strekt in hoofdzaak ertoe de mogelijke nietigheden van het onderzoek en van de beschikking tot 
regeling van de rechtspleging, ten laatste tijdens de regeling van de rechtspleging, te zuiveren (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Zuivering van nietigheden

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben alleen gezag van gewijsde wanneer zij uitspraak doen als 
vonnisgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Beslissing - Gezag van gewijsde

Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten op 
verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd 
en het Hof van Cassatie de zaak naar de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting 
van zijn onderzoek, kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een 
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn ingekomen ; aldus zijn de 
artt. 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing 
van de zaak door het Hof van Cassatie naar de onderzoeksrechter (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de Belgische gerechten - Beslissing van het 
internationaal tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur - Hof van Cassatie - Verwijzing van de 
zaak naar de onderzoeksrechter - Voortzetting van het onderzoek - Begrip - Regeling van de rechtspleging

- Artt. 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

- Art. 8 Wet 22 maart 1996

Volgende tussengeschillen kunnen niet meer aangevoerd worden voor de bodemrechter, wanneer zij voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht : 1° de onregelmatigheden, verzuimen of gronden van 
nietigheid die een onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging aantasten, alsook die welke betrekking hebben 
op de verwijzingsbeschikking, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering of die de 
openbare orde aanbelangen, en 2° de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, 
tenzij ze zijn ontstaan na het debat ; de uitzonderingen die respectievelijk van toepassing zijn op elke categorie 
van tussengeschillen, moeten beperkend worden beoordeeld, zo niet heeft de regel van artikel  235bis Sv. 
geen enkele draagwijdte (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Zuivering van nietigheden - Uitzonderingen

- Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering

2 januari 2002P.01.1740.F AC nr. 1

De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, hoeven de naleving van de 
bij artikel  5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na te gaan m.b.t. de hechtenis die op het 
Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf het verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is 
(1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1990, A.R. 7998, nr. 325; zie VELU J. en ERGEC R., La notion de délai raisonnable dans 
les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, essai de synthèse, Rev. trim. D.H., 1991, 
p. 141, nr. 5.

 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Toezicht

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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26 december 2001P.01.1720.N AC nr. ...

Wanneer de door de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot het verlenen van een bevel tot aanhouding en de 
handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen 
procedureregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die procedureregelen 
van toepassing en levert een miskenning van deze wettelijke voorwaarden geen onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid als bedoeld in artt. 131 en 235bis Sv. op (1). (1) Zie cass., 6 april 1999, AR P.99.0432.N, nr 197 en de 
noot in R.W., 1999-2000, 326; 20 februari 2001, AR P.01.0235.N, nr 106 en de noot in R.W., 2001-2002, 26.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis - Eigen procedureregelen tot 
controle van regelmatigheid

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door de verdachte aangevoerd 
middel m.b.t. de regelmatigheid van de rechtspleging niet heeft aangenomen, kan niet worden afgeleid dat die 
kamer zich onwettig heeft onttrokken aan het onderzoek dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, Sv., 
moet verrichten (1). (1) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0887.F, nr. 446.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Middel opgeworpen door de 
verdachte - Verwerping

- Artt. 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het middel op grond waarvan eiser aanvoert dat de appèlrechters hem, bovenaan hun arrest, een andere 
identiteit dan de zijne hebben gegeven, houdt geen verband met de grieven die eiser in cassatie krachtens de 
artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Sv., mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat 
hij vóór het eindarrest of eindvonnis instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem verwijst naar de 
correctionele rechtbank, en het is bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, 
nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger.

 - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer - Verdachte - Beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep voor het eindarrest of het eindvonnis - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling, die bij een eerdere zuiveringsprocedure de regelmatigheid van alle op 
dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld, kan, in het verder verloop van de procedure of bij 
de regeling van de rechtspleging, zelf niet meer tot een nieuwe aanvullende beoordeling van de 
regelmatigheid van deze stuken overgaan op grond van de elementen die bij haar eerdere beslissing gekend 
waren.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Beoordeling van de regelmatigheid van de op dat ogenblik 
voorhanden zijnde stukken - Beoordeling van de regelmatigheid op grond van de op dat ogenblik gekende elementen - 
Verder verloop van de procedure - Bevoegdheid

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging gebonden is door de vorige beslissingen tot 
verwijdering van nietige stukken en zelf niet opnieuw deze nietigheden kan onderzoeken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Eerdere zuivering van nietigheden - Regeling van de rechtspleging - Bevoegdheid

- Art. 235bis, §§ 5 en 6 Wetboek van Strafvordering

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de 
middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht (1). (1) Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1172.F, nr. ..., en de noot onder het arrest.

 - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

4 december 2001P.01.1386.N AC nr. ...
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Een beschikking van verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht waaruit blijkt dat dezelfde magistraat 
als procureur des Konings en als voorzitter van de raadkamer zijn ambt uitoefent, bevat een onregelmatigheid 
waardoor deze beschikking als authentieke akte niet bestaat (1). (1) Zie cass., 8 jan. 1985, AR nr 8839, nr 271 
en R.W. 1985-86, 1065 met noot R. DECLERCQ.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Samenstelling van het onderzoeksgerecht - Onregelmatigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

28 november 2001P.01.1172.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de 
middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht (1). (1) Vóór de inwerkingtreding van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, strekte dat 
toezicht zich tevens uit tot de formele geldigheid van de beschikking waarmee de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig werd gemaakt (Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559 ; 10 juni 1998, A.R. P.98.0317.F, nr. 
297, gronden, en 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354). Het betrof middelen m.b.t. het formele bestaan en 
de authenticiteit van de beschikking als akte (R. DECLERCQ, Beginselen van rechtspleging, tweede uitg., 1999, 
blz. 292, nr. 635). Uit het onderling verband van de nieuwe artt. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., volgt dat de 
verdachte hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan instellen in geval van onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden die de beschikking tot verwijzing zelf raken, en een onmiddellijk cassatieberoep kan 
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die over dat hoger beroep uitspraak doet 
(zie Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F-P.00.1207.F, nr. 434). Wanneer de verdachte geen hoger beroep 
tegen een dergelijke beslissing heeft ingesteld, is de beschikking van de raadkamer, wat dat betreft, geen in 
laatste aanleg gewezen beslissing. Een cassatieberoep tegen die beschikking is niet ontvankelijk. Het Hof kan 
dus geen toezicht meer uitoefenen op de formele geldigheid van de beschikking. Het oefent alleen toezicht uit 
op de toepassing, door de raadkamer, van de regels betreffende de bevoegdheid van de vonnisgerechten.

 - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof

28 november 2001P.01.1345.F AC nr. ...

Krachtens artikel  416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde 
dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil inzake bevoegdheid 
opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte 
betoogt dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld of van een misdrijf bestaan (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, 
A.R. P.93.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER; 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441; 30 jan. 
2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59.

 - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer - Verdachte - Beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting over het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld - Onmiddellijk 
cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1389.F AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het voor de openbare veiligheid 
volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis te handhaven ; het kan zijn vaststelling dat de handhaving 
van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, kracht bijzetten door te 
wijzen op het bestaan van een of meerdere in artikel  16, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde 
voorwaarden (1). (1) Zie Cass., 25 sept. 1984, A.R. 9112, nr. 66 ; 25 feb. 1992, A.R. 6389, nr. 337 ; 16 juni 1993, 
A.R. P.93.0864.F, nr. 289 ; 12 feb. 1997, A.R. P.97.0161.F, nr. 82.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Voorwaarden - Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid - Beoordeling

- Artt. 16 en 21, § 4, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 oktober 2001P.01.1303.F AC nr. ...
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De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een 
van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin ze van 
de zaak kennisneemt; die regel is eveneens van toepassing, wanneer dat rechtscollege kennisneemt van een 
hoger beroep inzake voorlopige hechtenis (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid - Toezicht - Verplichting

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2001P.01.0943.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de samenstelling van kamer van inbeschuldigingstelling die in de loop van het 
gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid 
van de regeling van de rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp 
oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de onpartijdigheid van de 
rechters (1). (1) Zie cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0451.N, nr 196.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over bijkomende onderzoeksverrichtingen - 
Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen

- Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grond van een van de bij artikel 62bis, eerste lid, Sv., 
bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die 
samenhang met voldoende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld 
op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het onderzoeksgerecht de zaak daarna 
vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken, als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de 
aangevoerde samenhang niet bestaat (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1974 (AC, 1974, 1025), J. HOEFFLER, Traité de 
l'instruction préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 349, en J. DE CODT, "Les nullités de l'instruction préparatoire et le 
droit de la preuve. Tendances récentes", Rev. dr. pén., 2000, blz. 6 en 7.

 - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Samenhang

- Artt. 62bis, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

25 september 2001P.01.1292.N AC nr. ...

Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer eerst over de verwijzing 
oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikking over de handhaving van de 
voorhechtenis, anderdeels, dat over deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen 
wetsbepaling vereist dat deze beslissing tot handhaving uit één gelijktijdig beraad zou voortvloeien.

 - Voorlopige hechtenis - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Handhaving van de 
hechtenis - Afzonderlijke beschikking - Afzonderlijk debat

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Voor het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte, worden de verdachte en 
diens raadsman ter kennis gebracht dat het dossier gedurende twee dagen ter beschikking wordt gehouden; 
wanneer de raadkamer de zaak in beraad houdt om haar beschikking uit te spreken en een dag heeft bepaald 
voor haar uitspraak, vereist geen wetsbepaling daarenboven dat de verdachte die zich in voorlopige hechtenis 
bevindt evenals zijn raadsman nogmals in kennis zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee 
dagen ter beschikking wordt gehouden (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1690.N, nr. 584.

 - Regeling van de rechtspleging - Voorlopige hechtenis - Inzage van het dossier - Zaak in beraad - Bepaling van de dag voor 
uitspraak

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

19 september 2001P.01.1274.F AC nr. ...

Het volledige dossier waarover het onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, bestaat uit het geheel van de onderzoeksstukken (1). (1) Zie 
Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beslissing - Grondslag - Volledig dossier
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- Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 september 2001P.01.0913.N AC nr. ...

Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde en kunnen in kracht van gewijsde 
gaan in geval de wet ze het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te doen zoals een 
vonnisgerecht (1). (1) Cass., 18 juli 1995, P.95.0889.N, AC 1995, nr. 350 (709).

 - Gezag van gewijsde - Kracht van gewijsde

4 september 2001P.99.1827.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde, de burgerlijke 
partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen voorlopige of voorbereidende 
beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel 149 Grondwet van toepassing is, zodat op de 
desbetreffende conclusie van de burgerlijke partij dient geantwoord te worden (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1964, 
Pas. 1964, I, 961; 26 november 1980, AC, 1980-81, nr. 190; VERSTRAETE, R.De burgerlijke partij en het 
gerechtelijk onderzoek", ed. 1990, p. 235, nr. 327, en "Handboek Strafvordering, ed. 1994, p. 247, nr. 717.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde - Burgerlijke partij - 
Veroordeling in de kosten - Conclusie - Verplichting tot antwoord

- Artt. 162 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde - Burgerlijke partij - 
Veroordeling in de kosten - Aard van de beslissing

- Artt. 162 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

4 september 2001P.01.0542.N AC nr. ...

Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de onderzoeksgerechten bevoegd om 
kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - Vordering tot schadevergoeding vanwege de 
buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid

- Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.01.0685.N AC nr. ...

De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek 
maakt geen grond van verval van de strafvordering in de zin van Hoofdstuk IV van de voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering en van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uit.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Niet-ontvankelijkheid of verval van de 
strafvordering - Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 Sw. - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 5 Strafwetboek

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

De weigering van de raadkamer, die gelast werd met de rechtspleging, om een nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling te bevelen levert geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent 
derhalve de inverdenkinggestelde geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass. 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 
621.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling - 
Weigering - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de beslissing van de onderzoeksgerechten waarbij een door het 
Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, het 
voorwerp moet uitmaken van een debat op tegenspraak.

 - Rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbevel - Rechtspleging
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In het kader van een rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbevel, kan het 
O.M. tussenkomen op grond van zijn algemene vorderingsbevoegdheid ; geen enkele bepaling verplicht hem 
ertoe zijn vorderingen mede te delen aan de persoon op wie die vordering betrekking heeft of verbiedt het 
onderzoeksgerecht de redenen ervan over te nemen.

 - Rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbevel - Vordering van het openbaar 
ministerie - Mededeling van de vordering

Uit het onderling verband tussen de verschillende leden van artikel  12, § 1, W. 22 maart 1996 betreffende de 
erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda, volgt dat elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, uitvoerbaar is.

 - Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Bevel tot aanhouding - Internationaal Straftribunaal voor Ruanda - 
Uitvoerbare beslissing

- Art. 12, § 1 Wet 22 maart 1996

De beslissing van de raadkamer waarbij een aanhoudingsbevel van het Internationaal Straftribunaal voor 
Ruanda uitvoerbaar wordt verklaard, maakt geen voorwerp uit van een debat op tegenspraak en wordt 
evenmin ter zitting uitgesproken (1). (1) Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151.

 - Wetsbepalingen - Rechtsplegingsregels - Toepassing door de rechter

- Art. 12, § 1, vierde lid Wet 22 maart 1996

31 juli 2001P.01.0809.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van de rechtspleging het hoger beroep van de 
burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, maar in werkelijkheid die partij geroepen werd uitspraak te doen 
over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten, is gehouden 
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken (1). (1) Het O.M. besloot tot de 
verwerping van de voorziening wegens niet-ontvankelijkheid. Het was inderdaad de mening toegedaan dat de 
bestreden beslissing, die alleen stelde dat het hoger beroep van de burgerlijke partij wegens laattijdigheid niet 
ontvankelijk was, geen eindbeslissing is in de zin van artikel  416 Sv. en geen uitspraak deed over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. In die stadium van de procedure was er 
derhalve, naar het oordeel van het O.M., geen cassatieberoep mogelijk en kon die alleen na de eindbeslissing 
ingesteld worden.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking - 
Onmiddellijk cassatieberoep van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

24 juli 2001P.01.0864.F AC nr. ...

De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen een 
beschikking tot verwijzing overeenkomstig artikel  135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de 
verdachte instelt tegen een arrest, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens hoedanigheid van 
burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de 
raadkamer, is dus niet ontvankelijk (1). (1)  Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0457.N, nr. 19, en de concl. adv.-
gen. P. DUINSLAEGER ; Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking van buitenvervolgingstelling van raadkamer - Hoger beroep van een persoon 
wiens hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk 
cassatieberoep - Verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 juli 2001P.01.0945.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist (1). (1) Cass. 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N, nr 526.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Bevoegdheid

- Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...
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De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat de 
verdachte ingesteld heeft tegen de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, die geweigerd heeft 
aanvullende onderzoeksopdrachten te doen verrichten, kan op zich het recht van verdediging van de 
verdachte niet miskennen, aangezien hij tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging de 
onderzoeksrechter heeft kunnen vragen om dergelijke opdrachten te verrichten.

 - Regeling van de rechtspleging - Aanvullende opdrachten - Raadkamer - Weigering - Hoger beroep van de verdachte - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet gegrond hoger beroep - Recht van verdediging

- Art. 127, vierde lid Wetboek van Strafvordering

De noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten te verrichten is niet een van de middelen die de 
verdachte krachtens de artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv., voor de kamer van inbeschuldigingstelling kan doen 
gelden tegen de beschikking tot verwijzing.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Grieven - Aanvullende opdrachten

- Artt. 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

30 mei 2001P.01.0803.F AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel  61quinquies, Sv., 
oordeelt over het hoger beroep van één van de partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter om een 
bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, is een uitspraak alvorens recht te doen in de zin van artikel  
828, 8°, 1, Ger. W., zodat de magistraat die aan die uitspraak heeft medegewerkt, bij de regeling van de 
rechtspleging, in voorkomend geval kan kennisnemen van het herhaald verzoek tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen (1). (1) Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, nr. 196.

 - Bijkomende onderzoekshandeling - Weigering door de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Regeling van de rechtspleging - Zelfde magistraat - Herhaald verzoek - Wraking - 
Oorzaken - Beslissing alvorens recht te doen

- Artt. 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering

- Art. 828, 8°, 1 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2001P.01.0502.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging verzuimt uitspraak te doen over een bepaalde 
telastlegging en daarom de inverdenkinggestelde wegens deze telastlegging niet naar de correctionele 
rechtbank verwijst, houdt zulks geen buitenvervolgingstelling in.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Verzuim uitspraak te doen over alle telastleggingen

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de raadkamer bij de regeling van rechtspleging verzuimt uitspraak te doen over een telastlegging 
waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij desbetreffend haar rechtsmacht niet 
volledig uitgeoefend en dient zij bijgevolg over die telastlegging, die bij haar aanhangig blijft, bij een 
aanvullende beschikking uitspraak te doen (1). (1) Zie R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten (APR), nrs 155-157.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Verzuim uitspraak te doen over alle telastleggingen - Aanvullende 
beschikking

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

23 mei 2001P.01.0317.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak over de regeling van de 
rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de gronden op te geven waarom die onvoldoende worden 
geacht ; wanneer derhalve in conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of 
aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren 
bestaan of niet bestaan (1). (1) Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211.

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Motivering

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, AC, 2001, nr...

 - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Motivering

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...
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Behoudens een geschil inzake bevoegdheid, zijn de vonnisgerechten niet bevoegd om de wettigheid te 
onderzoeken van de beslissingen van de onderzoeksgerechten, die geldig blijven zolang zij door het Hof van 
Cassatie niet zijn vernietigd (1). (1) Zie Cass., 4 okt. 1989, A.R. 7432, 18 okt. 1989, A.R. 7556, nrs. 73 en 98 ; 13 
juni 1990, A.R. 7932-7954-8067, nr. 592 ; 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354 ; 28 april 1999, A.R. 
P.98.0963.F, nr. 244.

 - Wettigheid van de beslissingen - Vonnisgerechten - Bevoegdheden

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

 - Uitlevering - Recht van verdediging - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te 
verklaren dient het onderzoeksgerecht na te gaan of het feit zelf waarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend 
en niet de omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische 
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven (1); aldus vermag het onderzoeksgerecht het 
exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de buitenlandse overheid een verzwarende 
omstandigheid vormt, maar in België een zelfstandig misdrijf is. (1) Cass., 22 juni 1994, AR nr P.94.0719.F, nr 
327.

 - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

De raadkamer kan, op het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking van de 
raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, die beslissing tenietdoen en de verdachte, bij 
wege van nieuwe beschikkingen, naar de correctionele rechtbank verwijzen ; alleen uit de omstandigheid dat 
de verdachte die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en hiertegen bijgevolg geen bijzonder 
middel heeft aangevoerd, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
worden afgeleid.

 - Raadkamer - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing van de 
verdachte naar de correctionele rechtbank - Conclusie van de verdachte - Geen bijzonder middel - Recht van verdediging

24 april 2001P.01.0143.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert aan een 
plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, kan 
geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van 
verzachtende omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende 
onderzoekshandelingen (1). (1) Zie cass. 23 oktober 1985, A.R. 4644, AC 1985-1986, nr 121; cass. 3 september 
1986, A.R. 5127, AC 1986-1987, nr 7; cass. 11 december 1990, A.R. 4823, AC 1990-1991, nr 190; cass. 24 juni 
1998, A.R. P.98.0566.F, AC 1998, nr 340.

 - Voorrecht van rechtsmacht - Plaatsvervangend magistraat - Medebeklaagden - Misdaden - Vordering tot aanneming van 
verzachtende omstandigheden - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de 
medebeklaagden - Beslissingen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 416, tweede lid en 479 Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.01.0482.N AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de door de onderzoeksrechter 
afgewezen aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de 
terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is 
een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld.
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 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in voorlopige 
hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Afwijzing van de aanvraag 
tot verlenging van de termijn door de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de door de raadkamer 
ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de 
terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is 
een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld.

 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in voorlopige 
hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van 
de termijn aan de raadkamer - Verzoek ongegrond verklaard - Hoger beroep - Beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De beslissing van de raadkamer, die uitspraak doet over de door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag 
van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het 
dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of 
een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld.

 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in voorlopige 
hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van 
de termijn aan de raadkamer - Verzoek ongegrond verklaard - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 127 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0033.F AC nr. ...

De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen ; het staat aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op 
onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen 
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van verdediging en het recht 
op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast ; de kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid 
te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een 
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de door nietigheid 
aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het 
licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet 
naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 ; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr 382.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Eed - Onwettigheid - Onaantastbare beoordeling - Toepassing

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0381.F AC nr. ...

De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde buitenlandse overheid 
uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in hun beslissing opgave te doen van de wets- en 
de verdragsbepalingen die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen.

 - Uitlevering - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Beslissing - Te vermelden wetsbepalingen

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

27 maart 2001P.01.0286.N AC nr. ...

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande 
strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek 
strekkend tot toezicht van het onderzoek overeenkomstig artikel  136 Sv., onontvankelijk verklaart om reden 
dat het verzoekschrift niet werd ingediend volgens de bepalingen van dit artikel, en dat de termijn van zes 
maanden sinds een vorig toezichtsarrest nog niet is verstreken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het verloop van het onderzoek - Verzoekschrift - Voorwaarden

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

13 maart 2001P.00.1739.N AC nr. ...
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De raadkamer kan een verdachte ook verwijzen voor feiten waarvoor geen gerechtelijk onderzoek was 
gevorderd maar waarvoor de procureur des Konings in zijn eindvordering de verwijzing naar de rechtbank 
vordert (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr 469.

 - Raadkamer - Verwijzing naar het vonnisgerecht - Feiten waarvoor geen gerechtelijk onderzoek was gevorderd

- Art. 130 Wetboek van Strafvordering

20 februari 2001P.01.0235.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis handhaaft na een prima facie onderzoek van 
de door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid van een onderzoekshandeling, blijft geadieerd om 
uitspraak te doen over de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van artikel  235bis Sv. 
(1). (1) Het geannoteerde arrest kan een richtsnoer uitmaken voor het oplossen van knelpunten die kunnen 
rijzen bij de samenloop van procedures inzake voorlopige hechtenis en van zuivering van nietigheden door de 
kamer van inbeschuldigingstelling bij toepassing van artikel  235bis, § 2, Sv. De kamer van 
inbeschuldigingstelling die ingevolge een hoger beroep uitspraak moet doen over de al dan niet handhaving 
van de voorlopige hechtenis kan, luidens voornoemde wetsbepaling, tevens gehouden zijn de regelmatigheid 
van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken. De te volgen rechtspleging bij voorlopige hechtenis is 
evenwel in niet geringe mate verschillend van die welke de zuivering van nietigheden beheerst (zie Cass., 6 
april 1999, R.W., 1999-2000, 326 en de noot; Ph. Traest, De zuivering van de nietigheden door de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling, P.e.B./R.D.J.P., 2000, 31). In het geannoteerde arrest bevestigt het Hof zijn rechtspraak 
dat, indien de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid van het gerechtelijk 
onderzoek heeft aangevoerd om hieruit de afwezigheid van schuldaanwijzingen in het raam van de voorlopige 
hechtenis af te leiden en zodoende de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de 
wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige 
Hechteniswet eigen maatregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, alleen die 
procedurebepalingen toepasselijk zijn (Cass., 16 mei 2000, R.W., 2000-2001, 591 en de noot). Met betrekking 
tot de omvang van de opdracht van de onderzoeksgerechten geldt als ijkmerk dat wanneer een verdachte de 
nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te 
leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, 
het onderzoeksgerecht slechts gehouden is tot een prima facie onderzoek van de aangevoerde 
onregelmatigheid (zie ook Cass., 17 mei 1994, R.W. 1994-95, 603, noot A. De Nauw, Voorlopige hechtenis en 
onregelmatig onderzoek: een kentering in de rechtspraak?). Wanneer de appelrechters dit prima facie 
onderzoek alsdan regelmatig hebben verricht, is hun beslissing op dat punt cassatiebestendig (zie ook Cass., 22 
dec. 1993, AR nr. P.93.1659.F, nr. 544 en de noot 3, get. J.F.L.). Zulk onderzoek in het raam van de vereisten 
van de Voorlopige Hechteniswet sluit nochtans geenszins uit dat, zo de verdachte de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij conclusie ook gevraagd heeft uitspraak te doen over de regelmatigheid van het 
gerechtelijk onderzoek met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, het onderzoeksgerecht 
aan deze eis nog afzonderlijk recht moet doen.                                                                   M.D.S.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Regelmatigheid van gerechtelijk onderzoek - Beslissing over 
handhaving voorlopige hechtenis - Latere uitspraak over procedure van zuivering van nietigheden

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Nietigheid van onderzoekshandeling - Taak van het 
onderzoeksgerecht - Prima facie onderzoek van aangevoerde onregelmatigheid

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

6 februari 2001P.99.0448.N AC nr. ...

De beslissing van de raadkamer die de procedure regelt moet niet het voorwerp uitmaken van een uitspraak 
maar enkel van een akte die gedateerd en ondertekend is door de voorzitter en de griffier (1), zodat de 
omstandigheid dat de beslissing in openbare rechtszitting is uitgesproken, de rechtsgeldigheid van de 
beslissing zelf niet aantast. (1) Zie cass., 26 sept. 1913, Pas., 1913, I, 404.

 - Raadkamer - Beslissing van regeling van de procedure - Uitspraak - Openbare rechtszitting - Rechtsgeldigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.00.1618.N AC nr. ...
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Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een inverdenkinggestelde maar 
onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is 
op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank 
verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, 
A.R. P.99.0905.N, nr 20, met conclusie van het O.M.; 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr ...; 5 sept. 2000, A.R. 
P.00.0988.N, nr ...; 17 oktober 2000, A.R. P.00.0212.N, nr ... met conclusie van Procureur-generaal du Jardin; 
14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr ...

 - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

24 januari 2001P.00.1587.F AC nr. ...

Het feit dat de beschikking tot verwijzing geen antwoord heeft gegeven op alle, door de beklaagde 
aangevoerde excepties, vormt geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging aantast.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Controle van de rechtspleging - Onregelmatigheid van een 
onderzoeksverrichting

- Artt. 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

De bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om een stuk nietig te verklaren en de verwijdering 
van dat stuk uit het dossier te bevelen, strekt zich niet uit tot de beschikking van de raadkamer waarvan de 
motivering onvolledig werd geacht.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Controle van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Onvolledige 
motivering

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

17 januari 2001P.00.1570.F AC nr. ...

Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de strafvordering instelt, feiten in 
aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier 
blijken, en kan hij tevens andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de 
vordering tot aanvullend onderzoek ; de procureur des Konings maakt die nieuwe feiten aldus bij de 
onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen die personen, aan wie de wet, vanaf dat 
ogenblik, dezelfde rechten als aan de verdachte toekent (1). (1) In het geval dat tot dit arrest heeft geleid, zijn 
nieuwe feiten uit het onderzoeksdossier gebleken. De procureur des Konings kan in zijn vorderingen tot 
verwijzing echter ook nieuwe feiten vermelden die uit de stukken blijken die hij bij het oorspronkelijk dossier 
voegt. Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., Antwerpen, 1999, blz. 225, nr 469, en 
H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 454.

 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter 
oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt - Personen die niet vermeld worden in de vordering tot aanvullend onderzoek - 
Wettigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

10 januari 2001P.00.1561.F AC nr. ...

Tegen een bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht staat alleen verzet open wanneer dat 
rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet en de beslissing het karakter heeft van een eigenlijk vonnis in de 
zin van artikel  149 Gw (1). (1) Cass., 10 feb. 1987, A.R. 654, nr. 345.

 - Verstekbeslissing - Verzet

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte of een vals stuk gebruik 
maakt heeft geen invloed op het voor deze misdrijven vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht wanneer 
ze een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruk, deze 
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de rechtbank dan ook geadieerd is 
van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is (1). Zie cass., 26 okt. 1994, AR P.94.0551.F, nr. 452.

 - Verwijzing - Valsheid en gebruik van valse stukken - Precisering van de bedoeling van de dader - Invloed

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek
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14 november 2000P.00.1382.N AC nr. ...

De weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen, levert geen 
onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de 
burgerlijke partij geen grond tot hoger beroep (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie 
van het O.M.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - Verzoek om een nieuwe 
bijkomende onderzoekshandeling - Weigering - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

Het oordeel van de raadkamer of een in toepassing van artikel 127, vierde of vijfde lid, Wetboek van 
Strafvordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd, heeft niets uitstaande met de regelmatigheid van 
de verwijzingsbeschikking en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot 
hoger beroep (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie van het O.M.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Oordeel omtrent de uitvoering van een bijkomende onderzoekshandeling - 
Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

25 oktober 2000P.00.1337.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde na de eindbeslissing op de strafvordering cassatieberoep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, zijn de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht (1). (Impliciet). (1) Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559; zie Cass., 19 feb. 
1991, A.R. 2775-2830, nr. 330 (gronden); R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, 
blz. 292 en 293, nr. 330.

 - Beschikking tot verwijzing - Cassatieberoep - Toetsing door het Hof

24 oktober 2000P.00.1387.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis moet o.m. nagaan of op het ogenblik van zijn 
uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die 
aanwijzingen van schuld worden afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist is 
het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid van de 
bewijsverkrijging (1). (1) Zie Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0944.F, niet gepubliceerd.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Regelmatigheid van bewijsverkrijging - Betwisting - Taak 
van het onderzoeksgerecht - Prima facie onderzoek

- Artt. 21, § 5, 22, 23, 4° en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 oktober 2000P.00.0212.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr...

 - Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot de raadkamer tot het verrichten van een onderzoekshandeling - Weigering - 
Hoger beroep - Cassatieberoep

Het verzuim een onderzoekshandeling te verrichten levert op zich geen onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid op die een invloed heeft op hetzij een handeling van het onderzoek zelf, hetzij de bewijsverkrijging, 
zoals omschreven in artikel 131, § 1 Sv. De beschikking van de raadkamer die weigert in te gaan op zulk een 
verzoek is niet vatbaar voor hoger beroep en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de niet-
ontvankelijkheid van dit hoger beroep vaststelt is niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (1). (1)  Zie de 
conclusie van het O.M.;  - Zie ook Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20; 7 feb. 2000, A.R. P.00.0668.F, 
J.T., 2000, 699 en de noot get. D. Vandermeersch en O. Klees; 21 juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr ...; 27 juni 
2000, A.R. P.00.0833.N, nr ...; 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F en P.00.0120.F, nr ...; 5 sept. 2000, A.R. 
P.00.0988.N., nr. ... .

 - Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot de raadkamer tot het verrichten van een onderzoekshandeling - Weigering - 
Hoger beroep - Cassatieberoep

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.0727.F AC nr. ...
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Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclusie is, hoeft de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet erop te antwoorden (1). (1) Zie Cass., 5 jan. 1983, A.R. 2652, nr. 260 (rechtstreekse 
dagvaarding van de benadeelde partij) en 16 juni 1999, A.R. P.98.1363.F, nr. 363 (akte van verzet); over het 
schriftelijk karakter van de vordering van de proc.-gen. in de rechtspleging voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, zie de artt. 135, 217, 224 en 234, Sv., alsook R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, 2e uitg., 1999, blz. 290, nr. 630.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Middel uiteengezet in de schriftelijke vordering van de procureur-generaal - 
Motivering

De onderzoeksgerechten oordelen in feite of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan (1); geen enkele 
wettelijke bepaling schrijft voor om, bij gebrek aan conclusies, aan te geven waarom er onvoldoende bezwaren 
bestaan, aangezien de wetgever, wat dat betreft, zich heeft verlaten op het oordeel van de leden van die 
gerechten. (1) Cass., 13 okt. 1981, A.R. 6489 (AC, 1981-82, nr. 109).

 - Regeling van de rechtspleging - Voldoende bezwaren - Beoordeling - Motivering

3 oktober 2000P.00.1152.N AC nr. ...

Krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de in verdenking gestelde slechts tegen een 
verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in artikel 539 
beoogde rechtsmiddel, hoger beroep instellen: 1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is 
ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de 
vermelde gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de verwijzingsbeschikking zelf is 
aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr....

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Gevallen

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

Uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de in verdenking gestelde 
bij de regeling van de rechtspleging alleen maar onmiddellijk cassatieberoep kan instellen wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de in verdenking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of 
wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak 
te doen over: 1. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de 
raadkamer of zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten (1). (1) Cass., 22 aug. 2000, AR P.00.1120.F en P.00.1207.F, nr....

 - Regeling van de rechtspleging - Onmiddellijk cassatieberoep door in verdenking gestelde - Gevallen

- Artt. 135, § 2, 235bis, § 1 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2000P.00.1174.N AC nr. ...

Wanneer beklaagden in hun verweer tegen het hoger beroep van het O.M. tegen de beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling hebben verzocht de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken is die ertoe gehouden dit onderzoek te 
doen (1). (1) Cass., 24 nov. 1999, A.R. P. 99.1524.F, nr. 628.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking van buitenvervolgingstelling van raadkamer - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie - Verzoek om onderzoek van regelmatigheid van procedure door beklaagde - Verplichting voor kamer 
van inbeschuldigingstelling

- Artt. 127, 135 en 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

20 september 2000P.00.1185.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de regeling 
van de rechtspleging (1). (1) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Motiveringsverplichting

13 september 2000P.00.1007.F AC nr. ...
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De wet bepaalt niet dat de verzoekende partij, die hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, waarin haar de inzage van het dossier ontzegd wordt, dat dossier moet kunnen raadplegen 
vóór het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over de gegrondheid van dat 
hoger beroep alsook, in voorkomend geval, naar aanleiding van die aanhangigmaking, over de regelmatigheid 
van de rechtspleging (1). (1) Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procedure pénale, Brugge, 
1999, blz. 437.

 - Inzage van het dossier - Beschikking van de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging - Raadpleging van het dossier

- Artt. 61ter en 235bis Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.0887.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een proces-verbaal op te maken van de rechtszitting waarop de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het met toepassing van artikel  135 Sv. ingestelde hoger 
beroep.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - rechtszitting - Proces-
verbaal - Gebrek

- Artt. 135, § 3, 217 e.v., en 235bis Wetboek van Strafvordering

Uit de omstandigheid alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door één van de partijen 
aangevoerd middel van nietigheid als ongegrond verwerpt, kan niet worden afgeleid dat de appèlrechters 
geweigerd hebben de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Regelmatigheid - Toezicht - Middel van nietigheid - Verwerping

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.1325.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de regelmatigheid van de haar 
voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in een onderzoeksverrichting vaststelt, moet melding maken 
van de aan die onregelmatigheid te verbinden sanctie.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Controle van de rechtspleging - Onregelmatigheid van een 
onderzoeksverrichting

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

5 september 2000P.00.0988.N AC nr. ...

Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk cassatieberoep toegelaten ook 
in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin 
van artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de kritiek op de 
motivering van deze beschikking erop neerkomt alleen het bestaan van voldoende bezwaren te betwisten (1). 
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr 20, met conclusie van het openbaar ministerie en noot (2); 27 
juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr ... en de afwijkende stelling in Cass., 7 juni 2000, A.R. P.00.0668.F, nr ...; A. 
MASSETLe nouveau règlement de la procédure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.C.): un an d'application de la 
réforme Franchimont", Proces & Bewijs, p. 23 e.v.

 - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - Inverdenkinggestelde

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de beklaagde - een natuurlijke 
persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het hof van beroep, en is niet van toepassing op de 
verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen (1). (1) Zie 
cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

 - Voorlopige hechtenis - Verdachte - Vertegenwoordiging

De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de voorlopige hechtenis uitspraak 
doen en deze kan alleen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij niet op de rechtszitting kan 
verschijnen (1). (1) Zie cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

 - Voorlopige hechtenis - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vertegenwoordiging - Advocaat

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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27 juni 2000P.00.0946.N AC nr. ...

De Wet Voorlopige Hechtenis, het EVRM en het recht van verdediging vereisen, noch dat de verdachte 
persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarop het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige 
hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter gelegenheid 
van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzen, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR nr. P.99.0954.N, nr. 415.

 - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht 
nopens de rechtszitting aan verdachte - Inzage van dossier door verdachte - Vereiste

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 juni 2000P.00.0664.N AC nr. ...

De raadkamer heeft geen rechtsmacht om bij aanvullende beschikking verzachtende omstandigheden aan te 
nemen voor feiten, strafbaar met criminele straffen, voor dewelke de beklaagde reeds naar de correctionele 
rechtbank was verwezen.

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking van de raadkamer - Aanvullende beschikking

13 juni 2000P.00.0531.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is de voorziening van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking 
van de raadkamer die, zonder uitspraak te doen over de door hem opgeworpen onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, verklaart dat er ten zijn 
aanzien geen reden tot vervolging is, daar deze beslissing, weze het voorlopig, een einde stelt aan de 
strafvervolging, zodat de onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden, die deze strafvordering zouden 
aantasten, hem niet kunnen benadelen. Dit belang zal slechts bestaan wanneer het gerechtelijk onderzoek, op 
vordering van het openbaar ministerie, opnieuw heropend wordt, waarbij het recht van de 
inverdenkinggestelde, om op dat ogenblik alle door de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, 
onverkort blijft.

 - Raadkamer - Buitenvervolgingstelling - Geen uitspraak over opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 128, 131, § 1, 135, 246 en 247 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0547.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het 
verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering, wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in gerechtszaken, 
onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over de onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1 of over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel 
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, en evenmin een 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van dit wetboek (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr 
278.

 - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Taalgebruik in gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - 
Beschikking van de onderzoeksrechter - Onontvankelijk verzoek - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen 
onderzoek van de regelmatigheid van de procedure of van de strafvordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0788.N AC nr. ...

Wanneer de onderzoeksgerechten in geval van een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse 
overheid uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door deze uitgevaardigd bevel tot aanhouding of 
een gelijkaardige titel, gaan zij, mits eerbiediging van het recht van verdediging, enkel na of de overgelegde 
titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet (1). (1) Zie Cass., 31 mei 
1995, A.R. P.95.0523.F, nr 272.

 - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - Taak van het onderzoeksgerecht
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- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

16 mei 2000P.00.0296.N AC nr. ...

Krachtens artikel 61quater, § 5, Wetboek van Strafvordering, kunnen de procureur des Konings en de 
verzoeker hoger beroep instellen tegen de beschikking van de onderzoeksrechter gewezen bij toepassing van 
artikel 61quater, § 2, Wetboek van Strafvordering. Bij die gelegenheid kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 235bis, § 2, Wetboek van Strafvordering, op vordering van 
het openbaar ministerie, op verzoek van één van de partijen of ambtshalve, de regelmatigheid van de haar 
voorgelegde procedure onderzoeken en, in dat geval, kan zij, ingevolge artikel 235bis, § 5, overeenkomstig 
artikel 131, § 1, 1 en 2, de nietigheid uitspreken van een handeling en van een deel of het geheel van de erop 
volgende rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op 
een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Artikel 61quater Sv. - Hoger 
beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Artikel 235bis 
Sv. - Toepassing

- Artt. 61quater,§§2 en 5,131,§ 1, 1° en 2° en 235bis,§§2 en 5 Wetboek van Strafvordering

3 mei 2000P.00.0467.F AC nr. ...

Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een steengroeve geen 
misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat hij een bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij 
krachtens een decreet van het Waalse Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde 
administratieve regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grond op van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering, maar betwist een bestanddeel van het misdrijf, m.n. het wettelijk 
verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een beoordeling ten gronde van het bestaan van voldoende 
bezwaren vereist, kan voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het 
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen (1). (1) Zie Cass. 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. ..., met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Strafvordering - Grond van niet-ontvankelijkheid

- Artt. 130 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

19 april 2000P.00.0224.F AC nr. ...

Het nieuwe artikel  135, § 3, Sv., wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met 
toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een 
handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grond van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen vóór 
2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de W.12 maart 1998.

 - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Controle 
van de rechtspleging - Nieuwe wet - Werking in de tijd

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

4 april 2000P.00.0293.N AC nr. ...

Het artikel 101 Gerechtelijk Wetboek schrijft niet voor dat de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt 
in het hof.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zitting in de gevangenis - Artikel 101, Ger.W.

Wettig is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de door eiser aangevoerde criteria ter 
beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding niet de wettigheid van het bevel, 
maar de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de 
rechterlijke macht toekomt.

 - Uitlevering - Exequatur van een vreemd aanhoudingsbevel - Opportuniteit van de uitlevering - Taak van het 
onderzoeksgerecht

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

28 maart 2000P.00.0464.N AC nr. ...
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De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens de 
artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, beoogt een dubbel doel: eensdeels, 
vermijden dat de vonnisrechter bij de vorming van zijn overtuiging ongewild beïnvloed wordt door zijn 
feitelijke kennis van de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op een 
nuttig tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over te doen of te herstellen.

 - Zuivering van nietigheid - Doel

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing 
van de artikelen 131, § 1,  136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering komt allen die bij de regeling van 
de rechtspleging naar het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen ten goede, zelfs al 
waren ze bij de procedure van zuivering zelf niet betrokken, zodat de nietige stukken tegen hen niet meer 
kunnen worden gebruikt.

 - Zuivering van nietigheid - Gevolg t.a.v. de regeling van de rechtspleging

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

21 maart 2000P.00.0457.N AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel  61quinquies, Sv. 
oordeelt over het hoger beroep van één der partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het 
verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling is een uitspraak alvorens recht te doen in de betekenis 
van de uitzonderingsbepaling van artikel  828, 8°, 1, Ger.W.; zodat de magistraat die aan deze uitspraak heeft 
medegewerkt, bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging kan kennisnemen van een 
alsdan herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.

 - Verzoek tot verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling - Beslissing in hoger beroep - Uitspraak alvorens recht te 
doen - Wraking - Artikel 828, 8°, 1, Ger.W. - Gevolg - Herhaald verzoek

- Artt. 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering

- Art. 828, 8°, 1 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2000P.00.0132.F AC nr. ...

Wanneer de procureur des Konings de verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank gevorderd 
heeft wegens een verschoonde poging tot doodslag, bedoelt de raadkamer, die de gronden van de vordering 
aanneemt, "met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", hiermee kennelijk de door 
het O.M. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking.

 - Raadkamer - Opzettelijk doden - Verschoningsgrond - Uitlokking - Beschikking tot verwijzing - Aanneming van de gronden 
van de schriftelijke vorderingen van de procureur des Konings - Verzachtende omstandigheden

1 februari 2000P.99.1843.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling vereist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beslissing van de 
onderzoeksrechter om stukken in beslag te nemen beoordeelt, steeds deze stukken zelf zou moeten inzien, 
zodat bijgevolg ook de partijen ze zouden kunnen inzien; dit zou tot gevolg hebben dat niet-dienstige maar 
vertrouwelijke stukken, die ten onrechte in beslag werden genomen, steeds zouden worden bekendgemaakt.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Artikel 235bis Sv. - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - 
Regelmatigheid van de inbeslagname van overtuigingsstukken door de onderzoeksrechter - Inzage van de inbeslaggenomen 
stukken - Toepassing

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

26 januari 2000P.99.1900.F AC nr. ...

Noch artikel  62, Vreemdelingenwet, noch artikel  2, Wet 29 juli 1991, zijn van toepassing op de 
onderzoeksgerechten.

 - Vreemdelingen - Motivering - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

- Art. 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...
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Het enige artikel, § XV, W. 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de 
bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan 
een kamer met één rechter, inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of 
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.

 - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot internering - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

Het Ger. W. heeft de wettelijke bepaling niet opgeheven, volgens welke de raadkamer samengesteld is uit één 
rechter die uitspraak doet over het verslag van de onderzoeksrechter, zelfs wanneer die raadkamer uitspraak 
doet over de internering van een persoon die vervolgd wordt wegens een misdrijf tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid.

 - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot internering

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Artt. 92, § 1, 4°, en 94 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 2000P.99.0905.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 januari 2000, P.99.0905.N, voltallige zitting, nr...

 - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 Sv.

Ingevolge artikel  135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de volgende 
beschikkingen van de raadkamer: 1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
als bedoeld in artikel 131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen 
voor de raadkamer; 2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.; 3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de 
atikelen 129 en 130 Sv. in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde 
dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan 
na de debatten voor de raadkamer; 4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast; Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, 
en 135, § 2, Sv., volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van ingeschuldigingstelling, zodat hij geen 
onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeshuldigingstelling die 
oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem 
naar de correctionele rechtbank verwijst.

 - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2 Sv.

- Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De onwettigheid van een bewijsmiddel tast slechts dan het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met 
dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg geheel 
erop steunen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; het 
staat de kamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien 
onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de oorsprong liggen 
van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid - Onaantastbare beoordeling - Toepassing

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De regel dat, overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, de door de kamer van 
inbeschuldigingstelling nietig verklaarde stukken van de rechtspleging uit het dossier worden verwijderd en 
neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg na het verstrijken van het cassatieberoep, houdt niet 
in dat de kennis die de onderzoeksrechter en de onderzoekers hebben van deze nietige stukken, hun 
verwijdering van het gerechtelijk onderzoek vereist.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de rechtspleging - Zuivering van de rechtspleging - Verwijdering 
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nietige stukken

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen miskenning van het recht van 
verdediging in en sluit zulks de mogelijkheid van een eerlijk proces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later voor de vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen 
worden en deze hun bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal hebben van de 
door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

24 november 1999P.99.1524.F AC nr. ...

Als één van de partijen de kamer van inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze heeft gevorderd de 
regelmatigheid van een daad van onderzoek na te gaan, is die kamer verplicht voornoemd toezicht te 
verrichten.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Daden van onderzoek - Regelmatigheid - Toezicht

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Gegrond is het middel gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre wordt 
geoordeeld dat de termijn van 24 uren vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te 
tekenen voor de burgerlijke partij die niet woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk 
arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en dat 
het hoger beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is.

 - Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar 
woonplaats te kiezen - Termijn van hoger beroep tegen beschikking raadkamer

- Artt. 68 (oud) en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...

Uit de context van de artikelen 27, § 2 en 3, 33, § 2, en 35, § 1, 2, 3 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis, volgt dat, 
in geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - 
Invrijheidstelling - Invrijheidstelling onder voorwaarden

6 oktober 1999P.99.1274.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging 
regelen.

 - Regeling van de rechtspleging - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

6 oktober 1999P.99.1379.F AC nr. ...

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling om, op het hoger beroep van de verdachte inzake 
voorlopige hechtenis, niet alleen de wettigheid van de beroepen beschikking, maar tevens het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld op het ogenblik van de uitspraak na te gaan, om te beoordelen of het 
volstrekt noodzakelijk is om, gelet op de toestand op het ogenblik van haar uitspraak, de voorlopige hechtenis 
te handhaven en, zo nodig, het bij artikel   235 Sv.  ingestelde onderzoek te verrichten;  geen enkele 
wetsbepaling verplicht het appelgerecht dat uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis om daarenboven na te 
gaan of de eerdere arresten die het in dezelfde zaak gewezen heeft, conform de wet waren.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep van de verdachte - Opdracht - Bevoegdheden - 
Grenzen - Wettigheid van eerdere arresten - Toetsing

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering
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29 september 1999P.99.1364.F AC nr. ...

De beslissingen van de onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, kunnen geen 
gezag van gewijsde verwerven.

 - Voorlopige hechtenis - Gezag van gewijsde

9 juni 1999P.99.0536.F AC nr. ...

De aan de beklaagde gedane toezending per faxpost of bij aangetekende brief van het bericht om voor de 
raadkamer te verschijnen voor de regeling van de rechtspleging is een mededeling die op verzoek van de 
griffier via de post geschiedt en moet bijgevolg worden beschouwd als de kennisgeving van een akte van 
rechtspleging in de zin van artikel  38, Taalwet Gerechtszaken; dat bericht moet derhalve, op straffe van 
nietigheid, vergezeld gaan van een vertaling, wanneer het gesteld is in de taal van een ander taalgebied dan 
dat waar het ter kennis moet worden gebracht.~

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Bericht om te verschijnen - Kennisgeving aan de verdachte - Vertaling

- Art. 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 127, zesde lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 38 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

8 juni 1999P.98.0903.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de regeling van de procedure moet een 
verzoek van de burgerlijke partij om een aanvullend onderzoek te bevelen beantwoorden.

 - Regeling van de procedure - Kamer van inbeschuldigingstelling - Conclusie - Burgerlijke partij - Aanvullend onderzoek - 
Weigering - Motivering

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

1 juni 1999P.99.0630.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig de bepalingen van de artt. 11 Uitleveringswet en 20.2 Benelux-
Uitleveringsverdrag alleen gelast is om de overdracht van in beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het onderzoek of de rechten van derden worden benadeeld, deze 
overdracht alleen te weigeren wanneer derden-houders of andere rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's lands grenzen worden bewaard.

 - Benelux-uitleveringsverdrag, artikel 20 - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Rechten van derden - 
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht - Beperking

- Art. 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Artt. 20.2 en 24.2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt.~

 - Regeling van de rechtspleging - Motivering

De verwijzing naar de correctionele rechtbank zonder voeging van het administratief dossier van de Bijzondere 
Belastinginspectie laat de bevoegdheid van deze rechtbank om te oordelen over het eerlijk karakter van het 
proces in zijn geheel en bijaldien ook het recht van verdediging onverkort.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Geen voeging van het administratief 
dossier van de Bijzondere Belastinginstpectie

- Art. 130 Wetboek van Strafvordering

11 mei 1999P.99.0489.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de regelmatigheid onderzoek van een verzoek strekkende tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat terzelfdertijd de regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafvordering wordt onderzocht.

 - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onderzoek van 
regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering
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28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

De vonnisgerechten kunnen niet oordelen over de beslissingen van de onderzoeksgerechten. De beslissingen 
van de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen alleen door het Hof van Cassatie vernietigd worden.~

 - Verwijzing naar het vonnisgerecht - Bevoegdheden van het vonnisgerecht - Grenzen

28 april 1999P.99.0315.F AC nr. ...

Art. 135, § 3, Sv. staat de openbaarheid van het debat voor de kamer van inbeschuldigingstelling alleen toe 
m.b.t. het verhoor van de procureur-generaal, van de burgerlijke partij en van de verdachte, maar niet m.b.t. 
het daarna te wijzen arrest, dat, op straffe van nietigheid, met gesloten deuren moet worden uitgesproken.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging bedoeld in artikel 135, Sv. - Partijen in openbare rechtszitting gehoord - 
Beslissing uitgesproken met gesloten deuren

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een vordering tot verwijzing van een verdachte naar het 
vonnisgerecht, beoordelen op onaantastbare wijze in feite of het opportuun is om een aanvullend onderzoek 
in te stellen of te wachten op de resultaten van een onderzoek, door de nuttigheid ervan in aanmerking te 
nemen.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Opportuniteit - Feitelijke beoordeling

14 april 1999P.99.0318.F AC nr. ...

Zelfs indien de kamer van inbeschuldigingstelling kennisneemt van een hoger beroep dat alleen betrekking 
heeft op de voorlopige hechtenis, doet zij ambtshalve uitspraak over elke grond van niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid van de strafvordering - Bevoegdheid

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over een grond van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering, belet dat hetzelfde middel opnieuw voor de feitenrechter wordt 
aangevoerd, maar is tevens bindend voor het rechtscollege dat het arrest gewezen heeft.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing over de onregelmatigheid of het verval van de strafvordering

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op beslissingen van onderzoeksgerechten.

 - Beslissingen - Motivering - Artikel 149, Gw. (1994)

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Het recht van verdediging van de vreemdeling wordt niet geschonden, wanneer zijn raadsman bij 
aangetekende brief van de griffier bericht heeft gekregen dat hij het dossier kan raadplegen op de griffie van 
het hof van beroep gedurende de twee werkdagen die aan de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling voorafgaan, zelfs als die vormvereiste voor de raadkamer niet is nageleefd.~

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht aan raadsman

- Art. 72, zesde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

24 februari 1999P.98.1592.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwezen wordt zonder hem op de 
rechtszitting te hebben opgeroepen om aldaar gehoord te worden, miskent het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.~

 - Regeling van de rechtspleging - Tegensprekelijk debat

- Artt. 127 en 135, § 3 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.99.0224.F AC nr. ...

Noch artikel  5.4 E.V.R.M., noch artikel  56, § 1, tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeksgerecht ertoe om, 
wanneer het, bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van 
de getuige, uit het debat te weren.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Getuigenis - Beoordeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

23 februari 1999P.99.0110.N AC nr. ...

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans slechts open tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen een 
verwijzingsbeschikking naar het vonnisgerecht van de raadkamer voor zover deze verwijzingsbeschikking werd 
genomen onder de werking van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv.~

 - Beschikking tot verwijzing - Inverdenkinggestelde - Onmiddellijk cassatieberoep - Toepassingsgebied - Nieuwe wet - 
Werking in de tijd

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van 
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
hoeft niet te antwoorden op een conclusie die betrekking heeft op een feit dat op zichzelf geen bevel tot 
aanhouding verantwoordt, aangezien zij geen verband houdt met de enige aanwijzingen van schuld, op grond 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis toestaat.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Feit dat op zich geen bevel tot aanhouding 
verantwoordt - Conclusie over dat feit - Bevel tot aanhouding - Bevestiging - Motivering

17 februari 1999P.99.0184.F AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die vaststelt dat de voor haar gevoerde rechtspleging 
de in de artt.  135, 235 en 235bis, Sv., bedoelde rechtspleging is en vervolgens uitspraak doet over het verzoek 
tot invrijheidstelling van de verdachte, is naar recht verantwoord, zelfs al is de zaak, ten gevolge van het hoger 
beroep tegen de beschikking tot regeling van de rechtspleging, niet definitief onttrokken aan de 
onderzoeksrechter.

 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging bedoeld in de 
artikelen 135, 235 en 235bis, Sv. - Voltooid onderzoek - Beslissing - Wettigheid

- Art. 41 Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 
en het gerechtelijk onderzoek

- Art. 27, § 1, 3°, c Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 februari 1999P.99.0031.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak over een 
geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., wanneer de kamer, met 
toepassing van de wetgeving die van kracht was op het ogenblik dat de beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank werd gewezen, het hoger beroep van de beklaagde tegen die beschikking niet 
ontvankelijk verklaart en, zonder gebruik te maken van haar nieuwe bevoegdheden, zich niet ambtshalve 
uitspreekt over de regelmatigheid van de rechtspleging.

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid - 
Regelmatigheid van de onderzoeksprocedure - Ambtshalve onderzoek

- Artt. 135, 136, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

20 januari 1999P.98.1590.F AC nr. ...

Voor onmiddellijk cassatieberoep is vatbaar het arrest, dat op het hoger beroep van het openbaar ministerie is 
gewezen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling;  de voorwaarde dat het arrest uitspraak doet 
over een onregelmatigheid, een verzuim of een grond tot nietigheid geldt alleen als het arrest gewezen is op 
het hoger beroep van de verdachte (impliciet).

 - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.99.0026.F AC nr. ...
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Het hoger beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer, dat gegrond is op de in artikel  
131, § 1, Sv., bedoelde onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheden of op gronden van niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, die reeds tijdens het debat voor de raadkamer 
bestonden, is alleen ontvankelijk als het middel bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer is aangevoerd.~

 - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep van de verdachte - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, en 135, § 1 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1999P.98.1630.F AC nr. ...

Vanaf het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de internering van 
een voorlopig gehechte verdachte bevolen wordt, tot het arrest dat over dat beroep uitspraak doet, kan de 
voorlopige invrijheidstelling op verzoek worden toegestaan door de kamer van inbeschuldigingstelling.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Internering van de voorlopig gehechte verdachte - Cassatieberoep - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid

- Art. 27, § 1, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 december 1998P.98.1441.F AC nr. ...

Ontvankelijk is het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen, nu de appelrechters, op grond van de overweging dat uit de 
aangevoerde middelen geen onregelmatigheid, verzuim of grond tot nietigheid in een daad van onderzoek of 
bij het verkrijgen van het bewijs kan worden afgeleid, aldus uitspraak doen over een geschil betreffende een 
onregelmatigheid van een onderzoeksmaatregel.

 - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Onderzoeksmaatregel - 
Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.1325.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
zijn verzoek aan de onderzoeksrechter om zijn raadsman bij de reconstructie toe te laten niet ontvankelijk is 
verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.

 - Cassatieberoep - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Modaliteit - Arrest - Ontvankelijkheid - 
Onderzoeksrechter - Verzoek - Verwerping - Verwerping - Beschikking - Reconstructie

1 december 1998P.98.1394.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat een verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij zijn verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van het beslag op zijn goederen en tot teruggave 
van de in beslag genomen voorwerpen is verworpen, en waarin niet wordt aangevoerd dat er bij dat beslag 
enige onregelmatigheid is begaan, is niet ontvankelijk, nu die beslissing geen eindbeslissing is.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Beslag - Verzoek tot opheffing - Beschikking - Verwerping - Hoger 
beroep - Arrest - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.1398.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
verzoek aan de onderzoeksrechter om een aanvullende daad van onderzoek te doen verrichten verwerpt, is 
niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Verzoek om aanvullend onderzoek - Beschikking - Verwerping - 
Hoger beroep - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

24 augustus 1998P.98.0917.N AC nr. ...
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Wanneer het Hof van Cassatie heeft beslist dat in de zaak betreffende een voor correctionalisering vatbare 
misdaad die een magistraat van een hof van beroep zou hebben gepleegd in de uitoefening van zijn ambt, de 
rechtspleging van de artt.  479 e.v.  Sv.  zou worden gevolgd in plaats van de procedure bepaald bij de artt.  
485 e.v.  Sv., en de zaak naar de eerste voorzitter van een hof van beroep van een ander rechtsgebied dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort heeft verwezen opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, hoeft het hof van beroep na het aldus ingestelde onderzoek de zaak niet te 
verwijzen naar het Hof van Cassatie, maar is het bevoegd om, zonder vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren bestaan, te zeggen voor recht dat er uit hoofde van de aangehouden feiten slechts gronden bestaan 
tot het uitspreken van correctionele straffen, en moet het na die beslissing de zaak terug verwijzen naar de 
procureur-generaal bij het hof van beroep opdat er zou gehandeld worden als naar recht.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Misdaad ten laste van een magistraat van een hof van beroep - Misdaad gepleegd in 
de uitoefening van zijn ambt - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Verwijzing door het Hof van Cassatie naar de 
eerste voorzitter van een hof van beroep - Aanwijzing van een onderzoeksmagistraat - Einde van het onderzoek - Vaststellen 
van verzachtende omstandigheden - Bevoegdheid

- Artt. 479 e.v., 485 e.v. Wetboek van Strafvordering

17 augustus 1998P.98.0974.N AC nr. ...

Wanneer, ingevolge een rogatoire commissie uitgaande van een Nederlandse rechterlijke autoriteit in België 
een voorwerp is in beslag genomen, is de overdracht ervan onderworpen aan de goedkeuring van de 
raadkamer van de plaats waar de huiszoeking en de inbeslagneming hebben plaatsgevonden; de raadkamer 
die onder meer moet oordelen over bezwaren van derden die houder waren van het voorwerp of van andere 
rechthebbenden, is niet verplicht ten gronde en definitief uitspraak te doen over de vraag of de derde al dan 
niet te goeder trouw is.

 - Raadkamer - Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Rogatoire commissie - Uitvoering 
in België - Inbeslagneming - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Goedkeuring

- Artt. 20.2 en 24.2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

10 augustus 1998P.98.1095.F AC nr. ...

Als de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, overeenkomstig de vordering van het openbaar 
ministerie alleen uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon hij door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld was, heeft de beschikking van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken.~

 - Regeling van de rechtspleging - Beschikking betreffende een verdachte - Andere verdachte door de onderzoeksrechter in 
verdenking gesteld, tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft - Geen beslissing ten aanzien van de tweede 
verdachte - Rechtsmacht van de onderzoeksrechter

- Artt. 61 en 127 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1998P.98.0791.N AC nr. ...

Het vonnis, waarbij de correctionele rechtbank de strafvordering onontvankelijk verklaart wegens 
onregelmatige verwijzing door de raadkamer, is aangetast door machtsoverschrijding, nu een vonnisgerecht, 
onder voorbehoud van eventuele onwettigheden aangaande de bevoegdheid, niet te oordelen heeft over de 
onregelmatigheden die aan de beschikking van verwijzing zouden kleven;  zolang bedoelde beschikking niet 
door het Hof van Cassatie vernietigd wordt, behoudt ze haar kracht zodat de correctionele rechtbank 
geadieerd is en zich over de zaak moet uitspreken.

 - Procedurefouten - Vonnisgerecht - Rechtsmacht

Niet naar recht verantwoord is de beschikking van de raadkamer die, nu de verdachte opgeroepen werd voor 
een welbepaalde zitting, bedoelde verdachte op een eraan voorafgaande zitting naar de correctionele 
rechtbank verwijst.

 - Oproeping - Vervroegde beslissing tot verwijzing - Geldigheid

- Enig art., paragraaf XV, eerste lid Wet 25 okt. 1919

24 juni 1998P.98.0154.F AC nr. ...

De regel volgens welke één van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling het ambt van 
onderzoeksrechter uitoefent, wanneer die kamer beslist om de zaak te onderzoeken of te doen onderzoeken, 
is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.~
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 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Aanvullend onderzoek - Modaliteiten

- Art. 236 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij bij haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk 
wordt gesteld, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding; de 
omstandigheid dat de burgerlijke partij bij haar partijstelling geen verdachte heeft aangeduid en die verdachte 
slechts naderhand werd geïdentificeerd, doet niets af aan die verplichting.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat het verzet van de burgerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling afwijst - Verplichte veroordeling van de burgerlijke partij tot schadevergoeding

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

24 juni 1998P.98.0566.F AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert een aan 
een rechter ten laste gelegde misdaad te correctionaliseren, kan die kamer geen uitspraak doen over het 
bestaan van bezwaren.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vervolging wegens een misdaad - Rechter - Correctionalisering - Beslissing over het 
bestaan van bezwaren

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

26 mei 1998P.97.0087.N AC nr. ...

Nietig is de veroordeling door de correctionele rechtbank of het hof van beroep, correctionele kamer, wegens 
een misdrijf dat volgens de wet een misdaad uitmaakt, wanneer de verwijzing naar de correctionele rechtbank 
geschiedde onder aanneming van verzachtende omstandigheden die feitelijk onjuist zijn.

 - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vonnisgerecht - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden

- Art. 3 Wet 4 okt. 1867

- Art. 179 Wetboek van Strafvordering

Noot S.D'H., Cass. 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, AC 1998, nr.

 - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vonnisgerecht - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden

29 april 1998P.98.0075.F AC nr. ...

Bij de regeling van de rechtspleging is het onderzoeksgerecht niet gebonden door de omschrijving die het 
openbaar ministerie aan de feiten gegeven heeft;  het onderzoek naar de mate waarin de zaak bij het gerecht 
aanhangig is, is een beoordeling in feite.

 - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Omschrijving

- Art. 128 Wetboek van Strafvordering

22 april 1998P.98.0500.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die, na de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel 
bedoelde feiten te hebben gewijzigd, de beslissing van de raadkamer bevestigt om de voorlopige hechtenis 
van de verdachte te handhaven, hoeft dit niet met eenparigheid van stemmen te doen.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bevestiging - Kamer van inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het 
aanhoudingsbevel bedoelde feiten - Eenparigheid van stemmen

- Art. 23, 3° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De wijziging door de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen inzake handhaving van de 
voorlopige hechtenis, van de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten, is niet 
bindend voor het onderzoeksgerecht, noch voor het gerecht waarnaar de zaak is verwezen.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het 
aanhoudingsbevel bedoelde feiten

- Art. 23, 3° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

1 april 1998P.97.1428.F AC nr. ...

Wanneer de burgerlijke partij niet in het gerechtelijk arrondissement woont waar het onderzoek wordt gedaan 
en aldaar geen woonplaats heeft gekozen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte, moet zij, indien zij 
hoger beroep wil instellen tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, dat beroep 
instellen binnen de vierentwintig uren te rekenen van de dag waarop die beschikking is gegeven.
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 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Geen keuze van 
woonplaats - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van de burgerlijke partij

- Artt. 68 en 135 Wetboek van Strafvordering

18 februari 1998P.98.0201.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

4 februari 1998P.98.0017.F AC nr. ...

Geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is het middel waarbij, voor de 
onderzoeksgerechten, wordt aangevoerd dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn, de procedure nietig is en 
er geen telastleggingen zijn.~

 - Bevoegdheid - Geschil

4 februari 1998P.98.0074.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
ten aanzien van de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving.~

 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

4 februari 1998P.98.0084.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat een kamer van het Hof van Cassatie moet beslissen over de 
regeling van de rechtspleging terzake van personen die worden vervolgd als mededaders of medeplichtigen 
van een minister die voor dat Hof in beschuldiging is gesteld;  het Hof is niet bevoegd om de rechterlijke 
organisatie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om een onderzoeksgerecht in te stellen dat zou werken met de 
bevoegdheden en volgens de regels van een kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Vervolgingen ten laste van een minister - Mededaders van de minister - Medeplichtigen 
van de minister - Regeling van de rechtspleging

- Artt. 103 en 146 Grondwet 1994

3 februari 1998P.96.1171.N AC nr. ...

Het voorschrift van artikel 223 Sv. met betrekking tot het neerleggen van het dossier ter griffie tot beschikking 
van de verdachte, de burgerlijke partij en hun raadslieden en de hen geboden mogelijkheid ervan afschrift te 
doen nemen, is niet toepasselijk op de conclusies en stavingsstukken die partijen als verweer ter rechtszitting 
van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, neerleggen.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - rechtszitting - Conclusies en stavingsstukken van partijen - Artikel 223 Sv. - 
Toepasselijkheid

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

21 januari 1998P.98.0058.F AC nr. ...

Hoewel de raadkamer, die een onderzoeksrechter, aangewezen ter vervanging van de geadieerde 
onderzoeksrechter in zijn mondeling verslag heeft gehoord, zonder te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, niet regelmatig 
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, heeft die onregelmatigheid geen weerslag op 
de samenstelling van de raadkamer, daar de onderzoeksrechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft alleen betrekking op de voorwaarden waaronder de vervanging is geschied en niet op 
de hoedanigheid van onderzoeksrechter van de magistraat die verslag heeft gedaan.

 - Raadkamer - Samenstelling van het rechtscollege - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verslag van de 
onderzoeksrechter - Vervanging van de geadieerde rechter - Onregelmatigheid van de vervanging

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek
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30 december 1997P.97.1650.F AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat moet beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis 
moet, in de regel, uitspraak doen op grond van het volledige dossier.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beslissing - Grondslag

- Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 december 1997P.97.1405.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr.~

 - Bevoegdheid - Uitlevering - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en 
betekening - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

Het onderzoeksgerecht is niet bevoegd om de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling die in 
hechtenis is krachtens een aan de betrokkene betekend buitenlands bevel tot aanhouding, wanneer tegen de 
beslissing van uitvoerbaarverklaring geen rechtsmiddel meer kan worden aangewend.

 - Bevoegdheid - Uitlevering - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en 
betekening - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

5 november 1997P.97.1344.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing - Opdracht - Controle

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, nu die miskenning geen onherstelbaar gebrek is.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing - Opdracht - Controle

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 oktober 1997P.97.1218.N AC nr. ...

Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die 
beslist over de uitvoerbaarverklaring van een vreemd bevel tot aanhouding, een vertaling in de taal der 
rechtspleging van dit vreemd bevel en van de bijhorende stukken zou zijn gevoegd.~

 - Uitlevering - Bevel tot aanhouding van een vreemde overheid - Procedure van uitvoerbaarverklaring - Vertaling van het 
vreemde bevel tot aanhouding en de bijhorende stukken

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

11 juni 1997P.97.0736.F AC nr. ...

Geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv., is de bewering, voor de 
onderzoeksgerechten, dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren, daar het dossier onvolledig was en de 
procedure ernstige onregelmatigheden vertoonde.~

 - Bevoegdheid - Geschillen

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - wettigt niet het op redelijke grond gestoelde vermoeden dat het openbaar 
ministerie aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.

 - Algemeen - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - Recht van verdediging - Beraad

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - levert geen miskenning van het recht van verdediging op.
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 - Algemeen - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - Recht van verdediging - Beraad

4 februari 1997P.95.0238.N AC nr. ...

De niet-vermelding van de naam van de rechter op een beschikking tot verwijzing doet niets af aan de 
bevestiging, door de wettelijk vereiste handtekeningen, dat ze is verleend in raadkamer door de rechter 
waarvan de functie is vermeld, bijgestaan door de griffier; deze beschikking is aldus "door een lid van de 
rechterlijke macht" gewezen.~

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam van de rechter - Gelding

Door de niet-vermelding van de naam van de rechter op een beschikking tot verwijzing van de raadkamer zou 
deze wel vernietigbaar maar niet onbestaande zijn.~

 - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam van de rechter

24 december 1996P.96.1620.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de in beslag genomen overtuigingsstukken zich moeten bevinden in het 
dossier dat met toepassing van artikel   22 Wet Voorlopige Hechtenis ter beschikking moet worden gehouden 
van de verdachte en van zijn raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door 
de procureur des Konings overeenkomstig artikel   30 van dezelfde wet worden bezorgd aan de procureur-
generaal bij het hof van beroep;  het komt toe aan de verdachte of zijn raadsman om de overlegging van de in 
beslag genomen overtuigingsstukken te verzoeken.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier door de verdachte en door zijn raadsman - Inhoud van het 
dossier - Overtuigingsstukken

6 november 1996P.96.0695.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten, die uitspraak hebben te doen over de regeling van de procedure, moeten, na hun 
bevoegdheid te hebben nagegaan en alvorens over te gaan tot een onderzoek van de aanwijzingen van schuld, 
de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken en inzonderheid nagaan of de strafvordering niet 
verjaard is.~

 - Regeling van de procedure - Onderzoek - Strafvordering - Ontvankelijkheid

De onderzoeksgerechten die uitspraak hebben te doen over de regeling van de procedure en daarbij 
vaststellen dat de strafvordering verjaard is, zijn niet bevoegd om de grondslag van de burgerlijke 
rechtsvordering te beoordelen, noch om die vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te maken.~

 - Regeling van de procedure - Onderzoek - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Verjaring - Burgerlijke rechtsvordering - 
Bevoegdheid

5 november 1996P.96.0172.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een verdachte tegen een 
beslissing van de raadkamer, die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, put de 
tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uit.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger beroep - Niet-ontvankelijkheid - 
Strafvordering

- Art. 3, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van een verdachte om opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst put de tegen de verdachte 
ingestelde strafvordering niet uit.~

 - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Strafvordering

- Art. 3, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Doordat de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een verdachte tegen 
een beslissing van de raadkamer, die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de tegen 
de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger beroep - Niet-ontvankelijkheid - Aard van 
de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep
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Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, de tegen de 
verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.~

 - Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Aard van de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep

17 september 1996P.96.1068.N AC nr. ...

Geen geschil inzake bevoegdheid is de betwisting waarbij het gebrek aan rechtsmacht van de raadkamer wordt 
aangevoerd op grond dat dit onderzoeksgerecht reeds voordien de verdachte wegens dezelfde feiten naar het 
vonnisgerecht heeft verwezen.~

 - Bevoegdheid

- Artt. 416 en 539 Wetboek van Strafvordering

11 september 1996P.96.1224.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, hoeft niet terug te 
komen op grieven die zij in een voorgaand arrest verworpen heeft.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Voorgaand arrest - Motivering

3 september 1996P.96.0557.N AC nr. ...

De aanvaarding van samenhang vereist de gelijktijdige behandeling en beoordeling van de regelmatig 
aanhangig gemaakte strafvorderingen; deze voorwaarde staat er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij 
samenhang vaststelt tussen de feiten die het voorwerp uitmaken van de voor haar aangebrachte vorderingen 
en misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van één van die vorderingen naar de rechtbank zou 
verwijzen zonder gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.~

 - Raadkamer - Bevoegdheid - Samenhang - Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en beoordeling

De raadkamer vermag formeel niet-samengevoegde rechtsplegingen te regelen en hierbij rekening te houden 
met de eventuele samenhang.~

 - Raadkamer - Bevoegdheid - Samenhang

De raadkamer vermag, zonder dat een voorafgaande adiëring van het vonnisgerecht van de strafvordering 
waarvoor dit gerecht territoriaal bevoegd is vereist is, tot samenhang te besluiten en op grond hiervan haar 
bevoegdheid uit te breiden, op voorwaarde dat ze beide voor haar aangebrachte vorderingen gelijktijdig 
behandelt en beoordeelt.~

 - Raadkamer - Bevoegdheid - Uitbreiding - Territoriale bevoegdheid van een vonnisgerecht - Samenhang - Voorwaarde - 
Gelijktijdige behandeling en beoordeling

30 juli 1996P.96.1062.N AC nr. ...

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling die inzake douane en accijnzen bij 
toepassing van artikel  114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten 
overeenkomstig artikel  5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.~

 - Opdracht - Voorlopige hechtenis - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Onderzoek van de wettigheid van 
de aanhouding - Artikel 5.4 E.V.R.M.

30 april 1996P.93.0780.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die een burgerlijke partij, welke op haar verzet tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, veroordeelt tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, kan bij de begroting van die vergoeding met het tergend en lichtzinnig karakter van het verzet 
rekening houden.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Verzet van de burgerlijke partij - Burgerlijke 
partij in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot schadevergoeding - Begroting

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een burgerlijke partij, op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, moet de Kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding 
jegens de verdachte, zonder dat de rechter verplicht is enige andere fout van de burgerlijke partij vast te 
stellen.~
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 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Verzet van de burgerlijke partij - Burgerlijke 
partij in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot schadevergoeding

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1412.N AC nr. ...

Ter beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling dient de kamer van inbeschuldigingstelling te onderzoeken of de 
burgerlijke partijstelling ontvankelijk was.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling - Burgerlijke partij - Hoger beroep - Ontvankelijkheid van het 
rechtsmiddel

- Artt. 217 en 218 Wetboek van Strafvordering

26 maart 1996P.96.0359.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet nagaan, vermag verschrijvingen 
met betrekking tot het verlenen of het betekenen van dit bevel vast te stellen.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht - Bevoegdheid

- Art. 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Noot G.B., cass., 26 maart 1996, P.96.0359.N, AC 1996, nr.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht - Bevoegdheid

17 januari 1996P.95.0930.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de 
conclusie waarin het feitelijk bestaan van bezwaren betwist of bevestigd wordt, door de enkele vaststelling dat 
die bezwaren aanwezig of niet aanwezig zijn.~

 - Regeling van de procedure - Conclusie - Motivering

- Enig art. Wet 19 aug. 1920

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

20 december 1995P.95.0118.F AC nr. ...

Wanneer de kennisgeving die de griffier van de raadkamer met het oog op de regeling van de procedure aan 
de verdachte moet doen m.b.t. de rechtsdag waarop de zaak door die kamer zal worden behandeld, op een 
verkeerd adres is geschied en de debatten derhalve plaatsvinden buiten de tegenwoordigheid van de 
verdachte, voldoet de beschikking waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen niet aan de 
wettelijke vereisten inzake de formele geldigheid van de akte waarbij het vonnisgerecht geadieerd wordt en 
moet zij nietig verklaard worden; vernietiging van de beschikking leidt tot vernietiging van de rechtspleging en 
de daarop volgende beslissingen.

 - Beschikking tot verwijzing - Formele geldigheid

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie voorziet tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht.~

 - Cassatieberoep - Toetsing van het Hof - Beschikking tot verwijzing - Grenzen

5 december 1995P.95.1146.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Uitlevering - Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep - Exequatur
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- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Uitlevering - Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep - Exequatur

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

5 december 1995P.95.1147.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Uitlevering - Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep - Exequatur

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Uitlevering - Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep - Exequatur

31 oktober 1995P.92.6736.N AC nr. ...

De op de kamer van inbeschuldigingstelling rustende verplichting om een burgerlijke partij die op haar verzet 
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen tot een 
schadevergoeding jegens de verdachte, is niet strijdig met haar recht op een eerlijk proces.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - 
Afwijzing - Verplichte veroordeling tot schadevergoeding - Recht op een eerlijk proces

- Art. 136 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

31 oktober 1995P.95.1196.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de behandeling van 
het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
aan de advocaat van de verdachte die niet wenst te verschijnen, geen machtiging verleent om zijn cliënt te 
vertegenwoordigen. (Impliciete oplossing)~
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 - Rechtspleging - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Recht van zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen - 
Handhaving van de voorlopige hechtenis

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 augustus 1995P.95.0864.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.; zodanige 
beslissing kan derhalve die bepaling niet schenden. (Tweede zaak).~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitlevering - Exequatur - Bevel tot aanhouding - Aard van de beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

29 augustus 1995P.95.1062.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.; zodanige 
beslissing kan derhalve die bepaling niet schenden. (Tweede zaak).~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitlevering - Exequatur - Bevel tot aanhouding - Aard van de beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

18 juli 1995P.95.0889.N AC nr. ...

Beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de gevallen waarin de wet hen 
de bevoegdheid toekent ten gronde te beslissen zoals de vonnisgerechten.~

 - Beslissing ten gronde - Gezag van gewijsde

De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.~

 - Beschikking inzake voorlopige hechtenis - Gezag van gewijsde

31 mei 1995P.95.0523.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitlevering - Exequatur - Aard van de beslissing

31 mei 1995P.95.0678.F AC nr. ...

De gerechten die uitspraak moeten doen over de wettigheid van het aanhoudingsbevel zijn bevoegd om na te 
gaan of de onderzoeksrechter bevoegd was om het uit te vaardigen. (Impliciet).~

 - Wettigheid - Bevoegdheid - Bevel tot aanhouding

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

Geen geschil inzake de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling ontstaat doordat wordt 
aangevoerd dat voornoemd onderzoeksgerecht onwettig uitspraak gedaan heeft over de ontvankelijkheid van 
een hoger beroep.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geschil - Bevoegdheid

3 mei 1995P.94.1431.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de 
conclusie,waarin het feitelijk bestaan van bezwaren betwist of bevestigd wordt, door de enkele vaststelling dat 
die bezwaren voorhanden of niet voorhanden zijn; de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid waarover het 
onderzoeksgerecht beschikt ontslaat dat gerecht evenwel niet van de verplichting te antwoorden op een 
conclusie ten betoge dat het ten laste gelegde feit al dan niet strafbaar is.

 - Regeling van de procedure - Conclusie - Motivering

- Enig art. Wet 19 aug. 1920

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

15 maart 1995P.94.1464.F AC nr. ...
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Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie voorziet tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de 
bevoegdheid van dat gerecht.

 - Cassatieberoep - Toetsing van het Hof - Beschikking tot verwijzing - Grenzen

15 maart 1995P.95.0293.F AC nr. ...

De wet vereist niet dat van de debatten voor de onderzoeksgerechten een proces-verbaal van de rechtszitting 
wordt opgemaakt.~

 - Rechtspleging - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Proces-verbaal van de rechtszitting

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter en, na hem, de onderzoeksgerechten oordelen in feite of de hechtenis van een in 
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte gewettigd wordt door nieuwe en ernstige omstandigheden en 
door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.~

 - Voorlopige hechtenis - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Noodzakelijkheid van de hechtenis - Beoordeling - Handhaving

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen 
enkele wet bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren uitspraak doen, 
hun beslissingen wijzen in tegenwoordigheid van het O.M.~

 - Voorlopige hechtenis - Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van het Openbaar Ministerie - Handhaving

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 maart 1995P.94.1086.N AC nr. ...

Ter beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling dient de kamer van inbeschuldigingstelling te onderzoeken of de 
burgerlijke partijstelling ontvankelijk was.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid van het 
rechtsmiddel

- Artt. 217 en 218 Wetboek van Strafvordering

7 februari 1995P.95.0002.N AC nr. ...

Wanneer een vordering tot internering bij het onderzoeksgerecht is aanhangig gemaakt, heeft de verdachte 
het recht kennis te nemen van het volledig strafdossier, het in te zien en afschrift ervan te nemen.~

 - Vordering tot internering - Strafdossier - Inzagerecht

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

29 december 1994P.94.1503.F AC nr. ...

Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door 
deze uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van de verdachte tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt geen 
bestaansreden meer.~

 - Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter - Handhaving

15 november 1994P.94.1319.N AC nr. ...

Wanneer een onderzoeksgerecht een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid dient te toetsen, is het bevoegd 
om vast te stellen dat de datum op de geschreven vordering tot gerechtelijk onderzoek een verschrijving 
inhoudt, en te oordelen dat de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie rechtsgeldig werd geadieerd 
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen aan te vatten.~

 - Voorlopige hechtenis - Opdracht - Bevoegdheid - Handhaving

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 47 Wetboek van Strafvordering
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27 september 1994P.94.1079.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.~

 - Uitlevering - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Aard van de beslissing

Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding, de toepasselijke wetsbepalingen inzake 
uitlevering te vermelden.~

 - Uitlevering - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Vermelding van de toepasselijke 
wetsbepaling

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

13 september 1994P.92.6877.N AC nr. ...

Het artikel  149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging.~

 - Regeling van de rechtspleging - Motiveringsplicht - Artikel 149, Gw. (1994)

13 september 1994P.94.1022.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die ingaat op de vordering van de procureur-generaal om een misdaad te 
correctionaliseren waarvan een plaatsvervangend rechter wordt verdacht, oordeelt niet over de 
ontvankelijkheid van de strafvordering of het bestaan van bezwaren, en is niet bevoegd om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te bevelen.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Plaatsvervangende rechter - Vervolging wegens een misdaad - Correctionalisatie - 
Oordeel over de ontvankelijkheid der strafvordering of het bestaan van bezwaren

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

7 september 1994P.94.0410.F AC nr. ...

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling neemt 
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvordering en moet zij, ondanks het niet instellen van 
hoger beroep door de procureur des Konings, zich uitspreken over de bezwaren en aldus uitspraak doen over 
die rechtsvordering, ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar hoger beroep.~

 - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Geen hoger beroep van het O.M. - 
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 5 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 juli 1994P.94.0794.N AC nr. ...

Als een geschil inzake bevoegdheid van het onderzoeksgerecht kan niet worden aangemerkt de aanvoering 
van de verdachte dat, enerzijds, de redelijke termijn van artikel  6 E.V.R.M. is overschreden en, anderzijds, het 
onderzoek onvolledig is.~

 - Bevoegdheid

15 juni 1994P.94.0668.F AC nr. ...

De correctionele rechtbank is niet bevoegd t.a.v. een beklaagde die door het onderzoeksgerecht naar haar is 
verwezen wegens een misdaad, tenzij de misdaad is gecorrectionaliseerd na aanneming van verzachtende 
omstandigheden overeenkomstig de wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende omstandigheden; de opgave van 
de verzachtende omstandigheden is eerst regelmatig wanneer het onderzoeksgerecht niet alleen het bestaan 
ervan vaststelt, doch ze ook preciseert.~

 - Verwijzing - Correctionalisering door het onderzoeksgerecht - Verzachtende omstandigheden - Aanneming - Opgave - 
Verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank wegens een misdaad

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 4 okt. 1867

1 juni 1994P.94.0577.F AC nr. ...

In de regel kan de verdachte geen verzet doen tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen;  van die regel wordt echter afgeweken wanneer de verdachte een 
geschil inzake bevoegdheid opwerpt in de zin van artikel  539 Sv.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid - Regeling van de rechtspleging - Beschikking van de raadkamer - 
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Verzet - Verwijzing

26 april 1994P.94.0358.N AC nr. ...

De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke 
voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de verdachte uitspraak doet, is 
niet van die aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de geschiktheid van 
dat gerecht om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen en doet evenmin afbreuk aan de regel luidens 
dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.

 - Wettigheid - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis

26 april 1994P.94.0519.N AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die geroepen zijn om een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid te toetsen, zijn 
bevoegd om de gronden van dat bevel te verbeteren en aan te vullen.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht en bevoegdheid

- Artt. 21, 22 en 23 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, hoeven ze 
zich niet uit te spreken over het bewijs van een misdrijf, doch over het bestaan van ernstige aanwijzingen van 
schuld.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht en bevoegdheid

- Art. 22, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 maart 1994P.94.0202.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de 
beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis.

 - Wettigheid - Beoordeling door onderzoeksrechter - Beslissing inzake voorlopige hechtenis

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet de 
kamer van inbeschuldigingstelling, op het tegen die beslissing ingestelde hoger beroep, uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Devolutieve kracht van het hoger beroep - 
Handhaving - Raadkamer

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

ONDERZOEKSRECHTER

1 december 2004P.04.1305.F AC nr. 581
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De regelmatigheid van een huiszoeking is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er ernstige aanwijzingen 
van schuld bestaan t.a.v. de persoon in wiens woonplaats of bureau de huiszoeking wordt verricht; het is 
immers voldoende dat de onderzoeksrechter over gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die 
plaatsen stukken of voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid m.b.t. de 
in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven (1). (1) Eiser was beroepsjournalist. Hij had de 
onderzoeksrechter verzocht om opheffing van het beslag en van de verzegeling van stukken die hem of zijn 
werkgever, een buitenlands politiek weekblad waarvan hij de correspondent in België was, toebehoorden. In 
zijn verzoekschrift betwistte hij zowel de regelmatigheid van die maatregelen als de opportuniteit ervan, en 
betoogde m.n. "dat er geen enkele precieze en overeenstemmende aanwijzing is aangevoerd op grond 
waarvan wettig kan worden aangenomen dat hij de wet op welke manier dan ook heeft geschonden". De 
onderzoeksrechter verwierp die vordering, op grond, o.m., dat "verweerders hypothese niet standhoudt na 
lezing van de OLAF-aangifte, die in het dossier van de rechtspleging is opgenomen, en waarvan verzoeker voor 
het overige geen inzage heeft genomen". Verzoeker heeft tegen die beschikking hoger beroep ingesteld. Voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde hij dat de door de onderzoeksrechter bevolen maatregelen 
noch regelmatig noch opportuun waren en verzocht hij de appèlrechters toezicht te houden op de 
regelmatigheid van die onderzoekshandelingen, met toepassing van artikel  235bis Sv. Het bestreden arrest 
verklaarde het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, na m.n. te hebben vermeld dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling "zonder voorbehoud verwijst naar de pertinente motivering van de 
onderzoeksmagistraat, die ze overneemt en hier als weergegeven beschouwt...". In zijn conclusie oordeelde 
het O.M. dat de appèlrechters hun beslissing aldus gegrond hadden op stukken waarvan eiser niet had kunnen 
kennisnemen, in strijd met het algemeen beginsel van het recht van verdediging en concludeerde het tot 
cassatie met verwijzing.

 - Huiszoekingsbevel - Regelmatigheid - Voorwaarde - Ernstige aanwijzingen van schuld

3 november 2004P.04.1113.F AC nr. 528

Wanneer het onderzoek wordt geopend tegen niet geïdentificeerde personen, staat de omstandigheid dat de 
zaak bij de onderzoeksrechter "in rem" is aanhangig gemaakt, er niet aan in de weg dat hij ministers en oud-
ministers als getuigen verhoort, op voorwaarde dat niet blijkt dat hij het vaste voornemen heeft hen te 
vervolgen (1). (1) Het openbaar ministerie concludeerde dat het middel niet-ontvankelijk was bij gebrek aan 
belang, aangezien het verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen, in casu het verhoor als getuigen van 
ministers en oud-ministers, eveneens was verworpen op grond dat die verhoren niet noodzakelijk zouden zijn 
om de waarheid aan het licht te brengen.

 - Onderzoek geopend ten laste van niet geïdentificeerde personen - Verhoor van ministers als getuigen - Wettigheid

2 november 2004P.04.0605.N AC nr. 520

De onderzoeksrechter wordt pas ontlast door de beslissing waarbij de raadkamer haar rechtsmacht uitput met 
betrekking tot de strafvordering (1). (1) Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17.

 - Afsluiting van het onderzoek - Ontlasting

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

5 oktober 2004P.04.1122.N AC nr. 455

Concl. adv.-gen. TIMPERMAN, Cass., 5 okt. 2004, AR P.04.1122.N, AC, 2004, nr ... .

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Artikel 61quater Sv. - Verzegeling - Noodzakelijke voorwaarden

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Draagwijdte - Verzegeling - Voorwaarden

Opdat de onderzoeksrechter een verzoek tot opheffing van een beslag of van een verzegeling zou kunnen 
afwijzen is het noodzakelijk, maar voldoende, dat aan één van de voorwaarden bepaald in artikel 61quater, § 3 
van het Wetboek van Strafvordering is voldaan.

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Artikel 61quater Sv. - Verzegeling - Noodzakelijke voorwaarden

- Art. 61quater, § 3 Wetboek van Strafvordering

Vermits het al dan niet opheffen van een beslag of van de ermee gelijkgestelde verzegeling kan beantwoorden 
aan andere noodwendigheden dan deze die het leggen ervan verantwoorden, zijn de artikelen 35 en 89 van 
het Wetboek van Strafvordering enkel toepasselijk op het leggen van een beslag en niet op de opheffing ervan, 
waarop enkel artikel 61quater van hetzelfde wetboek van toepassing is (1). (1) Zie artikel 28sexies, § 3 wat het 
opsporingsonderzoek betreft.

 - Verzoek tot opheffing - Inbeslagname - Draagwijdte - Verzegeling - Voorwaarden
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- Artt. 35, 61quater, § 3 en 89 Wetboek van Strafvordering

18 mei 2004P.04.0276.N AC nr. 266

De stelling als burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter, die aan geen enkel vormvoorschrift is onderworpen, 
kan gebeuren hetzij mondeling, hetzij door overhandiging van een geschrift ondertekend door de benadeelde 
of zijn vertegenwoordiger, en blijkt normaal uit een proces-verbaal ondertekend door de onderzoeksrechter 
en zijn griffier of, in geval van een onregelmatig of zelfs onbestaand proces-verbaal, uit andere stukken van de 
rechtspleging (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003, nr 
366 e.v.; wat de vormen van aanhangigmaking door het Openbaar Ministerie betreft, zie Cass., 9 mei 1990, AR 
8276, nr 528.

 - Burgerlijke partijstelling - Vormvereisten - Bewijs van burgerlijke partijstelling - Onregelmatig of onbestaand proces-
verbaal

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige 
onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van 
de feiten à charge of à décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij 
de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van 
die verplichting (1). (1) Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

 - Onpartijdigheid

Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is gehoord door de 
parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België en hij, naar aanleiding 
daarvan, over die zaak beschouwingen heeft gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, 
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de 
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een 
onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan ze derhalve niet beslissen dat de daden 
van onderzoek die deze magistraat na de datum van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de 
raadkamer heeft uitgebracht bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1996, 
AR P.96.1267.F, nr 379. Het O.M. heeft m.n. geconcludeerd dat dit middel niet kon worden aangenomen 
omdat, uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek dat de onderzoeksrechter voor de 
parlementaire onderzoekscommissie de identiteit van de eisers had onthuld of beschouwingen had gegeven 
op grond waarvan zij geïdentificeerd konden worden, of over hun schuld uitspraak zou hebben gedaan.

 - Getuige voor een parlementaire onderzoekscommissie - Beschouwingen over een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt - 
Gebrek aan onpartijdigheid - Regeling van de rechtspleging

7 april 2004P.04.0391.F AC nr. 193

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een deskundige mondeling heeft 
gevorderd, diens aanwijzing te bevestigen in een schriftelijke vordering, die is opgesteld terwijl die deskundige 
reeds aan zijn opdracht is begonnen (1). (1). Zie Cass., 25 okt. 2000, AR P.00.1337.F, nr 576.

 - Deskundigenonderzoek - Deskundige die mondeling gevorderd wordt - Latere schriftelijke vordering - Regelmatigheid

24 februari 2004P.03.1148.N AC nr. 97

De enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek niet door de 
onderzoeksrechter werd ondervraagd levert geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht 
op een eerlijk proces op (1). (1) Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288.

 - Gerechtelijk onderzoek - Ondervraging van de beklaagde - Recht van verdediging - Recht op een eerlijk proces

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

24 februari 2004P.04.0253.N AC nr. 101

Niet het verhoor door de onderzoeksrechter maar de vordering waarbij hij door de procureur des Konings 
wordt verzocht een gerechtelijk onderzoek in te stellen, in voorkomend geval gelezen in context met de erbij 
gevoegde stukken, bepaalt van welk feit of feiten de onderzoeksrechter is geadieerd (1) Cass., 4 feb. 1997, AR 
P.96.1027.N, nr 62.

 - Aanhangigmaking - Omvang van het gerechtelijk onderzoek - Bepaling
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- Art. 61 Wetboek van Strafvordering

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter voorafgaande opmerkingen van een 
deskundige aan de tegenspraak van de inverdenkinggestelde te onderwerpen, nog vóór de deskundige het 
verslag waarin deze worden uiteengezet, heeft neergelegd.

 - Deskundige - Voorafgaande opmerkingen - Mededeling aan de inverdenkinggestelde

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte van de akte van 
aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk  (1). (1) Zie Cass., 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, 
nr 213.

 - Akte van aanhangigmaking - Draagwijdte - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

De aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter wordt bepaald door de in de vordering van de 
procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze samen met die vordering worden gelezen (1) 
(2). (1) Zie Cass., 11 dec. 2002, AR P.02.1587.F, nr ...; 29 jan. 2003, AR P.03.0091.F, nr ...; de draagwijdte van de 
akte van aanhangmaking wordt in feite beoordeeld. (2) Zie Cass., 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, nr 213.

 - Aanhangigmaking - Omvang - Vordering van de procureur des Konings - Bijlagen

Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter 
niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende vorderingen te nemen, maar ook door in zijn 
vordering met het oog op de regeling van de rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de 
onderzoeksrechter aanhangig waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (1). (1) Zie Cass., 17 jan. 
2001, AR P.00.1570.F, nr 32.

 - Aanhangigmaking - Regeling van de rechtspleging - Openbaar ministerie - Vorderingen tot verwijzing - Feiten die bij de 
onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

Hoewel de onderzoeksrechter zelf geen onderzoekshandelingen mag verrichten naar feiten die niet in de akte 
van aanhangigmaking begrepen zijn, kan hij echter, m.b.t. die feiten, door handelingen van 
opsporingsonderzoek alle inlichtingen verzamelen die de waarheid aan het licht kunnen brengen (1). (1) Zie 
Cass., 11 dec. 1990, AR 4153, nr 189; 4 feb. 1997, AR P.96.1027.N, nr 62. Ook al heeft de onderzoeksrechter 
niet meer de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, toch "mag (hij) zelf de handelingen verrichten 
die behoren tot de gerechtelijke politie, het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek" (Art. 56, § 1, 
derde lid, Sv.). Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, derde uitg., 2003, blz. 210, nr 386.

 - Akte van aanhangigmaking - Omvang - Andere feiten - Onderzoekshandelingen - Handelingen van opsporingsonderzoek

- Artt. 29, eerste lid, 56, § 1, derde lid, en 61, eerste lid Sv., zoals gewijzigd door de Wet van 11 juli 1994 
betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de 
modernizering van de strafrechtspleging

17 september 2003P.03.1249.F AC nr. 439

De toegevoegd rechter is een werkend rechter in de zin van artikel  80, Ger. W.; om bij wijze van uitzondering 
aangewezen te kunnen worden door de voorzitter van de rechtbank, die handelt met toepassing van het 
tweede lid van dat artikel  80, moet de werkend rechter een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd die 
georganiseerd is in het kader van de opleiding van magistraten, maar moet hij niet daarenboven gedurende 
ten minste een jaar het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend, aangezien 
die voorwaarde, die bepaald is in artikel  259sexies, § 1, 1°, Ger. W., betrekking heeft op de aanwijzing door de 
Koning.

 - Toegevoegde rechter - Aanwijzing door de voozitter van de rechtbank

- Artt. 80 en 259sexies, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

25 juni 2003P.03.0771.F AC nr. 379
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Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak wegens gewettigde 
verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste aanleg, waartoe de onderzoeksrechter 
behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van 
dezelfde rechtbank zijn getroffen (1). (1) Sinds de wijziging van de artt. 542, eerste lid, en 545 Sv. door de Wet 
12 maart 1998, is het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere 
wegens gewettigde verdenking kennelijk niet-ontvankelijk (Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0549.F, nr 300, 20 juli 
1998, AR P.98.0984.N, nr 359 en 30 juni 1999, AR P.99.0775.F, nr 410), als het een reden betreft die deze 
magistraat eigen is. Het verzoekschrift is daarentegen ontvankelijk als het, zoals in bovenstaand arrest, 
betrekking heeft op een zaak die verband houdt met de volledige rechtbank van eerste aanleg waartoe de 
onderzoeksrechter behoort, ook al is het onderzoek niet afgesloten (zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0081.F, 
nr ... , en R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 1071, nr 2497).

 - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Volledige rechtbank van eerste aanleg - 
Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

18 juni 2003P.03.0542.F AC nr. 360

Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek dat door de 
onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met 
concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 1997, I, nr 453.

 - Vermoeden van onschuld - Miskenning

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoekschrift dat een inverdenkinggestelde heeft 
ingediend met toepassing van artikel  61quater Sv., kan niet steunen op redenen die het vermoeden van 
onschuld van de verzoeker miskennen (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1998, J.M.L.B., 1999, blz. 233.

 - Vermoeden van onschuld - Verplichting

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de gegrondheid van een 
beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. (1); die 
bepaling verbiedt hen bijgevolg niet een getuige of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste 
van wie die verklaring wordt afgenomen. (1) Zie Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0362.N, nr 157; 22 april 1998, AR 
P.98.0207.F, nr 205.

 - EVRM - Artikel 6.1 - Toepassing - Getuige - Verdachte - Verhoor

29 januari 2003P.03.0091.F AC nr. 67

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om het gerechtelijk onderzoek in te stellen, heeft betrekking op de 
feiten die het voorwerp uitmaken van de vordering van de procureur des Konings, en die in die vordering en in 
de daaraan gehechte stukken vervat kunnen zijn ; de onderzoeksrechter bij wie die feiten aanhangig zijn 
gemaakt, kan en moet een onderzoek instellen naar die feiten en hij moet alle onderzoekshandelingen bevelen 
die hij daartoe nodig acht (1). (1) Zie Cass., 27 juni 1995, A.R. P.93.1058.N, nr. 210 ; 4 feb. 1997, A.R. 
P.96.1027.N, nr. 62 ; 17 juni 1998, A.R. P.98.0656.F, nr. 321 ; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106 en 26 
maart 2002, A.R. P.01.1642.N, nr. ... .

 - Aanhangigmaking - Omvang - Vordering van de procureur des Konings - Gehechte stukken - Weerslag - Opdracht

- Art. 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

11 december 2002P.02.1587.F AC nr. 668

Tenzij de onderzoeksrechter zelf een misdaad of een wanbedrijf op heterdaad ontdekt, worden bij de 
onderzoeksrechter alleen de feiten aanhangig gemaakt die vermeld staan in de vordering tot het instellen van 
een opsporingsonderzoek, en, in voorkomend geval, in de aanvullende vorderingen van het O.M. of in de akte 
van burgerlijke-partijstelling (1). (1) Zie Cass., 31 maart 1992, A.R. 5656, nr. 412; 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 
638; 27 juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333; 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108; 17 juni 1998, A.R. 
P.98.0656.F, nr. 321; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106.

 - Aanhangigmaking - Omvang

- Art. 61 Wetboek van Strafvordering
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10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de nietigheid van de 
rechtspleging of de niet-herstelbare miskenning van het recht van verdediging tot gevolg.

 - Inverdenkingstelling - Afwezigheid of onregelmatigheid

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 december 2002P.02.1553.F AC nr. 651

Alleen uit het feit dat noch artikel  16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere wettelijke bepaling 
voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor dat de 
onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel, van hem afneemt, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in artikel  6.1 E.V.R.M., ernstig in het 
gedrang kan worden gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de 
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit evenmin een 
schending van artikel  5 E.V.R.M. voort.

 - Vrijheidsberoving - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Verhoor van de inverdenkinggestelde - Advocaat - Geen 
bijstand - Eerlijk proces - Recht van verdediging

- Artt. 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het in artikel  6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te 
hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een 
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het 
belang van de rechtspraak dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de 
gegrondheid van de strafvordering (1); die bepaling is niet van toepassing op het bij artikel  16, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bepaalde verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het 
aanhoudingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt. (1) Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr 678.

 - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Verhoor van de inverdenkinggestelde - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 oktober 2002P.02.1088.F AC nr. 562

Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van artikel  61bis, eerste lid, 
Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het onderzoek, kan in de regel worden 
verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten die met correctionele straffen worden bestraft; die 
persoon heeft dezelfde rechten als de door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (1). (1) Zie 
Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1570.F, nr. 32; 11 dec. 2001, A.R. P.01.1535.F, nr. ..., redenen, en H.-D. BOSLY en 
D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., Brussel, 2001, blz. 560.

 - Geen inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing

- Artt. 61bis en 130 Wetboek van Strafvordering

9 oktober 2002P.02.0850.F AC nr. 520

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van de artt. 136 en 235bis Sv. uitspraak doet, kan 
beslissen over de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter, ook al hebben de partijen die 
bevoegdheid niet betwist; haar beslissing loopt niet vooruit op wat het territoriaal bevoegd rechtscollege over 
de ontvankelijkheid van de vervolgingen zal beslissen.

 - Bevoegdheid ratione loci - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ambtshalve toezicht - Ontvankelijkheid van de vervolgingen

- Artt. 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2002P.02.0996.F AC nr. 503

De wetgever heeft geen enkele sanctie voorzien voor het verzuim van de aan de onderzoeksrechter opgelegde 
verplichting om eenieder in beschuldiging te stellen tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan (1). 
(1) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5570, nr. 297 ; 3 feb. 1993, A.R. 117, nr. 73 ; 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 
111 ; 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.N, nr. 24.
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 - Onderzoek in strafzaken - Bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld - Verplichting tot inbeschuldigingstelling - 
Verzuim - Sanctie

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor buiten de aanwezigheid van de partijen

Noch artikel  136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van inbeschuldigingstelling toe de 
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over 
de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor buiten de aanwezigheid van de partijen

- Art. 136bis Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn natuurlijke rechter en 
zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de onderzoekshandelingen die verricht worden door een 
ratione loci niet-bevoegde onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor 
latere vervolgingen (1). (1) De bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter raakt evenwel de openbare 
orde. Zie Cass., 27 juni 1949, Bull. en Pas., 1949, I, 478, en contra J. HOEFFLER, Traité de l'instruction 
préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 tot 56.

 - Bevoegdheid ratione loci - Onbevoegde onderzoeksrechter - Verrichte onderzoekshandelingen - Geldigheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

10 april 2002P.02.0058.F AC nr. 219

Een door een onderzoeksrechter gewezen beschikking houdende het bevel tot mededeling maakt geen einde 
aan de vervolgingen ; vervolgingen die tegen eenzelfde verdachte in verschillende zaken worden ingesteld, 
verliezen bijgevolg hun gelijktijdig karakter niet omdat bepaalde vervolgingen betrekking hebben op de 
rechtsplegingen die de onderzoeksrechter, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, aan het O.M. 
heeft meegedeeld.

 - Beschikking houdende bevel tot mededeling - Vervolgingen - Uitwerking - Verschillende zaken - Samenhang

- Artt. 61, eerste lid, 127, eerste lid, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.01.1642.N AC nr. 204

Artikel 89bis Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling vereist dat de beslissing waarbij de 
onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van gerechtelijke 
politie, opgave zou bevatten van de feiten waarvoor de onderzoeksrechter is geadieerd of van hun voorlopige 
kwalificatie; voor de wettigheid van de delegatie volstaat het dat de officier van gerechtelijke politie die met 
de uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te 
weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en 
inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en 
van zijn opdracht te buiten te gaan (1). (1) Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485; 13 feb. 2001, AR 
P.99.0739.N, nr 86.

 - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Delegatie - Officier van gerechtelijke politie - Grenzen van zijn opdracht - Perken van het 
gerechtelijk onderzoek - Toereikende gegevens

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel tast op zich niet de 
regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, 
noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat 
dat de feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de 
regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringonderzoekt inzonderheid in de context van de 
vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen hieromtrent verweer voeren.

 - Huiszoeking - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Niet-vermelding van het misdrijf

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

Het staat aan de feitenrechter te oordelen voor welke feiten de onderzoeksrechter door de procureur des 
Konings werd gevorderd, en of diens vordering daartoe genoegzaam de te onderzoeken feiten aanwijst, 
waarbij hij rekening kan houden met de in de vordering opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de 
feiten in de abstracte bewoordingen van de wet volgens diegene die vordert; de omstandigheid dat de aldus 
omschreven feiten in hun materieel voorwerp niet nader zijn gepreciseerd, belet de rechter niet om op grond 
van andere vermeldingen op de vordering en van de aan deze vordering gehechte stukken de werkelijk 
beoogde feiten te onderzoeken en te verduidelijken (1). (1) Cass., 4 feb. 1997, AR P.96.1027.N, nr 62; 23 feb. 
1999, AR P.97.0813.N, nr 106.

 - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Vermeldingen op de vordering - Verwijzing naar de 
bijgevoegde stukken - Onderzoek van de omvang van de saisine

- Artt. 55, 56 en 61 Wetboek van Strafvordering

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen 
deze termijn verzochte bijkomende onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling verzoeken (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621.

 - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het 
onderzoek - Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

 - Aanhangigmaking - Afsluiting van het onderzoek

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarmee de raadkamer haar 
rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Aanhangigmaking - Afsluiting van het onderzoek

- Art. 133 Wetboek van Strafvordering

28 november 2001P.01.1526.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter bij wie een voortdurend wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt, kan dat misdrijf in zijn 
geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die na het vorderen van het onderzoek zijn gepleegd en die van dat 
wanbedrijf deel uitmaken, het voorwerp dienen uit te maken van aanvullende vorderingen (1). (1) Zie Cass., 27 
juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333 ; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.

 - Aanhangigmaking - Mate waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt - Voortdurend misdrijf - Feiten gepleegd na de 
aanhangigmaking - Bevoegdheid

- Artt. 56, § 1, 6de lid, en 61 Wetboek van Strafvordering

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...

De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg kan worden vervangen door 
een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt ook voor de 
onderzoeksrechters onderling in de rechtbanken waar er twee of meer zijn (1). (1) Cass., 19 feb. 1997, A.R. 
P.97.0209.F, nr. 98.

 - Verhindering - Vervanging

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

22 mei 2001P.99.1655.N AC nr. ...
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De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, waarvan 
minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij de burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat hiervan in dit 
stadium van de rechtspleging reeds het bewijs moet worden geleverd, beantwoorden aan een door de wet als 
misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf; de enkele omstandigheid dat de door de burgerlijke partij 
aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, volstaat 
niet om eruit af te leiden dat aan deze feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en 
de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de vordering tot het instellen 
van het gerechtelijk onderzoek dat het openbaar ministerie ingevolge de burgerlijke partijstelling wegens 
dezelfde feiten heeft genomen, onontvankelijk is; in dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter alle 
aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten 
beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van schuld bestaan. 
(1). (1) VERSTRAETEN, R.De ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en de beoordeling ervan in de 
onderzoeksfase", R.W. 1994-95, pp. 777-781; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, nr 330 e.v.

 - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie moet aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen over de 
overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet, dat het gevolg is van het feit dat 
geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in 
voorlopige hechtenis bevindt, aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in artikel  26, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, opgesomde materies (1). (1)  Zie Cass., ver. k., 16 sept. 1998, J.M.L.B., 
1998, blz. 1340, J.T., 1998, blz. 656 ; 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, nr. 244 en de noot 2 ; contra cass., 31 jan. 
2000, A.R. P.98.0075.F, nr. 78, met concl. eerste adv.-gen. Leclercq ; zie ook Cass., 14 jan. 1998, A.R. 
P.97.0988.F, nr. 24, dat beslist dat er geen grond bestaat om een prejudiciële vraag te stellen die gelijkt op die 
welke voorgesteld worden in de zaak waarover onderstaand arrest uitspraak doet, alsook in de zaak waarover 
het voormelde arrest van 28 april 1999 uitspraak doet, op grond dat de vraag betrekking heeft op de 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet gegrond is.

 - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - 
Grenzen - Stilwijzen van de wet

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M. valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de 
onderzoeksrechter is verhoord (1). (1) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.

 - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor

9 mei 2001P.01.0674.F AC nr. ...

Aangezien hij aan de raadkamer, waarvan hij geen deel uitmaakt, alleen verslagen over het verloop en de 
stand van het onderzoek voorlegt, dient de onderzoeksrechter er noch over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis noch over de verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht te beslissen (1). (1) Zie Cass., 24 
sept. 1986, A.R. 5372, nr. 48, met concl. proc.-gen. Krings, in Bull. en Pas., 1985-86, I, nr. 48.

 - Opdracht

Alleen uit het feit dat de magistraat, die de wettig verhinderde onderzoeksrechter vervangt om aan de 
raadkamer uitsluitend verslag uit te brengen, die raadkamer daarvóór heeft voorgezeten en de voorlopige 
hechtenis van de verdachte heeft gehandhaafd, kan geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag worden 
afgeleid.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter - Vervanging van een 
onderzoeksrechter door een andere - Onderzoeksrechter die voordien de raadkamer heeft voorgezeten

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

17 januari 2001P.00.1570.F AC nr. ...
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Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de strafvordering instelt, feiten in 
aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier 
blijken, en kan hij tevens andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de 
vordering tot aanvullend onderzoek ; de procureur des Konings maakt die nieuwe feiten aldus bij de 
onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen die personen, aan wie de wet, vanaf dat 
ogenblik, dezelfde rechten als aan de verdachte toekent (1). (1) In het geval dat tot dit arrest heeft geleid, zijn 
nieuwe feiten uit het onderzoeksdossier gebleken. De procureur des Konings kan in zijn vorderingen tot 
verwijzing echter ook nieuwe feiten vermelden die uit de stukken blijken die hij bij het oorspronkelijk dossier 
voegt. Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., Antwerpen, 1999, blz. 225, nr 469, en 
H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 454.

 - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter 
oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt - Personen die niet vermeld worden in de vordering tot aanvullend onderzoek - 
Wettigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1382.N AC nr. ...

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen 
deze termijn verzochte bijkomende onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende 
onderzoekshandeling verzoeken (1). (1) Deze stelling, waarbij het Hof wijst op het eenmalig karakter van de 
mogelijkheid om in toepassing van artikel 127, vierde of vijfde lid, Sv. de onderzoeksrechter te verzoeken om 
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, werd eerder reeds verdedigd door een deel van de 
rechtsleer: DELCERCQ, R.Beginselen van Strafrechtspleging", 2e Editie 1999, p. 219, nr 457; HUYBRECHTS, 
L.Vragen over de werking van artikel 127 Wetboek van Strafvordering", R.W., 1999-2000, p. 1281, nr 45; 
MASSET, A.Le nouveau règlement de la procédure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.Cr.): un an après 
l'application de la réforme Franchimont", P&B/RDJP, 2000, p. 19-21. Een ander deel van de rechtsleer pleitte 
voor een repetitieve mogelijkheid om de onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen 
te verrichten: KLEES, O. en VANDERMEERSCH, D.La réforme 'Franchimont' - Commentaire de la loi du 12 mars 
1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction", J.T., 1998, 
p. 438; BOSLY, H.-D. en VANDERMEERSCH, D.Droit de la procédure pénale", 1999, p. 456; VERSTRAETEN, 
R.Handboek Strafvordering", 1999, p. 430, nr 1000; DE MEESTER, T. en TRAEST, Ph.De regeling van de 
rechtspleging door de onderzoeksgerechten en de zuivering van de nietigheden tijdens het vooronderzoek" in 
"Het nieuwe strafprocesrecht", 1998, p. 239.

 - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij - 
Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het 
onderzoek - Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

25 oktober 2000P.00.1337.F AC nr. ...

Het feit alleen dat de onderzoeksrechter verzuimt de vordering tot aanwijzing van een deskundige te 
ondertekenen, verplicht de bodemrechter niet het verslag terzijde te laten dat die deskundige overigens 
regelmatig heeft neergelegd in de handen van de magistraat die de expertise beval.

 - Deskundigenonderzoek - Vordering tot aanwijzing van de deskundige - Ondertekening - Verzuim - Bodemrechter

- Artt. 43 en 44 Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grond van de bijzondere zwaarwichtigheid van het 
misdrijf dat deze maatregel noodzakelijk maakt.

 - Opsporen van telefonische mededelingen - Voorwaarden - Zwaarwichtigheid van het misdrijf

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

16 mei 2000P.00.0296.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter, aan wie, krachtens artikel 61 quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, door een 
persoon die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, gevraagd wordt 
om de opheffing ervan, heeft geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door 
hem of onder zijn leiding gelegd beslag.
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 - Inbeslagname - Verzoek tot opheffing - Artikel 61quater Sv. - Regelmatigheid van het beslag - Bevoegdheid - Toepassing

- Art. 61quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2000P.00.0464.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 
136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering van het openbaar ministerie heeft beslist dat 
bepaalde stukken van het gerechtelijk onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft 
bevolen, kan geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste onderzoeksrechter 
om à charge en à décharge te onderzoeken en miskent evenmin het recht van verdediging van de verdachte.

 - Zuivering van nietigheden door de Kamer van inbeschuldigingsstelling - Gevolg t.a.v. de onafhankelijkheid van de 
onderzoeksrechter

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De regel dat, overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, de door de kamer van 
inbeschuldigingstelling nietig verklaarde stukken van de rechtspleging uit het dossier worden verwijderd en 
neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg na het verstrijken van het cassatieberoep, houdt niet 
in dat de kennis die de onderzoeksrechter en de onderzoekers hebben van deze nietige stukken, hun 
verwijdering van het gerechtelijk onderzoek vereist.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de rechtspleging - Zuivering van de rechtspleging - Verwijdering 
nietige stukken

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

19 oktober 1999P.98.1465.N AC nr. ...

Treedt niet buiten zijn saisine de onderzoeksrechter die, gevat met een gerechtelijk onderzoek naar inbreuken 
op de wetgeving betreffende verdovende middelen, deskundigen aanstelt om inbeslaggenomen stoffen te 
doen onderzoeken ten einde deze te identificeren en de eigenschappen ervan te beschrijven, om aldus 
uitsluitsel te krijgen over de aard ervan.

 - Rechtsmacht

24 maart 1999P.99.0234.F AC nr. ...

De zaak is niet meer bij de onderzoeksrechter aanhangig, zodra hij ervan verslag heeft uitgebracht voor de 
raadkamer.~

 - Aanhangigmaking - Verslag in de raadkamer

- Art. 127, zevende lid Wetboek van Strafvordering

Een geschil betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter en de ontvankelijkheid van 
het aan voornoemde rechter gerichte verzoek om een bijkomende daad van onderzoek is geen geschil inzake 
bevoegdheid in de zin van artikel  416, tweede lid, Sv.~

 - Bevoegdheid - Geschil inzake de aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter

- Artt. 61quinquies en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

De vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de 
erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk gepleegd feit of feiten de onderzoeksrechter wordt geadieerd; zulke 
vordering kan betrekking hebben o.m. op een wel bepaald feit en op andere niet precieze maar gelijkaardige 
feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan doet vermoeden en in dit geval is het de taak van de 
onderzoeksrechter de bewijzen van alle feiten in te zamelen.~

 - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek

- Artt. 55, 56 en 61 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1999P.99.0208.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter die de verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek voorwaardelijk in vrijheid gesteld 
heeft, is krachtens de Wet Voorlopige Hechtenis niet verplicht om de verdachte opnieuw te horen alvorens de 
reeds opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te heffen, te wijzigen of te verlengen.

 - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Opheffing, wijziging of verlenging van de voorwaarden - Verhoor van de 
verdachte - Verplichting
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8 december 1998P.98.1312.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, Bull. et Pas., I, 1998, nr. ...~

 - Wraking - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van het hof van beroep, waarbij zijn verzoek tot wraking 
van een onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing 
is.~

 - Wraking - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

1 december 1998P.98.1325.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
zijn verzoek aan de onderzoeksrechter om zijn raadsman bij de reconstructie toe te laten niet ontvankelijk is 
verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.~

 - Cassatieberoep - Hoger beroep - Modaliteit - Ontvankelijkheid - Verzoek - Verwerping - Verwerping - Beschikking - 
Reconstructie

1 december 1998P.98.1394.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat een verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij zijn verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van het beslag op zijn goederen en tot teruggave 
van de in beslag genomen voorwerpen is verworpen, en waarin niet wordt aangevoerd dat er bij dat beslag 
enige onrelmatigheid is begaan, is niet ontvankelijk, nu die beslissing geen eindbeslissing is.

 - Beslag - Verzoek tot opheffing - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.1398.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
verzoek aan de onderzoeksrechter om een aanvullende daad van onderzoek te doen verrichten verwerpt, is 
niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is.

 - Verzoek om aanvullend onderzoek - Beschikking - Verwerping - Hoger beroep - Verwerping - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de regelmatig geadieerde onderzoeksrechter, tijdens zijn onderzoek, aanwijzingen van 
strafbare feiten ontdekt die buiten zijn bevoegdheid vallen, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de daden 
van gerechtelijke politie waardoor hij alle nuttige elementen inzamelt i.v.m. die feiten, voor zover hij geen 
daden verricht die tot de eigen bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren.~

 - Adiëring - Ontdekking van aanwijzingen van andere strafbare feiten

- thans art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Art. 9, achtste lid, opgeheven bij de wet van 12 maart 1998 Wetboek van Strafvordering

Art. 29 Sv. legt geen bindende termijn op waarbinnen de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings 
kennis moet geven van de aanwijzingen betreffende andere misdrijven die zijn onderzoek aan het licht brengt.
~

 - Termijn - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings

- Artt. 29; 9, achtste lid, opgeheven bij Wet 12 maart 1998 Wetboek van Strafvordering

- thans art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in het vervolgingsbeleid van het 
openbaar ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds vrij oordeelt over het gevolg dat moet worden gegeven 
aan de feiten waarvan het kennisneemt.~

 - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings

De omstandigheid dat de onderzoeksrechter de verdachte verwittigt dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan 
worden uitgevaardigd maakt geen drukkingsmiddel uit.~

 - Voorlopige hechtenis - Verdachte - Bevel tot aanhouding - Ondervraging door de onderzoeksrechter - Kennisgeving van de 
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mogelijkheid om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen

- Art. 16, § 2, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 augustus 1998P.98.1095.F AC nr. ...

Als de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, overeenkomstig de vordering van het openbaar 
ministerie alleen uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon hij door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld was, heeft de beschikking van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken.~

 - Rechtsmacht - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking betreffende een verdachte - Andere verdachte 
door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld, tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft - Geen beslissing 
ten aanzien van de tweede verdachte

- Artt. 61 en 127 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1998P.98.0656.F AC nr. ...

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om te onderzoeken, heeft betrekking op de feiten uit de vordering 
van de procureur des Konings en op de feiten die begrepen kunnen zijn in die vordering en in de daaraan 
gehechte stukken;  nu de onderzoeksrechter kennisgenomen heeft van die feiten en niet van de wettelijke 
omschrijving die het openbaar ministerie eraan gegeven heeft, kan en moet de onderzoeksrechter die feiten 
onderzoeken, ongeacht de omschrijving ervan.

 - Aanhangigmaking - Omvang - Vordering van de procureur des Konings - Wettelijke omschrijving van de feiten

- Art. 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

 - Aanhangigmaking - Omvang - Vordering van de procureur des Konings - Gehechte stukken - Weerslag

- Art. 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

22 april 1998P.98.0207.F AC nr. ...

De voorwaarde van anciënniteit, waaraan een rechter, die als enige rechter zitting houdt, moet voldoen, is niet 
van toepassing op de vervanging van een onderzoeksrechter.~

 - Vervanging

- Artt. 80 en 195, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De onderzoeksrechter die, zonder ambtelijke opdracht, buiten zijn arrondissement daden van opsporing of 
gerechtelijk onderzoek verricht of gelast, hoeft geen melding te maken van de ernstige en dringende 
omstandigheden die zulks vereisen.~

 - Handelingen verricht buiten het arrondissement - Zonder ambtelijke opdracht - Wettigheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

18 februari 1998P.98.0201.F AC nr. ...

De ondervraging van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen 
inzake voorlopige hechtenis, wordt door geen enkele wettelijke bepaling opgelegd noch verboden.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ondervraging voor de kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 januari 1998P.98.0058.F AC nr. ...

Hoewel de raadkamer, die een onderzoeksrechter, aangewezen ter vervanging van de geadieerde 
onderzoeksrechter in zijn mondeling verslag heeft gehoord, zonder te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, niet regelmatig 
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, heeft die onregelmatigheid geen weerslag op 
de samenstelling van de raadkamer, daar de onderzoeksrechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft alleen betrekking op de voorwaarden waaronder de vervanging is geschied en niet op 
de hoedanigheid van onderzoeksrechter van de magistraat die verslag heeft gedaan.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verslag van de raadkamer - Vervanging van de geadieerde rechter - 
Onregelmatigheid van de vervanging

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek
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Een onderzoeksrechter mag met het oog op het mondelinge verslag voor de raadkamer, die uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, door een andere onderzoeksrechter worden 
vervangen, zonder dat daartoe een bijzondere beschikking van de voorzitter van de rechtbank vereist is; die 
vervanging is evenwel alleen verantwoord als de vervangen rechter wettig verhinderd is.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter - Vervanging van een 
onderzoeksrechter door een andere - Wettigheid

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

6 januari 1998P.97.1199.N AC nr. ...

De gepastheid van het optreden, naar tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, die in het licht van de 
noodzaken voor zijn onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Hof, waaraan een verzoek om hem de zaak te onttrekken wegens gewettigde verdenking 
is gericht.~

 - Optreden - Tijd - Omvang - Onttrekking van de zaak - Verzoek van de verdachte - Gewettigde verdenking - Beoordeling 
door het Hof

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een 
officier van gerechtelijke politie, moet schriftelijk worden vastgelegd in een bevel tot huiszoeking; dit bevel 
moet door de onderzoeksrechter zijn genaamtekend, moet de aanwijzing bevatten van de overheid waaraan 
delegatie wordt gegeven, en moet preciseren bij wie de huiszoeking wordt verricht, wat het voorwerp ervan is 
en met betrekking tot welk misdrijf; wanneer het gaat om een huiszoeking tot inbeslagneming van papieren, 
titels of bescheiden, moet het bevel tot huiszoeking bovendien de redenen vermelden waarop de delegatie 
steunt.

 - Huiszoeking - Inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Vereiste vermeldingen

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

Een bevel tot huiszoeking mag weliswaar geen algemene delegatie inhouden, doch hoeft niet de feiten te 
omschrijven die de onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige kwalificatie als misdrijf, en dient evenmin 
de op te sporen zaken te specificeren; het volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de 
uitvoering van de huiszoeking is gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten 
aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en 
inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en 
van zijn opdracht te buiten te gaan.

 - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Officier van gerechtelijke politie - Algemene delegatie - Grenzen van de opdracht - 
Perken van het gerechtelijk onderzoek - Toereikende gegevens

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

21 oktober 1997P.97.1281.N AC nr. ...

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om telefonische mededelingen te doen opsporen staat hem toe de 
plaats waar het toestel zich bevindt of van waaruit het werd gebruikt om op te roepen of om te worden 
opgeroepen op te sporen.~

 - Opsporen van telefonische mededelingen - Bevoegdheid

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

25 augustus 1997P.97.1096.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter geniet volledige onafhankelijkheid in de vervulling van zijn opdracht;  zijn onderzoek 
bestaat in het opsporen van bewijsmateriaal à charge of à décharge waarbij hij de beschuldiging en de 
verdediging op gelijke voet moet behandelen, aangezien hij niet ophoudt rechter te zijn.

 - Opdracht

 - Onafhankelijkheid

22 juli 1997P.97.0993.N AC nr. ...
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Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken noch de bepalingen van de Wet Voorlopige Hechtenis leggen aan de 
onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de 
verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een andere taal wenst te worden gehoord.

 - Taalgebruik in bestuurszaken - Voorlopige hechtenis - Verdachte - Vreemdeling - Kennis van de taal van het onderzoek - 
Verhoor - Onderzoeksrechter - Verplichtingen

- Artt. 31, § 1, en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 maart 1997P.97.0300.F AC nr. ...

Wanneer het mandaat van een onderzoeksrechter verstreken is, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, bij wijze van uitzondering en indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een werkend 
rechter aanwijzen om hem te vervangen, zonder dat de raadkamer de zaak aan de eerstgenoemde moet 
onttrekken noch laatstgenoemde uitdrukkelijk moet adiëren.~

 - Vervanging

- Art. 80 Gerechtelijk Wetboek

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter vermag niet ambtshalve zijn onderzoek uit te breiden tot een feit waarop de vordering 
tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek geen betrekking had;  de omstandigheid dat een daarin niet 
begrepen feit samenhangend zou zijn met een daarin wel begrepen feit of ermee samen een collectief misdrijf 
zou kunnen opleveren doet hieraan geen afbreuk.

 - Rechtsmacht - Uitbreiding - Samenhang

- Artt. 29, eerste lid en 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de 
erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk - reeds gepleegd - feit of feiten de onderzoeksrechter werd 
geadieerd;  deze vordering kan betrekking hebben niet alleen op een reeds in enigerlei mate vaststaand feit, 
maar ook op een feit waaromtrent nog geen aanwijzing of vermoeden van het bestaan van enig misdrijf 
voorhanden is;  in dit laatste geval is het de opdracht van de onderzoeksrechter de bewijzen van het bestaan 
van dat misdrijf in te zamelen.

 - Aanhangigmaking - Omvang - Rechtsmacht - Vordering van de procureur des Konings - In die vordering begrepen 
misdrijven - Andere misdrijven - Opdracht

- Artt. 29, eerste lid en 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Het is de onderzoeksrechter geenszins verboden in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
omtrent uit het onderzoek blijkende nieuwe feiten alle nuttige gegevens in te winnen en de bestanddelen op 
te sporen die van zulke aard schijnen dat ze die feiten als een misdaad of een wanbedrijf strafbaar maken, 
waarbij hij evenwel geen onderzoeksdaden behorende tot zijn specifieke bevoegdheid van onderzoeksrechter, 
dit is als rechter, mag stellen.

 - Rechtsmacht - Nieuwe feiten - Beperking

- Artt. 29, eerste lid en 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

14 oktober 1996P.96.1267.F AC nr. ...

De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig onafhankelijk staat tegenover 
de partijen, zodat hij niet de schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à 
décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die geen schijn van partijdigheid mag 
wekken bij de partijen of bij de publieke opinie; geen enkele omstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, ontslaat 
hem van die verplichting.

 - Onpartijdigheid

26 juni 1996P.96.0842.F AC nr. ...

Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan van en naar een 
telefoontoestel, af te luisteren en op te nemen en de correspondenten te identificeren, moet vooraf 
toegestaan zijn door een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter waarin, op straffe van 
nietigheid, inzonderheid melding wordt gemaakt van de ernstige aanwijzingen waaruit het bestaan van één 
van de misdrijven waarvoor de wet die maatregel toestaat, kan worden afgeleid, van de redenen waarom die 
maatregel noodzakelijk is om de waarheid aan de dag te brengen en van de duur van de telefoontap.
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 - Telefoontap - Beschikking - Wettigheid

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

19 juni 1996P.96.0301.F AC nr. ...

Hoewel de onderzoeksrechter, op vordering van het O.M., kennis neemt van een feit waarvan hij vrij alle 
bestandddelen onderzoekt om de misdadige aard ervan te kunnen bepalen, wordt die aanhangigmaking 
beperkt in zoverre een beletsel de strafvordering verhindert. Zo kan de onderzoeksrechter, wanneer het O.M. 
de bepalingen van artikel  350 W.I.B. (1964) niet heeft nageleefd, de overeenkomstig dat wetboek of de 
koninklijke besluiten ter uitvoering ervan strafrechtelijk strafbare feiten niet rechtsgeldig onderzoeken. Daaruit 
volgt niet dat het O.M. een feit dat ogenschijnlijk een misdaad of een wanbedrijf naar gemeen recht oplevert, 
en dat tegelijkertijd overtredingen van fiscale aard kan inhouden, niet bij de onderzoeksrechter aanhangig kan 
maken.~

 - Aanhangigmaking - Omvang - Rechtsmacht - Grenzen - Vordering van de procureur des Konings

- Artt. 29 en 61 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is alleen ontvankelijk als de zaak bij die rechter 
aanhangig is of bij hem aanhangig kan worden gemaakt.~

 - Aanhangigmaking - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

Een niet-ontvankelijke burgerlijke partijstelling brengt de strafvordering niet op gang en maakt de zaak niet 
aanhangig bij de onderzoeksrechter;  in zodanig geval heeft de beslissing tot onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter geen bestaansreden.~

 - Aanhangigmaking - Burgerlijke partijstelling - Niet-ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

27 juni 1995P.94.0306.N AC nr. ...

De feitenrechter toetst of de onderzoeksrechter binnen de perken van zijn rechtsmacht is gebleven; de 
feitenrechter maakt wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist dat geen aanvullende 
vordering van de procureur des Konings vereist was voor het uitvoeren van een huiszoeking bij een persoon 
die, met betrekking tot de strafbare feiten die het voorwerp uitmaken van het gevorderde onderzoek, als 
tussenpersoon is opgetreden.

 - Rechtsmacht - Beoordeling door de feitenrechter - Omvang - Aanhangigmaking

De rechtsmacht van de onderzoeksrechter is beperkt tot de feiten die het voorwerp van de vordering van de 
procureur des Konings uitmaken; van aanwijzingen van andere misdrijven geeft de onderzoeksrechter bericht 
aan de procureur des Konings.~

 - Rechtsmacht - Vordering van de procureur des Konings - In die vordering begrepen misdrijven - Andere misdrijven - 
Omvang - Aanhangigmaking

- Artt. 29 en 61 Wetboek van Strafvordering

31 mei 1995P.95.0678.F AC nr. ...

Art. 7 Wet van 16 juni 1993 waarbij aan de Belgische gerechten de bevoegdheid wordt toegekend om kennis 
te nemen van de ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht, ongeacht de plaats waar die 
inbreuken zijn gepleegd, wijkt niet af van de overige regels inzake de territoriale bevoegdheid van de 
strafgerechten en van de onderzoeksrechter, wanneer die bepaald wordt door de plaats waar de verdachte 
blijft of door de plaats waar de verdachte kan worden gevonden. (Impliciet)

 - Internationaal humanitair recht - Ernstige inbreuken - Universele bevoegdheid - Bevoegdheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 7 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van 
Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen

15 maart 1995P.95.0293.F AC nr. ...
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De onderzoeksrechter en, na hem, de onderzoeksgerechten oordelen in feite of de hechtenis van een in 
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte gewettigd wordt door nieuwe en ernstige omstandigheden en 
door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.~

 - Voorlopige hechtenis - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Noodzakelijkheid van de hechtenis - Beoordeling - Bevel tot aanhouding

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 maart 1994P.94.0202.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de 
beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis.

 - Artikel 611 Sv. - Algemeen beoordelingsrecht - Onderzoeksgerecht - Beslissing inzake voorlopige hechtenis

Op grond van zijn algemeen vorderingsrecht heeft het O.M. in de regel een appelrecht ten aanzien van alle 
beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit ongeacht de wettelijke 
bepaling waaruit de onderzoeksrechter zijn handelingsbevoegdheid put.

 - Beschikking die nadelig is voor de strafvordering - Appelrecht

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING [ZIE: 728 HANDELSPRAKTIJKEN]

9 november 2000D.99.0005.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisatie van een wachtdienst niet van dien 
aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk deel van de betrokken Belgische markt verhindert, 
beperkt of vervalst, wanneer de tuchtraad in hoger beroep van de Orde van apothekers beslist dat zulks het 
geval is met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot één enkele gemeente en dat dit 
beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd (1). (1) In het arrest van 7 mei 1999 (AR. 
D.98.0013.N, nr. 270) heeft het Hof beslist dat apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel  
2 W. Kh, wel degelijk ondernemingen zijn in de zin van de Belgische wet op de economische mededinging. De 
beperking van de mededinging ten gevolge van akkoorden of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, als 
bedoeld in artikel  2 W. 5 aug. 1991 op de bescherming van de economische mededinging, is daarop dus van 
toepassing. De wetgever heeft het begrip "betrokken markt" niet omschreven. Hij heeft evenwel uitdrukkelijk 
overwogen dat voornoemd begrip moet worden uitgelegd in het licht van het gemeenschapsrecht inzake 
mededinging (zie Gedr.St., Senaat, 1990-91, nr. 1289/2, p. 27), teneinde het te doen samenvallen met het 
begrip "betrokken" markt, als bedoeld o.m. in het arrest Hoffman-Laroche (zaak 85/76, rechtspraak, 1979, p. 
461). Volgens dat arrest wordt de betrokken markt gedefinieerd door twee factoren: hij moet enerzijds 
worden onderzocht vanuit het oogpunt van de betrokken producten en, anderzijds, vanuit geografisch 
oogpunt. In een arrest van 9 juni 2000 (C.9800458.F) heeft het Hof reeds de tweeledigheid van dat begrip 
betrokken markt in aanmerking genomen. Toen het enkel uitspraak moest doen over het begrip "markt", heeft 
het Hof verwezen naar het Michelin-arrest van 9 november 1983 van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (322/81) en besliste het op grond daarvan dat de markt "alle producten" omvat "die door 
hun eigenschappen bijzonder geschikt zijn om in een constante behoefte te voorzien, en die slechts in geringe 
mate door andere producten kunnen worden vervangen". In het geannoteerde arrest zoekt het middel het Hof 
aan na te gaan of door de motivering van de bestreden beslissing voldaan is aan het vereiste dat de 
geografische markt in concreto moet worden onderzocht. Het geannoteerde arrest hanteert wat dat betreft 
dezelfde definitie van geografische markt als de Europese Commissie (J.O., 1997, C 372, p. 5, punt 8), namelijk 
de markt die "het grondgebied dekt waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar 
en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn 
en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen".

 - Apotheker - Wachtdienst beperkt tot één enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weerslag

- Artt. 6, 2°, 13, 15 en 16 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

- Art. 2, §§ 1 en 2 Wet 5 aug. 1991

Noot X.D.R., cass., 9 nov. 2000, AR D.99.0005.F, nr ...

 - Apotheker - Wachtdienst beperkt tot één enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weerslag

9 juni 2000C.98.0458.F AC nr. ...
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Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen, moet de rechter nauwkeurig de betrokken markt 
afbakenen; de in aanmerking te nemen markt omvat alle producten die door hun eigenschappen bijzonder 
geschikt zijn om in constante behoeften te voorzien en die slechts in geringe mate door andere producten 
kunnen worden gesubstitueerd; de rechter dient aldus na te gaan of de betrokken markt al dan niet 
substitueerbare producten omvatte.

 - Handelspraktijken - Vordering tot staking - Mededinging - Machtspositie - Betrokken markt - Afbakening

- Art. 3 Wet 5 aug. 1991

ONROEREND EN ROEREND GOED

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Vaste beroepsgebruiken - Inschrijving - Vereiste

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Notaris - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Geoorloofdheid - Deontologie - 
Eerlijke handelsgebruiken

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Notaris - Geoorloofdheid

Een activiteit van vastgoedbemiddeling wordt, ondanks haar commerciële aard, niet onder alle 
omstandigheden aan de notaris verboden; als ze een accessorium vormt van de hoofdopdracht van de notaris, 
akten te verlijden, is ze niet in strijd met de wet (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte 
tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde oordeel 
van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Notaris - Geoorloofdheid

- Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door een aparte 
rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen-vennoten wijzigt de aard van die activiteit niet en 
verschilt in wezen niet van die welke een notaris deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus 
niet bij tot een miskenning van een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met 
de eerlijke gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (1). (1) Zie de 
gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de 
vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Notaris - Vennoten - Aparte rechtspersoon - Geoorloofdheid - Deontologie - 
Eerlijke handelsgebruiken

- Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

- Art. 4, aanhef en 1° KB 6 sept. 1993

- Art. 93 Wet 14 juli 1991

Vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet, ongeacht de controle die hierop wordt 
uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, kunnen niet tot gevolg hebben dat een persoon van de voor 
een vastgoedmakelaar vereiste inschrijving wordt vrijgesteld voor de uitoefening van activiteiten van 
vastgoedbemiddeling (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van 
dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest 
evenwel onverenigbaar leken.

 - Onroerend goed - Vastgoedbemiddeling - Vaste beroepsgebruiken - Inschrijving - Vereiste

- Art. 4, aanhef en 1° KB 6 sept. 1993

31 januari 2002C.01.0229.N AC nr. 74

Uit het beginsel dat met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel volgt dat, wanneer het 
lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van de derde verkrijger wordt beschermd op 
voorwaarde van zijn goede trouw (1). (1) Pand., V° Failli, Faillite, 683, nrs 1280-1282.

 - Roerend goed - Lichamelijk - Bezit - Gevolg - Derde - Eigendom

- Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0393.N AC nr. ...
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De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de gefailleerde boedel, verwijst 
naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die 
boedel behoort uit de hand te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting 
dat ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient.

 - Onroerend goed - Faillissement - Onderhandse verkoop - Machtiging - Redenen - Vorm

- Art. 1193ter Gerechtelijk Wetboek

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)

10 mei 2004C.98.0513.F AC nr. 245

De bij de rechtbank van koophandel ingestelde vordering van de curator van de failliete boedel om te worden 
gemachtigd tot onderhandse verkoop van een onroerend goed van de gefailleerde is een onsplitsbaar geschil 
in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 6 okt. 1995, AR C.95.0030.F, nr 420.

 - Begrip - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Faillissement - Rechtspleging - Gefailleerde - 
Onroerend goed - Verkoop - Onderhandse verkoop - Machtiging - Curator van het faillissement

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het geschil onsplitsbaar is, kan ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep moet worden 
ingesteld zich beroepen op de betekening, die door een van hen aan eiser is gedaan om de termijn voor 
cassatieberoep te doen ingaan (1). (1) Zie cass., 3 juni 1982, AR 6597-6598 (AC 1981-82, nr 590); noot R.H., 
cass., 18 sept. 1974 (ibid, 1947, I, 359, inz. p. 360).

 - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Betekening - Termijn voor cassatieberoep

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

26 januari 2004C.02.0608.F AC nr. 43

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 jan. 2004, AR C.02.0608.F, Pas., 2004, I, nr ...

 - Begrip - Hoger beroep - Geschil betreffende een faillietverklaring

De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman faillietverklaard wordt en van een 
beslissing waarbij die faillietverklaring wordt ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, 
zelfs als de faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële tenuitvoerlegging 
van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en op last van de curator, heeft geen invloed 
op de onsplitsbaarheid van het geschil betreffende de faillietverklaring (1). (1) Zie andersluidende concl. O.M.

 - Begrip - Hoger beroep - Geschil betreffende een faillietverklaring

- Artt. 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek

18 november 2002C.00.0256.N AC nr. 610

Een verdeling kan niet worden doorgevoerd zonder de aanwezigheid van de verzetdoende schuldeiser; de 
gezamenlijke uitvoering van de beslissingen eensdeels van een verdeling die de verzetdoende schuldeiser wel 
heeft kunnen beïnvloeden en, anderdeels, van een verdeling die die schuldeiser niet heeft kunnen beïnvloeden 
is materieel onmogelijk (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1997, A.R. nr S.95.0096.F - S.96.0048.F, nr 399; 3 dec. 1999, 
A.R. nr C.96.0121.N, nr 658.

 - Begrip - Draagwijdte - Verdeling - Verzet doende schuldeiser - Partij bij de verdeling - Beslissingen - Uitvoering

- Artt. 882 en 1430, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.01.0201.N AC nr. 73

Al zou een vordering, ingevolge de niet-ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid, van zijn cassatieberoep, 
afgewezen blijven ten aanzien van een van de eisers, en, ingevolge cassatie, door de verwijzingsrechter 
toegewezen worden, dit heeft niet tot gevolg dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen materieel onmogelijk zou zijn, zodat het geschil niet onsplitsbaar is en die niet-ontvankelijkheid 
zich daardoor niet uitstrekt tot het cassatieberoep van de andere eiser (1). (1) Zie de gedeeltelijk strijdige 
conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde beginselen, waarmede de vaststellingen en het 
daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest evenwel onverenigbaar leken.

 - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Gevolgen van de niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij
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- Artt. 31, 1073, eerste lid en 1084 Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 31 jan. 2002, AR C.01.0201.N, n° ...

 - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - Gevolgen van de niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij

21 juni 2001C.00.0122.F AC nr. ...

Niet onsplitsbaar in de zin van artikel  1084 Ger.W. is het geschil waarin de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de beslissing gewezen jegens een verzekeraar die tegen die beslissing geen voorziening heeft ingesteld en die 
noch verweerder noch in het geding opgeroepen partij was, enerzijds, en van de beslissing die door de rechter 
op verwijzing zou worden gewezen jegens de verzekerde die tegen de beslissing is opgekomen zonder haar 
voornoemde verzekeraar in het geding te betrekken, anderzijds, materieel onmogelijk is, aangezien de 
beslissing van de rechter op verwijzing die de organisator van het sportevenement waar het ongeval met de 
verzekerde als slachtoffer is gebeurd, aansprakelijk voor de schade zou verklaren, niet als gevolg zou hebben 
dat de verzekeraar van het slachtoffer tegen de verzekeraar van de organisator een nieuwe rechtsvordering 
zou kunnen instellen op grond van de subrogatie waarin de wet in zijn voordeel voorziet, daar de verzekeraar 
van de veroordeelde organisator tegen de verzekeraar van het slachtoffer de exceptie van het gezag van 
gewijsde zou kunnen tegenwerpen.

 - Burgerlijke zaken - Ongeval - Slachtoffer - Voorziening - Verzekeraar - Niet in het geding betrokken

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

18 december 2000S.99.0003.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, AR. S. 99.0003.F, nr.

 - Begrip - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Schade - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Betwisting - Intercommunale - Verzekeraar - Getroffene - Medische dienst

Het geschil m.b.t. de vaststelling van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid is niet onsplitsbaar 
tussen de intercommunale die de getroffene van het arbeidsongeval tewerkstelt, haar verzekeraar, 
voornoemde getroffene en de geneeskundige dienst (1). (1) zie concl. O.M.

 - Begrip - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Schade - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Betwisting - Intercommunale - Verzekeraar - Getroffene - Geneeskundige dienst

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

21 januari 1999C.95.0379.N AC nr. ...

Niet-onplitsbaar in de zin van artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil dat betrekking heeft op de 
vordering van een partij tot aanstelling van een deskundige, vordering die uitsluitend gericht is tegen een 
verzekeraar en niet tegen de mede-verzekeraar.~

 - Burgerlijke zaken - Aanstelling deskundige - Vordering tegen de verzekeraar - Niet tegen een mede-verzekeraar - 
Onsplitsbaarheid

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 1997S.95.0096.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de verwijzende rechter voor de getroffene van een ongeval op de weg naar en van het 
werk een andere graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zou vaststellen dan de graad die is vastgesteld in 
het arrest waartegen de werkgever cassatieberoep heeft ingesteld, en waarbij, bijgevolg, de werkgever zou 
worden veroordeeld om aan het Fonds voor Arbeidsongevallen bedragen terug te betalen die niet met de door 
dat Fonds gedane uitkeringen overeenstemmen of waarbij hij van alle veroordelingen zou worden ontslagen, 
zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging van het bestreden arrest, waarbij dat Fonds wordt veroordeeld om aan 
de getroffene van het ongeval naar en van het werk vergoedingen te betalen, die zijn berekend op grond van 
de in dat arrest vastgestelde graad, materieel niet onmogelijk maken.~

 - Begrip - Arbeidsongeval - Weg naar en van het werk - Schade - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - 
Geschil - Werkgever - Fonds voor Arbeidsongevallen - Getroffene

- Artt. 31 en 1084 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1996S.95.0091.F AC nr. ...
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Onsplitsbaar in de zin van artikel  31, Ger.W., is het geschil over het bestaan van een arbeidsovereenkomst, 
tussen, enerzijds, de arbeidsongevallenverzekeraar en, anderzijds, een persoon die beweert door een 
arbeidsongeval getroffen te zijn en de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeringsinstelling die hem Z.I.V.-
uitkeringen invaliditeitsverzekering heeft verstrekt in afwachting dat de schade krachtens een andere 
Belgische wetgeving effectief wordt vergoed.~

 - Burgerlijke zaken - Begrip - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenverzekeraar - Getroffene - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Arbeidsovereenkomst - Bestaan - Betwisting

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

15 december 1995C.94.0382.F AC nr. ...

Wanneer de rechtbank van koophandel het faillissement van een vennootschap onder firma heeft 
uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap tegen die beslissing geen 
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben 
gericht noch tegen de beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van de 
vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk op grond dat een gelijktijdige 
tenuitvoerlegging van de faillietverklaring van de vennootschap en van een beslissing tot intrekking van de 
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is.

 - Ontvankelijkheid - Vennootschap onder firma - Verzet en hoger beroep van de vennoten - Faillissement

- Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1995C.95.0030.F AC nr. ...

Wanneer de curator aan de rechtbank van koophandel de machtiging vraagt tot verkoop uit de hand van een 
tot de failliete boedel behorend onroerend goed waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst is gesloten 
onder de opschortende voorwaarde dat die machtiging wordt verkregen, die vordering van de curator door de 
gefailleerde wordt betwist en de voorwaardelijke koper vrijwillig in de zaak tussenkomt om het verzoek van de 
curator te steunen, is het geschil onsplitsbaar tussen de curator over het faillissement, de gefailleerde en de 
voorwaardelijke koper; een gezamenlijke tenuitvoerlegging van de afzonderlijke beslissingen waartoe het 
geschil aanleiding zou geven, zou immers materieel onmogelijk zijn.

 - Tussenkomst - Rechtspleging - Gefailleerde - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Curator van 
het faillissement - Betwisting - Verkoop - Failliete boedel - Onroerend goed - Onderhandse verkoop - Machtiging - Koper - 
Voorwaardelijke koper die vrijwillig tussenkomt - Begrip - Faillissement

- Artt. 31 en 1193ter Gerechtelijk Wetboek

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE

23 april 2004C.02.0137.F AC nr. 216

De comités tot aankoop van onroerende goederen, ingesteld bij K.B. 30 nov. 1960, zijn niet bevoegd om 
namens de Staat het bedrag of zelfs het beginsel te erkennen van een vergoeding die op een andere grond dan 
de aankoop van een onroerend goed of een onteigeningsprocedure van de Staat wordt geëist; ze zijn evenmin 
bevoegd om daarover namens de Staat een overeenkomst te sluiten of om af te zien van de verjaring van een 
dergelijke vergoeding.

 - Comités tot aankoop van onroerende goederen, ingesteld bij K.B. van 3 nov. 1960 - Bevoegdheden

- Artt. 1 en 3 tot 7 KB 3 nov. 1960

24 oktober 2003C.02.0191.F AC nr. 527

De rechter verantwoordt zijn beslissing om de zaken als samenhangend te behandelen naar recht, wanneer hij, 
gebruikmakend van zijn beoordelingsvrijheid in dat verband, erop wijst dat de beslissing die de onteigening 
door een partij toestond onverenigbaar zou zijn geweest met de beslissing dat zij het onteigende goed moest 
ontruimen (1). (1) Zie Cass., 29 juni 1988, AR F.97.0078.F, nr 348.

 - Vordering tot ontruiming van de onteigende goederen door een mede-eigenaar - Onteigeningsvonnis gewezen jegens een 
andere mede-eigenaar - Aanvraag tot regularisatie van de spoedprocedure inzake onteigening - Samenhang - Rechter - 
Beoordeling

- Art. 30 Gerechtelijk Wetboek
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De rechtsvordering tot onteigening heeft een zakelijk karakter en is niet noodzakelijk gericht tegen de 
werkelijke eigenaar van het goed waarop zij betrekking heeft, maar wel tegen degene die blijkens het 
administratief onderzoek of de kadastrale gegevens  de eigenaar op het ogenblik van de dagvaarding blijkt te 
zijn.

 - Spoedprocedure - Rechtsvordering tot onteigening - Kenmerken

- Artt. 3 en 5 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Door de uitwerking van het onteigeningsvonnis dat vaststelt dat alle door wet voorgeschreven voorwaarden 
en vormvereisten in acht zijn genomen, gaat het eigendomsrecht definitief en zonder voorbehoud over van 
het vermogen van de titularis van dat recht naar dat van de onteigenaar; vanaf dat tijdstip dient eender wie 
bezwaren heeft, zelfs als het om de werkelijke eigenaars gaat, de vordering tot herziening in te stellen op 
grond waarvan hij zowel de regelmatigheid van de onteigening als het bedrag van de voorlopige vergoedingen 
kan betwisten (1). (1) Zie Cass., 21 okt. 1966 (Bull. en Pas. I, 1967, 240); 7 dec. 1990, AR 6337, AC 1990-1991, 
nr 181 en concl. adv.-gen. du Jardin.

 - Spoedprocedure - Onteigeningsvonnis

- Artt. 7, 8, 14 en 16 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

10 oktober 2003C.02.0523.F AC nr. 489

Het vonnis dat naar luid van artikel  8, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962, Onteigeningswet, niet vatbaar is 
voor beroep, is het vonnis waarbij de rechter, ongeacht of het gaat om de vrederechter dan wel om de rechter 
van de rechtbank van eerste aanleg, op het hoger beroep van de onteigenende instantie wiens vordering is 
afgewezen, het verzoek van de onteigenende instantie inwilligt; dat is het geval met het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg dat, op het hoger beroep van de onteigenende instantie, het door de 
vrederechter gewezen voorlopig vonnis tot verdere behandeling van de zaak tenietdoet en in een nieuwe 
beslissing het verzoek van de onteigenende instantie inwilligt (1). (1) Zie Cass., 20 juni 1985, AR 7260, (AC, 
1984-85, nr 637); i.v.m. de gelijkstelling van een beslissing waarbij de vrederechter weigert uitspraak te doen 
over een beslissing waarbij het verzoek van de onteigenaar wordt afgewezen, Cass., 15 juni 1973 (AC, 1973, 
1007).

 - Spoedprocedure - Artikel 8, tweede lid, Onteigeningswet - Vonnis niet vatbaar voor beroep

- Artt. 7 en 8, eerste en tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte

11 september 2003C.01.0114.N AC nr. 426

De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen 
impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk verband tussen de 
voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, 
daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden (1). (1) Cass., 3 feb. 2000, AR C;96.0380.N, nr 
89.

 - Onteigeningsbesluit - Motivering - Inhoud

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

- Art. 7 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

27 juni 2003C.01.0023.N AC nr. 383

Het verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening van het goed als 
bedoeld in artikel 37, zesde lid, 1, van de Stedenbouwwet, doet zich slechts voor wanneer de onteigenende 
instantie in het bezit is van een door de Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking heeft 
op het geheel of op een deel van het op het plan van aanleg afgebeelde grondgebied; in dergelijk geval kan de 
eigenaar na tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aanleg, de bevoegde instantie 
verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien.

 - Verbod te bouwen of te verkavelen - Vereisten - Goedgekeurd onteigeningsplan - Gevolgen - Tijdstip waarop de eigenaar 
kan verzoeken van de onteigening af te zien

- Artt. 25, eerste lid, 26, 35, 1e lid, en 37, 1e en 6e l., 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

13 december 2002C.00.0261.N AC nr. 672
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 13 dec. 2002, AR C.00.0261.N, AC, 2002, nr ...

 - Plan van aanleg - Uitvoering - Recht op schadevergoeding - Ontstaan - Tijdstip

Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid zich niet tijdig over de 
voorgenomen onteigening, vereist voor de uitvoering van de voorschriften van een plan van aanleg, heeft 
uitgesproken, ontstaat het recht op schadevergoeding slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld 
die de minderwaarde ten gevolge van dat plan tot uiting brengt (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de 
verwijzingen aldaar.

 - Plan van aanleg - Uitvoering - Recht op schadevergoeding - Ontstaan - Tijdstip

- Artt. 35, eerste en laatste lid, en 37, eerste en derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

27 juni 2002C.99.0478.N AC nr. 389

Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de Stedenbouwwet 
blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

 - Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg - Verzoek van de onteigening af te zien - 
Tijdige uitspraak  van de overheid - Vordering tot schadevergoeding - Verplichting van de overheid

- Art. 35 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

1 december 2000C.98.0102.N AC nr. ...

Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de onteigening onwettig is daar de machtiging 
tot onteigening verleend werd door een daartoe niet bevoegde minister.

 - Machtiging tot onteigening - Bevoegde minister - Onwettigheid - Cassatieberoep - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 3 Decr. Vl. 13 april 1988

- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

8 juni 2000C.98.0345.N AC nr. ...

Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw beperkt de termijn voor de overheid om tot onteigening ten 
algemenen nutte over te gaan ter verwezenlijking van een plan van aanleg niet tot tien jaar vanaf de 
inwerkingtreding van dat plan (1). (1) Wat het vlaams Gewest betreft geldt thans artikel  33 Decr. Vl. 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

 - Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg - Inwerkingtreding van het plan van 
aanleg - Termijn waarbinnen de onteigeningsprocedure moet zijn begonnen

- Art. 35 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Wanneer de onteigening van een onroerend goed geschiedt overeenkomstig de Onteigeningswet behoort het, 
in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de Gemeenschappen of de Gewesten, aan hun respectieve 
regeringen om vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van dat goed ten algemenen nutte 
onontbeerlijk is; zij kunnen andere personen die bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte 
te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oordelen dat de verkrijging ervan 
noodzakelijk is voor het beleid inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening (1). (1) Contra: cass., 20 febr. 
1986, A.R. nr. 7230, nr. 402, met de conclusie van advocaat-generaal Velu in bull. en Pas. Nadien is echter het 
Decr. Vl 13 april 1988 uitgevaardigd (en gelijkaardige decreten wat het Waalse Gewest en de Duistalige 
Gemeenschap betreft, en een ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad). Zie Coppens, A., De 
onteigeningsmachtiging door de gemeenschappen en de gewesten, T.B.P. 1990, 708.

 - Vaststelling dat onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is - Machtiging om over te gaan tot onteigening - Bevoegdheid 
van de Koning - Aangelegenheden die zijn overgedragen aan de Gemeenschappen of de Gewesten - Bevoegdheid

- Art. 3 Decr. Vl. 13 april 1988

- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 16 Grondwet 1994

3 februari 2000C.96.0380.N AC nr. ...
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De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen 
impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk verband tussen de 
voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, 
daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.

 - Onteigeningsbesluit - Motivering - Inhoud

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

- Art. 7 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

3 februari 2000C.97.0250.N AC nr. ...

De wachtinterest strekt tot vergoeding van het verlies aan opbrengst van de onteigeningsvergoeding zolang zij 
niet weder is belegd en moet dus in de regel enkel worden berekend op de waarden die gewoonlijk inkomsten 
opbrengen.

 - Vergoeding - Wederbelegging - Wachtinterest

3 februari 2000C.97.0305.N AC nr. ...

Voor het bepalen van de waarde van een perceel dat onteigend wordt ter verwezenlijking van een voorlopig 
goedgekeurd ontwerp van gewestplan waarvan de voorschriften afwijken van die van een gemeentelijk plan 
van aanleg dat het schorst, moet met de voorschriften van dit geschorste plan van aanleg rekening worden 
gehouden.

 - Vergoeding - Onteigening ter verwezenlijking van een ontwerp van gewestplan - Waardevermeerdering of -vermindering 
voorvloeiend uit voorschriften van een geschorst gemeentelijk plan van aanleg

- Artt. 2, § 2, en 31 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

- Art. 11 Grondwet 1831

15 april 1999C.97.0400.F AC nr. ...

In de regel hebben de door de bevoegde minister voorlopig vastgestelde ontwerpen van gewestplan dezelfde 
bindende kracht en dezelfde verordenende kracht als een naar behoren goedgekeurd gewestplan; de rechter 
die de vergoeding bij de onteigening van een in dat ontwerp bedoeld goed moet vaststellen, kan niet weigeren 
daarmee rekening te houden door de billijkheid of de werkelijke aard van het terrein aan te voeren.~

 - Vergoeding - Ontwerp van gewestplan

- Art. 2, § 2 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 8 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

De vergoeding waarop de onteigende aanspraak kan maken wanneer de onteigening met een ander doel 
plaatsvindt dan de verwezenlijking van een plan van aanleg, heeft niets uit te staan met de schadevergoeding 
in geval van een bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een dergelijk plan.~

 - Plan van aanleg - Bouw- of verkavelingsverbod - Gevolg op de raming van het onteigende goed

- Art. 37, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

Ingeval een onteigening niet geschiedt met het oog op de verwezenlijking van een plan van aanleg, moet de 
rechter die de aan de onteigende verschuldigde vergoeding dient vast te stellen, rekening houden met de 
waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit een dergelijk plan.~

 - Vergoeding - Plan van aanleg - Waardevermeerdering of -vermindering

- Art. 31 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

18 maart 1999C.97.0450.F AC nr. ...

De rechter die, in het raam van een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, een deskundige heeft aangesteld om voorlopig het bedrag van de vergoeding te bepalen die 
voor de onteigening verschuldigd is, mag geen nieuwe deskundige aanstellen tenzij de eerste wettig ontslagen 
is.

 - Spoedprocedure - Deskundigenonderzoek - Aanstelling van een nieuwe deskundige

- Artt. 12, 13, 14 en 19, § 2 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake de onteigeningen ten algemenen nutte
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18 juni 1998C.96.0015.N AC nr. ...

De schadeloosstelling die toekomt aan iemand die ten algemenen nutte uit zijn eigendom wordt ontzet moet 
de volledige schade vergoeden; het verlies van een onwettig voordeel is geen vergoedbare schade; daaruit 
volgt dat geen onteigeningsvergoeding kan worden toegestaan voor een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste vergunning zijn uitgevoerd.~

 - Schadeloosstelling - Begrip - Omvang - Onwettig voordeel - Werken uitgevoerd zonder vergunning

- Art. 16 Grondwet 1994

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

Artikel 6 E.V.R.M. wordt niet geschonden doordat de rechtsmiddelen van de onteigende wiens goed volgens 
de overheid dringend moet onteigend worden, in de eerste fase van de procedure meer beperkt zijn dan die 
van de onteigenaar, ongeacht of de beoordeling van de hoogdringendheid door de onteigenaar al dan niet als 
juist wordt bevonden.~

 - Spoedprocedure - Hoger beroep - Onteigende - Beperking - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Verenigbaarheid

- Artt. 7 en 8 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

De beoordeling door de vrederechter of de vordering van de onteigenaar regelmatig is ingesteld houdt ook de 
verplichting in te onderzoeken of de onteigenaar geen machtsafwending heeft begaan door het juridisch 
begrip hoogdringendheid te miskennen.~

 - Spoedprocedure - Vordering - Regelmatigheid - Beoordeling - Taak van de vrederechter

- Art. 7, tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake 
de onteigeningen ten algemenen nutte

De rechtbank van eerste aanleg kan niet wettig beslissen dat het vonnis van de vrederechter dat het verzoek 
van de onteigenaar inwilligt slechts in zoverre de onteigenaar terecht de spoedprocedure aanwendt niet, voor 
hoger beroep van de onteigende vatbaar is.~

 - Spoedprocedure - Hoger beroep - Onteigende - Toelaatbaarheid

- Art. 7, derde lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

15 januari 1998C.95.0367.N AC nr. ...

Niettegenstaande de onteigeningswet zelf niet in een nietigheid voorziet als de erin bepaalde 
dagvaardingstermijn van ten minste acht dagen voor de verschijning van de eigenaars en de vruchtgebruikers, 
om ter plaatse aanwezig te zijn op dag en uur door de rechter bepaald, niet in acht werd genomen, is de 
toepassing van die wet nochtans verenigbaar met de toepassing van de algemene nietigheidssanctie van 
gemeenrecht bij zodanige miskenning.

 - Spoedprocedure - Dagvaarding - Termijn - Miskenning - Sanctie

- Art. 710, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 5, eerste lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

19 december 1996C.96.0030.F AC nr. ...

Om het bedrag te bepalen van de billijke vergoeding waarop de onteigende recht heeft, moet de rechter, om 
op het ogenblik van zijn beslissing het eventueel verschuldigde aanvullend bedrag te begroten, slechts 
rekening houden met de vermindering van de koopkracht van de munt of de stijging van de immobiliënmarkt, 
wanneer hij vaststelt dat het bedrag, dat de onteigenaar voordien ter beschikking van de onteigende had 
gesteld, niet toereikend was.

 - Billijke vergoeding - Raming - Gegevens

- Art. 16 Grondwet 1994

- Art. 8 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

20 juni 1996C.94.0188.N AC nr. ...

P. 1728/30476-9-2016



Wanneer de onteigende na rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen hij te 
veel heeft ontvangen, te weten het verschil tussen de voorlopige en de definitieve vergoeding, is artikel 1378 
B.W. niet van toepassing.~

 - Voorlopige vergoeding - Procedure tot herziening - Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling

- Art. 1378 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15 en 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

14 december 1995C.93.0122.N AC nr. ...

De bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de ontei- gening ten algemenen nutte zijn niet toepasselijk 
wanneer het K.B. dat de onteigening heeft uitgevaardigd, deze uit- drukkelijk aan de bijzondere regels van de 
Onteigeningswet heeft onderworpen.~

 - Wet 17 april 1835 - Toepassingsgebied

- Artt. 1 en 16, tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake de onteigeningen ten algemenen nutte

De vordering tot herziening bedoeld in artikel  16 Onteigeningswet is een op zichzelf staande procedure.~

 - Provisionele vergoeding - Vordering tot herziening - Spoedprocedure

Niet in strijd met het beginsel dat de onteigenaar voorafgaandelijk schadeloosstelling moet betalen, is de regel 
dat, als de provisionele vergoeding meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade, de onteigenaar de te veel 
gestorte bedragen kan terugvorderen.~

 - Provisionele vergoeding - Voorafgaande vergoeding - Procedure tot herziening - Werkelijke schade - Spoedprocedure

- Art. 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 11 Grondwet 1831

Uit de enkele omstandigheid dat de rechter voor bepaalde elementen van de schade rekening houdt met 
geldende barema's of met fiscale aangiften van de onteigende, volgt niet noodzakelijk dat de aldus berekende 
onteigeningsvergoeding niet overeenstemt met de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bedoeld in 
artikel  11 (oud) Gw.~

 - Barema's en fiscale aangiften - Vergoeding

7 december 1995C.93.0148.N AC nr. ...

Onverminderd het recht van de onteigende op vergoeding van het gemene recht, geeft de schade aan de niet 
onteigende percelen die voortvloeit uit het gebruik waartoe de onteigenaar de onteigende grond bestemt, 
geen aanleiding tot vergoeding wegens onteigening ten algemenen nutte.~

 - Schadevergoeding - Bestemming van de onteigende percelen - Niet-onteigende percelen - Mindere opbrengst - Grondslag 
der vergoeding

- Art. 11 oud, thans 16 Grondwet 1831

Wanneer de pacht beëindigd wordt door een onteigening ten algemenen nutte komt aan de pachter de 
vergoeding toe, bepaald in artikel  11 (oud) Gw. en niet die bepaald in artikel  46 Pachtwet.~

 - Pacht - Afgaande pachter - Artikel 11 (oud) Gw. - Vergoeding

12 oktober 1995C.94.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Piret, Cass., 12 okt. 1995, C.94.0479.F, Bull. en Pas., 1995,I, nr.~

 - Onteigeningsbesluit - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad van State

Wanneer ten gevolge van een besluit tot onteigening ten algemenen nutte, bij de vrederechter een vordering 
tot inbezitneming van de onteigenen goederen aanhangig wordt gemaakt, is de Raad van State niet bevoegd 
om uitspraak te doen over de beroepen tot nietigverklaring die de eigenaar van de goederen tegen het 
onteigeningsbesluit heeft ingesteld.~

 - Onteigeningsbesluit - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad van State

- Artt. 3, 7 en 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Artt. 16 en 144 Grondwet 1994
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14 september 1995C.93.0307.N AC nr. ...

Wanneer een onteigende na de rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen 
hij teveel heeft ontvangen, kan de rechter de moratoire interest op het terug te betalen bedrag verhoogd met 
de vergoedende interest, niet doen ingaan vòòr het herzieningsvonnis.~

 - Aanvang - Voorlopige vergoeding - Storting in de Deposito- en Consignatiekas - Lagere definitieve vergoeding - 
Terugbetaling van hetgeen de onteigende teveel heeft ontvangen -  - Moratoire interesten - Spoedprocedure

- Art. 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen 
hij teveel heeft ontvangen, mag de rechter, zonder de kwade trouw van de onteigende te moeten vaststellen, 
beslissen dat interest verschuldigd is op het verschil tussen het bedrag van de definitieve en de voorlopige 
vergoeding, vanaf de dag der betaling.~

 - Interest - Voorlopige vergoeding - Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling van hetgeen de onteigende teveel heeft 
ontvangen - Geen vaststelling van kwade trouw - Deposito- en Consignatiekas - Spoedprocedure

- Art. 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 1378 Burgerlijk Wetboek

21 april 1995C.92.8408.N AC nr. ...

De schade bestaande in de waardevermindering van een niet-onteigend perceel, die niet te wijten is aan de 
ontzetting van de eigendom van de in te nemen grond, maar wel aan het gebruik waartoe de onteigenaar de 
onteigende grond bestemt, geeft geen recht op schadeloosstelling wegens onteigening ten algemene nutte.~

 - Schadevergoeding - Bestemming van de onteigende percelen - Niet-onteigend perceel - Waardevermindering - Vergoeding

- Art. 16 Grondwet 1994

6 januari 1995C.93.0075.N AC nr. ...

Voor de toepassing van artikel  2 Onteigeningswet, krachtens hetwelk opeenvolgende onteigeningen voor 
eenzelfde doel als één geheel worden beschouwd bij de schatting van de waarde van de onteigende goederen, 
is niet vereist dat die onteigeningen worden verordend tot uitvoering van eenzelfde plan van aanleg.~

 - Opeenvolgende onteigeningen - Een zelfde doel - Spoedprocedure

- Art. 2 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

10 november 1994C.94.0108.F AC nr. ...

Wanneer de onteigenaar, in de loop van een onteigening ten algemenen nutte via de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden, aan de Deposito- en Consignatiekas voorlopige vergoedingen heeft betaald 
waarvan het bedrag dat van de definitieve vergoedingen te boven gaat, mag hij niet bovendien worden 
veroordeeld om op laatstgenoemde vergoedingen wettelijke interest te betalen voor de periode vóór de 
beslissing tot vaststelling ervan; anderzijds, is de enkele overweging dat de onteigenden in de toestand van 
een accipiens te goeder trouw verkeren, geen verantwoording voor de beslissing dat de interest die aan de 
onteigenaar op het aan de onteigende te veel betaalde is verschuldigd, pas begint te lopen vanaf de beslissing 
tot vaststelling van de definitieve vergoeding.~

 - Voorlopige vergoedingen - Betaling aan de Deposito- en Consignatiekas - Lagere definitieve vergoedingen - Gevolgen 
t.a.v. de interest - Spoedprocedure

- Art. 16 Grondwet 1994

- Artt. 9 en 15 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Artt. 1147, 1153 en 1378 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 1994C.94.0018.F AC nr. ...

In geval van onteigening via de spoedprocedure, moet de rechter, bij de beoordeling van het door de 
onteigende geleden nadeel, rekening houden met de waarde van het goed op de dag van het vonnis houdende 
vaststelling van de door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoeding.~

 - Spoedprocedure - Vergoeding - Schatting van het door de onteigende geleden nadeel - Waarde van het goed op de dag 
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van het vonnis houdende vaststelling van de provisionele vergoeding

- Art. 8 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Art. 16 Grondwet 1831

ONTUCHT EN PROSTITUTIE

20 november 2001P.00.1769.N AC nr. ...

Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek wil de wetgever niet enkel de 
georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; 
deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in 
georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven prostitutie, die op 
zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze wetsbepalingen bedoelde reclame, ook al heeft 
zij enkel betrekking op louter persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 EVRM (1). (1) 
HIRSCH, M.La traite des êtres humains. Une législation modèle pour l'Europe?", J.T. 1995, 553-564 (inz. 561).

 - Reclame die prostitutie kenbaar maakt of aanzet tot seksuele exploitatie - Artikel 380quinquies, § 3, Strafwetboek - Ratio 
legis

- Art. 380quinquies, § 3 Strafwetboek

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

 - Reclame die prostitutie kenbaar maakt of aanzet tot seksuele exploitatie - Artikel 380quinquies, § 3, Strafwetboek - 
Beperking van het recht op vrije meningsuiting - Artikel 10 E.V.R.M. - Toetsing

- Art. 380quinquies, § 3 Strafwetboek

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

22 mei 2001P.99.0908.N AC nr. ...

De rechter vermag op grond van het feitelijke gegeven dat iemand door de ontucht van derden op te wekken, 
te begunstigen of te vergemakkelijken enkel zijn eigen driften beoogt te voldoen, wettig te oordelen dat de 
dader niet handelde met de bedoeling andermans driften te voldoen.

 - Artikel 379, Strafwetboek - Misdrijf - Bestanddelen - Andermans driften

17 januari 2001P.00.1656.F AC nr. ...

Uit artikel  380bis Sw. volgt dat de aanwerving van een minderjarige van meer dan zestien jaar met het oog op 
het plegen van ontucht of prostitutie, teneinde eens anders driften te voldoen, niet als dusdanig bij wet wordt 
gestraft (1). (1) Zie Vandemeulebroucke, O. en Gazan, F., Rev.dr.pén., 1995, blz. 999. De W. 26 okt. 2000 
betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (B.S. 17 maart 2001, blz. 8495 tot 8510) heeft 
de leemte aangevuld die door bovenstaand arrest aan het licht was gebracht. Art. 14 van die wet bepaalt 
immers dat in artikel  380bis Sw., dat door de W. 13 april 1995 vervangen wordt en artikel  380 van dat 
wetboek wordt, de woorden "onder de zestien jaar" in § 4, 1° en 4°, geschrapt worden.

 - Aanwerving om eens anders driften te voldoen - Leeftijd van het slachtoffer - Minderjarige van meer dan zestien jaar

- Art. 380bis, § 1, 1°, en § 4, 1° Strafwetboek

- Artt. 12 en 14 Grondwet 1994

9 januari 2001P.99.0235.N AC nr. ...

Een vrijspraak wegens het in artikel  77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet bepaalde misdrijf van bijstand bij het 
onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk van een vreemdeling, met misbruik van diens bijzonder kwetsbare 
positie, staat eraan niet in de weg dat betrokkene wegens het misdrijf bepaald in artikel  380bis, § 1, 4° en 
380bis, § 3, 2°, Sw. wordt veroordeeld (1). (1) Zie cass., 22 juni 1999, AR nr. P.99.0611.N, nr. 386.

 - Vreemdeling - Onwettige of precaire administratieve toestand - Misbruik van bijzondere kwetsbare positie - Toepassing

- Artt. 380bis, § 1, 4° en 380bis, § 3, 2° Strafwetboek

13 april 1999P.98.0898.N AC nr. ...
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De strafrechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, en voor zover hij aan het begrip abnormaal 
profijt dat in de wet niet nader is omschreven zijn gebruikelijke betekenis toekent, of de verhuring van kamers 
met het oog op prostitutie geschiedt met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;  geen wetsbepaling 
legt de rechter op acht te slaan op de door de verhuurder gerealiseerde netto-winst.

 - Verhuur van kamers - Abnormaal profijt

- Art. 380bis, § 1, 3° Strafwetboek

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het moreel bestanddeel vereist voor het bestaan van het wanbedrijf bepaald bij artikel  380bis, § 1, 1° Sw. is 
het bijzonder opzet andermans driften te voldoen; niet vereist is dat de dader bovendien zou handelen met de 
bedoeling voor zichzelf of voor anderen winst te verwerven.~

 - Wanbedrijf bepaald bij artikel 380bis, § 1, 1° Sw. - Moreel bestanddeel - Bijzonder opzet

- Art. 380bis, § 1, 1° Strafwetboek

20 mei 1997P.96.0141.N AC nr. ...

Het houden van een huis van ontucht, wanbedrijf dat strafbaar was krachtens artikel   380bis, 2°, Sw., zoals het 
bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995, werd door deze wet niet vervangen maar 
bleef ongewijzigd behouden onder het nieuwe artikel  380bis, § 1, 2° Sw.

 - Houden van een huis van ontucht - Wet 13 april 1995 - Misdrijfomschrijving vóór en na de wetswijziging

- Art. 3 Wet 13 april 1995

- Art. 380bis, 2°, (oud), thans 380bis, § 1, 2° Strafwetboek

9 januari 1996P.95.0893.N AC nr. ...

De gemeenteraden kunnen, ter aanvulling van de wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële 
reglementering van de prostitutie, verordeningen vaststellen indien deze tot doel hebben de openbare 
zedelijkheid en de openbare rust te verzekeren.~

 - Aanvullende gemeenteverordening

- Art. 121 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

28 februari 1995P.94.0488.N AC nr. ...

Het zich overleveren aan ontucht is zowel in feite als in rechte verschillend van het aanzetten tot ontucht door 
woorden, gebaren of tekens.~

 - Overleveren aan ontucht - Aanzetten tot ontucht

- Art. 380quater Strafwetboek

ONTVOERING VAN EEN KIND

14 oktober 2003P.03.0591.N AC nr. 498

Het staat de rechter die uitspraak moet doen over het bestaan van het misdrijf bepaald in artikel 432 
Strafwetboek niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de ouders, maar over de vraag of de 
beklaagde het omgangsrecht zoals in het belang van de kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, 
naleeft.

 - Niet-afgifte van een kind - Vervolgingen - Beoordeling - Verhoor van kinderen - Belang van de kinderen of van de ouders

9 oktober 2002P.02.0510.F AC nr. 518

De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing 
is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken naar het 
bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te 
stellen, het misdrijf niet-afgifte van een kind vormen (1). (1) Cass., 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, nr. 523.

 - Niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek
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Het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder aan degenen die het recht hebben het op te 
eisen, vereist, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen dat de pleger van het materiële feit weet dat hij de 
uitvoering van een beslissing van de overheid of van een minnelijke regeling belemmert (1). (1) Cass., 6 feb. 
1987, A.R. 800, nr. 336.

 - Niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder - Misdrijf - Moreel bestanddeel

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

2 oktober 2002P.02.0635.F AC nr. 497

Art. 369bis, tweede lid, Sv., zoals het van toepassing was vóór 27 maart 2001, heeft betrekking op de vader of 
moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de uitvoering van een rechterlijke of administratieve 
maatregel, genomen in het kader van de Jeugdbeschermingswet, n.a.v. een rechtspleging die hetzij tegen de 
minderjarige zelf hetzij tegen de ouders is ingeleid (1); hoewel de wetgever, bij de uitvaardiging van die 
wetsbepaling, niet kon voorzien dat jongeren door een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd geplaatst 
zouden worden met toepassing van artikel  39 Decr. Fr. Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, 
overeenkomstig een beschikking van de jeugdrechter, die m.n. de artt. 63bis en 63ter Jeugdbeschermingswet 
alsook de artt. 38 en 39 van dat decreet toepast, kan de rechter wettig beslissen dat de bewoordingen van 
artikel  369bis, tweede lid, Sw. ruim genoeg zijn om ook de niet-naleving van dergelijke maatregelen door de 
ouders van die jongeren te omvatten. (1) Zie KEBERS A., Les Novelles, Droit pénal, dl. III, Les infractions, 7de 
dl., Crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, nr. 6095 ; DE NAUW A., Droit 
pénal spécial, nr. 390.

 - Niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders - Strafwet - Uitlegging - Oud artikel 369bis, tweede lid, Sw. - Decreet 4 
maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd - Artikel 39 van dat decreet - Plaatsing van de 
jongere door een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd, overeenkomstig een beschikking van een jeugdrechter - 
Toepassing

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

- Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

Het wanbedrijf niet-afgifte van een kind door een van zijn ouders wordt m.n. daar gepleegd waar de afgifte 
van het kind moet geschieden, met toepassing van de uit te voeren beslissing (1). (1) Zie Cass., 31 okt. 2001, 
A.R. P.01.1162.F, nr. 589; KEBERS A., idem, nr. 6132 ; DE NAUW A., idem, nr. 397.

 - Niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders - Plaats van het misdrijf

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

31 oktober 2001P.01.1162.F AC nr. ...

Sinds 1 april 2001, datum waarop de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van 
minderjarigen in werking is getreden, wordt het niet-afgeven van een kind, een misdrijf dat daarvóór bestraft 
werd door het oude artikel  369bis Sw., op dezelfde wijze bestraft door artikel  432 Sw.

 - Onttrekking van een kind door een van zijn ouders - Toepasselijke strafbepalingen

- Art. 31 en 51 Wet 28 nov. 2000

Het wanbedrijf niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders wordt m.n. gepleegd op de plaats waar de 
rechterlijke beslissing waarop het steunt, de vader of moeder van het minderjarige kind verplicht dat kind af te 
geven aan degenen die het recht hebben het op te eisen (1). (1) Zie Cass., 25 juli 1990, A.R. 8455, nr. 641 ; 
KEBERS A., Les Novelles, dl. III, nr. 6132.

 - Niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders - Plaats van het misdrijf

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

10 november 1999P.99.0689.F AC nr. ...

Artt. 3 en 12, Verdrag inzake de rechten van het kind, zijn niet rechtstreeks van toepassing voor de strafrechter 
waarbij de wegens schending van artikel  369bis Sw. ingestelde vervolgingen aanhangig zijn.

 - Niet-afgifte van een kind - Vervolgingen - Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - Toepassing

12 mei 1999P.99.0036.F AC nr. ...

Het arrest dat een beklaagde wegens niet-afgifte van een kind veroordeelt op grond van, onder meer, 
gegevens uit een door de jeugdrechter bevolen maatschappelijk en/of medisch-psychologisch onderzoek, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, als het niet vaststelt dat voornoemde onderzoeken in de loop van 
de strafprocedure op regelmatige wijze zijn voorgelegd.
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 - Niet-afgifte van een kind - Veroordeling - Gegevens uit het door de jeugdrechter bevolen maatschappelijk en/of medisch-
psychologisch onderzoek - Wettigheid

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Het misdrijf van niet-afgifte van een kind vereist niet dat de rechterlijke beslissing, waarin uitspraak is gedaan 
over de bewaring van een kind, in kracht van gewijsde is gegaan, en zelfs dat zij werd betekend; het volstaat 
dat zij uitvoerbaar is en dat de dader weet dat hij een beslissing van de overheid weerstaat.~

 - Niet-afgifte van een kind - Bewaring van een kind - Uitvoerbare beslissing

- Art. 369bis Strafwetboek

2 december 1997P.96.0938.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, Cass. 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, AC 1997-1998, nr...

 - Bezoekrecht - Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling

De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing 
is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken naar het 
bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te 
stellen, als onttrekking in de zin van artikel 369bis Strafwetboek worden beschouwd.

 - Bezoekrecht - Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling

- Art. 369bis Strafwetboek

26 juni 1996P.96.0633.F AC nr. ...

Het misdrijf niet-afgifte van een kind, als bepaald bij artikel  369bis Sw., vereist niet dat de rechterlijke 
beslissing, waarin uitspraak is gedaan over de bewaring van een kind, in kracht van gewijsde is gegaan, noch 
dat zij werd betekend;  het volstaat dat zij uitvoerbaar is en dat de dader weet dat hij een beslissing van de 
overheid weerstaat.~

 - Niet-afgifte van een kind - Rechterlijke beslissing over de bewaring van een kind - Uitvoerbare beslissing

29 november 1995P.95.0794.F AC nr. ...

Het misdrijf "niet-afgeven van een kind" kan hierin bestaan dat de ouder aan wie de bewaring van het kind bij 
rechterlijke beslissing is toevertrouwd, zijn opvoedingsplicht niet vervult die erin bestaat het kind te overtuigen 
zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, behoudens bijzondere omstandigheden die de 
feitenrechter dient vast te stellen.~

 - Niet-afgeven van een kind

- Art. 369bis Strafwetboek

ONVERDEELDHEID

25 november 2003P.03.0759.N AC nr. 597

De partijen bij een boedelbeschrijving die is opgesteld naar aanleiding van een nalatenschap zijn gehouden om 
melding te maken, niet alleen van de goederen die tot het vermogen in de strikte zin van de erflater behoren, 
maar ook van alle goederen die de erflater hen heeft geschonken, ongeacht de omstandigheid dat die 
schenking wel of niet voor inbreng of inkorting vatbaar was en zonder dat daarover een uitdrukkelijke vraag 
aan de begunstigde partij dient te worden gesteld (1). (1) Cass., 29 okt. 1973, AC, 1974, 237; 24 okt. 1989, AR 
3287, nr 118 en 15 feb. 1994, R.W., 1994-1995, 122.

 - Boedelbeschrijving bij nalatenschap - Aangifteverplichting van partijen

- Artt. 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek

4 mei 2001C.97.0430.N AC nr. ...
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De bepaling krachtens welke iedere mede-erfgenaam geacht wordt alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in 
alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling zijn ten deel gevallen en nooit de eigendom 
van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad, heeft enkel betrekking op de verwerving van 
de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen gevestigde zakelijke 
rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop gevestigde persoonlijke rechten in het geval het goed wordt 
toebedeeld aan een andere mede-erfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar bevat geen 
afwijkende regeling betreffende het toekomen van de vruchten van de onverdeelde goederen aan de 
deelgenoten en sluit dus niet uit dat de deelgenoot die alleen het onverdeelde goed heeft gebruikt of het 
exclusieve genot ervan heeft gehad een vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten dient verdeeld 
te worden (1). (1) Het toepasselijk artikel 577bis B.W. werd als artikel 577-2 vernummerd bij artikel 1 W. 30 
juni 1994. De door het Hof gestelde regel is dus niet gesteund op § 5 van dat artikel, die het uitsluitend recht 
van de deelgenoot regelt.

 - Verdeling - Kavel - Samenstelling - Exlusief gebruik en genot

- Artt. 577bis, § 8 en 883 Burgerlijk Wetboek

De deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad is een 
vergoeding verschuldigd die aan de deelgenoten toekomt en gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed (1). 
(1) Het toepasselijk artikel 577bis B.W. werd als artikel 577-2 vernummerd bij artikel 1 W. 30 juni 1994. De 
door het Hof gestelde regel is dus niet gesteund op § 5 van dat artikel, die het uitsluitend recht van de 
deelgenoot regelt.

 - Deelgenoot - Exlusief gebruik en genot - Verplichting

- Art. 577bis, § 3 Burgerlijk Wetboek

15 juni 1999P.97.0891.N AC nr. ...

De boedelbeschrijving van de omvang van de gemeenschap van een huwelijksvermogenstelsel strekt ertoe uit 
te maken wat respectievelijk tot het gemeenschappelijk en tot het eigen vermogen behoort, zodat de 
echtgenoten verplicht zijn alles aan te geven wat van deze vermogens deel uitmaakt, en de niet-aangifte van 
een deel ervan een strafbare valsheid kan opleveren.

 - Boedelbeschrijving - Goederen die moeten aangegeven worden

- Art. 1175 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 196 Strafwetboek

26 januari 1999P.97.0485.N AC nr. ...

De boedelbeschrijving bepaald bij de artt. 1175 en 1183 Ger.W. heeft tot doel de baten en de lasten van de 
onverdeelde boedel vast te stellen; de partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed aan 
te geven waarvan het bestaan onbekend zou kunnen blijven.~

 - Boedelbeschrijving - Voorwerp en doel

Wanneer de boedelbeschrijving beoogt de omvang van het gemeenschappelijk vermogen vast te stellen met 
het oog op de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel, zijn de partijen gehouden alle goederen aan te 
geven die een invloed kunnen hebben op de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen.~

 - Boedelbeschrijving - Vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel - Aangifteverplichting

- Artt. 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek

13 juni 1997C.94.0290.N AC nr. ...

De vordering tot verbreking van een handelshuurovereenkomst is noch een daad van behoud van het goed, 
noch een daad van voorlopig beheer, die door de mede-eigenaar alleen kan worden verricht.~

 - Daad van behoud - Daad van voorlopig beheer - Handelshuurovereenkomst - Verbreking - Aard

- Art. 577bis, § 5, tweede lid Burgerlijk Wetboek

In de regel geldt de bepaling dat andere daden van beheer dan daden van voorlopig beheer alsmede daden 
van beschikking, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars moeten geschieden, slechts 
tussen mede-eigenaars; ten aanzien van de huurder belet de ondeelbare aard van de 
handelshuurovereenkomst echter dat een mede-eigenaar, zonder de andere mede-eigenaars in zake te 
roepen, geldig de verbreking van de huur kan vorderen.~

 - Daad van beheer - Daad van beschikking - Handelshuurovereenkomst - Verbreking - Vordering van één mede-eigenaar - 
Ontvankelijkheid
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- Art. 577bis, § 6 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 1996P.94.0906.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat, bij de boedelbeschrijving die tot doel heeft alle baten en lasten 
van een onverdeelde nalatenschap vast te stellen, personen die in het bezit zijn van de sleutel van het sterfhuis 
de eed moeten afleggen dat zij niets hebben verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen kennis 
dragen.~

 - Boedelbeschrijving - Eed - Persoon die de plaatsen bewoond heeft

- Art. 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek

Verduistering in de zin van artikel  1183, 11° Ger.W. slaat ook op schenkingen die door de erflater zijn gedaan. 
(Impliciet).~

 - Boedelbeschrijving - Eed - Verduistering

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...

De verkoop door een medeëigenaar van de onverdeelde rechten die hij bezit in een onroerend goed dat deel 
uitmaakt van een ruimere nalatenschap, vereist niet de medewerking van de overige medegerechtigden van 
die nalatenschap.~

 - Nalatenschap - Beschikking - Mede-eigendom - Aandeel in een afzonderlijk goed - Geldigheid

- Art. 577bis, § 4 Burgerlijk Wetboek

OPENBAAR DOMEIN

25 september 2000C.99.0385.F AC nr. ...

Goederen die tot het openbaar domein behoren, kunnen niet in huur worden gegeven en komen dus niet voor 
handelshuur in aanmerking (1). (1) Cass. 4 jan. 1974 (AC, 1974, 486); 2 sept. 1982, A.R. 6565, nr. 1; Zie Cass. 26 
dec. 1890 (Bull. et Pas. 1891, I, 31) met concl. proc.-gen. Mesdach de ter Kiele; 5 maart 1896 (ibid. 1896, I, 104) 
met concl. proc.-gen. Mesdach de ter Kiele; 9 maart 1950 (ibid. 1950, I, 485); 27 mei 1983, A.R. 3622, nr. 534; 
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. IV, 3e uitg., Brussel, 1972, nr. 491 en dl. V, 2e uitg., 
Brussel, 1975, nrs. 814 en 815.

 - Goederen - Handelshuur

- Artt. 537, 538 en 1128 Burgerlijk Wetboek

5 maart 1998C.94.0288.N AC nr. ...

De wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van 
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de 
openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het 
onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, kan niet worden toegepast op 
leidingen waarvan de aanleg of de verplaatsing in of krachtens een andere specifieke wettelijke bepaling 
geregeld worden.

 - Aanleggen of verplaatsen van leidingen - Wet 17 jan. 1938 - Leidingen voor het teledistributienet - Andere meer specifieke 
wetsbepalingen

- Enig art. Wet 17 jan. 1938

OPENBAAR MINISTERIE

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de Staat - Eerlijk proces

 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar 
ministerie en de verdediging - Eerlijk proces
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 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Strafzaken - Conclusie - Doel - Verplichting van het Hof om erop te 
antwoorden

Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de maatschappij, een 
openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de 
strafvordering en, anderzijds, de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de 
omstandigheid dat het O.M. tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te 
nemen van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces 
(1). (1) Zie Cass., ver. K. 6 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 74; Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385.

 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar 
ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit het 
feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van de maatschappij een openbare dienst 
vervullen, die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, 
door de Staat worden bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden 
aan de studie van het dossier voor de rechtszittingen geen specifieke vergoeding hebben ontvangen in het 
kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand".

 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de Staat - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De conclusie van het O.M. bij het Hof van Cassatie strekt ertoe het Hof voor te lichten over de verdiensten van 
het cassatieberoep; het Hof is in de regel niet verplicht daarop te antwoorden.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Strafzaken - Conclusie - Doel - Verplichting van het Hof om erop te 
antwoorden

- Artt. 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de strafgerechten aanhangig 
gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

 - Vonnissen en arresten - Strafzaken - Strafvordering - Verschrijving - Vordering tot verbetering - Schriftelijke vordering

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

24 november 2004P.04.1235.F AC nr. 565

Concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS, Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, Bull. en Pas., 2004, nr ...

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering - Uiteenzetting van de motieven van de 
inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het verzoek tot verdaging van 
de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag van de rechtszitting een geschrift neerlegt 
"vordering" genaamd, waarin het de redenen uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde 
aangevoerde verweermiddelen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid 
van de door de inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht om alle 
gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering - Uiteenzetting van de motieven van de 
inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

13 april 2004C.04.0147.F AC nr. 194

Een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking kan alleen worden ingesteld door een partij of, in 
de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M. (1). (1) Zie Cass., 20 juni 2003, AR C.03.0269.N, nr ...

 - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Tuchtzaken - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek
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22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter 
niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende vorderingen te nemen, maar ook door in zijn 
vordering met het oog op de regeling van de rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de 
onderzoeksrechter aanhangig waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (1). (1) Zie Cass., 17 jan. 
2001, AR P.00.1570.F, nr 32.

 - Regeling van de rechtspleging - Vorderingen tot verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter oorspronkelijk niet 
aanhangig zijn gemaakt

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

30 september 2003P.02.1415.N AC nr. 464

Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter is ingesteld, en zelfs wanneer alleen de 
burgerlijke belangen nog in het geding zijn, kan het openbaar ministerie, wegens de aard van zijn 
bevoegdheden en die van het strafgerecht, de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van 
de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan, onder meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde 
partij te doen betekenen (1). (1) Cass., 21 jan. 1986, AR 9529-9951, nr 322.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet - 
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen

12 augustus 2003C.03.0269.N AC nr. 371

Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de rechter wegens 
wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden gebracht door een toestand 
waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil (1), zoals wanneer een partij een ouder is van een lid 
van dat rechtscollege en geen enkel lid van dat rechtscollege zitting wenst te nemen in die zaak (2). (1) Zie 
Cass., 24 juni 1994, AR C.94.0214.N, nr 333 en (impliciet) 27 feb. 1998, AR C.98.0011.F, nr 112 (d.i. vóór de 
wijziging van artikel  648 Ger.W. door de wet van 12 maart 1998 (artikel  4), die o.m. deze procedure in twee 
fases heeft gesplitst), alsook 5 okt. 2001, AR C.01.0325.F, nr 527 (tweede fase). (2) Zie Cass., 17 dec. 1998, AR 
C.98.0525.N (tweede fase).

 - Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Openbare orde - Vordering tot onttrekking van de zaak - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

16 juni 2003S.03.0031.F AC nr. 355

Wanneer in burgerlijke zaken een klaarblijkelijke verschrijving wordt begaan in het zittingsblad en in een arrest 
van het Hof, verbetert het Hof, op de niet betekende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie, het zittingsblad en het arrest, en beveelt het dat van het verbeterend arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het verbeterde arrest en, indien dit een cassatiearrest is, op de kant van de 
vernietigde beslissing (1). (1) Zie Cass., 3 april 1990, AR 4404, nr 466; 14 juni 1990, twee zaken, AR 8938 en 
8942, nr 596. Ten gevolge van een verschrijving vermeldt AC, 1989-90 dat de voormelde arresten van 14 juni 
1990 van het Hof zijn gewezen door de 2e k.; die arresten zijn inderdaad uitgesproken door de 1e k.

 - Burgerlijke zaken - Vernietiging - Hof van Cassatie - Opdracht - Verbetering van een arrest - Verschrijving - Procureur-
generaal - Vordering - Regelmatigheid van de dienst van hoven en rechtbanken

- Artt. 140, 794 en 800 Gerechtelijk Wetboek

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de strafvordering; de aanwezigheid 
van laatstgenoemde bij een handeling van het vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, 
wanneer die aanwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert (1). (1) Zie Cass., 6 juni 
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1272); 30 maart 1988, AR 6666, nr 479; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 522 en 523.

 - Geheim van het onderzoek - Bijwonen van een onderzoekshandeling - Gevolg - Recht van verdediging

- Artt. 28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164
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De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een voorafgaande 
schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die vordering worden gevraagd door elk 
mogelijk communicatiemiddel en moet ze vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die 
bevestiging evenwel kan voortvloeien uit het proces-verbaal van de politie-ambtenaar, die de voorgeschreven 
opdracht zal hebben uitgevoerd.

 - Bijzondere onderzoekstechniek - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm

- Artt. 8, tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering

3 maart 2003C.99.0268.N AC nr. 144

Uit artikel  6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand 
zoals zij bestond vóór de Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, 
voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. 
(2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr S.99.0058.N, nr 455.

 - Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies - Beginsel van tegenspraak - Draagwijdte - 
Vóór Wet 14 nov. 2000 tot wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M.

11 december 2002P.02.1587.F AC nr. 668

Alle magistraten van het parket bij een rechtscollege vormen het onsplitsbare O.M. bij dat rechtscollege (1). 
(1) Cass., 9 mei 1990, A.R. 8276, nr. 528.

 - Onsplitsbaarheid

30 mei 2002C.00.0092.N AC nr. 331

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 mei 2002, A.R. C.00.0092.N, AC 2001-02, nr ...

 - Mededeling - Meerderjarige - Voorlopige bewindvoerder - Vordering tot toevoeging

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de vordering tot toevoeging van een voorlopige 
bewindvoerder over de goederen toebehorend aan een meerderjarige aan het openbaar ministerie moet 
worden meegedeeld (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

 - Mededeling - Meerderjarige - Voorlopige bewindvoerder - Vordering tot toevoeging

- Art. 764, aanhef en 1° Gerechtelijk Wetboek

23 april 2002P.01.0277.N AC nr. 245

In geval van een bekendmaking van een misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen 
welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er rechtmatig bewijs van in te zamelen (1). (1) 
Cass., 30 mei 1995, AR P.93.0946.N, nr 267 met conclusies van advocaat-generaal Goeminne.

 - Strafvordering - Uitoefening - Bekendmaking van een misdrijf - Gevolg - Beoordeling

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

De omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde 
gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan 
wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou bevinden - wat de strafrechter, afgezien van de 
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreffende het 
vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoordelen - neemt de strafbaarheid van 
het door eiser gepleegde misdrijf niet weg en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg (1). (1) 
Cass., 4 juni 1996, AR P.95.1017.N, nr 212.

 - Strafvordering - Uitoefening - Vervolgingen - Onafhankelijkheid van het openbaar ministerie bij het vervolgingsbeleid

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering
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19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

Noch de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, noch de procureur-generaal bij het hof van beroep zijn 
partijen in het cassatiegeding; de artt. 458 en 459 Sv. zijn niet van toepassing op een aanmaning die tijdens dat 
geding tot hen gericht wordt (1). (1) Zie Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.F, nr. 607; PIRET J.-M., Het parket 
van Cassatie, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1994, 
Brussel, Bruylant, 1994, blz. 18.

 - Betichting van valsheid - Valsheidincident in strafzaken - Valsheidincident voor het Hof van cassatie - Aanmaning aan het 
openbaar ministerie - Partijen

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering

30 oktober 2001P.01.1239.N AC nr. ...

De regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens dewelke de procureur des Konings 
waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld, legt slechts 
een bijzondere ambtsverplichting op aan de procureur des Konings die een opsporingsonderzoek leidt en heeft 
verder niets uitstaande met de vraag of in het strafproces ten gronde het recht op een eerlijk proces, de 
loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht van verdediging worden geëerbiedigd.

 - Strafzaken - Strafvordering - Bijzondere ambtsverplichting - Verplichting te waken voor de wettigheid van de 
bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld

- Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

Het openbaar ministerie wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed loyaal op te treden (1). (1) Het O.M. 
concludeerde eveneens tot de verwerping van de voorziening, maar deze conclusie was gegrond op de 
vaststelling dat de kritiek die aangevoerd werd in het cassatiemiddel geen betrekking had op de bestreden 
beslissing, maar uitsluitend gericht was tegen het optreden van het openbaar ministerie, dat zowel tijdens de 
rechtspleging in eerste aanleg als in hoger beroep, gemeend had niet te moeten ingaan op het verzoek van de 
beklaagde om een buitenlands rechtshulpverzoek te voegen. Het O.M. was bijgevolg van oordeel dat het 
cassatiemiddel, conform de rechtspraak van het Hof, in hoofdorde om louter cassatietechnische redenen als 
niet ontvankelijk diende beschouwd te worden, zonder dat een verder inhoudelijk onderzoek van of antwoord 
op het middel vereist was. In ondergeschikte orde wees het O.M. er op dat zelfs een dergelijk inhoudelijk 
onderzoek, louter en alleen op grond van de redenen aangehaald in de voorlaatste overweging van het arrest, 
eveneens moest leiden tot de vaststelling dat het aangevoerde cassatiemiddel faalt.

 - Strafzaken - Strafvordering - Optreden van het openbaar ministerie - Loyauteit - Vermoeden tot bewijs van het tegendeel

Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch vervolgingssysteem, het openbaar 
ministerie alle elementen à décharge van de beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag 
de rechter ter zake aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen 
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt, maar die het niet overlegt 
aan de rechter (1). (1) EHRM, 16 dec. 1992Edwards t. U.K.", A 247-B; zie cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, 
nr 241. De regel dat het recht op een eerlijk proces impliceert dat het openbaar ministerie alle elementen à 
décharge van de beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, dient genuanceerd te worden in 
het licht van het arrest nr 44787/98 van 25 september 2001 van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (P.G. en J.H. t. United Kingdom). In dit arrest preciseert het EHRM dat de verplichting voor het openbaar 
ministerie om de verdediging inzage te geven in al het bewijsmateriaal à charge en à décharge waarover het 
beschikt, geen absolute draagwijdte heeft. De rechten van de verdachte moeten worden afgewogen tegen 
andere strijdige belangen, zoals de nationale veiligheid, de bescherming van getuigen tegen eventuele 
vergeldingsacties of de noodzaak om opsporingsmethodes af te schermen. Dergelijke beperkingen van het 
recht van verdediging zijn evenwel enkel verzoenbaar met artikel 6.1 EVRM wanneer zij strikt noodzakelijk zijn 
en bovendien moeten de problemen die de verdediging door deze beperkingen zou ondervinden voldoende 
gecompenseerd worden door de procureur die de rechter volgt.

 - Strafzaken - Strafvordering - Bewijsvoering - Overlegging van elementen aan de rechter - Recht op een eerlijk proces - 
Implicatie

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

 - Strafzaken - Strafvordering - Overlegging van elementen aan de rechter - Verzoek van de beklaagde - Rechtsmacht van de 
rechter - Beperking

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

 - Strafzaken - Strafvordering - Overlegging van elementen aan de rechter - Verzoek van de beklaagde - Niet aan de rechter 
voorgelegde elementen waarover het openbaar ministerie beschikt - Controlerecht van de beklaagde - Beperking
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- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 oktober 2001C.01.0325.F AC nr. ...

Het openbaar ministerie kan, in burgerlijke zaken, ambtshalve optreden indien de openbare orde in gevaar 
komt door een toestand die moet worden verholpen; het openbaar ministerie kan de verwijzing van de zaak 
van een rechtbank naar een andere vorderen wanneer bij een rechtscollege een geschil aanhangig is waarin 
een magistraat van hetzelfde rechtsgebied is betrokken (1). (Impliciet) (1) Zie cass. , 27 febr. 1998, AR. 
C.98.0011.F, nr. 112; 17 dec. 1998, AR. C.98.0525.N, nr. 529; 4 mei 2000, AR. C.00.0131.N, nr. 274.

 - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van eerste aanleg - Magistraat van het 
hof van beroep - Partij in het geding - Vordering tot onttrekking - Verzoek van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 september 2001P.01.1143.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het O.M. in zijn vorderingen 
een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld moet worden in de beslissing of in het proces-
verbaal van de rechtszitting; geen enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hoger beroep een 
samenvatting van de zaak te geven (1). (1) Zie Cass., 12 april 1998, nr. 488.

 - Strafzaken - Hoger beroep - Rechtspleging in hoger beroep - Vordering - Inhoud

- Artt. 210 en 234 Wetboek van Strafvordering

21 augustus 2001P.01.1203.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis 
krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten 
en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven ; de 
in artikel  28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te brengen is noch 
substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (1)  Raadpl. Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0833.N, 
nr. 412.

 - Strafzaken - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en 
dadelijk bericht

- Artt. 8, 28bis, § 1, en 28ter Wetboek van Strafvordering

23 mei 2001P.01.0317.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, AC, 2001, nr...

 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep

Het O.M. kan hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de strafvordering schade kan berokkenen of de 
berechting ervan in het gedrang kan brengen, ongeacht het voorwerp van zijn vorderingen (1). (1) Zie Cass., 23 
mei 1995, A.R. P.94.0078.N, nr. 251.

 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

De afstand die het O.M. doet van zijn hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, heeft geen uitwerking op het verloop van de strafvordering, die bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig blijft (1). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
2de uitg., 1999, blz. 849, nr. 1992.

 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Afstand

4 april 2001P.01.0041.F AC nr. ...

Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk proces, in weerwil van het feit dat hij 
geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die bij de nationale magistraat waren geopend, op 
grond, m.n., dat de door die magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze 
aan de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen-verbaal bij het dossier van de rechtspleging zijn 
gevoegd, schendt artikel  6.1 E.V.R.M niet.

 - Nationaal magistraat - Onderzoeksdossiers - Geen inzage voor de beklaagde - Eerlijk proces

- Art. 144bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering
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24 januari 2001P.00.1402.F AC nr. ...

Behoudens in uitzonderlijke gevallen, staat het aan de procureur des Konings te oordelen of er grond bestaat 
om een strafvervolging in te stellen; de strafrechter mag de beslissing van de procureur des Konings om al dan 
niet vervolgingen in te stellen niet beoordelen of hem ter zake bevelen geven (1). (1) Cass., 4 juni 1996, A.R. 
P.95.1017.N, nr. 212.

 - Strafvordering - Uitoefening - Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling door de strafrechter

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

15 november 2000P.00.0820.F AC nr. ...

De vermelding, in de processen-verbaal van de rechtszitting, van de titel van de vertegenwoordiger van het 
O.M., is alleen een vormvereiste in zoverre het verzuim ervan het Hof van Cassatie niet toelaat na te gaan of 
de bodemrechter met een wettig bevoegd magistraat van het O.M. heeft gezeteld ; het onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging wordt niet in het gedrang gebracht door het feit alleen dat het O.M. de 
dubbele hoedanigheid had gekregen van substituut-procureur des Konings en van aangesteld gerechtelijk 
stagiair, aangezien hij in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hij 
benoemd is (1). (1)  Zie Cass., 26 okt. 1988, A.R. 6873, nr. 116.

 - Strafzaken - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie - Titel - Tegenstrijdige 
vermeldingen

- Artt. 153, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie schriftelijke conclusies neer te leggen (1). (1) Cass., 1 april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies

- Art. 1107, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof injuncties te geven (1). (1) Cass., 1 
april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof

Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, dat 
geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in 
het geding zijn, daarop ter zitting vóór het sluiten van het debat kunnen antwoorden (1). (1) Cass., 1 april 
1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van 
verdediging

30 juni 2000C.00.0230.F AC nr. ...

De procureur des Konings kan wegens gewettigde verdenking de onttrekking vragen van een zaak die 
ingeschreven is op de rol van de rechtbank van eerste aanleg waarbij hij zijn ambt uitoefent en die betrekking 
heeft op een verzoekschrift van een bediende bij zijn parket dat strekt tot een collectieve vereffening van 
schulden.

 - Burgerlijke zaken - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking - Verzoekschrift ingediend door de procureur des Konings - Burgerlijke zaak betreffende een bediende bij zijn 
parket - Ontvankelijkheid

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

Uit het feit alleen dat het O.M.,voor de aanvang van het debat voor de strafrechter, de partijen geen kennis 
heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, 
kan noch een schending van de artt. 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid.

 - Strafzaken - Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 maart 2000P.98.0573.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens zijn vroeger ambt een 
pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt wekt geen schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, 
eerste lid, EVRM en artikel 14, eerste lid, IVBPR wanneer hij overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk 
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel 207bis, § 1, 3, Gerechtelijk 
Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak.

 - Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - Benoeming tot plaatsvervangend raadsheer - Onpartijdige rechter - 
Toepassing

- Artt. 102, § 1 en 207bis, § 1, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

De betwisting of stukken uit het debat moeten worden geweerd moet niet worden beoordeeld vooraleer het 
openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven.

 - Burgerlijke zaken - Behandeling en berechting van de vordering - Berechting - Mededeling - Advies - Weren van stukken - 
Tijdstip

- Art. 764 Gerechtelijk Wetboek

5 januari 2000P.99.0978.F AC nr. ...

Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg en in burgerlijke zaken 
gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt door een toestand die verholpen dient te 
worden  ; dat is niet het geval wanneer het hof van beroep, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de 
toestand van die partij verergert.

 - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Openbare orde - Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Begrip - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Verergering van de toestand

- Art. 138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...

Het O.M. heeft geen cassatieberoep tegen de beslissing tot voorlopige invrijheidstelling na veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding.

 - Strafzaken - Bevoegdheid - Cassatieberoep - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Invrijheidstelling - 
Toepassing

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 september 1999S.99.0058.N AC nr. ...

Uit artikel  6.1 EVRM en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop.

 - Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies - Verzoek tot heropening der debatten - 
Beginsel van tegenspraak

6 juli 1999P.99.0833.N AC nr. ...
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Artikel 29 Wetboek van Strafvordering bedoelt niet de officieren en agenten van gerechtelijke politie die in de 
uitoefening van hun ambt kennis krijgen van een overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek tot hun 
opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, in welk geval geen wettelijke bepaling - ook niet 
artikel 22 Wetboek van Strafvordering en artikel 7 van de Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt - of 
essentiële procedureregel belet dat zij hun opsporing zouden aanvatten en doorvoeren zonder 
voorafgaandelijk en dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings; de omstandigheid dat een 
persoon met hoedanigheid van officier of agent van gerechtelijke politie tevens het slachtoffer is van een 
misdrijf, tast niet vermelde hoedanigheid aan.~

 - Strafzaken - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en 
dadelijk bericht

- Art. 7 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 8, 22 en 29 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1999C.97.0223.N AC nr. ...

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R.  nr.  C.97.0223.N, nr...~

 - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal - 
Delegatie

Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van belastingen 
belast is.  De procureur-generaal kan die macht delegeren aan de andere leden van het openbaar ministerie;  
in dat geval wordt dat lid van het openbaar ministerie vermoed de delegatie daartoe van de procureur-
generaal ontvangen te hebben.

 - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal - 
Delegatie

- Art. 211, § 1 Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen

17 juni 1999C.97.0300.N AC nr. ...

Artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, van het Btw-wetboek, dat ingevoerd werd bij de Wet van 22 december 
1989, bepaalt dat geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers en bescheiden of 
inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-
generaal of de auditeur-generaal;  in die wetsbepaling bedoelen de termen procureur-generaal of auditeur-
generaal de functie van procureur-generaal of auditeur-generaal.

 - Btw-wetboek - Inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal of de auditeur-generaal - 
Termen procureur-generaal of auditeur-generaal

- Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R.  nr.  C.97.0300.N, nr...~

 - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal - 
Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten

 - Btw-wetboek - Inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal of de auditeur-generaal - 
Termen procureur-generaal of auditeur-generaal

Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van btw  belast is.  
Bij verhindering van de procureur-generaal kan een ander lid van het parket-generaal hem vervangen;  in dat 
geval wordt de procureur-generaal vermoed verhinderd te zijn, en die vervanging is niet aan de controle van 
de rechter onderworpen.

 - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal - 
Vervanging van de procureur-generaal - Vereisten

- Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

26 mei 1999P.99.0597.F AC nr. ...

Het staat alleen aan de procureur-generaal om de magistraat aan te wijzen die de strafvordering uitoefent 
overeenkomstig artikel  155, tweede lid, Ger. W.; die aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat 
van het O.M., zonder dat daarvoor een stuk moet worden voorgelegd.~

 - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - 
Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden
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- Art. 155, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

27 april 1999P.97.0860.N AC nr. ...

De rechter heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een ander strafdossier bij de bij 
hem aanhangige strafzaak te voegen.

 - Strafvordering - Rechtsmacht van de rechter - Voeging van dossier

19 april 1999S.98.0022.F AC nr. ...

Het arrest dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over de vordering zou 
hebben gegeven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het O.M.  zijn advies heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het 
O.M.  moest worden meegedeeld.

 - Burgerlijke zaken - Verplichte mededeling - Vonnissen en arresten - Advies - Magistraat - Naam - Advies - Vermelding - 
Verzuim - Gevolg - Nietigheid

- Artt. 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en 4°,en 1100 Gerechtelijk Wetboek

22 februari 1999S.97.0123.N AC nr. ...

De vordering van de bediende tot betaling van vakantiegeld door zijn werkgever is geen vordering als bedoeld 
in de artikelen 580, 581, 582, 1° en 2°, zodat de mededeling aan het openbaar ministerie op grond van artikel 
764, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek niet vereist is.~

 - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Mededeelbare zaken - Vakantiegeld - Bediende

- Art. 764, 10° Gerechtelijk Wetboek

12 februari 1999C.97.0041.N AC nr. ...

Wegens het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het openbaar ministerie moet, in burgerlijke 
zaken, het advies van het openbaar ministerie niet gegeven worden door het lid dat het debat heeft 
bijgewoond.~

 - Ondeelbaarheid - Burgerlijke zaken - Bijwonen van de debatten - Advies aan de rechter - Verschillende magistraten - 
Wettigheid

- Artt. 138, 764 tot 768 Gerechtelijk Wetboek

20 januari 1999P.98.0817.F AC nr. ...

Miskenning van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het 
openbaar ministerie naast de rechter zou hebben plaatsgenomen.~

 - Zittingzaal - Rechter - Plaats naast de rechter - Recht van verdediging - Eerlijk proces - Miskenning

24 september 1998C.97.0361.N AC nr. ...

Aan de wettelijke vereiste het advies van het openbaar ministerie in het vonnis of arrest te vermelden is 
voldaan, als uit het vonnis of arrest blijkt dat de magistraat van het openbaar ministerie zijn advies heeft 
uitgebracht, zonder dat het moet vermelden dat het advies eensluidend of afwijkend is.~

 - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Advies - Vermelding in de beslissing

- Artt. 780, 4° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in het vervolgingsbeleid van het 
openbaar ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds vrij oordeelt over het gevolg dat moet worden gegeven 
aan de feiten waarvan het kennisneemt.~

 - Onderzoeksrechter - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Vervolgingsbeleid

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie schriftelijke conclusies op te maken.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies

- Art. 1107, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof injuncties te geven.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof

Het recht van verdediging wordt niet miskend door het feit dat het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie, wanneer het geen partij is in de zaak, zijn opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nu de partijen die 
vorderen voor het Hof, daarop ter zitting kunnen antwoorden vòòr het sluiten van de debatten.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van 
verdediging

27 februari 1998C.98.0011.F AC nr. ...

Het openbaar ministerie mag in burgerlijke zaken ambtshalve optreden, als de openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die verholpen moet worden; dat is het geval wanneer een rechtscollege 
kennisneemt van een geschil waarin één van zijn leden betrokken is (Impliciet).~

 - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege - Vordering tot 
onttrekking - Verzoek van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

6 januari 1998P.97.1199.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie meent een door de verdachte neergelegd verzoek tot verwijzing van een zaak 
van een onderzoeksrechter naar een andere op grond van gewettigde verdenking niet op staande voet te 
moeten toestaan of afwijzen, kan het Hof, dat beslist het verzoekschrift en de bijlagen ervan mede te delen 
aan het O.M.  bij de onderzoeksrechter die van het misdrijf kennisneemt, die mededeling wettelijk bevelen aan 
de procureur-generaal van het rechtsgebied waartoe die onderzoeksrechter behoort.~

 - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de verdachte - 
Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Arrest alvorens recht te doen - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Openbaar ministerie

- Art. 143 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 279, eerste lid, en 546 Wetboek van Strafvordering

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Wegens het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het O.M., hoeft de magistraat van het O.M., 
die, in burgerlijke zaken, zijn advies geeft aan de feitenrechter, niet noodzakelijk diegene te zijn die de 
debatten heeft bijgewoond; inzonderheid in de wrakingsprocedure hoeft de magistraat van het O.M. die 
tegenwoordig is bij de uitspraak niet noodzakelijk diegene te zijn die in zijn conclusie is gehoord. (Tweede 
zaak)~

 - Burgerlijke zaken - Eenheid - Ondeelbaarheid - Gevolg

- Artt. 138, 764 tot 768, 780, 1°, en 845, derde lid Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Krachtens artikel  764 Ger.W. krijgt het openbaar ministerie mededeling van alle zaken die niet uitdrukkelijk in 
dit artikel worden vermeld en houdt daarin zitting wanneer het zulks dienstig acht :  de rechtbank of het hof 
kan de mededeling ook ambtshalve bevelen.

 - Rechtspleging - Mededeelbare zaken

- Art. 764, laatste lid Gerechtelijk Wetboek

13 juni 1997C.96.0225.N AC nr. ...

Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de 
persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die 
wegens echtscheiding in rechte staan, wordt ingevolge artikel  8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van 
het O.M. tijdens de debatten vereist, zowel in hoger beroep als in eerste aanleg; de uitzondering van de 
mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in dat artikel bepaalde gevallen.~

 - Geding tot echtscheiding - Kort geding - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen - Aanwezigheid vereist

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...
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De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - wettigt niet het op redelijke grond gestoelde vermoeden dat het openbaar 
ministerie aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.

 - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Vordering - Conclusie - Overname in de beslissing - Procédé - Gevolg - Recht van 
verdediging - Beraad

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - levert geen miskenning van het recht van verdediging op.

 - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Vordering - Conclusie - Overname in de beslissing - Procédé - Gevolg - Recht van 
verdediging - Beraad

5 mei 1997S.96.0086.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het arbeidshof dat gericht is tegen "de auditeur-
generaal bij het arbeidshof".~

 - Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Cassatieberoep - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden 
ingesteld - Eisers en verweerders - Verweerder - Auditeur-generaal

- Artt. 143 en 145 Gerechtelijk Wetboek

De advocaten-generaal en de substituten-generaal die deel uitmaken van het auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof oefenen het ambt van openbaar ministerie uit onder het toezicht en de leiding van de procureur-
generaal bij het hof van beroep van de zetel, en, derhalve, in diens naam;  het ambt van auditeur-generaal bij 
het arbeidshof bestaat niet.

 - Algemeen - Ambten - Uitoefening - Arbeidshof - Auditeur-generaal

- Artt. 143 en 145 Gerechtelijk Wetboek

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...

Het staat aan de procureur des Konings te oordelen of er grond is tot het instellen van hoger beroep tegen een 
beslissing waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het openbaar 
ministerie is het de strafrechter niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet 
hoger beroep in te stellen te beoordelen of hem ter zake bevel te geven.

 - Onafhankelijkheid - Hoger beroep - Beoordelingsbevoegdheid - Beoordeling door de rechter

3 februari 1997S.96.0068.F AC nr. ...

Het arrest dat geen vermelding bevat van het advies van het openbaar ministerie in een zaak die hem moet 
worden medegedeeld, is niet nietig wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zoals het 
zittingsblad en het proces-verbaal van de zitting, blijkt dat het advies is gegeven.~

 - Burgerlijke zaken - Verplichte mededeling - Vonnissen en arresten - Advies - Vermelding - Verzuim - Nietigheid - Bewijs

- Artt. 721,1ste l.,3°,764,1ste l.,780,1ste l.,4°,783 en 1100 Gerechtelijk Wetboek

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...

Doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de vordering, de omstandigheid dat een substituut-procureur 
des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in het arrondissement waarin hij is benoemd een 
vordering opstelt wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden, gericht 
aan de bevoegde onderzoeksrechter van een ander arrondissement in het rechtsgebied van hetzelfde hof van 
beroep.

 - Strafzaken - Substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden - Arrondissement waarin hij is 
benoemd - Territoriale bevoegdheid - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksrechter van 
een ander arrondissement - Rechtsgeldigheid van de vordering

- Art. 23 Wetboek van Strafvordering

- Art. 151bis Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 1996P.95.0540.N AC nr. ...

Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige staat te herstellen een 
beslissing volgt die het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van het 
openbaar ministerie de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.~

P. 1747/30476-9-2016



 - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Beslissing die het 
algemeen belang schaadt - Rechtsmiddelen

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

16 oktober 1996P.96.1278.F AC nr. ...

Tussen het O.M. en de verdachte bestaat een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een 
objectief criterium berust, nl. dat eerstgenoemde in het belang van de maatschappij een openbare dienst 
vervult die verband houdt met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt, 
terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk belang verdedigt.

 - Strafzaken - Opdracht

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

8 oktober 1996P.96.0087.N AC nr. ...

Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel 155, tweede 
lid, Ger.W.  de strafvordering uitoefent;  deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het 
openbaar ministerie;  het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken.~

 - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - 
Samenhang - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

4 juni 1996P.95.1017.N AC nr. ...

Behoudens in uitzonderlijke gevallen, staat het aan de procureur des Konings te oordelen of er grond is tot het 
instellen van strafvervolging;  het is de strafrechter niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings 
om al dan niet vervolgingen in te stellen te beoordelen of hem ter zake bevel te geven.~

 - Strafvordering - Uitoefening - Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

Het enkele feit dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.  neergelegde gelijkheidsbeginsel 
zou hebben miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij 
zich in dezelfde toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door de beklaagde gepleegde misdrijf 
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg.~

 - Strafvordering - Uitoefening - Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling - Schending van het gelijkheidsbeginsel

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

4 juni 1996P.96.0574.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie kan geen afstand doen van zijn recht om regeling van rechtsgebied te verzoeken.~

 - Strafzaken - Recht om regeling van rechtsgebied te verzoeken - Afstand

- Art. 527bis Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1412.N AC nr. ...

Na een beslissing van buitenvervolgingstelling door de onderzoeksgerechten kan de heropening van het 
gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe bezwaren enkel door het openbaar ministerie worden gevorderd en 
niet door de burgerlijke partij.~

 - Gerechtelijk onderzoek - Beslissing van buitenvervolgingstelling - Nieuwe bezwaren - Vordering tot heropening van het 
onderzoek

- Artt. 246, 247 en 248 Wetboek van Strafvordering

14 februari 1996M.80.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het O.M. de in artikel  190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een tendentieuze manier zou 
hebben voorgedragen doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der 
partijen en berooft de beschuldigde alsook de beklaagden niet van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele 
duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen 
interpretatie ervan voor te dragen en hun verweermiddelen toe te lichten.~

 - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Artikel 190 Sv. - Uiteenzetting - Recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces - Recht van de beklaagde op het vermoeden van onschuld
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6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn vordering meer tijd zou 
hebben gehad dan de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, 
ontneemt de beklaagde niet de waarborg op een eerlijk proces.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de vordering - Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid tussen het 
openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

30 mei 1995P.93.0946.N AC nr. ...

Concl. Adv.-gen. Goeminne, Cass. 30 mei 1995, A.R. P.93.0946.N, AC 1995, n° ...~

 - Uitoefening - Beoordeling - Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking van een misdrijf - Strafvordering - Gevolg

In geval van een bekendmaking van een misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen 
welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er rechtmatig bewijs van in te zamelen.~

 - Uitoefening - Beoordeling - Bekendmaking van een misdrijf - Strafvordering - Gevolg

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

23 mei 1995P.94.0078.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie en met name de procureur des Konings behoudt het recht om hoger beroep in te 
stellen, ook al zou hij ter rechtszitting van de correctionele rechtbank ingestemd hebben met de door de 
beklaagde gevraagde en door de rechtbank gelaste opschorting van de uitspraak.~

 - Hoger beroep - Opschorting van de veroordeling - Instemming - Strafzaken

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

3 april 1995S.94.0159.F AC nr. ...

Het O.M. mag, in burgerlijke zaken, cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, als 
de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden; dat is niet het 
geval wanneer inzake aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen, het hoger beroep van de 
begunstigde ten onrechte niet laattijdig zou zijn verklaard.~

 - Cassatieberoep - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Begrip - Vereiste - Openbare orde

- Art. 138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Noot J.F.L., onder cass. 3 april 1995, A.R. S.94.0159.F, AC 1995, nr...~

 - Cassatieberoep - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Begrip - Vereiste - Openbare orde

15 maart 1995P.94.1466.F AC nr. ...

Het O.M. is bevoegd om een vonnis of arrest, dat door een strafgerecht bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen 
betekenen; die op verzoek van het O.M. gedane betekening doet de termijn ingaan waarover de beklaagde 
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing.~

 - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie - Burgerlijke rechtsvordering - Strafzaken - Verstekbeslissing

- Artt. 187 en 208 Wetboek van Strafvordering

15 maart 1995P.95.0293.F AC nr. ...

De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen 
enkele wet bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren uitspraak doen, 
hun beslissingen wijzen in tegenwoordigheid van het O.M.~

 - Voorlopige hechtenis - Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van het Openbaar Ministerie - Handhaving - 
Onderzoeksgerechten

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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28 februari 1995P.93.1781.N AC nr. ...

De goedgekeurde doorhaling in het proces-verbaal van de rechtszitting van de vermelding "het openbaar 
ministerie wordt in zijn vorderingen gehoord" heeft tot gevolg dat die vermelding als niet bestaande wordt 
beschouwd; de vermelding in de beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord 
levert tot inschrijving van valsheid het bewijs op dat bij de behandeling van de zaak het in het voornoemde 
proces-verbaal van de rechtszitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd.

 - Vordering van het openbaar ministerie - Goedgekeurde doorhaling - Vermelding in de beslissing - Geen inschrijving van 
valsheid - Proces-verbaal van de rechtszitting - Strafzaken

10 januari 1995P.94.1393.N AC nr. ...

De leden van het arbeidsauditoraat zijn bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door 
de werkgever of door diens aangestelde of lasthebber, van de artt. 15 E.E.G.-verordening nr. 3820/85 en 15.7 
en 14.2 E.E.G.-verordening nr. 3821/85, beide van 20 dec. 1985, die betrekking hebben op arbeids- en 
rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering betreffen.

 - Voorschriften van sociale aard voor het wegverkeer - Arbeids- en rusttijd - Overtreding van de arbeidsreglementering - 
Uitoefening van de strafvordering - Leden van het arbeidsauditoraat - Strafzaken

- Artt. 155 en 578, 7° Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de procureur des Konings 
bij de rechtbank van eerste aanleg en in hoger beroep door de procureur-generaal bij het hof van beroep.~

 - Hoger beroep - Vordering tot afzetting - Uitoefening - Notaris

- Art. 143 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 53 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

22 maart 1994P.94.0202.N AC nr. ...

Op grond van zijn algemeen vorderingsrecht heeft het O.M. in de regel een appelrecht ten aanzien van alle 
beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit ongeacht de wettelijke 
bepaling waaruit de onderzoeksrechter zijn handelingsbevoegdheid put.

 - Onderzoeksrechter - Beschikking die nadelig is voor de strafvordering - Algemeen appelrecht

OPENBAAR VERVOER

10 september 1999C.97.0402.F AC nr. ...

De bevoegdheid van de arbeidsgerechten m.b.t. de geschillen tussen de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen en haar personeel doet geen afbreuk aan, die van de Raad van State m.b.t. een beroep tot 
nietigverklaring van een door die maatschappij getroffen tuchtmaatregel.~

 - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Tuchtmaatregelen - Beroep tot nietigverklaring - Raad van State - 
Bevoegdheid

- Art. 13 Wet 23 juli 1926 tot oprichting der Belgische spoorwegen

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

20 april 1999P.97.1490.N AC nr. ...

Wanneer de N.M.B.S., overeenkomstig het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen 
aanwezig in de instellingen van de spoorweg", gemachtigd is om, op grond van een als misdrijf gekwalificeerde 
wanprestatie, aan reizigers of personen aanwezig in haar instellingen de forfaitaire vergoeding aan te rekenen 
die bepaald is in het regelmatig bekendgemaakte Algemeen Reglement, kan zij deze vergoeding voor de 
strafrechter vorderen.

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reiziger zonder geldig vervoerbewijs - Algemeen 
Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.) - Forfaitaire 
schadevergoeding - Strafrechter - Bevoegdheid

- Art. 13 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten
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8 oktober 1998C.95.0181.N AC nr. ...

De voorschriften vervat in het algemeen reglement voor arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar of 
van het werk en beroepsziekten (A.R.P.S.) bundel 572 van het statuut van het personeel van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen zijn geen wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personeelsstatuut - Algemeen reglement voor 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar of van het werk en de beroepsziekten - (A.R.P.S.) bundel 572 - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Wet 23 juli 1926 tot oprichting der Belgische spoorwegen

21 april 1997S.96.0173.F AC nr. ...

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is bestemd om de bijdrage van de Staat in de 
financiering van het door de N.M.B.S.  wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen;  zij strekt 
er niet toe aan de werknemers een economisch voordeel te verschaffen en zij vormt voor hen geen vergoeding 
van beroepsuitgaven.

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Tarieven - Sociale abonnementen - Deficit - 
Werkgeversbijdrage - Aard

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

De bijdrage die bij de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden aan de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de 
weddetoelage die wordt betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting.

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Tarieven - Sociale abonnementen - Deficit - 
Werkgever - Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidieerde inrichtingen - Weddetoelagen - Personeel

- Artt. 25, 29 en 36 Wet 29 mei 1959

- Art. 1 Wet 27 juli 1962

2 december 1996S.95.0138.F AC nr. ...

Het personeel van de nationale maatschappij van buurtspoorwegen viel niet onder het toepassingsgebied van 
de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende 
het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, en evenmin onder de in het 
Paritair Comité voor het vervoer gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 28 feb. 1977 betreffende het 
statuut van de vakbondsafvaardigingen in de vervoerondernemingen van openbare en speciale 
autobusdiensten en autocardiensten, die algemeen verbindend werd verklaard bij K.B. 16 nov. 1977.

 - Buurtspoorwegen - Collectieve arbeidsovereenkomst - Statuut van de vakbondsafvaardigingen - Toepassingsgebied

- Artt. 1, 2 en 17.c CAO 28 feb. 1977, verbindend verklaard bij KB 16 nov. 1977

- Artt. 1134 en 1165 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1, eerste lid, B Wet 16 maart 1954

- Art. 2, § 3.1 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Het personeel van de nationale maatschappij van buurtspoorwegen viel niet onder toepassing van de in de 
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten of van de op basis van de wet van 5 dec. 
1968 ingestelde paritaire comités.~

 - Buurtspoorwegen - Collectieve arbeidsovereenkomst - Toepassingsgebied

- Art. 1, eerste lid, B Wet 16 maart 1954

- Art. 2, § 3.1 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

5 november 1996P.95.1122.N AC nr. ...

De term "tarieven" in artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891 op de vervoerovereenkomst, zoals het werd 
vervangen bij artikel 165, 2°, van de wet van 21 maart 1991, betekent niet enkel de toepasselijke 
vervoerprijzen, maar eveneens de voorwaarden onder dewelke deze vervoerprijzen worden aangerekend en 
die hiermee één geheel vormen.~

 - Personenvervoer in binnenlandse dienst - Tarieven
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Het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de 
spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse 
dienst" in de zin van artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891, zoals het werd vervangen bij artikel 165, 2°, 
van de wet van 21 maart 1991.~

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Tarieven - Begrip - Algemeen Reglement toepasselijk 
op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.)

Uit het feit dat het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de 
instellingen van de spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer 
in binnenlandse dienst" in de zin van artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891, zoals het werd vervangen bij 
artikel 165, 2°, van de wet van 21 maart 1991, volgt dat de bekendmaking van dit Algemeen Reglement met 
(enkel) bericht in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig is.

 - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de 
personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.) - Bekendmaking - Belgisch Staatsblad - Bericht

OPENBARE DIENST

4 maart 2004C.01.0476.N AC nr. 122

Grondwerken worden eveneens als aanverwante werken beschouwd behorend tot de werkzaamheden van de 
aannemers die onder het "Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw" ressorteren er waarvoor zij aan dat 
centrum een bijdrage verschuldigd zijn (1). (1) Zie Cass., 1 maart 1990, AR 6966, nr 396; zie ook Flamme M.-A. 
en Flamme Ph.Les centres de recherches routières principalement dans l'industrie de la construction", 
Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1980, 135 e.v., (165) nrs 30 (en de voetnoot 2) en 32. Het O.M. deelde de 
genuanceerde opvatting in het bestreden arrest dat, na te hebben aanvaard dat een deel van de grondwerken 
verband hield met de wegenwerken, oordeelde dat eiseres niet bewees gerechtigd te zijn op het aanrekenen 
van bijdragen, berekend op de totaliteit van die werken. Het meende dat het onderdeel uitging van een 
onjuiste premisse, namelijk dat de aanleg van die parking op zichzelf een grondwerk was, zonder dat zijn 
noodzakelijk verband met de aanleg van het plein (als daarmee verwant werk) gelegd werd.

 - Opzoekingscentrum voor de wegenbouw - Artikelen 2 en 4, K.B. 5 mei 1952 - Aannemers die onder het centrum 
ressorteren - Verplichting tot bijdrage - Aanverwante werken - Grondwerken

- Artt. 2 en 4 KB 5 mei 1952

Het aanleggen van een ondergrondse parkeerplaats onder een plein of openbare weg is een aanverwant werk, 
althans in zoverre het gaat om ruwbouw en specifieke verhardingswerken.

 - Opzoekingscentrum voor de wegenbouw - Artikel 2, K.B. 5 mei 1952 - Aanverwante werken - Plein - Openbare weg - 
Ondergrondse parkeerplaats - Aard

- Art. 2 KB 5 mei 1952

12 februari 2004C.01.0248.N AC nr. 77

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 12 feb. 2004, AR C.01.0248.N, AC, 2004, nr ...

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Doel

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst strekt er alleen toe de bestendigheid 
van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren en houdt niet noodzakelijk in dat de 
dienstverlening waarop de burger aanspraak kan maken ononderbroken of permanent moet zijn (1), ook al 
moeten de verplichtingen van de overheid getoetst worden aan de normen van behoorlijk bestuur. (1) Zie de 
conclusie O.M.

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Doel

8 november 2001C.99.0159.N AC nr. ...
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Het begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan", die de kosten van opgelegde wijzigingen aan leidingen 
moet ten laste nemen, heeft betrekking op de Staat, de provinciën, de gemeenten, de verenigingen van 
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut die de 
beschikking over de leiding hebben die zij of een rechtsvoorganger als opdrachtgever hebben aangelegd (1). 
(1) Zie cass., 17 januari 1992, A.R. 7400, nr 254 en 27 maart 1998, A.R. C.97.0063.F, nr 172. De wet van 17 
januari 1938 is opgeheven, voor wat het transport van gas betreft, bij artikel  21 van de wet 12 april 1965 (B.S., 
7 mei 1965).

 - Leidingen - Wijzigingen - Kosten - Aanneming die de aanleg heeft gedaan - Begrip - Wet 17 jan. 1938

- Enig art. Wet 17 jan. 1938

14 september 1999P.98.0266.N AC nr. ...

Maakt zich niet schuldig aan knevelarij de openbare officier, ambtenaar of met een openbare dienst belaste 
persoon als hij het door hem ontvangen loon, dat het wettelijk tarief te boven gaat, niet als wettelijk 
verschuldigd heeft voorgesteld en als degene die dat loon betaalt ook niet in de waan verkeert dat het 
wettelijk verschuldigd is.~

 - Openbare officier - Ambtenaar - Knevelarij

- Art. 243 Strafwetboek

28 januari 1999C.97.0333.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst belet als zodanig het beslag op de 
goederen van een publieke persoon slechts in zoverre hierdoor de continuïteit van de openbare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter kan zijn beslissing dat het beslag de continuïteit van de openbare 
dienst niet in het gedrang brengt, niet uitsluitend gronden op de bescheiden omvang van de schuld en op de 
redenen waarom die schuld niet vrijwillig is betaald door de publieke persoon.~

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Goederen van een publieke persoon - Beslag - Wettigheid - Criteria - Verstoring 
van de continuïteit

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, volgens hetwelk in de regel, de 
goederen van een publieke persoon niet vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, 
bedoelt alleen het blijvend karakter van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.~

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Doel

7 december 1998S.97.0165.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. J.-F. LECLERCQ, cass. 7dec. 1998, AR S.97.0165.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling

24 april 1998C.97.0252.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 24 april 1998, AR C.97.0252.F en C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, I, 
nr. ...~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Gedwongen tenuitvoerlegging - Werken in plaats van een 
publiek rechtspersoon - Wettigheid - Criteria

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Doel

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst belet niet dat een rechter een privaat 
rechtspersoon toestemming kan geven om in de plaats van een publiek rechtspersoon bepaalde werken uit te 
voeren, indien de aanbevolen werken de continuïteit van de openbare dienst niet in het gedrang brengen.~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Gedwongen tenuitvoerlegging - Werken in plaats van een 
publiek rechtspersoon - Wettigheid - Criteria

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, krachtens hetwelk de goederen van 
een publiek rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, 
heeft alleen tot doel de duurzaamheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.~

 - Continuïteit - Algemeen rechtsbeginsel - Doel
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27 maart 1998C.97.0063.F AC nr. ...

De kosten van de in het belang van de wegen van de Staat opgelegde werken m.b.t. de wijziging van de 
leidingen, kunnen maar ten laste worden gelegd van de concessiehoudende gemeente als zij die leidingen 
heeft aangelegd.~

 - Leidingen - Wijziging in het belang van de wegen - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan

16 maart 1998S.97.0097.N AC nr. ...

De bijzondere toelagen en jaarvergoedingen worden uitgesloten van de berekeningsbasis van de sociale 
zekerheidsbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden uit de openbare sector die uitsluitend 
bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector 
geneeskundige verzorging.

 - Vastbenoemd overheidspersoneel - R.S.Z. bijdrageregeling - Toepassingsgebied - Bijzondere toelage en jaarvergoeding

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

OPENBARE INSTELLING

9 september 2004C.03.0183.F AC nr. 396

Het arrest dat oordeelt dat de Belgische Staat de lasten moet dragen betreffende de uitvoering van een 
aannemingsovereenkomst die in naam van de Staat gesloten is, op grond dat die overeenkomst gesloten is 
door de Minister van Openbare Werken en deze de Regie der Gebouwen vertegenwoordigt en beheert, 
schendt de artt. 2, 3 en 20, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der 
Gebouwen.

 - Regie der Gebouwen - Aanneming van diensten in naam van de Staat - Overeenkomst gesloten door de Minister van 
Openbare Werken - Wanuitvoering van de overeenkomst - Aansprakelijkheid

- Artt. 2, 3 en 20, § 1 Wet 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

18 maart 2002S.01.0157.N AC nr. 187

De bevoegdheid om namens de instelling op te treden voor de gewone rechtscolleges, waaronder de 
arbeidsgerechten, behoort toe aan de persoon belast met het dagelijks beheer; deze laatste mag deze 
bevoegdheid niet overdragen aan één of meer leden van het personeel (1). (1) Zie cass., 18 sept. 2000 (AR nr 
S.00.0004.N, nr 475).

 - Instellingen van openbaar nut - Sociale zekerheid - Sociale voorzorg - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Beheer - 
Geschillen - Gewone rechtscolleges - Vertegenwoordiging - Bevoegdheid - Bevoegdheidsdelegatie

- Art. 10, zevende en achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar 
nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Het beheerscomité kan in zijn huishoudelijk reglement niet rechtsgeldig de persoon belast met het dagelijks 
beheer ertoe machtigen zijn bevoegdheid om namens de instelling op te treden voor de gewone 
rechtscolleges over te dragen aan één of meerdere leden van zijn personeel.

 - Instellingen van openbaar nut - Sociale zekerheid - Sociale voorzorg - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Geschillen - 
Gewone rechtscolleges - Vertegenwoordiging - Bevoegdheid - Bevoegdheidsdelegatie - Beheerscomité - Huishoudelijk 
reglement - Machtiging - Ongeldig

- Artt. 10, vierde en zesde t.e.m. achtste lid, en 19, 5° Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de 
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

18 september 2000S.00.0004.N AC nr. ...

De bevoegdheidsdelegatie om op te treden voor de administratieve rechtscolleges in de geschillen omtrent de 
rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid is niet uitsluitend van toepassing op de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening.

 - Instellingen van openbaar nut - Sociale zekerheid - Sociale voorzorg - Beheer - Geschillen - Delegatiebevoegdheid - 
Administratieve rechtscolleges - Toepassingsgebied

- Artt. 1 en 10, achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en sociale voorzorg
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1 december 1994C.94.0173.F AC nr. ...

Het terugvorderen van de door de verordeningen van de Europese Gemeenschap in de sector melk en 
zuivelprodukten opgelegde heffingen behoort tot de bevoegdheid van de Nationale Zuiveldienst.~

 - Specialiteitsbeginsel - Nationale Zuiveldienst - Heffingen opgelegd bij de verordeningen van de Europese Gemeenschap - 
Opdracht - Grenzen

- Art. 2 KB 15 jan. 1938

- Art. 2 Wet 15 jan. 1938

17 november 1994C.94.0004.F AC nr. ...

Het woord "statuut" in het op het Nationale Kas voor Beroepskrediet toepasselijk artikel  11, §4, van de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, moet worden opgevat 
in de ruime betekenis van "rechtspositie" waarbij het de beheersorganen van de betrokken instelling niet 
verboden is het personeel onder een contractuele regeling te plaatsen; elke persoon die, binnen de perken van 
de organieke personeelsformatie, zijn diensten aan de Nationale Kas voor Beroepskrediet verleent in het kader 
van een arbeidsovereenkomst en uit dien hoofde de hoedanigheid heeft van personeelslid van die instelling 
waarop het personeelsstatuut van toepassing is, staat onder een contractuele regeling.~

 - Nationale Kas voor Beroepskrediet - Personeel - Rechtspositie

 - Nationale Kas voor Beroepskrediet - Personeel - Statuut

OPENBARE ORDE

9 september 2004C.03.0492.F AC nr. 399

In de regel vallen toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn geworden, niet onder de 
nieuwe wet, ook al is deze van openbare orde.

 - Wetten - Werking in de tijd - Draagwijdte - Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht 
heeft - Wet van openbare orde

10 april 2003C.02.0220.F AC nr. 243

Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van hetzelfde geschil, is 
gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en dus voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (1). (1) 
Cass., 10 maart 1997, AR S.96.0137.N, nr 134.

 - Rechterlijke organisatie - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

16 december 2002S.02.0065.N AC nr. 674

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de berekening van uitkeringen zijn van openbare orde (1). 
(1) Zie Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr 6697, nr 111.

 - Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende berekening van uitkeringen

13 december 2002C.99.0485.N AC nr. 671

De bepaling dat de kosten van het wegnemen van lijnen en steunen voor elektriciteitsvoorziening ten laste 
vallen van hem die ze heeft aangebracht betreft niet de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap, 
noch legt ze de juridische grondslagen vast waarop de economische orde of de morele orde van de 
samenleving berust en is dus niet van openbare orde (1), zodat ze niet verbiedt dat ervan bij overeenkomst 
wordt afgeweken (2). (1) Zie Cass., 10 maart 1994, A.R. 9669, nr 114. (2) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. 7584, nr 
175 (m.b.t. artikel  18 Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening).

 - Begrip - Elektriciteitsvoorziening - Lijnen - Steunen - Wegname - Kosten - Aard - Overeenkomst - Verenigbaarheid

- Art. 16, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

12 november 2002P.02.0095.N AC nr. 598
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De krachtens artikel 50, § 1, Jeugdbeschermingswet verrichte onderzoeken hebben geen ander doel dan het 
bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de geschikte middelen voor zijn opvoeding of 
behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn belangen, en mogen niet worden aangewend voor andere 
doeleinden, zoals de beoordeling van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders (1); deze regel is van 
openbare orde en moet door de rechter desgevallend ambtshalve worden aangevoerd. (1) Cass., 19 mei 1993, 
A.R. P.93.0149.F, nr 247.

 - Jeugdbescherming - Onderzoek met betrekking tot persoonlijkheid en milieu van minderjarige - Aanwending van die 
stukken - Wettigheid

- Art. 55 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

17 juni 2002S.99.0144.F AC nr. 363

Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering is niet van openbare orde of van 
dwingend recht (1). (1) Cass., 26 okt. 1981, AR. 6382 (A.C, 1981-82, nr. 139); 23 mei 1985, AR. 7184, nr 576; 1 
okt. 1990, AR. 7069, nr. 49.

 - Begrip - Nieuwe vordering - Vordering - Uitbreiding - Wijziging

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

29 april 2002S.01.0035.F AC nr. 259

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 29 april 2002, AR S.01.0035.F, AC 2002, nr ...

 - Internationale openbare orde - Begrip - Vonnis gewezen door een buitenlandse rechtbank

Naar recht verantwoord  is het arrest dat beslist dat de echtgenoot, ingevolge de in de Marokkaanse wet 
bestaande verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste echtgenote gescheiden te zijn, wanneer 
het, ofschoon het toegeeft dat er in de Marokkaanse wet, in overeenstemming waarmee de huwelijksband is 
ontbonden, een discriminatie blijft bestaan t.a.v. de Marokkaanse echtgenote, beslist dat de rechter in 
concreto en niet in abstracto dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is met de Belgische 
openbare orde, dat ten deze vaststaat dat de eerste echtgenote met de verstoting heeft ingestemd en dat niet 
kan worden staande gehouden dat bij de procedure tot verstoting de Belgische wet is overtreden, aangezien 
de echtgenoten, die van Marokkaanse nationaliteit zijn, gehuwd zijn in Marokko waar de eerste echtgenote al 
langer dan twintig jaar woont (1). (1) Zie concl. O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

 - Marokkaanse beslissing - Verstoting - Internationale openbare orde

- Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

Onder openbare orde in de zin van artikel  570, tweede lid, 1°, Ger.W. wordt de Belgische internationale 
openbare orde verstaan (1). (1) Zie concl. O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.

 - Internationale openbare orde - Begrip - Vonnis gewezen door een buitenlandse rechtbank

- Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...

 - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Algemeen belang van de gemeenschap - Gewest - Gemachtigd ambtenaar - 
Onderscheid

Krachtens artikel  155, § 1, W.W.R.O.S.P., dat de openbare orde raakt, wordt de vrijwaring van het algemeen 
belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking van een goede ruimtelijke ordening, niet aan het 
Gewest zelf toevertrouwd maar aan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt 
(1). (1) Zie concl. O.M.

 - Stedenbouw - Herstelmaatregelen - Algemeen belang van de gemeenschap - Gewest - Gemachtigd ambtenaar - 
Onderscheid

- Art. 155, § 1 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

12 december 2001P.01.1236.F AC nr. ...

Het bepaalde in artikel  4 V.T.Sv. raakt de openbare orde (1). (1) Cass., 23 april 1997, A.R. P.97.0057.F, nr. 198.

 - Bevoegdheid en aanleg - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Strafrechter - Bevoegdheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 december 2001C.99.0119.N AC nr. ...
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Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 6 dec. 2001, AR C.99.0119.N, nr...

 - Bepalingen van de wet van 22 jan. 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen - Wettelijke bepalingen 
die de openbare orde raken

De bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 
raken in beginsel de openbare orde (1). (1) Zie Cass., 20 december 1974, AC, 1975, 474, wat de bepalingen 
betreft van de wet van 30 juli 1971 betreffende de economische reglementering en de prijzen

 - Bepalingen van de wet van 22 jan. 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen - Wettelijke bepalingen 
die de openbare orde raken

19 maart 2001S.00.0129.N AC nr. ...

De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor 
dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de 
strafvordering wordt gesteld omdat het strafvonnis, t.o.v. de afzonderlijk ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de 
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn (1). (1) Zie cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr 388.

 - Burgerlijke rechtsvordering - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de 
burgerlijke rechtsvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 november 2000S.00.0065.N AC nr. ...

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare orde, zodat de partijen in een vonnis als 
bedoeld in artikel  24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van 
zulk vonnis slechts in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis van 
hoger beroep (1). (1) Zie cass., 17 oktober 1988, A.R. nr 8311, nr 91; 23 april 1990, A.R. nr 8759, nr 492; vgl. 
cass., 4 sept. 2000, A.R. nr S.00.0024.N, nr ... .

 - Arbeidsongeval - Vergoeding - Wettelijke bepalingen - Openbare orde

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

13 november 2000S.00.0064.N AC nr. ...

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een 
ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming betreffen de openbare orde.

 - Sociale verkiezingen - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Wettelijke bepalingen - Aard

- Art. 49, tweede lid, 1° Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Art. 14, § 1, tweede lid, 1° Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

17 mei 2000P.00.0087.F AC nr. ...

Art. 29bis W.A.M.-wet, dat strekt tot bescherming van bepaalde slachtoffers van wegverkeersongevallen 
waarin een motorrijtuig betrokken is, of van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het 
RIZIV, raakt de openbare orde.

 - Verzekering - W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet 1989 - Artikel 29bis - Aard

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

10 mei 2000P.00.0730.F AC nr. ...

De regel volgens welke degene die een wraking wil voordragen, dit moet doen voor de aanvang van de 
pleidooien, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan, is van openbare orde (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 
1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS.

 - Wraking - Strafzaken - Verzoekschrift - Neerlegging op de griffie - Termijn

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 2000C.98.0338.N AC nr. ...
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De vraag of de vordering van een schuldeiser onderworpen is aan de gelijkheidsregel bij faillissement dan wel 
zonder onderworpen te zijn aan de  percentenregeling rechtstreeks door de curator moet worden betaald, 
wordt geregeld door beginselen van dwingend recht.

 - Beginselen van dwingend recht - Schuldvorderingen bij faillissement - Vraag of de gelijkheidsregel toepasselijk is

- thans artt. 46 en 108 Wet 8 aug. 1997

- Artt. 561 en 572 Wet 18 april 1851

21 december 1999P.97.0858.N AC nr. ...

De strafrechter bij wie een telastlegging van misbruik van vertrouwen aanhangig is gemaakt, gedraagt zich, 
wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of 
de uitlegging betwist wordt, naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; artikel  1341 B.W. is noch van openbare orde noch van dwingend recht.

 - Artikel 1341 B.W. - Bepalingen noch van openbare orde noch van dwingend recht

- Art. 491 Strafwetboek

- Art. 1341 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15 en 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 december 1999S.98.0151.F AC nr. ...

De bepalingen die het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel vaststellen, raken 
de openbare orde.

 - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Toepassingsgebied - Aard van de wet

- Artt. 1 en 1bis Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

2 december 1999F.99.0004.N AC nr. ...

De vraag of de directeur en na hem het hof van beroep in het kader van artikel  277, § 3, W.I.B. mag 
onderzoeken of bepaalde inkomsten belastbaar zijn, belangt de objectieve vereisten van de geldigheid van de 
aanslag aan en is essentieel voor de juiste heffing van belastingen : zij is derhalve van openbare orde.

 - Inkomstenbelastingen - Ontheffing van ambtswege - Inkomsten - Onderzoek naar hun belastbaarheid

18 oktober 1999S.98.0085.F AC nr. ...

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet waarin de voorwaarden worden bepaald voor het bestaan van 
een arbeidsongeval, raken de openbare orde.

 - Arbeidsongeval - Bestaan - Voorwaarden - Bepalingen - Aard van de wet

- Art. 6, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

25 juni 1999C.96.0282.N AC nr. ...

De vraag of op grond van artikel  307 W.I.B. (1964) rente verschuldigd is betreft de invordering van de 
belastingen en raakt aldus de openbare orde.

 - Inkomstenbelasting - Wetsbepaling betreffende de invordering

- thans art. 417 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 307 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 maart 1999F.95.0104.N AC nr. ...

De appèlrechters die oordelen dat een overeenkomst van overdracht van een apotheek tegen een door de 
partijen overeengekomen prijs aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen gelet op de schending van 
een regel die de openbare orde aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal vlak, schenden niet de verbindende 
kracht van de overeenkomsten en de regel van de tegenwerpelijkheid van de overeenkomsten.~

 - Inkomstenbelastingen - Bewijsvoering - Overdracht van apotheek - Overeenkomst - Schending van regel van openbare 
orde - Tegenwerpelijkheid aan het Bestuur

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

28 januari 1999C.97.0332.F AC nr. ...
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De bepalingen inzake de overdracht van de Staat naar de Gewesten van de rechten en verplichtingen die, 
inzake vervoer, rechtstreeks de wegen en hun aanhorigheden betreffen, zijn van openbare orde.~

 - Bijzondere Wet van 8 aug. 1980 - Bijzondere Wet van 16 jan. 1989 - Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen 
en Gewesten - Vervoer - Wegen en aanhorigheden - Overgedragen verplichtingen

- Artt. 57, §§ 2, 4 en 5, en 85 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 6, § 1, X, 1° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

1 december 1997S.97.0054.N AC nr. ...

De bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comité's voor 
veiligheid en hygiëne heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid 
te geven hun opdracht in de onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledig vrijheid van de 
werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen; die wettige 
bescherming is in het algemeen belang ingevoerd en raakt de openbare orde.~

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Bijzondere bescherming - Gezondheids- en 
veiligheidswet - Aard

- Art. 1bis, §§ 2 tot 8 Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...

T.a.v. een verzoek tot wraking van een rechter in strafzaken is de regeling wat de vormvoorschriften betreft 
substantieel en van openbare orde; dit geldt ook zowel wat het tijdstip betreft waarop de wraking moet 
worden voorgedragen als wat de termijnen betreft binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan.~

 - Strafzaken - Wraking - Vormvoorschriften en termijnen

- Artt. 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk Wetboek

23 april 1997P.97.0057.F AC nr. ...

Het bepaalde in artikel  4 V.T.Sv. raakt de openbare orde.~

 - Burgerlijke rechtsvordering - Artikel 4, V.T.Sv.

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 maart 1997S.96.0137.N AC nr. ...

De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat deze uitspraak gewezen werd 
door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt reeds kennis nam van de zaak, 
is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentiëel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen.~

 - Rechterlijke organisatie - Rechtscollege - Samenstelling - Vroegere kennisname - Verbod

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1997S.96.0097.F AC nr. ...

De wetgeving en reglementen inzake de tegemoetkomingen aan mindervaliden raken de openbare orde en de 
rechter is verplicht de door artikel  50, W. 30 dec. 1992, in artikel  13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, 
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als de Belgische Staat, Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie, geen melding heeft gemaakt van een nieuwe wetgeving.~

 - Mindervaliden - Tegemoetkomingen

- Art. 21, eerste lid, 1° KB 6 juli 1987

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

6 februari 1997C.96.0048.F AC nr. ...

De bepaling van artikel  13 (2), van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek 
betreffende de controles aan de Belgisch-Franse grens, de gemeenschappelijke stations en de 
uitwisselingsstations, ondertekend op 30 maart 1962 te Brussel raakt de openbare orde niet.

 - Internationale Verdragen - Belgisch-Franse grens - Gemeenschappelijke stations en uitwisselingsstations - Controles - 
Overeenkomst tussen België en Frankrijk - Overeenkomst van 30 maart 1962 - Artikel 13 (2)
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- Art. 13 (2) Belgisch-Franse Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 30 maart 1962

4 februari 1997P.95.1267.N AC nr. ...

Doordat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafrechter van openbare orde is, staat het de beklaagde 
niet te kiezen of zijn handelen door beroepsmagistraten of door gezworenen zal worden beoordeeld.~

 - Rechtbanken - Strafzaken - Bevoegdheid - Ratione materiae - Gevolg - Beklaagde - Rechtspleging

9 januari 1997C.96.0080.F AC nr. ...

Wanneer de partij op wier verzoek een betekening verricht wordt, de gekozen woonplaats kent van degene 
aan wie betekend wordt, dient die partij het exploot op die plaats te doen betekenen; het betreft hier geen 
mogelijkheid maar een verplichting die bovendien van openbare orde is.~

 - Betekeningen en kennisgevingen - Keuze van woonplaats - Betekening aan de gekozen woonplaats

- Art. 40, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N - C.96.0280.N, AC, 1996, nr ...~

 - Rechterlijke organisatie - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak

Het verbod voor de rechter om kennis te nemen van een zaak waarvan hij vroeger bij het uitoefenen van een 
ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald bij artikel  292, tweede lid van het Ger.W., is gegrond 
op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling; het raakt aldus de 
openbare orde.~

 - Rechterlijke organisatie - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

13 november 1995S.95.0050.F AC nr. ...

De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar gedaan, stuit de 
verjaring; gaat het om een verjaring die de openbare orde raakt, dan is die regel echter alleen van toepassing 
als een uitdrukkelijke bepaling daarin voorziet.~

 - Verjaring - Burgerlijke zaken - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Stuiting - Oorzaak van 
stuiting - Toepassingsgebied

- Artt. 6, 2220 en 2248 Burgerlijk Wetboek

20 september 1995P.95.0272.F AC nr. ...

Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de tussenkomst tot het verkrijgen 
van een veroordeling niet ontvankelijk is in hoger beroep, nu artikel  812, tweede lid, Ger.W. de openbare orde 
niet raakt.~

 - Niet-ontvankelijkheid niet van openbare orde - Tussenkomst in hoger beroep

18 september 1995S.95.0002.F AC nr. ...

De bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de omzetting van de rente in kapitaal regelen, betreffen 
de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling en raken derhalve de openbare orde.~

 - Vergoeding - Bepalingen - Omzetting van de rente in kapitaal - Arbeidsongeval

- Art. 12 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 45, 45bis en 45ter Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

18 september 1995S.95.0017.F AC nr. ...

De bepaling inzake verjaring van de rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de 
ziektekostenverzekering raakt de openbare orde.~

 - Verjaring - Verstrekkingen - Rechtsvordering tot betaling - Ziektekostenverzekering - Ziekte- en invaliditeitsverzekering

- Art. 106, § 1, 1e lid, 3°, 2e lid en 3e lid, 2e zin KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen
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30 mei 1995P.94.1098.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met name ingevolge telefoontap, 
verkregen bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving 
de gebruikte wijze van verkrijging van bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische 
openbare orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, 
dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.~

 - Vereisten - Regelmatigheid - Bewijsvoering - Telefoontap in het buitenland - Strafzaken

17 februari 1995C.93.0124.N AC nr. ...

De betwisting of bij vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet de opdracht heeft en dus 
al dan niet de hoedanigheid heeft om de ontbinding van een overeenkomst te vorderen, raakt de openbare 
orde niet en moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht.~

 - Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting

- Art. 1985 Burgerlijk Wetboek

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

2 februari 1995C.94.0134.F AC nr. ...

Niet strijdig met de openbare orde is de bepaling van de individuele verzekeringsovereenkomst waarbij, met 
verwijzing naar de arbeidsongevallenwetgeving, de gevallen waarin het ongeval aan de grove fout van de 
getroffene te wijten is, niet van dekking worden uitgesloten.~

 - Grove fout van de verzekerde - Individuele verzekeringsovereenkomst met gewaarborgde vergoeding - 
Verzekeringsovereenkomst

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

9 januari 1995S.94.0053.F AC nr. ...

De wetgeving en reglementen inzake de tegemoetkomingen aan minder-validen (gehandicapten) raken de 
openbare orde.~

 - Tegemoetkomingen - Mindervaliden

7 december 1994P.94.0575.F AC nr. ...

De regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten raken de openbare orde zowel wat de burgerlijke 
rechtsvordering als wat de strafvordering betreft.~

 - Regels betreffende de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering

2 november 1994P.94.0143.F AC nr. ...

De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken de openbare orde, zodat de 
rechtbanken, waaronder de correctionele rechtbank, verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te 
onderzoeken.~

 - Rechtbanken - Bevoegdheid

20 oktober 1994C.93.0485.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken raakt het gezag van het rechterlijk gewijsde, in de regel, de openbare orde niet.~

 - Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde

- Art. 27 Gerechtelijk Wetboek

OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN

3 februari 2004P.03.1427.N AC nr. 56

Onder tentoonstellen of verspreiden in de zin van artikel 383bis, § 1 , Strafwetboek, moet eveneens worden 
begrepen het aanleggen op een website van hyperlinks naar zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of 
andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij 
minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld.
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 - Tentoonstellen of verspreiden van zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers - Aanleggen van 
hyperlinks

OPENBARE WERKEN

8 oktober 2004C.03.0619.N AC nr. 468

Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende voor rekening van de Staat, 
wordt vereist dat de dagvaarding betekend wordt binnen de wettelijke termijn, hetzij aan de Staat, hetzij aan 
het Wegenfonds, maar wordt niet vereist dat de dagvaarding zou betekend worden binnen dezelfde termijn 
aan het Wegenfonds.

 - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Werken voor rekening van de Staat - Dagvaarding - Betekening - 
Vereiste

- Artt. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds

- Art. 18, § 2 MB 10 aug. 1977

22 april 2004C.01.0505.N AC nr. 212

Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te nemen die veroorzaakt 
worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende 
uitrustingen van de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is 
van het openbaar domein waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich 
bevinden, dienen verstaan te worden de water-, gas- en elektriciteits-, radio-, teledistributie- en 
telecommunicatie-inrichtingen van openbaar nut of enige andere inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens 
de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige 
zuurstof, pekel, natronloog en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1987, AR 
5376, nr 654 en R.W., 1987-88, 470 en 14 mei 1998, AR C.95.0105.N, nr 251; zie ook de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
Gedr. St., Kamer, nr 1287/1-89/90, p. 61.

 - Telecommunicatie - Openbaar telecommunicatienet - Wijziging van de uitrusting - Kosten - Aanvraag door een inrichting 
van openbaar nut - Geen beheerder van het openbaar domein

- Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

9 maart 2000C.96.0450.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van artikel  2, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 9 aug. 1955 betreffende het 
Wegenfonds, volgt dat de aldaar bedoelde werken aan autosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het 
Wegenfonds worden uitgevoerd, voor rekening van de Staat worden uitgevoerd, zodat de onderaannemer die 
werken uitvoert in opdracht van het Wegenfonds zich kan beroepen op het voorrecht, toegekend bij de wet 
van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen.

 - Wegenfonds - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht van de onderaannemer - Werken voor 
rekening van de Staat

- Art. 2 Wet 3 jan. 1958

14 mei 1998C.95.0105.N AC nr. ...

Als het Vlaamse Gewest werken uitvoert op zijn openbaar domein en hierdoor leidingen van Belgacom 
(voorheen R.T.T.) moeten verplaatst worden, zijn in de regel de verplaatsingskosten van die leidingen ten laste 
van Belgacom (R.T.T.) en de omstandigheid dat die werken betrekking hebben op een aan een gemeente 
toebehorende riolering langs welke de afwatering van de openbare weg geschiedt, doet hieraan niets af.

 - Telegraaf en telefoon - Belgacom (voorheen R.T.T.) - Verplaatsing van leidingen - Kosten

- Artt. 6 en 10 Wet 13 okt. 1930

OPLICHTING

13 mei 2003P.01.1464.N AC nr. 290
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De uitgifte van een cheque zonder dekking kan een listige kunstgreep zijn in de zin van artikel  496 Sw., zelfs 
wanneer de trekker die de cheque uitschrijft geen andere arglistigheid heeft aangewend om de begunstigde te 
doen geloven aan het bestaan van een denkbeeldig krediet (1). (1) Cass., 4 nov. 1974, AC, 1975, 288; 30 mei 
1988, AR nr 5858, nr 594; R.W., 1988-1989, 715 en de noot B. Spriet.

 - Listige kunstgreep - Uitgifte van cheque zonder dekking

- Art. 496 Strafwetboek

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

Het misdrijf van oplichting omvat drie constitutieve bestanddelen: het oogmerk om zich bedrieglijk andermans 
zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe, gevolgd door een afgifte of levering van 
de zaak, welke de benadeelde zonder de aangewende bedrieglijke middelen niet zou hebben afgegeven of 
geleverd (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1984, AR 3197, nr 274.

 - Constitutieve bestanddelen van het misdrijf

- Art. 496 Strafwetboek

 - Voorwerp van het misdrijf - Zaak die aan een ander toebehoort

- Art. 496 Strafwetboek

2 oktober 2001P.00.0133.N AC nr. ...

Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter oplegt, wanneer het misdrijf 
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de 
uitlegging betwist wordt, zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing 
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt voor het plegen van 
oplichting (1). (1) Cass., 14 december 1982, A.R. nr 7562, nr 224; zie Cass., 22 januari 1991, AR nr 4104, nr 264; 
du Jardin J. De prejudiciële geschillen in strafzaken", en "Recht en beweging", Liber Amicorum R. Victor, I, p. 
433 e.v.

 - Overeenkomst voorwerp van het misdrijf - Bewijsvoering - Toepasselijke regels

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

25 september 2001P.01.1091.N AC nr. ...

Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te 
eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of 
schriftelijke beweringen, en gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat de 
dader niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in ontvangst heeft 
genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor 
in zijn hoofde alle strafbare bestanddelen van oplichting kunnen verenigd zijn (1). (1) Zie Cass., 14 juni 1988, 
A.R. nr. 2436, AC 1987-88, nr. 625; 7 februari 1990, A.R. nr. 7829, AC 1989-90, nr. 350; 9 maart 1993, A.R. nr. 
6060, nr. 133; 13 september 1994, AC P.92.7045.N, nr. 372; 22 september 1999, A.R. P.99.0508.F, nr. 477; 14 
november 2000, A.R. P.00.1231.N, nr. 620.

 - Dader - Bestanddelen

- Artt. 66 en 496 Strafwetboek

Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet bepaalde vorm van 
medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting betreft, het niet opzet om zelf bedrieglijk 
andermans zaak toe te eigenen, maar om zijn medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet alle 
omstandigheden betreffen die van het feit een strafbaar feit maken (1). (1) Zie Cass., 13 december 1978, AC 
1978-79, 437; 8 mei 1979, AC 1978-79, 1062; 18 mei 1993, A.R. nr. 6359, nr. 244; 19 september 1995, A.R. 
P.94.0377.N, nr. 388; 24 maart 1998, A.R. P.96.1683.N, nr. 164; 12 mei 1998, A.R. P.98.0485.N, nr. 246; 23 
december 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.

 - Mededader - Bestanddelen

- Artt. 66 en 496 Strafwetboek

15 mei 2001P.99.1479.N AC nr. ...
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Het bij artikel 3, § 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
gestelde verbod om in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten aan te bieden, zonder 
vooraf door de Koning te zijn toegelaten en de nietigheid van de spijts dit verbod gesloten overeenkomst, 
waarvan de verzekeringsonderneming evenwel gehouden is de verplichting na te komen wanneer de 
verzekeringsnemer ze ter goeder trouw heeft gesloten, tasten het recht om vergoeding te vorderen van de 
toegebrachte schade wegens de oplichting, waartoe deze overeenkomst aanleiding gaf, niet aan.

 - Verzekeringsovereenkomst - Nietigheid - Schade - Burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 3, §§ 1 en 3 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 496 Strafwetboek

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

Nu de oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande heeft met de bekwaamheid van de 
benadeelde om het contract aan te gaan, dat zelf niet het voorwerp van de oplichting was, maar er slechts 
achteraf aanleiding toe gaf, heeft de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de 
door deze oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee.

 - Schade - Contract - Bekwaamheid om contract aan te gaan - Burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijkheid

- Artt. 1108, 1123, 1124, 1126 en 1131 Burgerlijk Wetboek

- Art. 496 Strafwetboek

6 februari 2001P.99.0612.N AC nr. ...

Oplichting door het gebruik maken van een valse hoedanigheid is het aannemen van een hoedanigheid met de 
bedoeling een derde te misleiden en hem het vertrouwen in te boezemen dat aan die hoedanigheid is 
verbonden (1). (1) Zie cass., 12 juni 1944, AC, 1944, 174 en 27 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 394.

 - Gebruik maken van valse hoedanigheid

- Art. 496 Strafwetboek

14 november 2000P.00.1231.N AC nr. ...

Het bewezen verklaren van oplichting vereist de vaststelling door de rechter van het voorhanden zijn, als 
constitutieve elementen, van het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, van de 
aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe en van een afgifte of levering die het gevolg is van die 
aanwending van bedrieglijke element, zonder dat hiertoe vereist is dat de strafrechter ook concreet de 
geleden schade vaststelt (1). (1) Zie Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111.

 - Constitutieve bestanddelen - Schade

- Art. 496 Strafwetboek

Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de bedrieglijke handelingen of van de 
materiële buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegdheid van de Belgische strafrechter (1). (1) Zie 
Cass., 14 juni 1988, AR 2436, nr 625, R.W. 1989-90, p. 385, met noot van SPRIET, B. "De lokalisatie van het 
misdrijf van oplichting".

 - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Artt. 3 en 496 Strafwetboek

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de Belgische rechtsmachten bevoegd zijn op grond van de 
vaststelling dat de in België aangewende prikkel beschouwt dient te worden als een onderdeel van het 
aangewende bedrieglijk middel, nu de bedrieglijke middelen die bij oplichting worden aangewend uit 
opeenvolgende handelingen kunnen bestaan waarvan sommige op een bepaalde plaats en de volgende op een 
andere worden uitgevoerd (1). (1) Zie Cass., 14 juni 1988, AR 2436, nr 625, R.W. 1989-90, p. 385, met noot van 
SPRIET, B. "De lokalisatie van het misdrijf van oplichting".

 - Constitutieve bestanddelen - Bedrieglijke middelen - Opeenvolgende handelingen in België en in het buitenland - 
Onderdelen van het aangewende bedrieglijk middel - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Toepassing

- Artt. 3 en 496 Strafwetboek

22 september 1999P.99.0508.F AC nr. ...

Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met 
een extern feit of enige handeling bedoeld om ze geloofwaardig te maken.

 - Bestanddelen - Listige kunstgrepen - Begrip - Leugenachtige verklaringen

P. 1764/30476-9-2016



- Art. 496 Strafwetboek

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

Een eenvoudige leugen die op zichzelf geen listige kunstgreep in de zin van artikel   496 Sw.  oplevert, kan de 
door voormeld artikel bedoelde kunstgreep uitmaken wanneer hij gepaard gaat met een door een beklaagde 
op touw gezette enscenering waardoor aan die leugen kracht en geloofwaardigheid wordt toegevoegd, en die 
determinerend is voor het bereiken van het doel, zich door die handelwijze gelden te doen overhandigen, of in 
combinatie wordt aangewend met een geheel van andere praktijken van een beklaagde die bedoeld zijn om 
misbruik te maken van het vertrouwen en anderen te misleiden, waarbij het gebruik van valse hoedanigheden 
slechts één van de praktijken is.

 - Bestanddelen - Listige kunstgreep

- Art. 496 Strafwetboek

15 april 1997P.97.0469.N AC nr. ...

Kunstgrepen die zijn aangewend nà de afgifte van de door het misdrijf beoogde gelden of waarden, kunnen in 
samenhang met andere een bestanddeel vormen van de oplichting, wanneer zij tot doel en tot gevolg hebben 
gehad dat het slachtoffer misleid werd omtrent de eerlijkheid van de verrichte handelingen, en het misdrijf 
aldus voltrokken werd.~

 - Bestanddelen - Listige kunstgrepen - Voltrekking van het misdrijf

- Art. 496 Strafwetboek

4 maart 1997P.96.1072.N AC nr. ...

Zo enkel leugenachtige beweringen werden vastgesteld, die niet gepaard gaan met feiten of omstandigheden, 
welke deze beweringen kracht bijzetten en ze geloofwaardig maken, kunnen deze beweringen op zichzelf geen 
listige kunstgrepen opleveren, die het misbruik van vertrouwen of van de lichtgelovigheid uitmaken.~

 - Bestanddelen - Leugenachtige bewering

- Art. 496 Strafwetboek

2 oktober 1996P.96.0807.F AC nr. ...

Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met 
een extern feit of enige handeling bedoeld om ze geloofwaardig te maken.~

 - Bestanddelen - Listige kunstgrepen - Begrip - Leugenachtige verklaringen

- Art. 496 Strafwetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Bij een kredietopening sluit het feit dat de kredietverlener de kredieten, binnen de daarin bepaalde grenzen, 
alleen werkelijk moet toekennen wanneer de begunstigde van de opening daarop een beroep doet, niet uit 
dat het misdrijf oplichting alleen door de toekenning van de kredietopening kan zijn voltrokken.

 - Voltrekken van het misdrijf - Toekennen van een kredietopening

- Art. 496 Strafwetboek

Onder het woord verbintenis verstaat artikel  496 Sw. elk geschrift waardoor een rechtsband kan ontstaan en 
dat kan dienen om iemand schade toe te brengen, ook al heeft de begunstigde, later, geen voordeel gehaald 
uit de te zijnen voordele tot stand gebrachte band.~

 - Afgeven van verbintenissen

OPSTAL (RECHT VAN)

15 juni 2001C.99.0007.N AC nr. ...
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Zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de hypotheekvestiging en die afbreuk doen 
aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser zijn aan deze niet tegenwerpelijk; de verkregen hypotheek 
strekt zich uit tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden 
aangebracht, ook indien deze zijn aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de 
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend (1). (1) Bonquet, J., Art. 103 Hyp.W., in Commentaar 
Voorrechten en Hypotheken, nr. 8; De Page, H., Traité VII, Bruylant 1957, nr. 522 en 580.

 - Met hypotheek bezwaarde eigendom - Aangebrachte verbeteringen - Samenloop - Tegenstelbaar karakter

- Art. 45 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

OVEREENKOMST

ALGEMENE BEGRIPPEN

17 september 2004C.02.0282.N AC nr. 418

Ook indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten, dient de geldigheid van de overeenkomst beoordeeld te worden op grond van de op het 
ogenblik van het totstandkomen ervan toepasselijke wet (1). (1) Zie Cass., 28 februari 2003, C.02.0603.N, nr ...; 
6 maart 2003, AR C.02.0132.F, nr ... .

Algemeen - Geldigheid - Nieuwe wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

6 maart 2003C.02.0132.F AC nr. 156

Een nieuwe wet is, in de regel, niet alleen van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van toepassing, 
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de lopende 
overeenkomsten (1). (1) Cass., 23 juni 2000, AR C.99.0436.F, nr 399.

Algemeen - Wetten - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

28 februari 2003C.00.0603.N AC nr. 141

In beginsel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of uitdrukkelijk toepassing ervan oplegt op de 
lopende overeenkomsten (1). (1) Cass., 14 feb. 2002, AR C.00.0350.N, nr...; 6 dec. 2002, AR C.00.0176.N, nr... .

Algemeen - Wetten - Werking in de tijd - Nieuwe wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

6 december 2002C.00.0176.N AC nr. 655

De wet van 23 november 1998 die artikel  1231 B.W. heeft ingevoerd, is ook van toepassing op de voor haar 
inwerkingtreding gesloten overeenkomsten (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2002, A.R. C.00.0350.N, nr ...; C. 
DelforgeEntre prudence et audace ...Réflexions sur la récente modification des dispositions du Code civil 
relatives à la clause pénale et aux intérêts moratoires", Rev. not. b., 1999 (594) 615; I. DemuynckDe nieuwe 
wet op de strafbedingen: het matigingsrecht gelegaliseerd" R.W. 1666-2000, 105, nr 1; P.WéryLa loi du 23 
novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires: fin de la 
crise de la clause pénale ou début de nouvelles incertitudes?", T.B.B.R. 1999 (222) 225; B. WyllemanDe nieuwe 
wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest" A.J.T., 1998-99, (701), nr 15.

Algemeen - Artikel 1231, B.W. - Werking in de tijd

14 februari 2002C.00.0350.N AC nr. 108
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In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen 
of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of de toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten (1). (1) Zie cass., 13 mei 1996, A.R. C.94.0210.F, nr 170; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Algemeen deel, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1969, nr 25, in het bijzonder p. 
72-73.

Algemeen - Wetten - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

23 februari 2001C.98.0447.N AC nr. ...

Wanneer een sanctie "van rechtswege" is bedongen in geval van vertraging in de uitvoering van de 
overeenkomst, dient de contractuele schuldeiser niet het bewijs te leveren van het feit dat die vertraging een 
gevolg is van de wanprestatie van de schuldenaar (1). (1) Zie cass., 20 december 1951, Arr. Verbr., 1952, 190; 
Pas., 1952, I, 207.

Algemeen - Verbintenis iets te doen binnen een bepaalde termijn - Vertraging - Schadevergoeding - Sanctie "van 
rechtswege" - Bewijslast

- Artt. 1146 en 1147 Burgerlijk Wetboek

5 november 1998C.96.0011.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 5 nov. 1998, AR C.96.0036.F in Bull. en Pas., 1998, I, nr....

Algemeen - Leonisch beding

Alleen het in artikel 1855, tweede lid, B.W. bedoelde beding is verboden dat als voorwerp heeft het evenwicht 
in de vennootschapsovereenkomst te verstoren, of dat, wanneer het schijnbaar een ander voorwerp heeft, in 
werkelijkheid hetzelfde doel beoogt.

Algemeen - Leonisch beding

- Art. 1855, tweede lid Burgerlijk Wetboek

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen 
of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten.

Algemeen - Wetten - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

ALLERLEI

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 maart 2003, AR nr P.02.1609.F, AC, 2003, nr ... .

Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-
aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Strafrechter - Bevoegdheid

De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, die aan 
de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van 
het voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen 
van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van 
die vordering kennis te nemen (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - Derde-
aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
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Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

8 november 2002C.00.0374.N AC nr. 594

Het is niet strijdig met de aard van een leasingovereenkomst in de zin van het Koninklijk Besluit nr 55 van 10 
november 1967, dat de rechter die de overeenkomst ontbonden verklaart, de opbrengst van de geleasde zaak 
toerekent op de contractueel bedongen vergoedingen die aan de leasinggever toekomen en op de door de 
leasingnemer verschuldigde achterstallen.

Allerlei - Financieringshuur - Ontbinding van de leasingovereenkomst - Toerekening van de opbrengst van de geleasde zaak

- Art. 1 KB nr 55 van 10 nov. 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur

23 november 2001C.00.0460.F AC nr. ...

De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in eigen naam te beheren en 
de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst 
betaalt, waarbij de zaakvoerder ten aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de 
huur van de handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor zover zij met de 
aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen 
zijn overeengekomen.

Allerlei - Handelszaak - Concessie van exploitatie of zaakvoering - Huur van handelszaak - Toepasselijke regels

17 mei 2001C.00.0224.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 17 mei 2001, AR C.00.0224.F, AC 2001, nr...

Allerlei - Contractuele aansprakelijkheid - Schade - Raming

Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis moet, de door de schuldenaar van die verbintenis aan de 
schuldeiser verschuldigde vergoeding, onder voorbehoud van de toepassing van de artt. 1150 en 1151 B.W, de 
volledige schade, zowel het verlies als de winstderving van de schuldeiser, dekken (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Contractuele aansprakelijkheid - Schade - Raming

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

26 januari 2001C.99.0211.N AC nr. ...

Een overeenkomst van naamlening is een overeenkomst waarbij een persoon in eigen naam voor rekening van 
een ten aanzien van derden niet genoemde lastgever een rechtshandeling stelt (1). (1) Cass., 15 jan. 1982, AR 
3241, nr 295.

Allerlei - Overeenkomst van naamlening

- Art. 1984 Burgerlijk Wetboek

18 september 2000S.00.0031.N AC nr. ...

Het gebruik is nooit een aanvullende bron van verbintenissen wanneer de overeenkomst zij het ook impliciet 
het gebruik als zodanige bron heeft geweerd (1). (1) Cass., 3 april 1978, AC 1978, p. 872.

Allerlei - Gebruik - Bestaansvoorwaarde

- Artt. 1135 en 1160 Burgerlijk Wetboek

21 mei 1999C.96.0353.N AC nr. ...

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt; het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft 
kunnen gronden op zijn vaststellingen.

Allerlei - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - Wettigheid - Toetsing van 
het Hof

Uit de omstandigheid dat een partij ten opzichte van zijn medecontractant een contractuele fout heeft begaan 
waardoor schade is ontstaan, volgt niet dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een derde 
en dezelfde schade.

Allerlei - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Schade veroorzaakt aan een medecontractant door de fout van een 
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medecontractant - Dezelfde schade veroorzaakt door de fout van een derde - Oorzakelijk verband

5 november 1998C.95.0376.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een verkoper als lasthebber is opgetreden in verband met overeenkomsten die de 
woningbouwovereenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet persoonlijk 
kan verbinden een te bouwen woonhuis te verschaffen in de zin van artikel 1 van die wet.~

Allerlei - Woningbouw - Verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen - Persoonlijke verbintenis een te bouwen 
huis te verschaffen

- Art. 1 Wet 9 juli 1971

7 april 1995C.93.0220.N AC nr. ...

Art. 1023 Ger.W. staat eraan in de weg dat de partijen overeenkomen dat het bedrag van de schuldvordering 
wordt verhoogd met het ereloon dat aan een advocaat verschuldigd is voor het voeren van een rechtspleging 
tot invordering van het verschuldigde bedrag.~

Allerlei - Strafbeding - Ereloon - Verhoging - Schuldvordering - Advocaat - Geldigheid

- Art. 1023 Gerechtelijk Wetboek

3 februari 1995C.92.8358.N AC nr. ...

Uit de artt. 1226 en 1229, eerste lid, B.W. volgt dat, hoewel de als straf bedongen geldsom enkel een 
vergoeding mag zijn van schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van de 
verbintenis, de schuldeiser niet an worden verplicht te bewijzen dat hij werkelijk schade leed.~

Allerlei - Strafbeding - Verplichtingen van de schuldeiser - Bewijs - Schade

- Artt. 1152, 1226 en 1229, eerste lid Burgerlijk Wetboek

10 november 1994C.94.0068.F AC nr. ...

Art. 57, Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen verbiedt elke formule van 
automatische indexatie van de industriële of commerciële prijzen op basis van het algemene indexcijfer, maar 
staat andere, zelfs automatische aanpassingsvormen toe, als er tussen de kosten en de prijs een verband, met 
een factor van minstens 20% bestaat.~

Allerlei - Industriële en commerciële prijzen - Herzieningsbedingen - Grenzen

10 november 1994C.94.0071.F AC nr. ...

Art. 57, Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen verbiedt elke formule van 
automatische indexatie van de industriële of commerciële prijzen op basis van het algemene indexcijfer, maar 
staat andere, zelfs automatische aanpassingsvormen toe, als er tussen de kosten en de prijs een verband, met 
een factor van minstens 20% bestaat.~

Allerlei - Industriële en commerciële prijzen - Herzieningsbedingen

BESTANDDELEN

4 november 2004C.02.0623.F AC nr. 531

Uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een architectenovereenkomst, noch het budget van het 
werk, noch het bedrag van het honorarium, noch de berekeningswijze ervan hebben vastgesteld, kan niet 
worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft (1). (1) Zie Cass., 10 okt. 
2003, AR C.02.0486.F, nr ...

Bestanddelen - Voorwerp - Bepaald voorwerp - Bepaald of bepaalbaar voorwerp - Architectenovereenkomst - Sluiten van de 
overeenkomst - Geen vaststelling van het budget van het werk - Geen vaststelling van het bedrag van het honorarium of 
van de berekeningswijze ervan

- Artt. 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek

De deontologische verplichtingen die de architect moet nakomen inzake budget en honorarium maken van die 
elementen geen essentiële bestanddelen van een architectenovereenkomst.

Bestanddelen - Voorwerp - Architectenovereenkomst - Essentiële bestanddelen - Deontologische verplichtingen inzake 
budget en honorarium

- Artt. 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek
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10 oktober 2003C.02.0486.F AC nr. 488

Volgens de artt. 1108 en 1129 B.W. is voor de geldigheid van een overeenkomst vereist dat een bepaald 
voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt en dat dit voorwerp bepaald of althans bepaalbaar is; uit het feit 
alleen dat de partijen bij het sluiten van een contract of van een voorovereenkomst met een architect het 
bedrag van het aan de architect verschuldigde ereloon of de wijze van berekening ervan niet hebben 
vastgesteld kan niet worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft (1). (1) 
Zie Cass., 21 feb. 1991, AR 8968 (AC, 1990-91, nr 339); P.A. FORIERS, "L'objet et la cause du contrat", in "les 
obligations contractuelles", uitgave van de 'Jeune Barreau', 1984, p. 101 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, "Les 
obligations, examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1975, p. 456, nr 21 en van dezelfde auteur, "Les obligations, 
examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1986, p. 86, nr 30.

Bestanddelen - Voorwerp - Bepaald voorwerp - Bepaald en bepaalbaar voorwerp - Contract met een architect - Geen 
vaststelling van ereloon bij het sluiten van het contract - Overeenkomst - Geldigheid

- Artt. 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek

28 april 2003S.01.0184.F AC nr. 266

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan de bodemrechter 
die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gegeven benaming niet kan worden 
uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen gegevens (1). (1) Cass., 23 dec. 2002, AR 
S.01.0169.F, nr ... .

Bestanddelen - Algemeen - Door de partijen gegeven benaming

- Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek

24 april 2003C.02.0312.F AC nr. 263

Concl. adv.-gen. A. HENKES, vóór Cass. 24 april 2003 - AR C.02.0312.F, AC 2003, nr

Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Doorslaggevend bestanddeel - Openbare verkoping - 
Overeengekomen uitsluiting

Het arrest dat steunt op een beding in de verkoopvoorwaarden van de openbare verkoping van het litigieuze 
pand en vermeldt dat de kopers te dezen het onroerend goed gekocht hebben in de staat waarin het zich bij 
de verkoping bevond, beslist naar recht dat de partijen bij overeenkomst uitgesloten hebben dat de staat van 
het pand door de kopers kan worden aangevoerd als een bestanddeel dat hen in hoofdzaak ertoe aangezet 
heeft het contract aan te gaan (1) (2). (1) Zie concl. O.M.; (2) Cass., 27 okt. 1995, AR C.95.0002.F, nr 456.

Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Doorslaggevend bestanddeel - Openbare verkoping - 
Overeengekomen uitsluiting

- Art. 1110 Burgerlijk Wetboek

24 maart 2003S.02.0092.F AC nr. 195

De beslissing van het bestreden arrest volgens welke het geweld, dat het bewezen verklaart, onrechtmatig of 
ongeoorloofd is, wordt afdoende verantwoord door de niet door een middel bekritiseerde overweging van dat 
arrest dat, los van het onderzoek van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten, 
eerstgenoemde jegens laatstgenoemde geweld heeft gebruikt dat  onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de 
omstandigheden waaronder de werkgever de litigieuze dading ter ondertekening aan de werknemer heeft 
voorgelegd.

Bestanddelen - Toestemming - Geweld - Dading

- Artt. 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek

23 december 2002S.01.0169.F AC nr. 691

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan de bodemrechter 
die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gegeven benaming niet kan worden 
uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen gegevens (1). (1) Zie Cass., 23 nov. 1992, AR 9402, 
nr 747.

Bestanddelen - Algemeen - Door de partijen aan die overeenkomst gegeven benaming

- Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 oktober 2000C.99.0136.F AC nr. ...
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Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetgeving van openbare orde 
beschermde rechten van de administratie der belastingen is volstrekt nietig, wanneer één van de partijen 
ongeoorloofde bedoelingen had bij het sluiten van de overeenkomst, zonder dat vereist is dat de 
medecontractant hiervan op de hoogte was (1). (1) Zie cass., 5 maart 1999, A.R. F.95.0104.N, nr. 134.

Bestanddelen - Oorzaak - Ongeoorloofde oorzaak - Openbare orde - Miskenning van de rechten van de administratie der 
belastingen - Volstrekt nietige overeenkomst - Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak

- Artt. 1108 en 1134 Burgerlijk Wetboek

14 september 2000C.98.0496.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, cass., 14 sept. 2000, AR C.98.0496.F, Bull. en Pas. 2000, nr.

Bestanddelen - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Stookolietank - 
Exploitatievergunning - Miskenning

Naar recht verantwoord is de beslissing die, zonder vast te stellen dat  het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst tot dekking van het risico, voortvloeiende uit het lekken van vloeibare brandstof uit 
de installaties van de centrale verwarming, bestaat in het scheppen of de instandhouding van de 
wederrechtelijke toestand die ontstaat wanneer een stookolietank  in strijd met het reglement voor de 
arbeidsbescherming geplaatst is, de tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot het verlenen van dekking 
gegrond verklaart op grond dat de risico's die voortvloeien uit de burgerrechtelijke gevolgen van een uit 
nalatigheid begane overtreding van een regelgeving, zoals die betreffende de arbeidsbescherming, zonder 
bezwaar kunnen worden verzekerd (1). (1) Zie cass., 8 april 1999, AR. C.98.0042.F, nr. 199.

Bestanddelen - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Stookolietank - 
Exploitatievergunning - Miskenning

23 juni 2000C.99.0395.F AC nr. ...

De verhuurder die doet blijken dat hij enkel onder voorwaarden met een nieuwe huurovereenkomst wil 
instemmen, stelt daarbij een eenzijdige voor de huurder bestemde handeling die slechts voltrokken is wanneer 
die wilsuiting ter kennis van de huurder is gebracht (1). (1) Zoals De Page (dl. IV, 3e uitg., 1972, nr. 792 a, B, 1 
en 2) uiteenzet, geven de artt. 18 tot 20 W. 30 april 1951 het voorbeeld van de rechterlijke totstandkoming 
van een overeenkomst die bij de wet is opgelegd maar waarvan de voorwaarden, wanneer de partijen het niet 
eens zijn geraakt, door de rechter kunnen worden vastgesteld. Als de huurder de voorwaarden aanvaardt die 
in het antwoord van de verhuurder zijn uiteengezet, dan komt de overeenkomst onmiddellijk tot stand. In die 
omstandigheden vormt die wilsuiting, namelijk het antwoord van de verhuurder, een eenzijdige handeling die 
alleen voor de huurder bestemd is (zie inzake koop, over het eenzijdig karakter van het beding van 
eigendomsvoorbehoud, Cass. 22 sept. 1994, AR 9517, nr. 395).

Bestanddelen - Toestemming - Huurovereenkomst - Hernieuwing - Voorwaardelijke instemming - Eenzijdige handeling

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, AC 2000, nr...

Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde - Echtscheiding door onderlinge toestemming - 
Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Overschrijving van de echtscheiding

Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is staat er niet aan in de weg dat een beding 
omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt op grond van bedrog (1). (1) Zie de (strijdige) 
conclusie O.M.

Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde - Echtscheiding door onderlinge toestemming - 
Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Overschrijving van de echtscheiding

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

15 mei 2000S.99.0194.N AC nr. ...

Morele dwang tast de geldigheid van de toestemming slechts aan voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd 
is.

Bestanddelen - Toestemming - Dwang - Morele dwang

16 september 1999C.97.0301.N AC nr. ...

Bedrog veronderstelt dat een contractant met opzet kunstgrepen gebruikt om de wederpartij te doen 
contracteren.
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Bestanddelen - Toestemming - Bedrog

- Art. 1116 Burgerlijk Wetboek

Stilzwijgen bij het sluiten van een overeenkomst kan onder omstandigheden bedrog uitmaken wanneer de 
partij die het verzwegen feit niet kende niet zou gecontracteerd hebben zo zij dit feit zou hebben gekend.

Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Begrip - Stilzwijgen

- Art. 1116 Burgerlijk Wetboek

8 april 1999C.98.0042.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, zonder te vermelden dat het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst tegen het risico brand erin bestaat een onwettige toestand te scheppen of te 
handhaven, bij de beslissing om de vordering tot schadevergoeding te verwerpen, overweegt dat de 
overeenkomst nietig is omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens het feit dat het verzekerde gebouw 
zonder bouwvergunning is opgetrokken.~

Bestanddelen - Voorwerp - Rechtsgeldigheid - Brandverzekering - Onroerend goed - Bouwvergunning - Ontstentenis

- Artt. 1101, 1108, 1126 en 1128 Burgerlijk Wetboek

5 maart 1999F.95.0104.N AC nr. ...

De appèlrechters die oordelen dat een overeenkomst van overdracht van een apotheek tegen een door de 
partijen overeengekomen prijs aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen gelet op de schending van 
een regel die de openbare orde aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal vlak, schenden niet de verbindende 
kracht van de overeenkomsten en de regel van de tegenwerpelijkheid van de overeenkomsten.~

Bestanddelen - Oorzaak - Openbare orde - Schending van regel van openbare orde - Inkomstenbelastingen - 
Tegenwerpelijkheid aan het Bestuur

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

18 februari 1999C.97.0443.F AC nr. ...

De feitenrechter kan het bestaan van bedrieglijke praktijken die een persoon ertoe hebben bewogen een 
overeenkomst voor onderwijs per brief te sluiten, afleiden uit allerlei onjuiste vermeldingen in de reclame van 
de medecontractant en uit het misleidend karakter van een aan de kandidaten voorgestelde 
bekwaamheidstest.

Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vaststelling door feitenrechter - Toezicht van het Hof

- Art. 1116 Burgerlijk Wetboek

10 december 1998C.95.0205.N AC nr. ...

De vorderingen gebaseerd op artikel 1128 B.W. moeten niet ingesteld worden binnen een korte termijn.~

Bestanddelen - Voorwerp - Handel - Vordering

5 november 1998C.96.0011.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 5 nov. 1998, AR C.96.0036.F in Bull. en Pas., 1998, I, nr....

Bestanddelen - Voorwerp - Handelsvennootschappen - Gekruiste opties voor aankoop en verkoop van aandelen - 
Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen aantasting van de vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - 
Geldigheid

Alleen het in artikel 1855, tweede lid, B.W. bedoelde beding is verboden dat als voorwerp heeft het evenwicht 
in de vennootschapsovereenkomst te verstoren, of dat, wanneer het schijnbaar een ander voorwerp heeft, in 
werkelijkheid hetzelfde doel beoogt.

Bestanddelen - Voorwerp - Handelsvennootschappen - Gekruiste opties voor aankoop en verkoop van aandelen - 
Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen aantasting van de vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - 
Geldigheid

- Art. 1855, tweede lid Burgerlijk Wetboek

25 mei 1998S.97.0083.F AC nr. ...

Het akkoord van de partijen over de wezenlijke bestanddelen van de overeenkomst is een bestaansvereiste 
van die overeenkomst.~

Bestanddelen - Toestemming - Wezenlijke bestanddelen - Akkoord
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- Artt. 1108 en 1109 Burgerlijk Wetboek

23 maart 1998S.97.0031.F AC nr. ...

Morele dwang tast de geldigheid van de wil slechts aan voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is.~

Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil

- Artt. 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van het arrest dat de door de werkgever op de werknemer 
uitgeoefende morele dwang onrechtmatig is, als het oordeelt dat de feiten, die de werkgever aan de 
werknemer verwijt om diens onmiddellijke ontslagneming te verkrijgen, geen dringende reden zijn om de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen, en daaruit afleidt dat de dreiging van de werkgever met ontslag wegens 
die feiten, geweld oplevert in de zin van de bepalingen van het B.W. i.v.m. de gebreken in de toestemming; die 
omstandigheid alleen bewijst niet dat de werkgever van zijn rechten misbruik gemaakt heeft op het ogenblik 
dat hij de werknemer bedreigde met ontslag om een dringende reden.

Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Arbeidsovereenkomst - 
Werknemer - Onmiddellijke ontslagneming - Werkgever - Ontslag - Bedreiging - Dringende reden - Rechtbanken - 
Beoordeling - Geen dringende reden - Gevolg - Onrechtmatige morele dwang - Begrip - Wettigheid

- Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek

1 december 1997S.97.0054.N AC nr. ...

Bedrog komt enkel in aanmerking voor de beoordeling van de geldigheid van de overeenkomst als de 
vermeende kunstgrepen op de wilsovereenstemming enige invloed hebben gehad.~

Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vaststelling door feitenrechter - Toetsing door het Hof

- Art. 1116 Burgerlijk Wetboek

5 september 1996C.95.0323.F AC nr. ...

De adagia "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" en "In pari causa turpitudinis cessat repetitio" zijn 
geen dwingende wettelijke bepalingen.~

Bestanddelen - Allerlei - Openbare orde - Goede zeden - Adagia - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans - In pari 
causa turpitudinis cessat repetitio - Begrip

28 juni 1996C.95.0137.F AC nr. ...

De feitenrechter moet niet noodzakelijk vaststellen dat de aangevoerde dwaling door elke behoorlijk 
zorgvuldige persoon die hetzelfde beroep uitoefent in dezelfde omstandigheden zou zijn begaan, en dat het 
gedrag van degene die de dwaling aanvoert, niet foutief was; het volstaat dat de verklaring van de rechter, op 
grond van de overwegingen die hij in feite, en bijgevolg onaantastbaar, vaststelt en beoordeelt, dat de dwaling 
van de persoon die ze aanvoert, niet onverschoonbaar was, hierop neerkomt dat een dergelijke dwaling door 
een redelijk persoon kan worden begaan.

Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in de toestemming - Dwaling - Onverschoonbare dwaling - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 Burgerlijk Wetboek

De onverschoonbare dwaling, d.w.z. de dwaling die geen redelijk mens zou begaan, is geen gebrek in de 
toestemming in de zin van de artt. 1109 en 1110 B.W., en kan niet tot grondslag dienen voor een vordering tot 
nietigverklaring als bepaald in artikel  1117 van datzelfde wetboek (Impliciet).~

Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in de toestemming - Dwaling - Onverschoonbare dwaling - Kan niet tot grondslag 
dienen voor een vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst

- Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 Burgerlijk Wetboek

27 november 1995S.95.0042.F AC nr. ...

Inzake overeenkomsten wordt geweld gesanctioneerd met nietigheid; die nietigheid kan, in de regel, worden 
opgeworpen tegen een ieder die zich op de onregelmatige akte beroept of kan beroepen.~

Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in de toestemming - Geweld - Nietigheid - Tegenstelbaar karakter

- Artt. 1109, 1111 en 1165 Burgerlijk Wetboek

P. 1773/30476-9-2016



Geweld gepleegd tegen de werkgever, die verbintenis heeft aangegaan, is een oorzaak van nietigheid, zelfs al 
is het te wijten aan een omstandigheid, te dezen een werkstaking, die niets heeft te maken met het feit van de 
ontslagen werknemer ten voordele van wie de overeenkomst is aangegaan.~

Bestanddelen - Toestemming - Werkstaking - Gebrek in de toestemming - Geweld - Omstandigheid - Begrip

- Art. 1111 Burgerlijk Wetboek

27 oktober 1995C.95.0002.F AC nr. ...

Dwaling is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak 
die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, dat wil zeggen ieder element betreft dat doorslaggevend is 
geweest voor de partij om het contract aan te gaan, zodat het contract daarzonder niet zou zijn gesloten.~

Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid

- Art. 1110 Burgerlijk Wetboek

19 mei 1995F.93.0057.N AC nr. ...

Art. 1321 B.W., krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen van een gesimuleerde 
overeenkomst zich op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst, vindt 
geen toepassing in belastingzaken.~

Bestanddelen - Allerlei - Simulatie - Artikel 1321 B.W.

EINDE

24 juni 2004C.02.0416.N AC nr. 354

De bevoegdheid die de curator ontleent aan artikel  46, Faillissementswet 1997 gaat alle door de failliet 
gesloten tegenwerpelijke overeenkomsten aan doch blijft beperkt tot hetgeen vereist wordt door het goede 
beheer van de boedel en de vrijwaring van het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers (1). (1) I. 
Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 1998, 338, nr 575-576; H. Braeckmans, E. Dirix en 
E. Wymeersch, Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, 331, nr 42. Ook het arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 10 dec. 2003 (nr 16/2003, B.S. 20 feb. 2004) gaat ervan uit dat artikel  46 alle overeenkomsten beoogt 
(r.o. B.4); dat de schuldvordering van de medecontractant de wet van de samenloop volgt (r.o. B.7) wordt door 
het bovenstaande arrest niet beslist.

Einde - Faillissement van een partij - Beëindiging - Bevoegdheid van de curator - Omvang

Het staat niet aan de curator een einde te stellen aan een door de failliet gesloten tegenwerpelijke 
overeenkomst wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale vereffening van de boedel niet belet 
(1). (1) Zie E. DirixFaillissement en lopende overeenkomsten", R.W. 2003-2004, (201) nr 23 en voetnoot 63; A. 
Zenner, Dépistage, faillites et concordats, Brussel 1998, 497, nr 679.

Einde - Faillissement van een partij - Artikel 46, Faillissementswet 1997 - Beëindiging door de curator

- Art. 46 Wet 8 aug. 1997

4 juni 2004C.03.0408.F AC nr. 305

Concl. adv.-gen. X. De Riemaecker, vóór Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

Einde - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding

Concl. adv.-gen. X. De Riemaecker, vóór Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

Einde - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst

De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand dienen 
geplaatst te worden als die waarin zij zich bevonden vóór het sluiten van de overeenkomst; de ontbonden 
overeenkomst kan voor de partijen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn; de ontbinding leidt tot 
teruggave of betaling in equivalent van de zaken of diensten die, ten gevolge van de overeenkomst verbruikt 
zijn of aan een van de partijen ten goede zijn gekomen terwijl de tegenpartij daarvoor geen tegenprestaties 
zou hebben ontvangen (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr ... .

Einde - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding

Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van de uitwerking van 
het gemene recht van de ontbinding.

Einde - Koopovereenkomst met lijfrente - Ontbinding - Aleatoir karakter van de overeenkomst
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22 december 2003S.03.0055.F AC nr. 665

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering van de werknemer tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst wordt verworpen wanneer de feitenrechter op grond van een beoordeling van de 
feitelijke omstandigheden beslist, enerzijds, dat de werkgever, door de hem verweten beslissing waarbij de 
werknemer economisch werkloos wordt gemaakt, niet tekortgekomen is aan zijn contractuele verplichtingen 
en, anderzijds, dat de hem eveneens verweten loonsvermindering weliswaar bewezen is maar te wijten is aan 
een fout van de personeelsdienst die door de werkgever is verbeterd zodra hij ervan op de hoogte werd 
gebracht, zodat die enige tekortkoming van de werkgever aan zijn verplichtingen niet zwaarwichtig genoeg is 
(1). (1) Zie Cass., 9 sept. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 47); 12 nov. 1976 (AC, 1977, 294); 10 feb. 1983, AR 6620 
(AC, 1982-83, nr 332); 31 jan. 1991, AR 8803, AC, 1990-91, nr 288. Het staat aan de bodemrechter na te gaan 
of, gelet op de zwaarwichtigheid van de verweten tekortkoming die in het gerezen conflict is aangetoond, de 
voortzetting van de contractuele betrekkingen al dan niet mogelijk was. Met andere woorden, het staat aan de 
bodemrechter na te gaan of de door een partij aan haar medecontractant verweten tekortkoming 
zwaarwichtig genoeg is om de ontbinding van de wederkerige overeenkomst in het nadeel van de 
medecontractant te rechtvaardigen.

Einde - Gerechtelijke ontbinding - Vordering in rechte - Arbeidsovereenkomst - Bevoegdheid van de bodemrechter - 
Verplichting - Verweten tekortkoming - Voldoende zwaarwichtige tekortkoming

- Artt. 20, 1° en 3°, en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

5 april 2001C.99.0397.F AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat een gedeelte van de huurovereenkomst vermomd is, namelijk door de clausule 
waarin een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd bedongen, en dat verweerder geen fout heeft begaan die 
de ontbinding van de door eiseres als huur omschreven overeenkomst kan verantwoorden, dient de 
ontbinding van de overeenkomst niet uit te spreken, als hij daaraan het gevolg verbindt van een overeenkomst 
van kosteloze bewoning.

Einde - Huur van goederen - Fictieve huurprijs - Veinzing - Ontbinding

- Art. 1321 Burgerlijk Wetboek

10 april 1997C.95.0468.F AC nr. ...

De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract, zoals een huurovereenkomst, werkt, wat de gevolgen 
betreft, in de regel, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst na die 
vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven.~

Einde - Gerechtelijke ontbinding - Duurcontract - Ontbinding - Gevolgen - Datum - Uitzondering

- Artt. 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek

De schorsende werking van het hoger beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een 
huurovereenkomst uitspreekt heeft niets uitstaande met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft.~

Einde - Huurovereenkomst - Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep - Schorsende werking

- Artt. 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1397 Gerechtelijk Wetboek

27 november 1995S.95.0042.F AC nr. ...

Inzake overeenkomsten wordt geweld gesanctioneerd met nietigheid; die nietigheid kan, in de regel, worden 
opgeworpen tegen een ieder die zich op de onregelmatige akte beroept of kan beroepen.~

Einde - Gebrek in de toestemming - Geweld - Begrip - Nietigheid - Tegenstelbaar karakter

- Artt. 1109, 1111 en 1165 Burgerlijk Wetboek

30 juni 1995C.93.0256.N AC nr. ...

Art. 2 van de Alleenverkoopconcessiewet van 27 juli 1961 heeft enkel betrekking op de eenzijdige beëindiging 
van zulke overeenkomst zonder aanwijzing van de reden en niet op de beëindiging wegens de vervulling van 
een ontbindende voorwaarde, die geregeld blijft door het gemene recht.~

Einde - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Beëindiging wegens de vervulling van een ontbindende 
voorwaarde

P. 1775/30476-9-2016



21 april 1995C.92.8405.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van vordering vanwege de verkoper tot teruggave van het verkochte goed, dient de rechter 
die de vordering tot ontbinding van de overeenkomst gegrond verklaart, de koper niet tot die teruggave te 
veroordelen.~

Einde - Gerechtelijke ontbinding - Geen vordering tot teruggave

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

23 september 1994C.92.8241.N AC nr. ...

Schadevergoeding uit hoofde van overtreding van een verbintenis iets niet te doen is verschuldigd zonder dat 
vereist is dat de schuldenaar in gebreke wordt gesteld.~

Einde - Verbintenis iets niet te doen - Overtreding - Schadevergoeding - Ingebrekestelling

- Art. 1145 Burgerlijk Wetboek

INTERNATIONAAL RECHT

11 mei 2001C.97.0465.N AC nr. ...

De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis moet worden bepaald overeenkomstig het materiële 
recht dat volgens de verwijzingsregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst (1). (1) 
H.v.J., 12/76, 6 oktober 1976, Tessili/Dunlop, Jur., 1976, 1473, B.R.H., 1977, 303.

Internationaal recht - Verbintenis - Plaats van uitvoering - Bepaling

- Art. 5, aanhef en onder lid 1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, 
ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan 
de eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis bedoeld de 
contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt (1). (1) H.v.J., 14/76, 6 oktober 1976, 
Ets. A. de Bloos P.V.B.A./C.V.A. Bouyer, Jur., 1976, 1497.

Internationaal recht - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Plaatselijke bevoegdheid - Verbintenis

- Art. 5, aanhef en onder lid 1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen berust, is niet één rechter bevoegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer 
volgens de collisieregels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in 
een andere verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd.

Internationaal recht - Europese Unie - Executieverdrag - Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst - Bevoegde 
rechter

- Art. 5, 1° Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

17 juni 1999C.98.0122.F AC nr. ...

Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen; de rechter schendt die 
regel wanneer hij de geldigheid van een strafbeding onderzoekt volgens het Belgisch recht en met toepassing 
van dat recht de nietigheid van dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige vaststellingen van die rechter, de 
overeenkomst aan het Luxemburgs recht is onderworpen.~

Internationaal recht - Wettenconflict - Toepasselijke wet - Bepaling - Wilsautonomie - Overeenkomst-wet

- Artt. 1 en 3, § 1 Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst

- Art. 3, § 1er Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten
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RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

8 november 2004C.03.0510.N AC nr. 537

De toepassing van het C.M.R.-verdrag vereist het bestaan van een overeenkomst die het vervoer van goederen 
over de weg tot voorwerp heeft; die voorwaarde is niet vervuld indien de overeenkomst de wijze van vervoer 
niet nader bepaalt en evenmin uit de omstandigheid van de zaak blijkt dat de partijen een vervoer over de weg 
voor ogen hadden.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Goederenvervoer - Landvervoer - Wegvervoer - Internationaal 
vervoer - C.M.R.-Verdrag - Toepassing - Overeenkomst - Voorwaarde - Voorwerp

- Art. 1, eerste lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

29 oktober 2004C.03.0284.N AC nr. 518

Een derde kan een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen ervan tussen de 
contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die een van de partijen tegen hem richt (1); hij kan 
evenwel de verbindende kracht van een overeenkomst waarin hij geen partij is niet inroepen om zijn plichten 
ten aanzien van een van de contractanten te beperken (2). (1) Cass., 9 mei 2003, AR C.00.0010.N, nr .... (2) Zie 
Cass., 9 sept. 1999, AR C.97.0354.N, nr 448. Het O.M. was van oordeel dat verweerster (een derde) niet de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst vorderde doch zich enkel verweerde tegen de schadevordering en 
concludeerde dus tot verwerping.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Niet bij de wet bepaald zakelijk zekerheidsrecht - Schuldeisers - 
Samenloop - Tegenwerping

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 2004C.03.0088.N AC nr. 498

De rechter die overeenkomstig artikel  1231, § 1, eerste lid, B.W., zijn matigingsbevoegdheid uitoefent, dient 
het bedrag van het strafbeding te verminderen tot het bedrag van de potentiële schade, zonder dat het 
toegekende bedrag minder mag bedragen dan de werkelijk geleden schade (1). (1) S. StijnsContractualisering 
van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie", R.W. 2001-2002, (1258) 1272, nr 
34; P. WéryLes pouvoirs du juge dans la nouvelle loi relative aux clauses pénales", J.T., 2000 (615) 617, nr 4 in 
fine.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding - Bevoegdheid van de rechter - Potentiële schade - 
Werkelijke schade

2 september 2004C.01.0186.F AC nr. 375

Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 2 sept. 2004, AR C.01.0186.F, AC, 2004, nr ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Contractuele verbintenis - Wanuitvoering - Schadevergoeding - 
Honorarium en kosten van een advocaat of technisch raadsman - Bestanddeel van de schade - Noodzakelijk gevolg - 
Terugvorderbaarheid

Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde van een 
contractuele fout heeft betaald, kunnen worden beschouwd als een te vergoeden bestanddeel van zijn schade, 
in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van de wanuitvoering van de overeenkomst.

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Contractuele verbintenis - Wanuitvoering - Schadevergoeding - 
Honorarium en kosten van een advocaat of technisch raadsman - Bestanddeel van de schade - Noodzakelijk gevolg - 
Terugvorderbaarheid

25 juni 2004C.03.0326.F AC nr. 361

Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de partijen bij een wederkerige 
overeenkomst moet de partij bij zo'n overeenkomst die de uitvoering vordert van de op de tegenpartij 
rustende verbintenissen nadat eerstgenoemde haar eigen verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die 
verbintenissen heeft uitgevoerd, of aangeboden heeft ze uit te voeren.

Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Wederkerige overeenkomst - Verbintenissen - Vordering tot uitvoering - 
Uitvoering door eiser van zijn eigen verbintenissen - Bewijs - Bewijslast

- Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek
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21 mei 2004C.03.0501.F AC nr. 274

De vernietiging van een overeenkomst, die ex tunc uitwerking heeft, verplicht in de regel elk van de partijen 
ertoe de prestaties terug te geven die krachtens die vernietigde overeenkomst zijn ontvangen (1). (1) J. 
NUDELHODE, "Les incidences de la théorie des risques sur les restitutions collectives à l'annulation d'un 
contrat", noot onder Cass., 13 sept. 1985, R.C.J.B., 1988, p. 227; DE PAGE, Traité, dl. II, 3de uitg., nr 815; P. 
VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence - les obligations (1974 à 1982)" R.C.J.B., 1988, nr 146.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Vernietiging

De verplichting tot teruggave die, bij vernietiging van de koop, op de verkoper rust, impliceert als dusdanig niet 
dat hij aan de koper de door hem gedragen aktekosten moet terugbetalen (1). (1) P. HARMEL, "Théorie 
générale de la vente", Rép. Not., 1985, dl. VII, nr 479, p. 324; R.P.D.B., Trefwoord Vente, nr 177.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Koop - Vernietiging - Verkoper - Verplichting tot teruggave - 
Aktekosten

26 maart 2004C.02.0038.F AC nr. 170

De beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij de toepassing weigert van een exoneratiebeding dat, in de 
regelmatige uitlegging die de rechter ervan geeft, het voorwerp zelf van de verbintenis tenietdoet, en dat 
bijgevolg geen wettelijke uitwerking tussen de partijen kan hebben.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Exoneratiebeding - Tenietdoening van het voorwerp van de 
verbintenis

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

26 september 2003C.02.0292.F AC nr. 457

Schuldvorderingen zijn overdraagbaar, schulden daarentegen niet; de schuldenaar kan de schuldeiser niet 
ertoe dwingen een nieuwe schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden; wanneer de schuldeiser in die 
indeplaatsstelling toestemt, ontstaat er schuldvernieuwing (1). (1) Cass., 12 sept. 1940 (Bull. en Pas., 1941, I, 
213).

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Overdracht van schuld - Indeplaatsstelling van schuldenaars - 
Toestemming van de schuldeiser - Schuldvernieuwing

- Art. 1275 Burgerlijk Wetboek

11 september 2003C.01.0470.N AC nr. 429

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon 
(1). (1) Cass., 8 feb. 2001, AR C.98.0470.N, nr 78; zie Cass., 17 mei 2002, AR C.01.0101.F, nr 302.

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Uitvoering te goeder trouw - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Wanneer, bij een onder opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst, de voorwaarde niet meer kan 
worden vervuld, houdt de overeenkomst vanaf dan op te bestaan en krijgt de voorwaardelijk aangegane 
verbintenis nooit uitvoering; aldus kan misbruik van contractuele rechten geen toepassing vinden wanneer de 
overeenkomst niet meer bestaat (1). (1) Zie, wat betreft de gevolgen van het niet nakomen van contractuele 
verplichten hangende een opschortende voorwaarde: Cass., 5 juni 1981, AC, 1980-81, nr 576, met conclusie 
van toenmalig A.G. LENAERTS in R.W. 1981-1982, kol. 245 e.v.; en Cass., 15 mei 1986, AR 7472, nr 565, R.C.J.B., 
1990, 106, noot GERARD, Ph.Vers une définition nouvelle de l'obligation sous condition suspensive?", 108 e.v.

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Opschortende voorwaarde - Niet-vervulling - Rechtsmisbruik - 
Toepasselijkheid

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

26 juni 2003C.01.0528.F AC nr. 381

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Schuldvergelijking - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse 
schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de 
gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Schuldvergelijking in het algemeen - Schuldvergelijking na faillissement - 
Verschillen
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De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat er schuldvergelijking 
tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen failliet, heeft geen weerslag op de 
voorwaarden waaronder de andere, in geval van overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op 
de schuldvergelijking gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Schuldvergelijking - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse 
schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de 
gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

- Art. 1295 Burgerlijk Wetboek

9 mei 2003C.01.0010.N AC nr. 288

Een derde kan zich op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen ervan tussen de contracterende 
partijen beroepen als verweermiddel tegen een vordering die een van die partijen tegen hem richt (1); hij kan 
evenwel geen beroep doen op een overeenkomst waaraan hij vreemd is wanneer die niet meer bestaat en de 
toestand die ze regelde verdwenen is (2). (1) Cass., 17 feb. 1992, AR 7687, nr 318. (2) Cass., 19 juni 1975, AC, 
1975, 1114.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Artikel 1165 B.W.

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

25 april 2003C.01.0607.N AC nr. 265

Het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, zoals dat door artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt uitgedrukt, belet niet dat derden, vanaf het moment dat uit de overeenkomst voortvloeiende 
rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen, die deze overeenkomst tussen de contracterende partijen 
teweegbrengt, moeten erkennen (1). (1) Cass., 27 april 1953, AC, 1953, 580; Cass., 28 feb. 1985, AR 7188, AC, 
1984-85, nr 390; Cass., 14 nov. 1986, AR 5183, AC, 1986-87, nr 163; Cass., 18 mei 1989, AR nr 8300, AC, 
1988-89, nr 536.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

27 februari 2003C.01.0457.F AC nr. 138

Wanneer een contractant voor de uitvoering van een contractuele verplichting zich door een derde laat 
vervangen en deze bij de uitvoering van die verplichting een fout begaat, is de contractant zelf contractueel 
aansprakelijk voor de schade, die de medecontractant daardoor heeft geleden (1). (1) Cass., 5 okt. 1990, AR 
6750, nr 58.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Contractant die zich laat vervangen door een derde voor de 
uitvoering van een contractuele verplichting - Fout van die derde - Aansprakelijkheid van de contractant

30 januari 2003C.00.0632.F AC nr. 69

De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de verbintenissen om iets te 
doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is 
moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden (1). (1) Cass. 14 april 1994, AR C.93.0161.F, nr 179.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Verbintenis om iets te doen - Verbintenis iets niet te doen - 
Gedwongen tenuitvoerlegging

- Artt. 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek

6 december 2002C.00.0176.N AC nr. 655

De rechter kan een strafbeding niet vernietigen omdat het bedrag ervan hoger is dan dat van de potentiële 
schade (1). (1) Chr. Biquet-MathieuLa loi du 23 novembre 1998 et le nouveau régime des clauses pénales", J.T. 
1999 (709), 711 nr 7; P. WéryLes pouvoirs du juge dans la nouvelle loi relative aux clauses pénales", J.T., 2000 
(615) 616, nr 4.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Niet-uitvoering - Strafbeding - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 1226, 1231, § 1 Burgerlijk Wetboek

6 september 2002C.00.0087.N AC nr. 419
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Een overeenkomst die zich aandient als een kanscontract, zoals een verkoop tegen lijfrente, kan slechts als een 
kanscontract aangezien worden wanneer de kans op winst of verlies die van de overeenkomst een 
kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is.

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Kanscontract - Kans op winst of verlies - Vereiste

- Artt. 1104 en 1964 Burgerlijk Wetboek

6 september 2002C.00.0150.N AC nr. 421

Geen strafbeding in de zin van artikel  1229, eerste lid, B.W. is het beding waarin een geldsom wordt 
overeengekomen, niet ter vergoeding van de schade, maar als tegenprestatie voor de in de overeenkost 
vastgelegde mogelijkheid om die overeenkomst eenzijdig te beëindigen (1). (1) Cass., 22 okt. 1999, A.R. 
C.98.0134.F, nr. 556.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Bedongen mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te 
beëindigen - Tegenprestatie - Geldsom - Strafbeding

2 mei 2002C.99.0277.N AC nr. 264

De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet worden 
gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige overeenkomst, op eigen  gezag en op eigen 
risico, beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst 
als beëindigd beschouwt; bij het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de 
partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen dat, 
gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de 
overeenkomst als beëindigd te beschouwen (1). (1) Cass., 2 mei 2002, A.R. C.01.0185.N, infra nr. ... L. Cornelis, 
Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia 2000, nr. 590-594. Zie S. Stijns, De gerechtelijke en 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu 1994, nr. 482 e.v.; S. Rutten, De eenzijdige 
beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten met de beoefenaar van een vrij beroep, T.B.H. 2002, 
(83) nr. 7-8.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding - Vordering in rechte - 
Wanprestatie - Eenzijdige beslissing

- Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek

2 mei 2002C.01.0185.N AC nr. 266

De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet worden 
gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige overeenkomst, op eigen gezag en op eigen 
risico, beslist haar verbintenissen niet meer uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de 
overeenkomst als beëindigd beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand zou worden hersteld; bij 
het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de partijen kunnen laten gelden 
vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen dat, gelet op de wanprestatie van 
haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te 
beschouwen (1). (1) Cass. 2 mei 2002, A.R. C.99.0277.N, supra nr.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding - Vordering in rechte - 
Wanprestatie - Eenzijdige beslissing

- Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek

20 september 2001C.99.0057.N AC nr. ...

In geval van contractuele wanprestatie mag de rechter het bedrag van de schade ex æquo et bono vaststellen 
wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar 
hij mag zulks niet doen wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen 
waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld (1). (1) Zie cass., 9 
okt. 1997, A.R. nr C.95.0158.N - C.95.0287.N, nr 395.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Contractuele aansprakelijkheid - Wanprestatie - 
Schadevergoeding - Raming ex aequo et bono - Wettigheid

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

17 mei 2001C.00.0224.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 17 mei 2001, AR C.00.0224.F, AC 2001, nr...

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Contractuele aansprakelijkheid - 
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Schade - Beperking van de schade

De uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten legt de schuldeiser niet de verplichting op om zijn 
schade zoveel mogelijk te beperken, maar gebiedt hem om loyaal de redelijke maatregelen te treffen om zijn 
schade te matigen of te beperken.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Contractuele aansprakelijkheid - 
Schade - Beperking van de schade

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

30 maart 2001C.00.0062.N AC nr. ...

Is geen strafbeding dat de rechter bij contractuele tekortkoming eventueel vermag te matigen, de vaste 
vergoeding die bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen tot schadeloosstelling van de verhuurder 
van diensten ingeval de opdrachtgever met toepassing van artikel  1794 B.W. de aanneming verbreekt (1). (1) 
Zie cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0134.F, nr. 556.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Huur van diensten - Aanneming - Verbreking door de 
opdrachtgever - Forfaitaire schadevergoeding - Strafbeding

- Artt. 1226, 1231 en 1794 Burgerlijk Wetboek

8 februari 2001C.98.0470.N AC nr. ...

De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de 
normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve 
rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan 
dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon 
(1). (1) Cass., 1 feb. 1996, AR C.93.0532.N, nr 66.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

26 januari 2001C.99.0483.N AC nr. ...

Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn voor de schade die de 
schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van de verbintenis; de rechter kan de geoorloofdheid 
van een dergelijk beding niet steunen op de vaststelling dat er geen schade bewezen is (1). (1) Zie cass., 29 feb. 
1996, AR nr. C.93.0498.N, nr. 89.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding - Forfaitaire vergoeding - Rechter - Vaststelling - 
Gebrek aan schade

- zoals vervangen bij artt. 3 en 4 Wet 23 nov. 1998

- Artt. 1226, 1229 en 1231, § 1 Burgerlijk Wetboek

21 december 2000C.98.0367.N AC nr. ...

De aan de verzekerde opgelegde verplichting het bewijs van de herstelling van de schade te leveren vooraleer 
recht te hebben op schadevergoeding holt de verbintenis van de verzekeraar zijn verzekerde te vergoeden niet 
uit.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Verzekeringsovereenkomst - Verzekerde - Bewijs van herstelling 
van de schade - Verbintenis van de verzekeraar

- Artt. 1101, 1108, 1126 en 1134 Burgerlijk Wetboek

28 september 2000C.98.0506.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 28 sept. 2000, A.R. nr. C.98.0506.F, AC, 2000, nr.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Verzekering - Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - 
Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter
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De verzekeraar kan weliswaar aan het slachtoffer dat het hem bij artikel  1 Wet 24 mei 1937 toegekende en in 
artikel  20, 9° Hypotheekwet opgenomen vorderingsrecht tegen de verzekeraar uitoefent, excepties 
tegenwerpen die hem het recht geven zijn dekking te weigeren aan de verzekerde, maar hij kan tegen hem 
geen exceptie aanvoeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen compromissoir 
beding dat geen verband houdt met de dekking van de verzekering (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Verzekering - Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - 
Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter

- Art. 20, 9° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 1 Wet 24 mei 1937

4 september 2000S.98.0053.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst vermag 
de rechter niet de overeenkomst te herzien (1). (1) Vgl. Cass., 7 feb. 1994, A.R. S.93.0026.N, nr 67; 21 jan. 
1999, A.R. C.95.0379.N, nr 35.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Collectieve arbeidsovereenkomst - Uitvoering te goeder trouw - 
Ontstentenis

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

9 maart 2000C.98.0338.N AC nr. ...

De ontbinding van een wederkerige overeenkomst die gevorderd wordt vóór het faillissement van een der 
contractspartijen, maar erna wordt uitgesproken ten laste van de failliet, heeft tot gevolg dat de partijen in 
dezelfde toestand worden geplaatst als hadden zij geen overeenkomst gesloten; onverminderd zijn eventueel 
recht op compensatie komt de koper echter in samenloop met de andere schuldeisers wanneer hetgeen moet 
worden teruggegeven een som geld is die hij aan de verkoper als voorschot heeft betaald.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding - Voorschot ontvangen 
door de verkoper - Faillissement van de verkoper - Teruggave van het voorschot - Samenloop

- Artt. 1183 en 1184 Burgerlijk Wetboek

- Art. 561 Wet 18 april 1851

21 januari 2000C.96.0313.F AC nr. ...

Ofschoon een opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst, zoals een koopovereenkomst, niet 
aantast, heeft zij de opschorting van de uitvoering van de daaruit voortvloeiende verbintenis tot gevolg, zodat 
degene die het recht heeft de uitvoering van de voorwaardelijke verbintenis te eisen het eraan verbonden 
recht niet kan uitoefenen zolang de voorwaarde niet is vervuld.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Opschortende voorwaarde

- Artt. 1181 en 1589 Burgerlijk Wetboek

20 januari 2000C.96.0202.N AC nr. ...

Een persoon kan ten aanzien van een derde verbonden zijn voor daden gesteld door iemand die, wat die 
daden betreft, de schijn wekt de lasthebber te zijn van die persoon, in zoverre die schijn aan laatstgenoemde 
kan worden toegerekend; de gebondenheid van de schijnlastgever wordt niet beïnvloed door het feit dat de 
schijnlasthebber in de uitvoering van de naar de schijn bestaande opdracht onrechtmatig optreedt, ook al 
maakt dit onrechtmatig optreden een misdrijf uit.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Schijnmandaat - Onrechtmatig optreden van de schijnlasthebber - 
Misdrijf - Gebondenheid van de schijnlastgever

- Art. 1998 Burgerlijk Wetboek

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...
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Wanneer, voor de beoordeling van een cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag 
aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde vordering gestoeld op verschillende verbintenissen 
ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag worden gebracht, ook al moeten de 
contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels van de Staat van de 
aangezochte rechter, de ene in het land van de aangezochte rechter worden uitgevoerd, de andere in een 
andere EG-lidstaat, in acht genomen dat de aangezochte rechter op grond van de hem overgelegde vordering 
oordeelt dat de twee verbintenissen die aan de vordering ten grondslag liggen, niet aan elkaar ondergeschikt 
zijn, maar gelijkwaardig, is het Hof van Cassatie gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 
te verzoeken over die vraag bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde rechter - Europese Unie - 
Executieverdrag - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 2 en 5.1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

9 december 1999C.96.0209.N AC nr. ...

Een beding is gebruikelijk in de zin van de artikelen 1135 en 1160 B.W. als het als algemeen geldend wordt 
beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring; door het uit hun overeenkomst niet uit te 
sluiten geven de partijen de wil te kennen het gebruik in hun overeenkomst op te nemen.

Rechten en verplichtingen van partijen - Algemeen - Gebruik - Vereisten

- Artt. 1135 en 1160 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 1999C.98.0134.F AC nr. ...

De beslissing van de rechter om het bedrag niet te beoordelen van de vergoeding die is overeengekomen 
ingeval een beding tot eenzijdige beëindiging uitwerking krijgt, is naar recht verantwoord wanneer de rechter 
overweegt dat genoemd beding geen strafbeding is.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Beding tot eenzijdige beëindiging - Strafbeding

- Artt. 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 1999C.98.0423.F AC nr. ...

De met het toezicht op de uitvoering van de werken belaste architect, die rekening moet houden met de 
clausules van het bestek, kan zich niet beroepen op het begin van de tienjarige waarborg die in de 
aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever is vastgesteld.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Architect - Tienjarige waarborg - Begin

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

9 september 1999C.97.0354.N AC nr. ...

Buiten het geval van een beding te zijnen gunste mag een derde in zijn voordeel niet de tenuitvoerlegging 
vorderen van verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, en om zijn plichten ten aanzien van één 
van de contractanten te beperken kan hij een overeenkomst waarbij hij geen partij is niet als bindend 
inroepen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Artikel 1165 B.W.

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

21 januari 1999C.95.0379.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst vermag 
de rechter niet de overeenkomst te herzien en die partij geheel vervallen te verklaren van het recht dat zij uit 
de overeenkomst put.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Ontstentenis van goede trouw - 
Recht uit de overeenkomst geput

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

13 maart 1998C.97.0050.F AC nr. ...
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Noch artikel  1134 B.W. noch het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten worden 
geschonden door degene die het recht hanteert dat hij haalt uit een wettig gesloten overeenkomst, zonder dat 
is aangetoond dat hij daarvan misbruik heeft gemaakt.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

31 oktober 1997C.96.0376.F AC nr. ...

Het arrest dat beslist dat op het einde van een concessie van alleenverkoop, waarvan het contract geen enkel 
beding bevat m.b.t. de bestemming van de voorraad, de door de concessiehouder aangelegde voorraad wordt 
teruggenomen door de concessiegever, miskent het beginsel van de uitvoering te goeder trouw niet en 
schendt de bepalingen van de W. 27 juli 1961 niet.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd - Eenzijdige beëindiging - Bestemming van de voorraad

- Artt. 2 en 3 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Art. 1321 B.W. krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen van een gesimuleerde 
overeenkomst zich op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst, vindt 
geen toepassing in belastingzaken.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Belastingzaken - Simulatie

- Art. 1321 Burgerlijk Wetboek

18 april 1997C.94.0091.N AC nr. ...

Overeenkomsten kunnen geen verbintenissen ten laste van derden leggen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Belastingzaken - Simulatie

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

6 december 1996C.94.0202.N AC nr. ...

Geeft van de overeenkomst een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is de rechter die 
beslist dat het bedrag dat de huurder moet betalen krachtens het beding dat hem het recht toekent de 
overeenkomst voortijdig te beëindigen, een schadevergoeding is die hij verschuldigd is omdat hij heeft 
nagelaten de overeenkomst tot het einde volledig uit te voeren.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Beding dat het recht toekent de overeenkomst te beëindigen

- Artt. 1134 en 1226 Burgerlijk Wetboek

17 oktober 1996C.94.0421.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 okt. 1996, A.R. C.94.0421.F, Bull. en Pas. 1996, nr ...~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Zakelijke zekerheid niet bij de wet bepaald - Kan niet worden 
tegengeworpen aan schuldeisers in samenloop

Het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artt. 7, 8 en 9, Hypotheekwet wijken 
noodzakelijkerwijs af van de artt. 1134, 1135 en 1165, B.W., vermits daardoor een overeenkomst, die een niet 
bij de wet bepaalde zakelijke zekerheid vestigt, aan de schuldeisers in samenloop niet kan worden 
tegengeworpen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Zakelijke zekerheid niet bij de wet bepaald - Kan niet worden 
tegengeworpen aan schuldeisers in samenloop

3 mei 1996C.95.0016.F AC nr. ...

De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke 
gezamenlijk wordt begaan door verscheidene personen die wetens bijdragen tot het ontstaan van een 
schadelijk feit, zowel inzake contractuele aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Contractuele aansprakelijkheid - Hoofdelijkheid - 
Gemeenschappelijke fout
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- Artt. 1202, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

29 februari 1996C.93.0498.N AC nr. ...

Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn voor de schade die de 
schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van de verbintenis, maar om te oordelen welke 
potentiële schade de partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de overeenkomst is het de rechter niet 
verboden om ook elementen van reële schade in zijn redenering te betrekken.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding - Potentiële schade - Reële schade

- Artt. 1152, 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek

29 februari 1996C.93.0511.N AC nr. ...

Het belang waarvan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet een bij de inleiding reeds 
verkregen en dadelijk belang zijn, wat niet vereist dat de eiser op dat tijdstip reeds schade had geleden of een 
schadevergoeding aan een derde had uitgekeerd.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Contractuele fout - Aansprakelijkheid - Vordering in rechte - 
Ontvankelijkheid - Belang om de vordering in te dienen - Reeds verkregen en dadelijk belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

1 februari 1996C.93.0532.N AC nr. ...

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

30 juni 1995C.93.0230.N AC nr. ...

Van verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien mag een derde, buiten het geval van beding te zijnen 
gunste, de tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet vorderen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Verbintenis van een partij - Vordering tot tenuitvoerlegging door een 
derde

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

17 februari 1995C.93.0137.N AC nr. ...

Wanneer bij de overeenkomst bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren als schadevergoeding 
een bepaalde som zal betalen, vermag de rechter niet te beslissen, op de enkele grond dat de gevorderde 
schadevergoeding buitensporig is, dat het beding geen strafbeding is en dat het gepast is een kleinere som toe 
te kennen dan was bedongen.~

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding - Buitensporige schadevergoeding - Toekenning van 
kleinere som

- Art. 1152 Burgerlijk Wetboek

UITLEGGING

25 november 2004C.04.0004.F AC nr. 567

De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen nagaat, mag gebruik maken van elementen 
buiten de overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 1997, AR S.97.0007.N, nr 390.

Uitlegging - Bodemrechter - Extrinsieke elementen - Wettigheid

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

11 maart 2002S.00.0170.F AC nr. ...

De uitlegging die de feitenrechter aan een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst geeft, is soeverein wanneer zij de bewijskracht van die akte niet miskent (1). (1) Cass., 28 
dec. 1987, AR 5953, nr. 262, en de aldaar aangehaalde verwijzing.

Uitlegging - Collectieve arbeidsovereenkomst

22 februari 2002C.00.0188.F AC nr. 125
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Wanneer de rechter aan de hand van intrinsieke of extrinsieke gegevens van de akte de betekenis of de 
draagwijdte van een overeenkomst niet kan bepalen, moet hij die overeenkomst uitleggen ten nadele van 
degene die bedongen heeft en ten voordele van degene die zich verbonden heeft (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 
1988, A.R. 8624, nr. 89.

Uitlegging - Twijfel

- Art. 1162 Burgerlijk Wetboek

14 november 2001P.01.1178.F AC nr. ...

De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst geven 
(1). (1) Cass., 7 sept. 1992, A.R. 7882, nr. 594.

Uitlegging - Kwalificatie door de partijen

7 mei 1998C.95.0325.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte van een overeenkomst onder verwijzing naar de 
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.~

Uitlegging - Draagwijdte - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

De uitlegging van een overeenkomst die in strijd geacht wordt met de door de eiser voorgestelde uitlegging 
maakt geen miskenning van de bewijskracht van die akte uit.~

Uitlegging - Bewijskracht - Miskenning - Verband

- Artt. 1156, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Door de overeenkomst uit te leggen op grond van de letterlijke bewoordingen ervan, uit welke omstandigheid 
niet volgt dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet heeft nagegaan, miskent de rechter 
dus haar verbindende kracht niet.~

Uitlegging - Letterlijke bewoordingen - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen - Gevolg - Verbindende kracht

- Artt. 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek

Uit de omstandigheid dat de rechter de overeenkomst uitlegt op grond van de letterlijke bewoordingen ervan 
volgt niet dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet heeft nagegaan.~

Uitlegging - Letterlijke bewoordingen - Gevolg - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen

- Artt. 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek

6 oktober 1997S.97.0007.N AC nr. ...

De rechter die een overeenkomst uitlegt kan bij de uitlegging rekening houden met de vermeldingen in de akte 
en met de externe omstandigheid van de uitvoering ervan.~

Uitlegging - Feitenrechter - Vermeldingen in akte - Extrinsieke elementen - Wijze van uitvoering - Wettelijkheid

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

3 januari 1997C.94.0225.N AC nr. ...

De feitenrechter kan de juridische aard van een door partijen gesloten overeenkomst bepalen op grond van de 
hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht ervan niet 
miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van de akte in de gevallen waarin de wet zulks 
niet toelaat.~

Uitlegging - Uitlegging door de feitenrechter

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

30 mei 1996C.93.0373.N AC nr. ...

Voor de beoordeling van de aard van de betwisting in het licht van de toepasselijkheid van artikel  465, eerste 
lid, Faillissementswet, is niet determinerend dat de rechter bijkomend heeft moeten beslissen of de 
consignatie waarvan hij het bestaan aanneemt aan de boedel kon worden tegengeworpen.~

Uitlegging - Wilsovereenstemming van de partijen - Consignatie op een gemeenschappelijke rekening - Tegenstelbaarheid 
aan de boedel - Geen geschil ter zake van faillissement

25 april 1996C.93.0356.N AC nr. ...
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Om, als rechter in kort geding, een maatregel tot bewaring van recht te bevelen en daartoe de ogenschijnlijke 
rechten van de partijen te onderzoeken, is het niet onredelijk daarbij de rechtsregels betreffende de duur, de 
termijnen en de gevolgen van overeenkomsten en de rechtsregels betreffende de opzegging van 
overeenkomsten van onbepaalde duur onderling met elkaar in verband te brengen.~

Uitlegging - Kort geding - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Maatregel tot bewaring - Ogenschijnlijke rechten

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)

9 december 2004C.00.0389.F AC nr. 604

Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over de kinderen heeft, 
ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen en op die bijdrage, te zorgen voor het 
levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien 
worden wanneer zich nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (1). (1) Vgl. Cass., 21 
maart 1997, AR C.96.0406.F, nr 158.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage 
in het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen - Herziening

- Artt. 203, 203bis en 1134 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek

25 november 2004C.04.0004.F AC nr. 567

De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen verkiest boven de woorden in hun letterlijke 
betekenis en aan de overeenkomst de gevolgen toekent welke zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen 
de partijen heeft, miskent de verbindende kracht van de overeenkomst niet (1). (1) Cass., 24 sept. 1992, AR 
9399, nr 627; zie Cass., 7 mei 1998, AR C.95.0325.N, nr 227.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Miskenning

- Artt. 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek

13 mei 2004C.02.0497.N AC nr. 258

De exceptio non adimpleti contractus is niet meer dan een tijdelijke exceptie die de partij de mogelijkheid 
geeft de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de medecontractant zijn 
verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren (1); die partij kan echter van haar verbintenis worden bevrijd 
wanneer de medecontractant definitief in gebreke blijft en de rechter op grond hiervan de ontbinding van de 
overeenkomst uitspreekt. (1) Zie Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, nr 372.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptio non adimpleti contractus - Aard - Bevrijding

- Artt. 1102 en 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek

In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten 
indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren (1). (1) Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, nr 372; zie Cass., 21 nov. 2003, AR C.01.0357.N, nr ...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

30 april 2004C.02.0201.F AC nr. 230

De rechter schendt artikel  1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die door onderlinge 
toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben dat het 
bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de 
respectieve inkomsten van de ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op 
eisers vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij bewijst dat 
nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand aanzienlijk hebben gewijzigd, hem 
voortaan zullen beletten de door hem aangegane verbintenissen na te komen (1). (1) Zie Cass., 14 april 1994, 
AR 9625, nr 177.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verbindende kracht - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande 
overeenkomst - Uitkering tot levensonderhoud ten voordele van de kinderen - Herzieningsclausule

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek
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16 april 2004C.03.0356.F AC nr. 202

Wanneer de rechter, met toepassing van artikel 1184 B.W., een wederkerige overeenkomst ontbonden 
verklaart wegens de wanprestatie van beide partijen, moet hij de schadevergoeding waarop iedere partij 
wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst door de andere partij recht heeft, bepalen in evenredigheid 
met de ernst van hun respectieve tekortkomingen (1) (2). (1) Cass., 15 april 1996, AR C.95.0109.N, nr 113. (2) 
Gedeelt. andersl. concl. van het O.M.: het O.M. had het arrest anders gelezen en besloot tot verwerping van 
het eerste middel op grond dat het arrest, aangezien het aan eiseres 101.331 BEF schadevergoeding toekent 
en de verwerping van het overige gedeelte van haar vordering met redenen omkleedt, in tegenstelling tot 
hetgeen het middel aanvoert, "eiseres (niet) alle recht op schadevergoeding ontzegt".

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wanprestatie van beide partijen - Ontbinding - Schadevergoeding

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

16 januari 2004C.02.0253.F AC nr. 25

De verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst die het risico van overlijden door ongeval dekt en 
waarin het ongeval omschreven wordt als elke gebeurtenis die het gevolg is van de plotselinge en toevallige 
werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde, wordt miskend wanneer het arrest 
beslist dat de val, die de oorzaak is van het overlijden, de uitwendige oorzaak is buiten de wil van de 
getroffene.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verzekering - Landverzekering - Dekking - Overlijden door ongeval - Ongeval - 
Contractuele omschrijving - Verbindende kracht van de overeenkomst - Miskenning

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

21 november 2003C.01.0357.N AC nr. 586

De exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is toepasselijk op de rechtsverhouding 
die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de overeenkomst (1). (1) Cass., 12 sept. 1986, AR 
4834 en 4933, nr 19.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Toepassingsgebied - 
Ontbinding van de overeenkomst

- Artt. 1184 en 1612 Burgerlijk Wetboek

In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot uitvoering van haar 
verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn 
verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid 
van hun wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering en vermag zij te vorderen 
dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort (1). (1) Cass., 2 nov. 1995, AR C.93.0115.N, nr 467.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

30 januari 2003C.00.0632.F AC nr. 69

De partij bij een wederkerige overeenkomst ten aanzien van wie de verbintenis niet is uitgevoerd, kan ofwel 
zijn schuldenaar dwingen de overeenkomst uit te voeren als zulks mogelijk is, ofwel de ontbinding ervan 
vorderen, met betaling van schadevergoeding; die keuze kan hem noch door de rechter noch door de 
schuldenaar worden opgelegd (1). (1) Cass. 22 mei 1981, AR 2967, nr 548; 13 dec. 1985, AR 4667, nr 259; 15 
april 1994, AR 8191, nr 181.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Niet-uitvoering door een van de partijen

- Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek

5 december 2002C.01.0316.F AC nr. 652

De aannemer is enkel contractueel aansprakelijk als hij tekortkomt aan een van de verbintenissen uit de 
overeenkomst; de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis waarvan de aannemer wanuitvoering wordt 
verweten een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis is.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Aannemingsovereenkomst - Contractuele aansprakelijkheid

- Artt. 1134, 1135, 1147 tot 1151, en 1779, 3° Burgerlijk Wetboek

15 november 2002C.00.0128.N AC nr. 606
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De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid van 
hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding van de andere partij van de schade die het onmiddellijk 
en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen (1). (1) Cass., 15 juni 1995, A.R. C.93.0285.N, nr. 300.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van beide partijen - Contractuele 
aansprakelijkheid - Schadevergoeding

Ingeval hij een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie van beide partijen ontbonden verklaart, moet 
de rechter de schade, waarop iedere partij recht heeft wegens het niet nakomen door de andere partij van 
haar verbintenissen, bepalen naar evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen (1). (1) 
Cass., 5 maart 1993, A.R. 7957-8053, nr. 128.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wanprestatie van beide partijen - Ontbinding - Schadevergoeding

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

Ingeval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, moet de schuldenaar van deze 
verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 B.W., de schuldeiser volledig 
vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven (1). (1) Cass., 16 april 1998, 
A.R. C.96.0248.N, nr. 196.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schadevergoeding

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

2 mei 2002C.99.0277.N AC nr. 264

De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet worden 
gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige overeenkomst, op eigen  gezag en op eigen 
risico, beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst 
als beëindigd beschouwt; bij het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de 
partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen dat, 
gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de 
overeenkomst als beëindigd te beschouwen (1). (1) Cass., 2 mei 2002, A.R. C.01.0185.N, infra nr. ... L. Cornelis, 
Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia 2000, nr. 590-594. Zie S. Stijns, De gerechtelijke en 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu 1994, nr. 482 e.v.; S. Rutten, De eenzijdige 
beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten met de beoefenaar van een vrij beroep, T.B.H. 2002, 
(83) nr. 7-8.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. - 
Voorafgaande eenzijdige beslissing

- Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek

2 mei 2002C.01.0185.N AC nr. 266

De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet worden 
gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige overeenkomst, op eigen gezag en op eigen 
risico, beslist haar verbintenissen niet meer uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de 
overeenkomst als beëindigd beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand zou worden hersteld; bij 
het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de partijen kunnen laten gelden 
vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen dat, gelet op de wanprestatie van 
haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te 
beschouwen (1). (1) Cass. 2 mei 2002, A.R. C.99.0277.N, supra nr.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. - 
Voorafgaande eenzijdige beslissing

- Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek

22 april 2002C.99.0264.N AC nr. 243

Het recht op ontbinding en de exceptie van niet nakoming die gegrond zijn op de onderlinge afhankelijkheid 
van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoren tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, 
zodat zij bestaan vóór de wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de wanprestatie zelf en vóór de 
overdracht van de rechten van de schuldeiser en ongeacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden 
aangevoerd (1). (1) Cass., 27 sept. 1984, A.R. nr 7050.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Ontbinding - Exceptie van niet-uitvoering - Exceptie inherent aan contract
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- Artt. 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek

30 maart 2001C.00.0062.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 30 maart 2001, A.R. C.00.0062.N, nr. ...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Strafbeding - Matigingsbevoegdheid van de rechter - Marginale toetsing

26 oktober 2000C.99.0444.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter op grond van feitelijke overwegingen oordeelde dat 
nauwkeurige gegevens om de schade te ramen ontbraken en die schade derhalve ex aequo et bono raamt (1). 
(1) Voor een toepassingsgeval hiervan inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, zie cass., 9 okt. 1997, 
AR. C.0158.N-C.95.0287.N, nr. 395.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schade - Materiële schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming ex aequo et bono - 
Wettigheid

- Artt. 1142, 1146, 1147 en 1149 Burgerlijk Wetboek

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, AC 2000, nr...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding 
omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - 
Toepasselijke regels

De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten die 
besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming waaromtrent zij kunnen overeenkomen is 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht (1); zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan 
opdat de rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan (2). (1) Zie Cass., 14 april 1994, A.R. 9625, nr 177, 
arrest dat de rechtspraak bevestigt volgens welke die overeenkomst uitsluitend onderworpen is aan de regels 
betreffende de overeenkomsten. (2) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - 
Toepasselijke regels

- Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef en 4° en 1298 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is volgt uit de aard van dat instituut dat 
de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan 
aantasten (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding 
omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding

- Artt. 1288, aanhef en 4° en 1304 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2000C.97.0118.N AC nr. ...

In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten 
indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren (1) en totdat hij die uitvoert (2) (Art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering 
volgt uit de onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen (3). (1) Cass., 2 nov. 1995, A.R. 
C.93.0115.N, nr. 467. (2) Zie Cass., 14 maart 1991, A.R. 8857, nr. 367. (3) Zie het in voetnoot (1) vermeld arrest.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel

Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst 
volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser 
zelf zijn verbintenissen niet uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de 
eiser definitief te verwerpen of te weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de gegrondheid van 
die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn verbintenissen niet heeft uitgevoerd (1). (1) 
Zie Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.93.0115.N, nr. 467.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel - 
Vordering in rechte

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

11 maart 1999C.98.0414.F AC nr. ...
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De bewijskracht van een beding volgens hetwelk de dekking van een verzekeringspolis tegen het risico 
autodiefstal niet wordt verleend indien bepaalde onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen om de diefstal te 
voorkomen, veronachtzaamd zijn, noch de gevolgen die het, in de uitlegging die het arrest eraan geeft, wettig 
tussen de partijen heeft, worden miskend door het arrest dat aan dat beding een uitlegging geeft die niet 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; het arrest voegt aan genoemd beding geen voorwaarden toe, 
wanneer het uitsluit dat het veronachtzamen van sommige van zijn voorschriften door de bestuurder een 
zware fout oplevert.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Miskenning van de bewijskracht van de akten

- Artt. 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

15 juni 1998S.97.0124.F AC nr. ...

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt miskend door de rechter, wanneer hij aan de tussen de 
partijen gesloten overeenkomst niet het gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij eraan geeft, wettig 
diende te hebben.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Miskenning

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

7 mei 1998C.95.0325.N AC nr. ...

Door de overeenkomst uit te leggen op grond van de letterlijke bewoordingen ervan, uit welke omstandigheid 
niet volgt dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet heeft nagegaan, miskent de rechter 
dus haar verbindende kracht niet.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Uitlegging door de rechter - Letterlijke bewoordingen

- Artt. 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek

16 april 1998C.96.0248.N AC nr. ...

Het feit dat de schade die een partij ondergaat door een tekortkoming van zijn wederpartij aan de 
verplichtingen van de overeenkomst niet voor concrete berekening vatbaar is, heeft niet tot gevolg dat die 
schade niet moet worden vergoed.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schadevergoeding - Omvang - Evaluatie

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

In geval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, moet de schuldenaar van deze 
verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artt.  1150 en 1151 B.W., de schuldeiser volledig 
vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schadevergoeding

- Artt. 1149, 1150 en 1151 Burgerlijk Wetboek

6 november 1997C.96.0110.N AC nr. ...

Uit de exceptie van niet-uitvoering, die in wederkerige contracten van rechtswege geldt en aan iedere partij de 
mogelijkheid biedt om de uitvoering van haar verbintenis op te schorten en de nakomende verbintenis uit te 
stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert, volgt niet dat de rechter, wanneer hij oordeelt dat een 
partij voorbarig haar verbintenis opschort, de overeenkomst niet mag ontbinden ten laste van de wederpartij 
op grond van zijn appreciatie van de ernst van de respectieve tekortkomingen van de beide partijen.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Voorbarige niet-uitvoering - Ontbinding lastens wederpartij - Wettelijkheid

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

13 oktober 1997S.96.0145.F AC nr. ...

Ook op de arbeidsovereenkomst is de bepaling van artikel  1134 B.W. toepasselijk en strekt ze de partijen tot 
wet; tenzij anders is bedongen, kan de werkgever de overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen of 
herroepen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging - Arbeidsovereenkomst

- Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

23 juni 1997S.96.0047.F AC nr. ...
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Ook op de arbeidsovereenkomst is de bepaling van artikel  1134 B.W. toepasselijk en strekt ze de partijen tot 
wet; tenzij anders is bedongen, kan de werkgever de overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen of 
herroepen.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging - Arbeidsovereenkomst

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

13 juni 1997C.94.0107.N AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van 
een bromfiets en niet de vereiste leeftijd van achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en 
niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een 
regresvordering toegelaten zou zijn, miskent de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten 
verzekeringsovereenkomst (artikel 25, 6° van het modelcontract), die de verzekeraar een recht van verhaal 
verleent op de verzekerdewanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat 
motorrijtuig te mogen besturen", nu dit beding geen enkele andere toepassingsvoorwaarde stelt.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - W.A.M.-verzekering - Modelcontract - Wetsovertreding - Verhaal van de verzekeraar

- Art. 8.2, 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

10 april 1997C.96.0102.F AC nr. ...

De rechter mag de toepassing milderen van een strafbeding dat wegens vertraging in de uitvoering is bepaald, 
in geval van gedeeltelijke uitvoering van de verbintenis.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vertraging in de uitvoering - Gedeeltelijke uitvoering - Strafbeding - Bevoegdheid van 
de rechter

- Artt. 1134, 1152, 1229 en 1231 Burgerlijk Wetboek

Een strafbeding kan zowel bij vertraging in de uitvoering van een verbintenis als bij het niet nakomen worden 
bepaald.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vertraging in de uitvoering - Strafbeding - Wettelijkheid

- Art. 1229 Burgerlijk Wetboek

21 maart 1997C.96.0406.N AC nr. ...

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande 
overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de ouders 
jegens elkaar en kan niet worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat één van de ouders, gelet op zijn vermogen en 
die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding van het kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het vonnis dat dit niet vaststelt schendt artikel 1134 
B.W.

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Bepaling van de bijdrage in onderhoud 
en opvoeding van de kinderen - Wijziging

- Artt. 1287 en 1288, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

6 februari 1997C.96.0020.F AC nr. ...

De bewijskracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet miskend wanneer hij daaraan het gevolg 
toekent dat zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen partijen heeft.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verbindende kracht - Miskenning

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

6 juni 1996C.93.0262.N AC nr. ...

De ontbinding van een wederkerig contract heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand dienen 
geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd; de 
ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerig contract - Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. - Ontbinding 
"ex tunc"

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek
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De rechter die een aannemingsovereenkomst in het nadeel van beide partijen ontbindt en, met betrekking tot 
een saldo van facturen, oordeelt dat de partijen door de gehele overeenkomst gehouden zijn en dus ook door 
de overeengekomen prijs omdat "de ontbinding of verbreking van de overeenkomst slechts plaats heeft vanaf 
de inleiding van de procedure", schendt artikel  1184 B.W.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerig contract - Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. - Ontbinding 
"ex tunc" - Aannemingsovereenkomst

15 april 1996C.95.0109.N AC nr. ...

De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op noch hun gebondenheid, in evenredigheid met 
hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk 
en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wanprestatie van beide partijen - Schadevergoeding

Ingeval hij, met toepassing van artikel  1184 B.W., een wederkerige overeenkomst wegens de wanprestatie 
van beide partijen ontbonden verklaart, moet de rechter de schadevergoeding waarop iedere partij wegens 
het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de 
ernst van hun respectieve tekortkomingen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wanprestatie van beide partijen - Ontbinding - Schadevergoeding

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

Krachtens artikel  1149 B.W. moet, ingeval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de 
schuldenaar van die verbintenis, onder voorbehoud van de artt. 1150 en 1151 B.W., de schuldeiser volledig 
vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schadevergoeding

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

2 november 1995C.93.0115.N AC nr. ...

In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot uitvoering van haar 
verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn 
verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid 
van hun wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering en vermag zij te vorderen 
dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

28 september 1995C.93.0034.N AC nr. ...

De burgerlijke rechtsvordering op grond van een contractuele wanprestatie valt alleen dan onder de verjaring 
van artikel   26 V.T.Sv. als de wanprestatie waarop zij gegrond is, een misdrijf oplevert.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Contractuele wanprestatie - Verjaring van de vordering - Burgerlijke rechtsvordering

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 september 1995C.94.0340.F AC nr. ...

Wanneer, volgens de bedoeling van de partijen, twee overeenkomsten een onafscheidelijk geheel vormen en 
er tussen die overeenkomsten een wederkerig verband bestaat, kan een der partijen zich, ter verantwoording 
van de tekortkoming aan de haar door een van de overeenkomsten opgelegde verplichtingen, beroepen op de 
niet-uitvoering door de andere partij van de haar door de andere overeenkomst opgelegde verplichtingen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerig verband tussen twee overeenkomsten - Exceptie van niet-uitvoering

- Artt. 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek

15 juni 1995C.93.0285.N AC nr. ...

De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met 
hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk 
en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van beide partijen - Contractuele 
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aansprakelijkheid - Schadevergoeding - Omvang

- Artt. 1142 en 1184 Burgerlijk Wetboek

Ingeval een partij bij een wederkerige overeenkomst de ontbinding van die overeenkomst en 
schadevergoeding vordert wegens het niet-nakomen door de andere partij van haar verbintenissen, mag de 
rechter die vordering niet afwijzen enkel op grond dat de partij die de ontbinding vraagt zelf haar verbintenis 
niet is nagekomen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van beide partijen

- Artt. 1142 en 1184 Burgerlijk Wetboek

15 juni 1995C.93.0432.N AC nr. ...

De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met 
hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk 
en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van beide partijen - Contractuele 
aansprakelijkheid - Schadevergoeding - Omvang

- Artt. 1142 en 1184 Burgerlijk Wetboek

Ingeval een partij bij een wederkerige overeenkomst de ontbinding van die overeenkomst en 
schadevergoeding vordert wegens het niet-nakomen door de andere partij van haar verbintenissen, mag de 
rechter die vordering niet afwijzen enkel op grond dat de partij die de ontbinding vraagt zelf haar verbintenis 
niet is nagekomen.~

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van beide partijen

- Artt. 1142 en 1184 Burgerlijk Wetboek

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)

18 juni 2004C.03.0162.F AC nr. 340

De termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet worden ingesteld, kan, 
aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijlinterest, ten vroegste beginnen te lopen 
vanaf de betaling van het saldo van de overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de 
gezamenlijke werken gebeurt (1). (1) Cass., 21 sept. 2001, AR C.99.0427.F, nr 179.

 - Rechtsvordering betreffende een opdracht - Rechtsvordering tot betaling van verwijlinterest - Termijn voor het instellen 
ervan - Begin

- vóór de wijziging ervan bij M.B. 8 okt. 1985 MB 10 aug. 1977

- Artt. 15, § 4 en 18, § 2 MB 10 aug. 1977

27 mei 2004C.02.0435.N AC nr. 288

De bij een overheidsopdracht gebezigde onderaannemer geniet zowel van de bescherming verzekerd door 
artikel  1798, eerste lid, B.W. als van deze geboden door artikel  23, Overheidsopdrachtenwet (1). (1) Verslag 
aan de Koning bij het K.B. van 26 sept. 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, B.S., 18 okt. 1996, 26833.

 - Werken - Schuldvordering op aanbestedende overheid - Aannemer - Onderaannemer - Artikel 23, § 2, 
Overheidsopdrachtenwet - Artikel 1798, eerste lid, B.W. - Verenigbaarheid

18 maart 2004C.01.0560.N AC nr. 153
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De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van de hem 
verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de overeenkomst geen aanleiding geeft 
tot betwisting, wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve 
betaling en niet tot de dag waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post- en girodienst 
overmaakt (1). (1) Zie (algemeen) VAN GERVEN, W., en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 
380; STIJNS, S.Chronique de Jurisprudence, Les obligations : Le régime général de l'obligation", J.T., 1999, 836, 
nr 46; (bijzonder) FLAMME, M.-A, de GRANDRY, A. en MATHEÏ, Ph., Praktische Kommentaar bij de 
reglementering van de Overheidsovereenkomsten, derde uitgave, 428; zie ook de zesde uitgave, deel 2, 283. 
e.v.

 - Werken - Betaling - Termijn - Overschrijding - Interesten - Einddatum

- Artt. 15.A, 3° en 15.D MB 14 okt. 1964

22 mei 2003C.01.0440.F AC nr. 313

Het arrest dat oordeelt dat de opdrachtgever die zich heeft beroepen op het voordeel van artikel  43 M.B. 10 
aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten, moet bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld 
zijn, miskent de aard van de aangevoerde verplichting niet en verlegt evenmin de bewijslast.

 - Werken - Bestek of regels van vakmanschap - Niet-overeenstemming - Bewijslast

- Art. 1315, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 43 MB 10 aug. 1977

13 februari 2003C.02.0121.F AC nr. 104

De bijkomende werken waarvoor ingevolge artikel  42, § 2, M.B 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten de 
herziening van de eenheidsprijs kan worden geëist zijn die welke door het bestuur ingevolge art 42, § 1, van 
voornoemd besluit zijn bevolen.

 - Algemene aannemingsvoorwaarden - Bijkomende werken

- Art. 42, §§ 1 en 2 MB 10 aug. 1977

12 december 2002C.01.0216.F AC nr. 669

De rentevoet die artikel  15, § 4, eerste lid, M.B. 10 aug. 1977 vastlegt m.b.t. interesten waarop de aannemer 
recht heeft wanneer de betalingstermijn verstreken is, geldt voor interesten die onder de voorwaarden van 
artikel  1154 B.W. gekapitaliseerd zijn (1). (1) Zie Cass.,9 juni 1988, A.R. 8012, nr 618 en 28 sept. 1989, A.R. 
8258, nr 62, met noot DELVAUX A. "Révision d'un marché public en cas de circonstances extraordinaires et 
imprévisibles: étendue et réparation du dommage résultant du retard de paiement", Tijdschrift voor 
Aannemingsrecht - L'Entreprise et le Droit, 1990, p. 127-137; contra Rekenhof, aangehaald door M.-A. 
FLAMME, Commentaire pratique des marchés publics, dl II, Brussel, C.N.C., 1996-1997, p. 285 et kritiek van J. 
PETIT, Interest, Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 201, nr 216 alsook de aldaar vermelde verwijzingen.

 - Herziening van de opdracht - Vergoeding van de aannemer - Laattijdige betaling - Kapitalisatie van interesten - Rentevoet

- Art. 15, § 4, eerste lid MB 10 aug. 1977

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 2002C.00.0177.F AC nr. 505

Uit de artt. 7, § 1, en 9, 1 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en uit de artt. 1.A.2, 5.A. en 7.A. van het 
bijzonder typebestek 108 volgt dat, behalve ingeval ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het 
bijzonder typebestek 108, de aanneming onderworpen is aan alle voorschriften van de algemene 
aannemingsvoorwaarden, en dat de aanvullende borgtocht, die onder dezelfde regeling valt als de gewone 
borgtocht, als onderpand dient voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer, tot de opdracht 
volledig en correct is uitgevoerd (1). (1) Zie cass., 3 okt. 1996, A.R. C.95.0422.F. - C.95.0423.F, nr. 352.

 - Aannemingen van werken - Algemene aannemingsvoorwaarden - Toepassing - Aanvullende borgtocht - Voorwerp

- Artt. 7, § 1, en 9, § 1 MB 10 aug. 1977

27 mei 2002C.99.0051.N AC nr. 318
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Na het gunnen van de opdracht kan van de essentiële bepalingen en voorwaarden van een overeenkomst, 
gesloten voor rekening van de Staat, slechts worden afgeweken door een met redenen omklede beslissing van 
de bevoegde minister; een eenzijdige wilsuiting van de minister kan de administratie jegens de aannemer 
verbinden (1) (2). (1) Zie Cass., 9 mei 1980 (twee arresten), AC, 1979-80, nrs 576 en 577; 7 mei 1982, AC, 
1981-82, nr 529. (2) K.B. 14 okt. 1964, artikel  52, zoals vervangen door K.B. 22 april 1977, artikel  54.

 - Wijziging van de contractuele voorwaarden - Wijziging door een met redenen omklede beslissing - Eenzijdige wilsuiting 
van de minister

- Art. 52 KB 14 okt. 1964 betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat

8 maart 2002C.00.0028.F AC nr. 170

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 8 maart 2002, AR C.00.0028.F, AC 2002, nr ...

 - Gunning - Onregelmatige gunning - Laagste regelmatige inschrijver

De inschrijver, wiens offerte de laagste wordt omdat de offerte van degene aan wie de opdracht was gegund 
onregelmatig is, en die, enerzijds, op het ogenblik dat de opdracht werd gegund, de wegens overschrijding van 
het totaalbedrag van de werken vereiste afwijking aanvroeg, waarbij die aanvraag niet door de bevoegde 
publiekrechtelijke overheid voor advies aan de erkenningscommissie is bezorgd, en die, anderzijds, op het 
ogenblik van de gunning van de opdracht, voldoet aan de bepalingen van het bijzonder bestek, is de laagste 
regelmatige inschrijver die gerechtigd is vergoeding te vorderen voor de schade te wijten aan de gunning van 
de opdracht aan de aannemer (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Gunning - Onregelmatige gunning - Laagste regelmatige inschrijver

- Art. 12, § 1, eerste lid Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten

1 maart 2002C.99.0567.F AC nr. 153

Het voorrecht dat bij artt. 1 en 3 W. 3 jan. 1958 wordt verleend aan de onderaannemers van de aannemer aan 
wie de werken voor rekening van de Staat zijn gegund voor hetgeen door de Staat, opdrachtgever, 
verschuldigd is, geldt voor de onderaannemers van werken die voor rekening van een Gewest worden 
uitgevoerd (1). (1) Zie Cass., 7 juni 1996, A.R. C.95.0155.F, nr. 223.

 - Werken voor rekening van de Staat - Voorrecht van de onderaannemer van de aannemer aan wie de opdracht gegund is - 
Werken voor rekening van een Gewest - Voorrecht - Toepassing

- Artt. 96 tot 99 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 71, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

14 december 2001C.01.0168.F AC nr. ...

De beslissingen waarbij het college van burgemeester en schepenen overheidsopdrachten betreffende 
leveringen of diensten gunnen, bedoeld in artikel  14, tweede lid, Decr.W.Gew. 20 juli 1989 houdende 
organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en op de intercommunales van het Waalse 
Gewest zijn terstond uitvoerbaar en worden niet aan het goedkeuringstoezicht , maar wel aan het 
vernietigingstoezicht onderworpen.

 - Toewijzing - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen - Vernietigingstoezicht - Toepassing

- Art. 14, eerste en tweede lid Decr. Waals Gewestraad 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de 
gemeenten, de provincies en op de intercommunales

21 september 2001C.99.0427.F AC nr. ...
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De termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet worden ingesteld, kan, 
aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijlinterest, ten vroegste beginnen lopen vanaf 
de betaling van het saldo van de overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de 
gezamenlijke werken is gebeurd (1). (1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging. De vraag was of de 
rechtsvordering inzake een geschil over een vordering tot het verkrijgen van verwijlintrest door de aannemer 
kon worden ingesteld na het verstrijken van de termijn die voor de rechtsvordering inzake de overeenkomst is 
bepaald. De moeilijkheid sproot hieruit voort dat artikel  15, §4, M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van 
de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals 
het van kracht was voor zijn wijziging bij M.B. van 8 okt. 1985, de termijn voor het instellen van een 
schriftelijke aanvraag (bij de administratie) die als schuldvordering geldt voor de verwijlintrest op de nog 
verschuldigde betalingen, op negentig dagen bepaalt vanaf de betaling van het saldo van de overeenkomst, 
terwijl artikel  18, §2, van het hetzelfde besluit bepaalt dat iedere rechtsvordering betreffende een 
overeenkomst binnen een jaar moet worden ingesteld na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken 
(of leveringen). In zijn arrest van 14 febr. 1985 (AR. 7187, nr. 358) beslist het Hof van Cassatie dat "de 
bijzondere bepaling van artikel 15.D (in casu 15, §4) afwijkt van de in artikel 18, B, (in casu 18, §2) vervatte 
regel (...) zodat een aanvraag tot het bekomen van verwijlsintrest (...) geldig is ingesteld binnen de termijn van 
dertig dagen bepaald bij artikel 15, D, ook al is het saldo van de overeenkomst pas na het verstrijken van de in 
artikel 18, B, bepaalde termijn van één jaar betaald". Volgens dat arrest volgt daaruit dat de bestreden 
beslissing die door op grond van artikel  18 van de aannemingsvoorwaarden te beslissen dat de vordering tot 
betaling van verwijlintrest die niet is ingesteld binnen de termijn van één jaar na de voorlopige keuring en niet 
ontvankelijk is, niet naar recht is verantwoord. Het O.M. was van oordeel dat de beslissing aldus diende te 
worden begrepen dat de rechtsvordering tot betaling van verwijlintrest ontvankelijk was, zelfs als de 
rechtsvordering niet was ingesteld binnen de termijn van één jaar bepaald bij artikel  18, §2, aangezien de 
aanvraag die als schuldvordering geldt geldig was ingediend binnen de termijn van dertig dagen na de betaling 
van het saldo van de overeenkomst. De samenvatting van dat arrest die in de AC is gepubliceerd leek overigens 
die lezing te bevestigen. In dit geval had het hof van beroep geoordeeld dat de termijn van één jaar voor de 
rechtsvordering inzake verwijlintrest begon te lopen vanaf de datum van verklaring van schuldvordering van 
verwijlintrest en dat meer dan één jaar was verlopen sedert de verklaringen van schuldvorderingen van 
verwijlintrest en het instellen van de rechtsvordering, zodat de vordering tot betaling van verwijlintrest ratione 
temporis niet ontvankelijk was. Het O.M. was van oordeel dat die beslissing in strijd was met de voornoemde 
leer van het Hof. Het Hof heeft nochtans anders beslist en geoordeeld dat het vroegere arrest van het Hof niet 
impliceert dat het heeft beslist dat de afwijking vervat in artikel  15, §4, algemeen is en dat de termijn van 
verval van artikel  18, §2, niet van toepassing is op de rechtsvordering inzake de verwijlintrest.

 - Algemene aannemingsvoorwaarden - Aannemer - Vordering tot betaling van verwijlintrest - Rechtsvordering - Termijnen

- Artt. 15, § 4 en 18, § 2 MB 10 aug. 1977

6 april 2001C.98.0013.N AC nr. ...

De aanbestedende overheid is niet meer gerechtigd de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen, wanneer zij voorheen de opdracht eenzijdig heeft verbroken met toepassing van artikel  48, § 4, van 
het M.B. 10 aug. 1977 (1). (1) Zie Stijns, S., De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Maklu  - 1994, nr. 112. Het bestreden arrest berust op de volgende feitelijke gegevens :  - 6 
januari 1989, eenzijdige verbreking van de    opdracht door eiser;   - 17 februari 1989, verweerster vordert    
schadevergoeding wegens onrechtmatige    verbreking;   - 11 juni 1996, eiser vordert ontbinding van    de 
aannemingsovereenkomst wegens    wanprestatie van verweerster.  Zie ook Cass., 27 oktober 2011, 
C.10.0388.N Dit is enkel het geval wanneer de verbreking regelmatig is geschied. Is dit niet zo, dan kan nog de 
ontbinding gevraagd worden.

 - Algemene aannemingsvoorwaarden - Einde van de opdracht - Maatregel van ambtswege - Eenzijdige beëindiging

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 48, § 4, thans 20,§6, bijl. K.B. 26 sept. 1996 MB 10 aug. 1977

15 juni 2000C.96.0278.N AC nr. ...
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De verplichting van het bestuur een inschrijver te verzoeken de nodige verantwoordingen te verstrekken 
vooraleer het zijn inschrijving wegens haar blijkbaar abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of 
totale prijzen afwijst geldt niet in het geval dat andere onregelmatigheden worden vastgesteld (1). (1) Zie het 
verslag aan de Koning, voorafgaand aan het K.B. van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, betreffende het artikel 25, tweede lid (B.S., 26 juli 1977, 
9546); zie ook DEVREUX, R., La passation des marchés publics, Rev. Comm., 1985, 99 en DHOOGHE, D., De 
gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad van State en de 
gewone rechtbanken, Die Keure, 1993, 391, nr. 806.

 - Openbare aanbesteding - Inschrijving - Onregelmatigheden - Vaststelling - Verzoek tot verantwoording

- Art. 25, tweede lid KB 22 april 1977

15 juni 2000C.96.0335.N AC nr. ...

De rekening tot schadeloosstelling van de aannemer, voor een in overleg te bepalen bedrag voor de 
onderbrekingen op bevel van het bestuur moet behoorlijk gestaafd zijn en schriftelijk worden ingediend 
binnen de wettelijk voorziene termijn; haar ontvankelijkheid is aan geen andere voorwaarden onderworpen, 
meer bepaald niet aan de verplichting van de aannemer om aan het bestuur de invloed bekend te maken die 
het bevel van het bestuur kan hebben op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het werk, zodra hij die 
invloed kent of moet kennen, verplichting die wel geldt voor de vorderingen tot schadeloosstelling waarin de 
aannemer feiten aanvoert ten laste van het bestuur (1). (1) Cass., 17 juni 1993, A.R. 9591, nr. 292.

 - Algemene aannemingsvoorwaarden - Onderbreking door het bestuur - Rekening tot schadeloosstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 15, § 5 en 16, §§ 3, 4 en 5 MB 10 aug. 1977

28 januari 2000C.99.0131.F AC nr. ...

Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de in de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bedoelde termijn van een jaar na de volledige 
oplevering van de gezamenlijke werken of na de volledige keuring van de gezamenlijke leveringen, waarbinnen 
de aannemer, op straffe van verval, elke rechtsvordering betreffende een overheidsopdracht moet indienen, 
niet van toepassing is op de rechtsvorderingen van de aannemer die gegrond zijn op de vordering tot 
vergoeding wegens onderbreking van de uitvoering van de aanneming door het bestuur.

 - Algemene aannemingsvoorwaarden - Aannemer - Vordering tot vergoeding wegens onderbreking door het bestuur - 
Rechtsvordering - Termijnen

- Artt. 15, § 5 en 18, § 2 MB 10 aug. 1977

24 december 1999C.98.0547.F AC nr. ...

De beslissing van de administratie om een einde te maken aan de uitvoering van een overheidsopdra cht is 
geen oplevering van het werk, welke oplevering het begin is van de vervaltermijn waarna de aannemer geen 
rechtsvordering meer mag indienen.

 - Rechtsvordering - Verval - Termijn - Begin - Voorlopige oplevering

- Artt. 18, § 2 en 43, § 3 MB 10 aug. 1977

30 april 1999C.95.0407.N AC nr. ...

De overtreding van de regel, die verbiedt dat een inschrijving wordt aanvaard nadat de voorzitter de zitting 
voor geopend heeft verklaard tast de geldigheid van de late inschrijving niet noodzakelijk aan indien uit de 
aard van de overtreding in concreto niet blijkt dat de mededinging onder de mededingers minder reëel, hun 
kansen ongelijker en de onderlinge vergelijking van hun aanbiedingen minder doelmatig worden of nog dat die 
onregelmatigheid de manipulatie van de inschrijvingen door het bestuur of willekeur van het bestuur in de 
hand heeft gewerkt.

 - Openbare aanbesteding - Inschrijvingen - Neerlegging - Einde - Overtreding - Gevolg - Geldigheid

- Art. 28, tweede lid, aanhef en 3° KB 22 april 1977

Vanaf het ogenblik dat de voorzitter de zitting voor geopend heeft verklaard mag geen inschrijving meer 
worden neergelegd;  van die regel, die steunt op de noodzaak de gelijkheid onder de inschrijvers in acht te 
nemen en onder meer mogelijke misbruiken, afspraken, manipulaties te vermijden, mag alleen worden 
afgeweken in de gevallen bepaald in artikel 26, § 3 en daarenboven volgens de procedure vastgesteld in artikel 
30.

 - Openbare aanbesteding - Inschrijvingen - Neerlegging - Einde - Gronden - Afwijking
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- Art. 28, tweede lid, aanhef en 3° KB 22 april 1977

18 februari 1999C.97.0315.F AC nr. ...

Recht op interest ontstaat bij elke vertraging in de betaling die het bestuur ingevolge een overheidsopdracht 
verschuldigd is, inclusief de laattijdige betalingen van schadevergoeding die verschuldigd is wegens de schade 
die een aannemer heeft geleden door een niet te voorziene onderbreking van de werken.

 - Achterstallige betalingen - Interest - Niet te voorziene onderbreking van de werken

- Art. 15, § 4 MB 10 aug. 1977

1 oktober 1998C.97.0326.F AC nr. ...

Art. 16, § 2, M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene betalingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten dat de aannemer onder bepaalde voorwaarden de 
mogelijkheid biedt om de herziening van de opdracht te vragen indien hij een belangrijk nadeel heeft geleden, 
strekt ertoe de overeenkomst te herzien gelet op de weerslag van niet te voorziene omstandigheden op het 
verloop of de kostprijs van de aanneming;  de feitenrechter, die dat "belangrijk" karakter van het nadeel op 
onaantastbare wijze in feite beoordeelt, mag, om die weerslag te beoordelen, acht slaan op de persoonlijke 
toestand van de aannemer.

 - Aannemer - Herziening van de opdracht - Belangrijk nadeel - Beoordeling door de rechter - Niet te voorziene 
omstandigheden - Begrip

- Art. 16, § 2 MB 10 aug. 1977

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Favoritisme t.a.v. een inschrijver op een overheidsopdracht kan worden aangemerkt als de onrechtmatige 
daad van omkoping van ambtenaren.~

 - Omkoping van ambtenaren - Onrechtmatige daad - Favoritisme t.a.v. een inschrijver - Toewijzing van de 
overheidsopdracht

- Artt. 246 en 247 Strafwetboek

12 juni 1998C.95.0289.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van vijf jaar die van toepassing is op de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën en de termijn voor het indienen van de vordering tot terugbetaling van de aannemer 
van een overheidsopdracht dienen gezamenlijk toegepast te worden.~

 - Schuldvordering van de aannemer jegens de Staat - Vijfjarige verjaring - Termijn voor het indienen van de vordering tot 
terugbetaling - Gezamenlijke toepassing van beide termijnen

- Art. 1, eerste lid Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën

- Art. 100, eerste lid KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 18, § 2 MB 10 aug. 1977

20 maart 1998C.97.0164.F AC nr. ...

De besluiten die de Koning neemt ter uitvoering van zijn reglementaire bevoegdheid om de inrichting te 
bepalen van de onderscheiden procedures voor het gunnen van de opdrachten als bepaald bij de wet van 14 
juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, moeten 
worden overlegd in de Ministerraad, hetgeen niet is vereist voor de besluiten die de Koning neemt ter 
uitoefening van zijn reglementaire uitvoeringsbevoegdheid van die wet.~

 - Inrichting van de procedures voor het gunnen van de opdrachten - Reglementaire bevoegdheid van de Koning - Overleg in 
Ministerraad

- Art. 1, § 1 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten

- Art. 108 Grondwet 1994

12 februari 1998C.94.0252.N AC nr. ...

De vordering tot schadeloosstelling die de overheid krachtens artikel  12, § 1, Wet 14 juli 1976 verschuldigd is 
wanneer zij de opdracht heeft toevertrouwd aan een ander dan de inschrijver die de laagste regelmatige 
inschrijving heeft ingediend, is een schuldvordering van een op numerieke wijze vastgestelde geldsom;  
dergelijke schuldvordering blijft op haar bedrag vastgesteld zonder aanpassing aan de muntontwaarding.

P. 1799/30476-9-2016



 - Onwettige aanbesteding - Uitgesloten inschrijver - Schadeloosstelling - Aanpassing wegens muntontwaarding

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

30 januari 1997C.96.0117.F AC nr. ...

Art. 16, § 4, M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten verbiedt niet dat de rechter aan de benadeelde 
aannemer een schadeloosstelling toekent waarvan het bedrag hoger ligt dan het in zijn oorspronkelijke klacht 
of verzoek vermelde bedrag.

 - Klachten en verzoeken - Vordering tot schadevergoeding - Raming hoger dan in het oorspronkelijk becijferde verzoek

- Art. 16, § 4 MB 10 aug. 1977

3 januari 1997C.94.0233.N AC nr. ...

De onregelmatigheid van de inschrijving wegens het niet voegen bij de inschrijving van de door de 
besteksbepalingen vereiste bescheiden levert in beginsel een relatieve nietigheid op, die echter onder 
omstandigheden een inbreuk kan uitmaken op essentiële besteksbepalingen;  bij toetsing of de verwerping 
van een inschrijving wegens onregelmatigheid door het bestuur wettig is, moet de rechter, aan de hand van de 
concrete gegevens van het beschouwde geval, onderzoeken of de onregelmatigheid al dan niet een inbreuk is 
op essentiële besteksbepalingen, zonder daarbij het recht van de overheid te miskennen om de inhoud van de 
bestekken te bepalen en te kwalificeren.

 - Openbare aanbesteding - Opmaken van de inschrijving - Onregelmatigheid - Niet voegen van de door het bestek vereiste 
bescheiden - Bevoegdheid van de overheid - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 15, § 2, en 25, § 1 KB 22 april 1977

3 oktober 1996C.95.0422.F AC nr. ...

Onder borgtocht in de zin van de artt. 5, § 1, 7, §§ 1 en 2, 48, §§ 4 en 7 M.B. 10 aug. 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en 
diensten, verstaat men zowel de borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld wordt bij § 1 van voornoemd 
artikel  5, als de borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld wordt in het bestek.~

 - Werken - Borgtocht

- Artt. 5, § 1, 7, § 1 en 2, 48, §§ 4 en 7 MB 10 aug. 1977

 - Gemeenschappelijke bepalingen - Borgtocht

- Artt. 5, § 1, 7, § 1 en 2, 48, §§ 4 en 7 MB 10 aug. 1977

26 september 1996C.95.0396.F AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat het bestuur bevel heeft gegeven de uitvoering van een overheidsopdracht te 
onderbreken, kan de aannemer vergoeding toekennen voor de schade die hij heeft geleden, zonder dat zulks 
een fout van het bestuur impliceert.~

 - Werken - Onderbreking door het bestuur - Vergoeding van de aannemer

- Art. 15, § 5 MB 10 aug. 1977

26 september 1996C.95.0406.F AC nr. ...

Wanneer bij de gunning van een overheidsopdracht, wegens het totale bedrag van de werken de bijzondere 
en voorafgaande erkenning van de aannemer vereist is, moet hij die erkenning niet reeds vóór het tijdstip van 
de inschrijving hebben verkregen.~

 - Aanbesteding - Voorwaarden - Bijzondere en voorafgaande erkenning van de aannemer - Tijdstip van de erkenning

- Art. 1, B Besl. W. 3 feb. 1947

25 april 1996C.93.0495.N AC nr. ...

Art. 17A van het M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen 
die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, heeft tot doel het bestuur in 
staat te stellen de werkelijkheid van het aangevoerde feit vast te stellen, de gevolgen ervan te beoordelen en, 
in voorkomend geval ze te verhelpen; de erin bedoelde bekendmaking is niet vereist als zij hierop geen invloed 
kan hebben.~

 - Omstandigheden waaraan het bestuur vreemd is - Verzoek - Doel - Toepassing - Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van 
de boeten wegens de te late uitvoering
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De termijn bepaald bij artikel  16C van het M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische 
kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, is 
toepasselijk op een vordering ingesteld op grond van artikel  17A van het genoemd M.B.~

 - Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van de boeten wegens de te late uitvoering - Omstandigheden waaraan het bestuur 
vreemd is - Verzoek - Termijn

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Een minister pleegt valsheid in geschriften wanneer hij, om de procedures inzake overheidsopdrachten van 
diensten te omzeilen en om een onrechtmatig voordeel aan een derde te doen toekennen, in naam van zijn 
departement een dergelijke opdracht gunt, en vermeldt dat de uitvoering van de dienst aan bepaalde 
leverancier wordt toevertrouwd terwijl hij weet dat die niet van plan is die dienst uit te voeren en die 
uitvoering aan een andere persoon zal toevertrouwen.

 - Overheidsopdracht van diensten - Niet eerbiedigen van de procedure die op die opdrachten van toepassing zijn - 
Onrechtmatig voordeel voor een derde - Vermelding van de leverancier - Valsheid in openbare geschriften

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de ambtenaar die, om de voorbarige en 
onverschuldigde betaling van de prijs van een overheidsopdracht van diensten mogelijk te maken, zijn 
handtekening op een factuur van de leverancier voor het totaal bedrag van de opdracht laat volgen door de 
vermelding "Gezien voor geleverde diensten - Goed voor betaling", terwijl die dienst op dat ogenblik niet was 
uitgevoerd.

 - Overheidsopdracht van diensten - Niet uitgevoerde opdracht - Factuur van de leverancier - Valse vermelding door een 
ambtenaar aangebracht - Valsheid in openbare geschriften

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de minister die, om ten onrechte kosten door een 
openbare persoon te doen dragen, in de prijs van een overheidsopdracht van diensten die hij in naam van zijn 
departement sluit, kosten begrijpt die met het werkelijk voorwerp van die opdracht niets te maken hebben.

 - Overheidsopdracht van diensten - Marktprijs - Kosten die niets te maken hebben met het voorwerp van de opdracht - 
Valsheid in openbare geschriften

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Het materieel bestanddeel van een valsheid in openbare geschriften bestaat erin voor het hoofd van een 
ministerieel kabinet om een overheidsopdracht van diensten, waarvoor de inspectie van financiën een 
ongunstig advies heeft uitgebracht, te vervangen of te doen vervangen door verschillende 
overheidsopdrachten waarvan het bedrag telkens lager is dan de interventiedrempel van de inspectie van 
financiën maar die samen hetzelfde voorwerp hebben als de afgewezen opdracht.

 - Overheidsopdracht van diensten - Ongunstig advies van de inspectie van financiën - Substitutie van verschillende 
overheidsopdrachten - Valsheid in openbare geschriften - Materieel bestanddeel

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Ingevolge artikel  51, § 1, 4°, K.B. 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, moeten sommige onderhands te gunnen opdrachten, alvorens de procedure 
aan te vatten, de instemming bekomen van het ministerieel comité dat bevoegd is inzake 
overheidsinvesteringen, te weten het ministerieel comité voor economische en sociale coördinatie (MCESC), 
en inzonderheid de opdrachten van diensten waarvan het bedrag hoger wordt geraamd dan 6.000.000 frank; 
de kunstmatige splitsing van een opdracht om die noodzakelijke instemming van het MCESC te omzeilen 
maakt een schending uit van de voornoemde wettelijke bepaling hoewel het niet naleven van dat voorschrift 
niet leidt tot nietigheid van de opdracht.

 - Overheidsopdracht van diensten - Onderhands te gunnen opdrachten - Voorafgaande instemming van het MCESC - Niet 
naleven van die vormvereisten

Onderaanneming mag geen kunstgreep zijn die wordt aangewend om een bepaling die de 
overheidsopdrachten regelt te omzeilen.~

 - Gebruik van onderaannemingen

- Art. 8 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

15 december 1994C.94.0217.F AC nr. ...
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Ingeval bij de aanbesteding van een overheidsopdracht op onwettige wijze met een inschrijver geen rekening 
is gehouden, geeft artikel  12, §1, wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van 
zijn inschrijving plus moratoire interest op de vergoeding, welke interest wordt berekend vanaf de dag waarop 
hij schadeloosstelling heeft gevorderd.~

 - Onwettige aanbesteding - Schadeloosstelling verschuldigd aan de uitgesloten inschrijver - Interest

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

7 oktober 1994C.93.0399.N AC nr. ...

Het recht op interest dat de artt. 9 en 15D van het M.B. van 14 okt. 1964 houdende het Algemeen 
Lastenkohier voor Overheidsopdrachten, in geval van laattijdige vrijmaking van de borgsom aan de aannemer 
verlenen, geldt ook als de aannemer een bankwaarborg stelde en de borgtocht te laat is vrijgemaakt.~

 - Borgsom - Laattijdige vrijmaking - Interest - Bankwaarborg

29 september 1994C.93.0279.F AC nr. ...

De rechter, die vaststelt dat het bestuur het bevel heeft gegeven de uitvoering van een overheidsopdracht te 
onderbreken, hoeft niet vast te stellen dat de aannemer geen fout heeft begaan om hem een vergoeding voor 
de door hem geleden schade toe te kennen.~

 - Werken - Onderbreking door het bestuur - Vergoeding van de aannemer

- Art. 15, E MB 14 okt. 1964

PAND

12 februari 2004C.01.0121.N AC nr. 76

Artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is op de pandhouder aan wie een 
lichamelijk roerend goed werd in pand gegeven, geldt ook voor de uitgever van de warrant; het volstaat dat 
deze erop mocht vertrouwen dat hij te doen had met de eigenaar van de koopwaar of althans met iemand die 
de goederen aan warrantage kon onderwerpen; dat deze laatste de vrije beschikking heeft van de goederen 
houdt niet in dat zijn eigendomsrecht moet vaststaan of door de uitgever van de warrant moet worden 
vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 21 maart 2003, AR C.01.0134.N, nr ...; zie ook H. DE PAGE, Traité, D. VI, nr 1023; 
R.P.D.B., V° Warrant, nr 35, met verwijzing naar de wetsvoorbereiding en naar rechtspraak; R. PIRET, noot bij 
Kh. Antwerpen, 28 okt. 1927, B.J., 1928 (280), 283; F. T'KINTLe conflit entre le créancier gagiste sur fonds de 
commerce et le porteur de warrant", J.T., 1992, 53, nr 19; W. DERIJCKE, De aansprakelijkheid van de uitgever 
van een warrant-ceel, T.B.H., 2000, 288; K. RONSE, Enige beschouwingen bij de warrant, T.B.H., 1989, 553; E. 
DIRIX & R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, 343.

 - Warrant - Uitgever - Koopwaar - Vrije beschikking - Vereisten

- Art. 1, § 1 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering van het warrantstelsel

- Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek

11 mei 2000C.97.0001.N AC nr. ...

In het geval dat, volgens de rechter, een geldsom het voorwerp is van een inpandgeving en geen rente werd 
bedongen, is de pandhouder, die verplicht is als een goede huisvader te zorgen voor de in pand gegeven zaak, 
niet verplicht die geldsom rente te doen opbrengen.

 - Geldsom - Verplichtingen van de pandhouder - Interesten

- Art. 2079 Burgerlijk Wetboek

9 maart 2000C.99.0237.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de pandgever al dan niet het recht heeft hetgeen hij betaald heeft te verhalen op de 
schuldenaar wiens schuld gewaarborgd was door het pand, is niet bepalend voor de vraag of de pandgever 
voor zijn inpandgeving een tegenprestatie heeft verkregen; de rechter vermag te oordelen dat de 
inpandgeving om niet is gedaan wanneer hij vaststelt dat de pandgever voor die verrichting geen enkele 
concrete tegenprestatie kreeg, maar enkel een algemeen belang had dat de schuldenaar goed zou gedijen en 
niet failliet zou worden verklaard.
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 - Inpandgeving voor dochtervennootschap - Geen concrete tegenprestatie - Verrichting om niet

- Art. 445, eerste en tweede lid Wet 18 april 1851

- Artt. 1105 en 2077 Burgerlijk Wetboek

21 oktober 1999C.97.0249.N AC nr. ...

De schuldeiser ten bate van wie een handelszaak werd in pand gegeven heeft geen volgrecht op individuele, 
onlichamelijke bestanddelen van de handelszaak.

 - Pandhoudende schuldeiser met voorrecht op een handelszaak - Individuele onlichamelijke bestanddelen - Volgrecht

- Art. 11, I Wet 25 okt. 1919

16 december 1994C.94.0090.N AC nr. ...

De wet van 5 mei 1872 noch de wet van 25 oktober 1919 staan eraan in de weg dat de inleiding en 
behandeling van de vordering tot vervanging van degene die werd aangewezen om een in pand gegeven 
handelszaak te verkopen, gebeurt op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artt. 1025 tot 1033 Ger.W.; 
rechtsgeldig is het verzet dat de curator van de failliete schuldenaar op grond van artikel  1033 Ger.W. doet 
tegen de desaangaande gegeven beschikking die zijn rechten benadeelt.

 - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - Tegeldemaking - Vordering tot vervanging van de persoon 
aangewezen om de in pand gegeven handelszaak te verkopen - Verzet

- Art. 12 Wet 25 okt. 1919

- Artt. 4 en 5 Wet 5 mei 1872

PARITAIR COMITE

29 november 2004S.04.0079.F AC nr. 575

De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen valt onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar, personeelslid van die dienst en 
staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt, onder de bevoegdheid van de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een 
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli 1969, en hem te 
gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te leggen op de griffie van het rechtscollege 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, nr 227, met concl. O.M., in Bull. en Pas, 1996, I, nr 227; 17 dec. 
2001, AR S.00.0012.F, nr 707, met concl. O.M.

 - Collectieve arbeidsovereenkomst - Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen - Sociaal bemiddelaar - Rechtbanken - 
Scheiding der machten

- Artt. 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

22 december 2003S.03.0060.F AC nr. 666

Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken 
onderneming, tenzij een ander criterium werd bepaald in het oprichtingsbesluit, zoals de gewone of normale 
activiteit van de onderneming (1). (1) Cass., 24 dec. 1990, AR 7220, AC, 1990-91, nr 221; 9 sept. 1991, AR 9178, 
AC, 1991-92, nr 10; 17 juni 1996, AR S.95.0105.N, AC, 1996, nr 239.

 - Ressort - Criterium - Activiteit van de onderneming

- Art. 35 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Een inrichting of een dienst waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de exploitatie van een kinderdagkribbe, ook 
al is ze niet erkend, ressorteert onder het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (1). (1) Art. 1, K.B. 2 
april 1973, na de wijziging ervan bij artikel 1, K.B. 3 juli 1990 (B.S. 12 juli 1990, p. 13888). Een inrichting of een 
dienst waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de exploitatie van een niet erkende kinderkribbe, ressorteert 
eveneens onder het paritair comité voor de gezondheidsdiensten; het betreft hier een inrichting die sociale 
gezondheidszorg verleent in de zin van artikel  1 van voormeld K.B. 2 april 1973.

 - Paritair comité voor de gezondheidsdiensten - Ressort - Exploitatie van een kinderdagkribbe - Niet erkende kribbe
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- Art. 1 KB 2 april 1973

31 maart 2003S.02.0084.N AC nr. 218

Wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen moet de nieuwe werkgever de 
overeenkomst die de vroegere werkgever bond, eerbiedigen totdat zij ophoudt uitwerking te hebben; deze 
regel sluit niet uit dat de nieuwe werkgever gunstiger arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de 
collectieve arbeidsovereenkomst die voor zijn onderneming geldt (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging van de bestreden beslissing. Het was van oordeel dat: - de bepaling van artikel  20 C.A.O.-Wet 
gelijklopend is met artikel  3, 2° Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977, betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, waar dit de 
verdere toepassing vraagt van de uit de C.A.O.'s resulterende arbeidsvoorwaarden. - men zal opmerken dat de 
C.A.O.-wet de richtlijn voorafgaat maar dit echter geen afbreuk doet aan het feit dat overeenkomstig de 
vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de nationale rechter artikel  20 C.A.O.-wet, moet 
interpreteren in de mate van het mogelijke - volgens de zin van de wettekst en het doel van de Richtlijn (Hof 
van Justitie o.a. 16 dec. 1993. C-334/42 J.T.T. 1994, p. 284). Het O.M. legde er de nadruk op dat wat de 
omschrijving van het doel van Richtlijn 77/187 betreft het nuttig is kennis te nemen van het Advies dd. 23 en 
24 april 1976 van het economisch en sociaal comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten betreffende het behoud 
van de rechten en voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van 
vestigingen en concentraties van ondernemingen. (PB nr C.255/26 van 7 nov. 1975). In het licht van de 
"Bijzondere opmerkingen" nopens het voorstel, geeft het comité ter overweging ten aanzien van het tweede 
en derde lid van artikel  3 waarin de handhaving van de vroegere collectieve arbeidsovereenkomsten wordt 
geregeld dat "er, naar gelang de omstandigheden, redenen aanwezig kunnen zijn om een collectieve 
arbeidsovereenkomst waaraan de cessionaris zich dient te houden, onmiddellijk of reeds binnen een jaar op 
de werknemers van de overgenomen onderneming toe te passen. Het acht het derhalve juist ook in dat geval 
goedkeuring te hechten aan een afspraak met de bevoegde werknemersvertegenwoordiging, die tot stand zou 
moeten komen in het kader van de onderhandelingen waarvan sprake is in artikel 8. Zo zou men bij een 
dergelijke afspraak rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat de nieuwe collectieve overeenkomst 
voor de werknemers van de overgenomen onderneming betere voorwaarden biedt dan de C.A.O. die tot op 
dat moment op hen van toepassing was en zou men in het bijzonder bij de overname van een kleine 
onderneming door een grotere onderneming alle aandacht kunnen schenken aan dwingende interne 
vereisten. Gezien deze overwegingen dienen het tweede en derde lid van artikel 3 naar het oordeel van het 
Comité als volgt te worden geformuleerd:  De rechten en verplichtingen die hun grond hebben in een door de 
cedent gesloten bedrijfsakkoord of ondernemings-c.a.o. gaan automatisch over op de cessionaris en blijven 
gelden tot de partijen een andere collectieve overeenkomst gesloten hebben. Indien de cessionaris niet 
gebonden is door dezelfde bedrijfstak-c.a.o. als de cedent, is de cessionaris in elk geval gehouden tot 
handhaving van de in de collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden waaraan de 
cedent was gebonden, totdat partijen een andere collectieve regeling hebben getroffen. Komt binnen één jaar 
te rekenen vanaf het tijdstip waarop de cessionaris in de bestaande arbeidsverhouding treedt geen nieuwe 
collectieve overeenkomst tot stand dan vindt de c.a.o. toepassing die geldt voor de bedrijfstak van de cedent, 
indien er althans een dergelijke bedrijfstak-c.a.o. is gesloten".(PB nr C.255/28 dd. 7 nov. 1975 sub 2.3.6 en 
2.3.7)". Aan het voorstel sub 2.3.6 werd geen gevolg verleend vermits artikel  3, tweede lid, Richtlijn 77/187 
bepaalt dat "De Lid-Staten mogen het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd 
beperken mits dit tijdvak niet korter wordt dan 1 jaar". België heeft echter geen gebruik gemaakt van deze 
door de Richtlijn geboden mogelijkheid. Volgens het O.M. dienen bijgevolg de rechters artikel  20 C.A.O-wet 
conform de imperatieve bepalingen van de Richtlijn 77/187 EEG meer bepaald artikel  3.2 te interpreteren. Dit 
betekent dat de nieuwe werkgever gebonden blijft door de C.A.O. gesloten in het paritair comité van de 
vroegere werkgever - zelfs al oefent de cessionaris een andere activiteit uit - tot op het ogenblik dat de 
overeenkomst ophoudt uitwerking te hebben. Door te oordelen dat verweerder vanaf de overdracht op 1 juni 
1987 recht heeft op de loonvoorwaarden bepaald in de C.A.O. gesloten in het paritair comité waaronder eiser 
ressorteert - schenden de appèlrechters artikel  20 C.A.O.-wet.

 - Overgang van onderneming - Wijziging van paritair comité - Binding van de C.A.O. van de vroegere werkgever - Nieuwe 
werkgever - Gunstiger arbeidsvoorwaarden - Onmiddellijke toekenning

- Art. 20 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

24 september 2001S.00.0053.F AC nr. ...
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Wettig is het arrest dat beslist dat de onderneming die zorgt voor de bewerking van synthetische producten 
niet ressorteert onder het paritair comité voor de werklieden van de scheikundige nijverheid en evenmin 
onder het paritair comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, wanneer voor de bewerking van 
die producten een aan een andere bedrijfstak eigen techniek of vakkundigheid noodzakelijk is, en dat 
derhalve, op grond van een feitelijke beoordeling, beslist dat de onderneming die zorgt voor het snijden en 
lassen van plastic kokers om er verpakkingszakken van te maken niet onder de bovenvermelde paritaire 
comités ressorteert wanneer het snijden en lassen vakkundige kennis vereisen van procédés, die, ook al zijn ze 
uiterst eenvoudig en verspreid, eigen zijn aan andere bedrijfstakken dan die van de scheikundige nijverheid 
(1). (1) Zie cass., 4 okt. 1971 (AC, 1972, 129); i.v.m. de beoordelingsvrijheid van de bodemrechter, zie cass. 3 
april 1919 (Bull. et Pas., 1919, I, 120); i.v.m. de verordenende bepaling die door het bestreden arrest wordt 
toegepast, zie artikel  1, § 1,2 en § 2, 2 K.B. 5 juli 1978, na de wijziging ervan bij artt. 1, 2 en 4 K.B. 5 juni 1981, 
Pasin. 1978, p. 917 en Pasin. 1981, p. 761.

 - Scheikundige nijverheid - Onderneming - Synthetische producten - Plastische stoffen - Bewerking - Technieken of 
vakkundigheid eigen aan andere bedrijfstakken - Verpakkingszakken - Wettige beslissing

- Artt. 1, § 1, 2 en § 2, 2 KB 5 juli 1978

- Art. 35 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

30 april 2001S.99.0150.F AC nr. ...

Het paritair comité doet binnen twee maanden enkel uitspraak over de aanvraag van de werkgever tot 
erkenning van het bestaan van economische of technische redenen op grond waarvan een beschermde 
werknemer kan worden ontslagen , wanneer het ofwel het bestaan van economische of technische redenen 
erkent ofwel het niet-bestaan van dergelijke redenen vaststelt; voornoemd comité spreekt zich niet uit als het 
geen beslissing neemt binnen voormelde wettelijke termijn of als de vereiste eensgezindheid niet wordt 
bereikt (1). (1) Zie cass., 21 dec. 1987, AR 7890, nr. 248; 11 sept. 1989, AR 6612, nr. 19; noot get. J.F.L., cass., 8 
jan. 1990, AR 8600, nr. 275; zie ook cass., 13 jan. 1986, AR 4960, nr. 307; Wet 20 sept. 1948 na de wijziging 
ervan bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.

 - Beslissing - Begrip - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Ondernemingsraad - Beschermde werknemers - Ontslag - 
Economische of technische redenen

- Art. 47, derde lid Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Art. 21, § 2, zevende lid Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

17 juni 1996S.95.0105.N AC nr. ...

Een onderneming van de bedrijfssector in verband met reukwerk, extracten van toiletwater, kosmetische 
producten, hygiëne en toiletproducten behoort tot de bevoegdheid van het P.C. nr 207, zodra één of 
meerdere van de in artikel 1, § 2, 2, K.B. 5 juli 1978 opgesomde activiteiten de hoofdactiviteit van de 
onderneming uitmaakt.~

 - Paritair comité voor bedienden van de Scheikundige Nijverheid (P.C. nr 207) - Bedrijfssector - Reukwerk - Extracten van 
toiletwater - Kosmetische producten - Hygiëne en toiletproducten - Ressort

Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken 
onderneming tenzij een ander criterium werd bepaald in het oprichtingsbesluit.~

 - Ressort - Criterium - Activiteit van de onderneming

- Art. 35 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

PAULIAANSE RECHTSVORDERING

25 oktober 2001C.99.0038.N AC nr. ...

De pauliaanse vordering die strekt tot de niet-tegenwerpelijkheid van rechten die voortvloeien uit akten 
onderworpen aan overschrijving, kan in beginsel geen nadeel toebrengen aan beschikkinshandelingen van de 
medeplichtige derde, die aan de kantmelding voorafgaan (1). (1) E. DirixBewarend beslag en kantmelding van 
de pauliaanse vordering" (noot onder Antwerpen, 4 jan. 1993), R.W. 1993-94, 199-201; C. Van Heuverswyn, 
ibid. In de voorliggende zaak had de medeplichtige derde op het door hem aangekochte onroerend goed een 
hypotheek verleend.

 - Onroerend goed - Verkoop door de schuldenaar - Beschikkingshandeling door medeplichtige derde - Navolgende 
kantmelding
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- Art. 3 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar 
aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de verkoop van een goed door de schuldenaar aan een derde 
bestaat de vergoeding van de schade hierin dat de verkoop in beginsel niet tegenwerpelijk is aan de agerende 
schuldeiser die tot executie op het verkochte goed kan overgaan; indien deze vorm van herstel niet mogelijk is 
kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding door de medeplichtige derde (1). (1) H. De Page, Traité 
élémentaire de droit civil belge, III, Bruylant 1967, nr 242; E. DirixDe vergoedende functie van de actio 
pauliana", (noot onder cass. 15 mei 1992), R.W. 1992-93, 331-332; C. Van HeuverswynPaulianabeslag op 
onroerend goed en pauliaanse vordering", (noot onder Gent, 19 dec. 1995), T. Not. 1996, 227-234.

 - Schuldenaar - Bedrieglijke verarming - Verkoop - Schuldeiser - Schadevergoeding - Herstel in natura - Onmogelijkheid - 
Vergoeding door medeplichtige derde

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

18 mei 2000C.98.0428.N AC nr. ...

Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die virtueel begrepen is in een 
vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in 
hoger beroep bij tussenvordering ingesteld, is zij niet toelaatbaar (1). (1) Zie cass., 17 feb. 1989, A.R. nr. 6124, 
nr. 341.

 - Tussenvordering - Toelaatbaarheid - Oorspronkelijke vordering strekkende tot veroordeling tot betaling van geldschuld

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

3 december 1999C.96.0121.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 3 december 1999, A.R. C.96.0120.N, nr...

 - Verdeling - Nalatenschap - Schuldeisers van de medegerechtigde - Pauliaanse vordering

De schuldeisers van een medegerechtigde in een nalatenschap kunnen de pauliaanse vordering bepaald in 
artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet uitoefenen tegen een buiten hen voltrokken verdeling, 
wanneer zij voordien tegen die verdeling geen verzet hebben gedaan, behalve wanneer de verdeling fictief 
blijkt of bedrieglijk werd voltrokken teneinde het in artikel 882 Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk 
te maken.

 - Verdeling - Nalatenschap - Schuldeisers van de medegerechtigde - Pauliaanse vordering

- Artt. 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek

19 maart 1998C.94.0422.N AC nr. ...

De rechter beslist wettig dat de vordering van de schuldeiser op grond van artikel  1167 B.W. toewijsbaar is als 
hij vaststelt dat de verbintenis van de schuldenaar reeds ontstaan was ten tijde van de bestreden handeling die 
met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser is verricht; de omstandigheid dat het bedrag 
van de schuld niet vaststaat vóór de bestreden handeling wordt gesteld belet niet dat de schuldeiser ertegen 
opkomt.

 - Handeling met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser - Verbintenis van de schuldenaar - Tijdstip van 
het ontstaan van de verbintenis - Schuld waarvan het bedrag nog niet vaststaat

- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek

PENSIOEN

ALGEMEEN

19 juni 1997C.96.0238.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 1997, C.96.0238.F, Bull. en Pas. 1997, I, nr.~

Algemeen - Niet voor beslag vatbaar - Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging

Om het voor beslag vatbare gedeelte van een rustpensioen te bepalen, kan het bedrag ervan niet worden 
samengevoegd met het bedrag van een niet door de rechter toegewezen uitkering tot levensonderhoud.
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Algemeen - Niet voor beslag vatbaar - Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging

- Art. 1410, § 1 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de 
artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch artikel  17 Gw. (1831) zoals dit luidde vóór 1 jan. 1989, noch artikel  24, 
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije 
instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der 
overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening 
neemt.

Allerlei - Overlevingspensioen - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Rustpensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971 - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

- Art. 17 Grondwet 1831

De toelage waarvan sprake is in artikel  38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel van de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de 
rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die vòòr 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met 
uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen.~

Allerlei - Overlevingspensioen - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - 
Rustpensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum vóór 1 juli 1971

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

De toelage waarvan sprake is in artikel  38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen en die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van 
het onderwijzend personeel van de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de 
rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, met 
uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen.

Allerlei - Overlevingspensioen - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - 
Rustpensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum vóór 1 juli 1971

- Art. 38 Wet 27 juli 1971

11 december 1995S.95.0039.F AC nr. ...

Het beginsel van de eenheid van loopbaan wordt met name toegepast wanneer de werknemer aanspraak kan 
maken op een rustpensioen krachtens de Pensioenwet Werknemers en op een ruspensioen als 
gemeentemandataris.~

Allerlei - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Burgemeester - Mandataris - Gemeentemandataris - Schepen - 
Werknemerspensioen - Toepassing - Werknemers

- Art. 10bis KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

BURGERLIJK PENSIOEN

2 april 2001C.98.0450.N AC nr. ...

Tijdsbonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs kunnen worden toegekend 
wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden die inzake aanwerving en benoeming gelden en 
diploma's dienen aangenomen te worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen 
inzake bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt boden (1). (1) Art. 2, § 1, Wet 16 juni 1970 vóór de 
wijziging door de wet van 22 maart 1994.

Burgerlijk pensioen - Onderwijs - Diplomabonificaties - Toekenning

- Art. 2, § 1 Wet 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het 
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onderwijs

6 februari 1995C.94.0135.F AC nr. ...

Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is impliciet opgeheven.~

Burgerlijk pensioen - Personeel - Gemeente - Rustpensioen - Vereffening - Berekening

- Art. 156 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 19 KB 26 dec. 1938

- Art. 67, 1° Wet 21 mei 1991

- Art. 8, § 1 Wet 21 juli 1844

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN

29 september 2003S.02.0047.F AC nr. 461

De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van toepassing telkens als de 
onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht 
is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden 
die onverschuldigde betaling niet te doen (1). (1) Zie Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195; 29 sept. 
2003, AR S.03.0003.F, infra, nr

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Ten onrechte betaalde uitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde - Verjaring - Termijn

- Artt. 11, § 1, derde en vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969

- Artt. 20 en 26 KB 29 april 1969

- Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

14 december 1998S.98.0002.N AC nr. ...

Wanneer de onverschuldigde betaling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, haar oorsprong vindt in 
de toepassing of de verhoging van een buitenlands voordeel, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de 
kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme.~

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Buitenlands voordeel - Cumulatie - Onverschuldigde betaling - Terugvordering - 
Verjaring - Aanvangsdatum

- Art. 21, § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, 
bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

MILITAIR PENSIOEN

18 november 2002C.00.0324.N AC nr. 612

Met de termen "nadat hij negen jaar dienst volbracht heeft" wordt in artikel  12 van de wet van 23 december 
1955 niet het louter "in dienst zijn gedurende negen jaar" bedoeld, maar wel het volbrengen van de dienst 
gedurende negen jaar, dus een werkelijke dienst, wat inhoudt dat een periode van non-activiteit niet in 
aanmerking komt voor de berekening van de bedoelde negen jaar volbrachte dienst.

Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel - Dienstverbintenis - Einde - Vertrekgeld - Voorwaarden - "In 
dienst zijn"

- Art. 12 Wet 23 dec. 1955 betreffende de hulpofficieren van de Luchtmacht, piloten en navigatoren

14 februari 2000S.98.0009.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, AC 2000, nr...

Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel - Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van 
loopbaan

Voor de vaststelling van de in voormeld artikel  10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers 
beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in de regeling voor het varend personeel 
van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen 11 aug. 1923, beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken.
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Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel - Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van 
loopbaan

- Artt. 4, derde lid, en 51, derde lid Samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923

- Art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3° KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers

- Art. 2, § 2, a KB 14 okt. 1983

VERGOEDINGSPENSIOEN

21 november 1994C.94.0040.N AC nr. ...

Een vergoedingspensioen toegekend ter uitvoering van artikel  1, 5e en 7e lid, van de op 5 oktober 1948 
gecoördineerde wetten op vergoedingspensioenen of van artikel  31, §1, van de wet van 7 juni 1989, sluit 
iedere andere toekenning van vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit ten laste van de Staat of zijn orgaan 
uit, ook wanneer de vergoeding van die schade gegrond is op artikel  76quater, Z.I.V.-wet en op artt. 1382 en 
1384 BW.~

Vergoedingspensioen - Uitsluiting - Toekenning pensioen en andere vergoeding - Zelfde schadelijke feit ten laste van de 
Staat of diens orgaan

WERKNEMERS

25 oktober 2004S.01.0099.F AC nr. 506

Art. 10bis, Pensioenwet Werknemers, heeft alleen betrekking op de in aanmerking te nemen beroepsloopbaan 
en niet op de verschillende pensioenen waarop de werknemer recht heef (1). (1) Zie Cass., 20 mei 1996, AR 
S.95.0052.F, nr 181, met concl. O.M.

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan

- Art. 10bis KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van artikel  1, eerste lid, 
Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1997, 
AR C.96.0216.F, nr 412; D. PLAS, "La convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence belge 
en matière sociale", Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélange en hommage à Pierre 
Lambert, Brussel, 2000, p. 650, nr 28, en de noot 72.

Werknemers - Rustpensioen - Aard - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 
1952 - Goed - Begrip - Vermogensrecht

- Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd 
bij Wet 13 mei 1955

3 november 2003S.03.0045.N AC nr. 549

Wanneer de onverschuldigde betaling van pensioenen haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging 
van een buitenlands voordeel, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan 
het betalend organisme (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1998, AR S.98.0002.N, nr 518.

Werknemers - Buitenlands voordeel - Cumulatie - Onverschuldigde betaling - Terugvordering - Verjaring - Vertrekpunt

- Art. 21, § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, 
bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

27 oktober 2003S.02.0103.F AC nr. 532

Art. 20 Pensioenwet Werknemers en artikel  52  K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bevatten geen enkele bepaling die de 
rechthebbende op een overlevingspensioen van werknemer de verplichting oplegt om een verklaring over te 
leggen volgens welke hij een rustpensioen van de overheidssector geniet (1). (1) Zie cass., 11 dec. 1995, AR 
S.95.0070.F, nr 540, en noot 1 p. 1143; 29 sept. 2003, AR S.03.0003.F, nr ..., en noot 1 p. ...; zie thans ook 
artikel  21quater K.B. 21 dec. 1967, dat is ingevoegd bij K.B. 8 aug. 1997 en derhalve niet van toepassing is op 
de feiten van de zaak. Vgl. artikel  38 Pensioenwet Werknemers en artikel  2, eerste lid K.B. 31 mei 1933 zoals 
het bestond vóór de Wet 7 juni 1994.

Werknemers - Rechthebbende - Overlevingspensioen - Overheidssector - Rustpensioen - Verklaring - Overlegging - 
Verplichting - Wettelijke grondslag
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- Art. 52 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers

- Artt. 20 en 34 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

6 oktober 2003S.03.0009.N AC nr. 480

De verplichting van de lidstaten alle maatregelen te treffen om de nakoming van het gemeenschapsrecht te 
verzekeren brengt mee dat, wanneer een nationale bepaling op zichzelf beschouwd niet strijdig is met het 
gemeenschapsrecht, maar de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht 
strijdig resultaat zou leiden, de rechter zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door 
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 1997, 
AC, 1997, nr 28; Cass., 10 feb. 1997, AC, 1997, nr 83.

Werknemers - Rustpensioen - Vrij verkeer van werknemers - Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - 
Nationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies sociale zekerheidsvoordeel - Gemeenschapsrecht - 
Verdragsdoelstelling - Plicht nationale rechter

- Artt. 10, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 10, §§ 1 en 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

29 september 2003S.03.0003.F AC nr. 462

De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing telkens als de onverschuldigde betaling 
plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die 
verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde 
betaling niet te doen (1). (1) Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195.

Werknemers - Ten onrechte betaalde uitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Verjaring - Termijn

- Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Concl. advocaat-generaal Th. WERQUIN, Cass. 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, AC, 2001, nr...

Werknemers - Solidariteitsbijdrage - K.B. 28 okt. 1994 - Wettigheid - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid

Het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 
tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst 
erop dat de aangevoerde hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet bestond; voornoemd koninklijk besluit is aldus onwettig (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Werknemers - Solidariteitsbijdrage - K.B. 28 okt. 1994 - Wettigheid - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

15 januari 2001S.99.0140.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen J.-F. LECLERCQ, cass. 15 jan. 2001, A.R. S.99.0140.F, AC, 2001, nr ...

Werknemers - Leger - Arbeidsovereenkomst - Einde - Duitsland - Belgische strijdkrachten - Militaire gemeenschap - Centrale 
Dienst voor sociale en culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioenrechten

Het personeelslid van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de 
militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland heeft geen recht op een afdankingsvergoeding, 
wanneer hij aanspraak kan maken op pensioenrechten op de pensioengerechtigde leeftijd, die in de regel 60 
jaar voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen blijft (1). (1) Zie concl. O.M.

Werknemers - Leger - Arbeidsovereenkomst - Einde - Duitsland - Belgische strijdkrachten - Militaire gemeenschap - Centrale 
Dienst voor sociale en culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioenrechten

- Artt. 2, § 1, en 5 KB 8 feb. 1993

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996
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- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

6 maart 2000S.99.0056.N AC nr. ...

De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de wetten en verordeningen 
inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en dient verwezen in de kosten van de onderscheiden 
procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht 
van de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit pensioen slechts kan 
bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van minstens 66%, die moet vastgesteld worden door 
de Geneeskundige Raad van invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
die met dit onderzoek is belast krachtens artikel  46, § 1 van het K.B. van 21 dec. 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement.

Werknemers - Gerechtskosten - Toekenning van overlevingspensioen - Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - 
Voorwaarden - Vaststelling van ongeschiktheid - Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Beslissing - Pensioenbeslissing - 
Gerechtigde - Onderscheiden betwistingen - Geschil - Rijksdienst voor Pensioenen - Verwijzing in de kosten

- Artt. 81 en 82 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 46, § 1 en 47, § 2 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 16, § 1, tweede lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 580, 581, 582, 1° en 2°, en 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 maart 2000S.99.0079.N AC nr. ...

De rechten die voortvloeien uit de pensioenregeling voor werknemers ingesteld bij KB nr 50 van 24 okt. 1967 
en worden overgedragen krachtens de wet van 21 mei 1991 aan instellingen van internationaal publiek recht 
door een ambtenaar, komen niet meer in aanmerking voor de toekenning of berekening van een ander 
rustpensioen; deze regeling geldt uitsluitend voor de overdrager en niet voor de toekenning van het 
rustpensioen van de niet hertrouwde uit de echt gescheiden echtgenote van die ambtenaar. De ambtenaar 
kan slechts de tegenwaarde van zijn eigen rechten op pensioen overdragen maar niet de tegenwaarde van het 
rustpensioen waarop zijn gewezen echtgenote persoonlijk gerechtigd is.

Werknemers - Belgische pensioenregeling - Overheidspensioen - Pensioenregeling van instellingen ven internationaal 
publiek recht - Verband - Ambtenaar - Overdracht van pensioen - Rechten - Beperking - Niet hertrouwde uit de 
echtgescheiden echtgenote - Rustpensioen

- Artt. 75 tot en met 79 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 1, 3, en 7, 2° Wet 21 mei 1991

14 februari 2000S.98.0009.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, AC 2000, nr...

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Breuk - Vaderlandslievende redenen

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, AC 2000, nr...

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend 
personeel

Voor de vaststelling van de in voormeld artikel  10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers 
beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in de regeling voor het varend personeel 
van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen 11 aug. 1923, beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken.

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend 
personeel

- Artt. 4, derde lid, en 51, derde lid Samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923

- Art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3° KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers

- Art. 2, § 2, a KB 14 okt. 1983

17 januari 2000S.99.0097.F AC nr. ...
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Het personeelslid dat door de administrateur-generaal met instemming van het beheerscomité van de R.V.P. is 
gedelegeerd om die openbare instelling voor het gerecht te vertegenwoordigen, is geen orgaan van die 
publiekrechterlijke rechtspersoon; dat personeelslid treedt dus niet geldig in rechte op voor de R.V.P. die daar 
enkel in de persoon van zijn administrateur-generaal of bij advocaat kan verschijnen.

Werknemers - Rijksdienst voor Pensioenen - Verschijning in rechte - Modaliteiten - Geldigheid

- Art. 49 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 1, 4°, a Wet 31 maart 1967

- Artt. 703, eerste lid, en 728, § 1 Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 1999S.97.0112.F AC nr. ...

De regel volgens welke de studieperioden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart in aanmerking 
worden genomen voor de arbeidsprestaties waarin hun bijzondere pensioenregeling voorziet, in zoverre zij uit 
hoofde van de beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats na hun studies hebben verricht, aan die regeling zijn 
onderworpen, is in overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] en moet derhalve toegepast worden.

Werknemers - Luchtvaart - Burgerluchtvaart - Vliegend personeel - Rustpensioen - Bijzondere regeling - Studieperioden - 
Inaanmerkingneming - Voorwaarden - Grondwet - Overeenstemming

- Art. 16, § 1, 1° KB 3 nov. 1969

- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994

13 september 1999S.96.0116.N AC nr. ...

Artikel 49, eerste lid, sub b-ii, van verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971 zoals gewijzigd en bijgewerkt bij 
verordening nr. 2001/83, alsmede artikel 49, eerste lid, sub b-ii, van verordening 1408/71, zoals gewijzigd bij 
verordening nr. 2001/83, bij verordening nr. 1248/92 en verordening nr. 3096/95, moeten aldus worden 
uitgelegd, dat wanneer de betrokkene voldoet aan de voorwaarden van één wetgeving voor toekenning van 
een, zij het beperkt, ouderdomspensioen, zonder dat een beroep behoeft te worden gedaan op de tijdwakken 
van verzekering of van wonen vervuld krachtens een andere wetgeving, aan de voorwaarden waarvan niet is 
voldaan, het bevoegde orgaan overeenkomstig artikel 46 van die verordening toch de krachtens deze andere 
wetgeving vervulde tijdvakken in aanmerking dient te nemen, wanneer hierdoor een hoger 
ouderdomspensioen kan worden toegekend tot op het ogenblik waarop ook is voldaan aan de voorwaarden 
van deze wetgeving.

Werknemers - Rustpensioen - Tijdvakken van verzekering - Tewerkstelling in twee of meer lidstaten - Leeftijdsvereiste - 
Verschillende wettelijke regelingen - Communautaire bepalingen - Opening van het recht - Berekening van uitkeringen

- Art. 49, eerste lid, sub b-ii Verordening nr 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals 
gewijzigd bij Verordening nr 1390/81 en gecoördineerd bij Verordening nr 2001/8 van 2 juni 1983

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een akte van de instellingen van de 
gemeenschap, zoals de artikelen 45 en 49, b, ii van de Verordening nr 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 -
Sociale zekerheid- E.G. betreffende het in aanmerking nemen van tijdvakken van verzekering inzake 
ouderdomspensioen, voor het Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof in de 
regel, het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Werknemers - Ouderdomspensioen - Beroepsloopbaan - Meerdere lidstaten - Verzekeringstijdvakken - Berekening - 
Voorwaarden - Prejudiciële vraag - E.E.G.-Verordening nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 - Sociale zekerheid (E.G.)

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

22 maart 1999S.98.0020.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht is noch op grond van artikel 21, § 8, van de wet van 13 juni 1966, noch op grond van artikel 
580, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch op grond van artikel 66 van het koninklijk besluit van 24 
oktober 1967, bevoegd om een beslissing tot niet-verzaking aan terugvordering van onverschuldigd betaalde 
pensioenen te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen.~

Werknemers - Rustpensioen - Onverschuldigde betaling - Administratieve beslissing - Motivering - Bevoegdheid - 
Arbeidsgerechten

- Art. 66 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 21, § 8 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden
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8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

Art. 7, lid 1, sub a, van de richtlijn 79/7/E.G. van de Raad van 19 dec. 1978 betreffende de geleidelijke ten 
uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid moet aldus worden uitgelegd, dat, wanneer een nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd 
tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het 
pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer; hieruit volgt dat de 
regeling van de Belgische wet die een verschil in pensioenleeftijd tussen man en vrouw handhaaft en hierbij 
aansluitend de pensioenen voor mannen anders berekent dan de pensioenen voor vrouwen, niet in strijd is 
met het Europese recht.

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Verschil - Mannelijke en 
vrouwelijke werknemers - Pensioenleeftijd - Berekeningswijze - Richtlijn Raad 79/7/E.G.

- Art. 7, eerste lid, sub a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

- Art. 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

De verschillende berekening van het pensioen van mannen en vrouwen, bepaald in artikel 3, § 1, tweede lid, 
van de wet van 20 juli 1990 houdt verband met artikel 2, § 2, van dezelfde wet dat een verschil in de 
pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen handhaaft.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Berekening - Verschil - Oorzaak

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn bestaat er niet in dat een 
gelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen wordt ingevoerd.~

Werknemers - Rustpensioen - Flexibele pensioenleeftijd - Doel

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Onder het woord rustpensioen wordt verstaan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de 
gerechtigde die wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de 
mannelijke gerechtigden wordt geacht te zijn ontstaan op de leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke 
gerechtigden op de leeftijd van 60 jaar; de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwelijke en mannelijke 
werknemers aldus respectievelijk bepaald wordt op 60 en 65 jaar.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Rustpensioen

- Art. 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

- Art. 2, § 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het verschil in pensioenleeftijd tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat in Pensioenwet Werknemers bestond, niet heeft opgeheven;  
de pensioenleeftijd blijft in de regel vastgesteld op 60 jaar voor vrouwen en op 65 jaar voor mannen.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Werkingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Uitleggingswet

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Wanneer de uitlegging van een bepaling van E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel   7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec.  1978, voor het Hof van 
cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële 
beslissing uitspraak te doen.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Werkingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Artikel 7, E.E.G.-Verdrag - Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Bepaling - 
Uitlegging - Prejudiciële vraag - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
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8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Werknemers - Rustpensioen - Flexibele pensioenleeftijd - Doel

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Uitleggingswet

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - EG - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Bepaling - Uitlegging - 
Prejudiciële vraag - H.v.J.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 8 maart 1999 (volt. terechtz.), A.R. S.96.0028.F, AC 1999, nr.

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - 
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - 
Rustpensioen - Berekeningswijze

Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het verschil in pensioenleeftijd tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat in Pensioenwet Werknemers bestond, niet heeft opgeheven;  
de pensioenleeftijd blijft in de regel vastgesteld op 60 jaar voor vrouwen en op 65 jaar voor mannen.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Uitleggingswet

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/E.G. van de Raad van 19 dec. 1978 betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een nationale regeling, zoals in België, een 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken 
lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de 
werknemer.

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - 
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - 
Rustpensioen - Berekeningswijze

- Art. 7, eerste lid, sub a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn bestaat er niet in dat een 
gelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen wordt ingevoerd.~

Werknemers - Rustpensioen - Flexibele pensioenleeftijd - Doel

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de 
Gemeenschap, zoals artikel   7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec.  1978, voor het Hof van 
cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - 
Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - EG - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Bepaling - Uitlegging - 
Prejudiciële vraag - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

8 maart 1999S.96.0060.N AC nr. ...

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/E.G. van de Raad van 19 dec. 1978 betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een nationale regeling, zoals in België, een 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken 
lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de 
werknemer.~
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Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - 
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - EG - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - 
Rustpensioen - Berekeningswijze

- Art. 7, eerste lid, sub a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

19 januari 1998S.97.0059.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat in toepassing van het beginsel van eenheid van loopbaan oordeelt dat 
de dienstjarentoeslag die wordt verleend aan de militairen die tot het varend personeel van de luchtmacht 
hebben behoord, voor het vaststellen van de rechten op pensioen, niet om vaderlandslievende redenen wordt 
toegekend en beslist dat de dubbelgetelde jaren in de belangrijkheidsbreuk van het militair pensioen dient 
opgenomen.

Werknemers - Rustpensioen - Berekening - Gemengde loopbaan - Eenheid van loopbaan - Belangrijkheidsbreuken - 
Vaststelling - Tijdvakken andere regeling - Militair pensioen varend personeel luchtmacht - Dienstjaartoeslag - Aard

- Art. 10bis KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 4 Samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923

- Art. 2, § 2, a KB 14 okt. 1983

12 januari 1998S.97.0052.F AC nr. ...

Art. 113, Wet 20 dec. 1995 houdende sociale bepalingen, dat een artikel  3bis invoegt in het K.B. nr. 50 van 24 
okt. 1967 en in werking is getreden op 1 jan. 1996, kan geen afbreuk doen aan een recht dat, volgens de niet-
bekritiseerde overwegingen van het bestreden arrest, voorheen onherroepelijk ten gunste van de werknemer 
is vastgesteld, doordat zijn rustpensioen is ingegaan onder vigeur van de vroegere wetgeving en 
reglementering, ofschoon dat pensioen niet onmiddellijk werd uitbetaald.

Werknemers - Rustpensioen - Tewerkstelling - Bewijs - Recht - Ingangsdatum van het pensioen - Onherroepelijk vastgesteld 
recht - Gevolg - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Artt. 3bis en 25 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- vóór en na de wijziging ervan bij art. 18 KB 4 dec. 1990

- Art. 32, § 1, a KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 113 en 120 Wet 20 dec. 1995

- Art. 50, § 2, 1° KB 4 dec. 1990

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

8 december 1997S.97.0032.F AC nr. ...

De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 21 dec. 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen, worden 
afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de 
schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die bepaling geen volstrekte 
verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid.

Werknemers - Solidariteitsbijdrage - Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid - Aard

- Art. 68, vierde en zevende lid Wet 30 maart 1994

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

10 februari 1997S.96.0066.N AC nr. ...

Het staat niet aan de nationale rechter om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen, 
buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coördinatie tussen stelsels van sociale 
zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van de 
nationale normen die hij hanteert, de norm uitleggen op een wijze die zoveel mogelijk het vrij verkeer van 
werknemers bevordert.

Werknemers - Migrerende werknemers - Ouderdomspensioen - Ten laste van België - Ten laste van Nederland - Andere 
echtgenoot - Eigen recht op Nederlands rustpensioen - Herleiding Belgisch gezinspensioen - Dwingende wetsbepalingen

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

13 januari 1997S.96.0062.N AC nr. ...
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Het staat niet aan de nationale rechter om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen, 
buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coördinatie tussen stelsels van sociale 
zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van de 
nationale normen die hij hanteert, de norm uitleggen op een wijze die zoveel mogelijk het vrij verkeer van 
werknemers bevordert.

Werknemers - Rustpensioen - Vrij werknemersverkeer - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Exceptie - 
Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - Nationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies 
sociale zekerheidsvoordeel - Gemeenschapsrecht - Verdragsdoelstelling - Plicht nationale rechter

- Artt. 5, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 3, § 1, eerste lid en § 8 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

20 mei 1996S.95.0052.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 20 mei 1996, AR S.95.0052.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr~

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Breuk - Teller - Vaststelling - Bedrag van het toegekende 
pensioen

Er mag geen rekening worden gehouden met het bedrag van het toegekende pensioen bij de vaststelling van 
de teller van de breuk bepaald bij artikel  10 bis, tweede lid, Pensioenwet Werknemers.~

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Breuk - Teller - Vaststelling - Bedrag van het toegekende 
pensioen

- Art. 10bis, tweede lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

11 december 1995S.95.0039.F AC nr. ...

Het beginsel van de eenheid van loopbaan wordt met name toegepast wanneer de werknemer aanspraak kan 
maken op een rustpensioen krachtens de Pensioenwet Werknemers en op een ruspensioen als 
gemeentemandataris.~

Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan - Rustpensioen als gemeentemandataris - Burgemeester - 
Schepen - Toepassing

- Art. 10bis KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

11 december 1995S.95.0070.F AC nr. ...

De verplichting voor de gepensioneerde om bij de Rijksdienst voor Pensioenen een verklaring te doen dat het 
bedrag van zijn beroepsinkomen het bedrag overschrijdt, dat is toegestaan bij artikel  64 K.B. van 21 dec. 1967 
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers, 
vloeit niet voort uit §2, eerste lid, van die bepaling en evenmin uit artikel  25 Pensioenwet Werknemers.~

Werknemers - Overlevingspensioen - Verplichting - Verklaring - Rustpensioen - Betalingsvoorwaarden - Beroepsbezigheid - 
Beroepsinkomen - Toegestaan bedrag - Gepensioneerde - Verklaring bij de Rijksdienst voor Pensioenen - Wettelijke 
grondslag - Overschrijding

- Art. 25 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 64 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers

29 mei 1995S.94.0091.F AC nr. ...

In de zin van artikel  16, 1°, i, wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers 
en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, wordt onder de 
datum waarop het pensioen daadwerkelijk is ingegaan de datum verstaan waarop dat pensioen is ingegaan.~

Werknemers - Overlevingspensioen - Rustpensioen - Vaststelling - Grondslag - Aantal jaren - Aantal toegevoegde fictieve 
jaren - Ingang pensioenen - Daadwerkelijke ingang pensioenen - Toepassingsgebied - Begrip

- Art. 16, 1°, i Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Art. 16, 1°, i, wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, beperkt de toepassing 
van artikel  11bis Pensioenwet Werknemers niet tot de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst vóór 
1 januari 1991 zijn betaald.~

Werknemers - Overlevingspensioen - Rustpensioen - Vaststelling - Grondslag - Aantal jaren - Aantal toegevoegde fictieve 
jaren - Ingang pensioenen - Daadwerkelijke ingang pensioenen - Betaalde pensioenen - Toepassingsgebied - Begrip
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- Art. 16, 1°, i Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

30 januari 1995S.94.0061.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van de artt. 1, 1°, Pensioenwet Werknemers en 12 en 13 van de wet van 17 juli 1963 
betreffende de Overzeese Sociale Zekerheid volgt dat bijdragen die naar aanleiding van een tewerkstelling in 
een door de Koning aangeduid land in het stelsel van de facultatieve verzekering van de Overzeese Sociale 
Zekerheid zijn betaald, niet gelden in het stelsel van de verplichte pensioenregeling voor werknemers, bepaald 
in de Pensioenwet werknemers.

Werknemers - Loon - Referteperiode - Brugrustpensioen - Tewerkstelling buiten Europa - Overzeese Sociale Zekerheid - 
Facultatieve ouderdoms- en overlevingspensioen - Geen gevolg in verplicht wettelijk pensioenstelsel - Bijdragen - Berekening

28 november 1994S.94.0058.F AC nr. ...

Inzake overlevingspensioen van werknemers en zelfstandigen staat het vonnis van verklaring van afwezigheid 
gelijk met overlijden.~

Werknemers - Overlevingspensioen - Vertrekpunt - Afwezigheid

- Artt. 115 tot 119 Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, § 2 KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 122, §§ 1 en 2 Wet 15 mei 1984

- Art. 16, § 1, eerste lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ZELFSTANDIGEN

11 oktober 2004S.01.0137.F AC nr. 469

Art. 4, eerste paragraaf, van de richtlijn van de Raad 79/7/E.E.G., betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 
gelezen in samenhang met artikel  7, eerste lid, a, van diezelfde richtlijn, moet zo worden uitgelegd dat het een 
Lidstaat, die in zijn nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd waarbij de betrokken discriminatie en vermindering wegens 
vervroegd pensioen een noodzakelijke en objectieve band met die handhaving vertonen, niet belet het bedrag 
van het rustpensioen verschillend te berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer en de 
mannelijke werknemers, die als enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen binnen de 
vijf jaar die voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd, een vermindering op te leggen van vijf procent per 
jaar vervroegd pensioen (1). (1) Beschikking H.v.J., 30 april 2004 (Bourgard en R.S.V.Z.), c-172/02, Jur. H.v.J., I, 
p. ... ; zie Cass., 29 april 2002, AR S.01.0137.F, nr. 260, en de vermelde verwijzingen.

Zelfstandigen - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - 
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen - E.G. - Artikel 4, Richtlijn Raad 97/7/E.G. - Artikel 7, 
Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Draagwijdte - Rustpensioen - Berekeningswijze - Vervroegd rustpensioen - Vermindering

- Artt. 4, § 1, en 7, § 1, a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel  7 van de richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof van 
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip 
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen (1). (1) Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz. A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met 
concl. O.M., in Bull. en Pas.,I, 1996; zie cass., 8 maart 1999, volt. terechtz., AR. S.96.0028.F, nr. 139, met concl. 
O.M. p. 1055; H.v.J. 22 okt. 1998 (Wolfs t. Rijksdienst der Pensioenen), c-154/96, Verz. Arr. H.v.J., I, p. 6173; 23 
mei 2000 (Buchner e.a. t/ Sozialversicherungsanstalt der Bauern), c- 104/98, Verz. Arr. H.v.J., I, p. 3625; artikel  
3, § 1, tweede lid, K.B. nr. 72 van 10 nov. 1967, na de wijziging ervan bij K.B. nr. 416 van 16 juli 1986.

Zelfstandigen - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - 
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen - E.G. - Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. - Bepaling - 
Uitlegging - Prejudiciële vraag - H.v.J.

- Art. 3, § 1, tweede lid KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 7, § 1, a EEG-Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

30 april 2001S.97.0098.F AC nr. ...
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Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 30 april 2001, AR. S.97.0098.F, AC 2001, nr ...

Zelfstandigen - Rustpensioen

De stopzetting van elke beroepsbezigheid buiten die bepaald in artikel  107 van het koninklijk besluit van 22 
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen is geen voorwaarde voor de toekenning van het pensioen maar een voorwaarde voor de betaling 
ervan (1). (1) I.v.m. het begrip rustpensioen van een zelfstandige, zie concl. O.M. Het in die conclusie vermelde 
arrest van 12 april 2000, P.00.0136.F is intussen gepubliceerd in AC, 2000, nr. 249.

Zelfstandigen - Rustpensioen - Betaling - Beroepsbezigheid - Stopzetting - Toegestane cumulaties

- Art. 107 KB 22 dec. 1967

- Art. 30bis KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

5 december 1994S.94.0003.N AC nr. ...

De wettelijke regeling bepaald bij artikel  37, §1, K.B. van 19 december 1967, die gehuwde vrouwen, weduwen 
en studenten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van betaling van sociale zekerheidsbijdragen, houdt een 
discriminatie op grond van geslacht in, die krachtens artikel  4, eerste lid van de richtlijn 79/77 EEG Raad van 
19 december 1978 buiten toepassing dient te worden gelaten vanaf 23 december 1984, de datum waarop de 
richtlijn in het nationaal recht moest zijn omgezet.

Zelfstandigen - Uitlegging - Vrijstelling betaling sociale zekerheidsbijdragen - Geslacht - Artikel 4, eerste lid, Richtlijn 
79/7/E.G. Raad, 19 dec. 1978 - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Hof van Justitie E.G. - Rechtstreekse werking - 
Verstrijken omzettingstermijn - Nationale wet - Discriminatie - Sociale zekerheid

28 november 1994S.94.0058.F AC nr. ...

Inzake overlevingspensioen van werknemers en zelfstandigen staat het vonnis van verklaring van afwezigheid 
gelijk met overlijden.~

Zelfstandigen - Overlevingspensioen - Vertrekpunt - Afwezigheid

- Artt. 115 tot 119 Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, § 2 KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 122, §§ 1 en 2 Wet 15 mei 1984

- Art. 16, § 1, eerste lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

POLITIE

30 november 2004P.04.0823.N AC nr. 577

Winkelruimtes tijdens de gewone openingsuren als bedoeld in artikel 113, § 2, van de Wet van 14 juli 1991 zijn 
voor het publiek toegankelijke plaatsen in de zin van artikel 26, eerste lid, van de Wet van 5 augustus 1992.

 - Wet op het politieambt - Opdrachten van gerechtelijke politie - Handelspraktijken - Verboden daden - Opsporing en 
vaststelling - Voor het publiek toegankelijke plaatsen

- Art. 26, eerste lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 113, § 2 Wet 14 juli 1991

10 augustus 2004P.04.1105.F AC nr. 371

De omstandigheid alleen dat de gefouilleerde geen document heeft voorgelegd tijdens zijn vrijheidsberoving, 
maakt van die fouillering nog geen veiligheidsfouillering overeenkomstig artikel  28, § 1, 1°, Wet 5 aug. 1992.

 - Vrijheidsberoving - Veiligheidsfouillering - Identiteitscontrole

- Art. 28, § 1, 1° Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

18 mei 2004P.03.1664.N AC nr. 265

Uit het onderlinge verband van de artikelen 28, § 1, 4° en 34, § 2 van de Wet van 5 aug. 1992 op het 
politieambt volgt dat een persoon die toegang heeft tot een plaats waar de openbare orde wordt bedreigd, 
niet enkel aan een veiligheidsfouillering kan worden onderworpen maar ook aan een identiteitscontrole (1). 
(1) Cass., 24 jan. 2001, AR P.00.1402.F, nr 45.

 - Veiligheidsfouillering - Identiteitscontrole

- Artt. 28, § 1, 4°, en 34, § 2 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt
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3 december 2003P.03.0367.F AC nr. 614

De leden van de rijkswacht zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.

 - Rijkswacht - Arbeidsongeval - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 1, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 1, § 1 Wet 27 dec. 1973

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn niet onregelmatig en 
miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen omdat zij voortvloeien uit 
inlichtingen die vervat zijn in een proces-verbaal, dat de bron ervan niet vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 april 
2001, AR P.01.0041.F, nr 201; 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, nr ...; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ... .

 - Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek - Anonieme inlichtingen - Regelmatigheid - 
Recht van verdediging

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een voorafgaande 
schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die vordering worden gevraagd door elk 
mogelijk communicatiemiddel en moet ze vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die 
bevestiging evenwel kan voortvloeien uit het proces-verbaal van de politie-ambtenaar, die de voorgeschreven 
opdracht zal hebben uitgevoerd.

 - Bijzondere onderzoekstechniek - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm

- Artt. 8, tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de gegrondheid van een 
beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. (1); die 
bepaling verbiedt hen bijgevolg niet een getuige of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste 
van wie die verklaring wordt afgenomen. (1) Zie Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0362.N, nr 157; 22 april 1998, AR 
P.98.0207.F, nr 205.

 - EVRM - Artikel 6.1 - Toepassing - Getuige - Verdachte - Verhoor

17 december 2002P.02.0027.N AC nr. 675

De politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf bestaat erin bij degene die een misdrijf zal plegen, de 
criminele wil te doen ontstaan of deze te versterken; er is geen politionele uitlokking wanneer het opzet om 
het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig optreden van de overheidsagent en dat deze zich dan heeft 
beperkt tot het scheppen van de gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden 
dat hij de uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn misdadig 
voornemen te breken (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0561.N, nr ...

 - Politionele uitlokking

19 maart 2002P.00.1597.N AC nr. 188

Nu fouilleren zoals bedoeld in artikel  28 Wet Politieambt het zintuiglijk speuren is in, op of onder de kleding 
van een aanwezige persoon of de controle van de bagage van die persoon, maakt geen fouillering uit in de zin 
van de wet het onderzoek naar de aard, de samenstelling of de inhoud van een bij een politioneel optreden 
vrijwillig aan een bevoegde politieambtenaar overhandigd voorwerp (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.99.0487.N, nr 277; P. Arnou, Fouilleren, Comm. Straf., Kluwer (losbl.).

 - Onderzoek in strafzaken - Fouillering

27 februari 2002P.02.0072.F AC nr. 143
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De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, in zoverre zij betrekking heeft op 
nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog onbekende misdrijven, terwijl de zogenaamd 
reactieve recherche erin bestaat reeds gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde 
misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor de 
uitoefening van de strafvordering dienstig zijn (1). (1) Cass., 21 aug. 2001, A.R. P.01.1203.F, nr. ... .

 - Gerechtelijke politie - Onderzoek van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Zogenaamd reactieve 
recherche - Verschil

- Art. 28bis Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.00.0561.N AC nr. ...

De strafrechter die niet alleen vaststelt dat de beklaagde reeds enige tijd actief bezig was met het aanbieden 
van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar ook oordeelt dat het voornemen om het misdrijf van 
heling te plegen voorafgaandelijk was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het 
politieoptreden het voornemen om het misdrijf te plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot het 
ingaan op een spontaan aanbod en het creëren van een gelegenheid om het strafbaar feit vast te stellen en 
dat de beklaagde steeds de mogelijkheid gehad heeft vrij een einde te maken aan de uitvoering van zijn 
misdadig voornemen, vermag te oordelen dat er geen politionele uitlokking is (1). (1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr 
9277, nr 337.

 - Politionele uitlokking van een misdrijf

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

De officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt stelt hiervan proces-verbaal op en doet dit 
toekomen aan de bevoegde procureur des Konings in toepassing van de artikelen 8, 53 en 54 Wetboek van 
Strafvordering en 15 Wet op het Politieambt en niet in toepassing van artikel 29 Wetboek van Strafvordering 
(1). (1) Zie Cass., 25 april 1989, AR 3264, nr 485; 6 juli 1999, AR P.99.833.N, nr 412.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Ontdekking van nieuwe misdrijven - Verplichting tot het 
opstellen van proces-verbaal en toezending ervan aan de procureur des Konings - Wettelijke grondslag

- Art. 15 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 8, 29, 53 en 54 Wetboek van Strafvordering

21 augustus 2001P.01.1203.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis 
krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten 
en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven ; de 
in artikel  28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te brengen is noch 
substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. (1). (1)  Raadpl. Cass., 6 juli 1999, A.R. 
P.99.0833.N, nr. 412.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en dadelijk bericht

- Artt. 8, 28bis, § 1, en 28ter Wetboek van Strafvordering

De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, in zoverre zij betrekking heeft op 
nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog onbekende misdrijven, terwijl de zogenaamd 
reactieve recherche erin bestaat reeds gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde 
misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor de 
uitoefening van de strafvordering dienstig zijn.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Zogenaamd reactieve recherche - 
Verschil

- Art. 28bis Wetboek van Strafvordering

24 januari 2001P.00.1402.F AC nr. ...

De politie mag eenieders identiteit controleren, indien zij, op grond van zijn gedragingen, van materiële 
aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden heeft om te denken dat hij wordt 
opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde 
zou kunnen verstoren of heeft verstoord.

 - Identiteitscontrole

- Art. 34, § 1, tweede lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt
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De politie kan de veiligheidsfouillering doen van een persoon van wie ze de identiteit regelmatig controleert, 
indien zij, op grond van de gedragingen van deze persoon, van materiële aanwijzingen of van de 
omstandigheden, redelijke gronden heeft om te denken dat die persoon een wapen zou kunnen dragen of enig 
voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde.

 - Veiligheidsfouillering

- Artt. 28, § 1, en 34 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

6 juli 1999P.99.0833.N AC nr. ...

Artikel 29 Wetboek van Strafvordering bedoelt niet de officieren en agenten van gerechtelijke politie die in de 
uitoefening van hun ambt kennis krijgen van een overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek tot hun 
opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, in welk geval geen wettelijke bepaling - ook niet 
artikel 22 Wetboek van Strafvordering en artikel 7 van de Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt - of 
essentiële procedureregel belet dat zij hun opsporing zouden aanvatten en doorvoeren zonder 
voorafgaandelijk en dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings; de omstandigheid dat een 
persoon met hoedanigheid van officier of agent van gerechtelijke politie tevens het slachtoffer is van een 
misdrijf, tast niet vermelde hoedanigheid aan.~

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en dadelijk bericht

- Art. 7 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 8, 22 en 29 Wetboek van Strafvordering

11 mei 1999P.99.0487.N AC nr. ...

De politie vermag tot gerechtelijke fouillering over te gaan wanneer er aanwijzingen bestaan dat de verdachte 
overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of wanbedrijf bij zich draagt;  deze regel 
houdt niet in dat de gerechtelijke fouillering noodzakelijk tot een positief resultaat moet leiden.

 - Gerechtelijke fouillering

- Art. 28, § 2 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

15 april 1997P.97.0469.N AC nr. ...

Personeelsleden van de Dienst Enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht die hoedanigheid hebben van 
officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, behouden onverminderd deze 
hoedanigheid bij de uitvoering van gerechtelijke opdrachten ter controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen verleend door de Staat, ongeacht of de naar aanleiding van dergelijke controle 
vastgestelde inbreuken gepleegd zijn door aangestelden van de administratie of door derden.

 - Officier van gerechtelijke politie - Hoog Comité van Toezicht - Dienst Enquêtes - Gerechtelijke bevoegdheid - Toelagen 
verleend door de Staat

- Art. 2 KB 26 april 1968

- Art. 2 KB nr 5 van 18 april 1967

- Art. 1 Wet 26 april 1962

POLITIEK MISDRIJF

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk 
bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun 
werking, hetzij indien het werd gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te 
plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk 
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (1). (1) Cass., 18 nov. 2003, AR P.03.0487.N, nr ...

 - Begrip - Soorten

- Art. 150 Grondwet 1994

Om uit te maken of een misdrijf een politiek misdrijf is, dient er een rechtstreekse band te bestaan tussen het 
ten laste gelegde misdrijf zelf en de eventuele aantasting van de politieke instellingen.

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen - Rechtstreekse band

- Art. 150 Grondwet 1994
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Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot 
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of 
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen 
tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of medewerken aan zodanige groep of 
vereniging dit gevolg heeft of kan hebben.

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen - Rechtstreekse band - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 150 Grondwet 1994

18 november 2003P.03.0487.N AC nr. 575

Concl. adv.-gen Timperman, Cass., 18 nov. 2003, AR P.03.0487.N, AC, 2003, nr. ... .

 - Begrip - Soorten

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen - Politieke partij

 - Omzetting van een misdrijf naar gemeen recht in een politiek misdrijf

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen

De politieke instellingen, in de zin van het door het politiek misdrijf aangetaste rechtsgoed, omvatten onder 
meer de staatsvorm, de parlementen, het gezag en de grondwettelijke prerogatieven van de Koning, de 
volgorde van troonopvolging, de machtsuitoefening van de minister en de politieke rechten (1). (1) Zie de 
conclusie van het O.M.

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk 
bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun 
werking, hetzij indien het werd gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te 
plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk 
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

 - Begrip - Soorten

- Art. 150 Grondwet 1994

Een misdrijf naar gemeen recht wordt een politiek misdrijf indien het werd gepleegd met het oogmerk om een 
aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden 
waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (1). (1) Zie de 
conclusie van het O.M.

 - Omzetting van een misdrijf naar gemeen recht in een politiek misdrijf

- Art. 150 Grondwet 1994

Vermits een politieke partij, al kan ze een medium zijn voor de werking van de politieke instellingen, zelf geen 
politieke instelling is maakt ze niet het door het politiek misdrijf aangetaste rechtsgoed uit (1). (1) Zie de 
conclusie van het O.M.

 - Aangetast rechtsgoed - Politieke instellingen - Politieke partij

POSTERIJEN

8 oktober 1999C.98.0040.F AC nr. ...

Wanneer de verzekeraar van een bank haar vergoed heeft voor de schade die een van haar klanten heeft 
geleden door het verlies van een postzending, en de bank die klant heeft vergoed, treedt voornoemde 
verzekeraar krachtens de wet in de rechten van de bank, nu zij zelf in de rechten van de klant is getreden; de 
verzekeraar kan met die klant een naamleningsovereenkomst sluiten, waardoor die klant in naam van de 
verzekeraar van de Post schadevergoeding mag vorderen.

 - Verlies van een aangetekende zending - Vordering tot schadevergoeding - Overeenkomst van naamlening

- Art. 18 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst
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- Art. 1251, 3° Burgerlijk Wetboek

13 april 1999P.97.0474.N AC nr. ...

De postassignatie is een bij wet geformaliseerde geschreven betaalopdracht en is mitsdien een geschrift dat 
bestemd of van aard is om ieder die er kennis van neemt te informeren over een akte of een feit met een 
juridische draagwijdte;  aldus is het een beschermd geschrift in de zin van de artt. 196 en 197 Sw.

 - Postassignatie - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - Beschermd geschrift

- Art. 9 Postchequewet

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

12 december 1996C.96.0033.F AC nr. ...

Vòòr de inwerkingtreding van het K.B. 18 okt. 1990 tot wijziging van het K.B.  12 jan.  1970 houdende 
reglementering van de postdienst, was de Post geen enkele vergoeding verschuldigd bij verlies, beroving of 
beschadiging van een zending van de snelpostdienst.

 - De Post - Opgedragen diensten - Zending van de snelpostdienst - Verlies, beroving, beschadiging - Aansprakelijkheid - K.B. 
18 okt. 1990 - Werking in de tijd

- Artt. 19bis en 23 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

Buiten de speciaal in de wet bepaalde gevallen, is de Post niet aansprakelijk voor opgedragen diensten;  die 
vrijstelling van aansprakelijkheid geldt zonder enig onderscheid naargelang van de aard van de aan de Post 
opgedragen diensten;  vòòr de inwerkingtreding van het K.B.  18 okt.  1990 was ze onder meer van toepassing 
op het verlies van een zending van de snelpostdienst.

 - De Post - Opgedragen diensten - Zending van de snelpostdienst - Verlies - Aansprakelijkheid - Vrijstelling

- Artt. 16 tot 19bis en 23 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

28 juni 1996F.95.0090.F AC nr. ...

Kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen nopens de door de belastingschuldige 
ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding van de ter post aangetekende brief die de 
beslissing bevat, aan de woonplaats van de belastingschuldige of aan de door de belastingschuldige in zijn 
bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering niet aan de 
directeur der belastingen is medegedeeld; wanneer de aangetekende brief aldaar wegens de afwezigheid van 
de belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de 
geadresseerde wordt verzocht die brief aan het loket van het in het bericht vermelde postkantoor af te halen, 
zoniet kan de in artikel  276 W.I.B. (1964) bedoelde kennisgeving die de in artikel  280 van dat wetboek 
bepaalde termijn doet ingaan, niet worden geacht te hebben plaatsgevonden.

 - Woonplaats - Aanbieding aan de woonplaats - Begrip - Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Beslissing van de directeur der 
belastingen - Kennisgeving aan de belastingschuldige

- Artt. 276 en 280 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 januari 1996C.93.0424.N AC nr. ...

In de regel rust de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit diefstal van een 
postcheque, op de houder van de postrekening.~

 - Postchequerekening - Diefstal van formulieren - Aansprakelijkheid voor de gevolgen

- Artt. 15 en 17, 3° Postchequewet

Wanneer een gestolen postcheque met de bijhorende waarborgkaart ter betaling wordt aangeboden in de 
door artikel  142ter, § 1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post bij 
uitbetaling na verzet specifiek geregeld en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
~

 - Postchequerekening - Postcheque met waarborgkaart - Diefstal - Verzet - Betaling - Aansprakelijkheid

- Art. 126, eerste lid KB 12 jan. 1970

29 juni 1995C.94.0039.F AC nr. ...

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen waaraan de uitvoering van de dienst der postcolli in 
internationale dienst is toevertrouwd heeft het recht zich te beroepen op de beperking van de 
verantwoordelijkheid van de Post in geval van verlies, beroving of beschadiging van colli.~

 - Verlies - Perken - De Post - Internationale regeling - Postcolli - Beroving - Beschadiging - Nationale Maatschappij der 
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Belgische Spoorwegen - Aansprakelijkheid

- Art. 39, 3° Overeenkomst betreffende de postcolli tot aanvulling van de akten van de Wereldpostvereniging, 
herzien te Rio de Janeiro op 26 okt. 1979

- Art. 23 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

Art. 43 van de Overeenkomst betreffende de postcolli voert voor de jegens het slachtoffer verantwoordelijke 
besturen de internationaalrechtelijke verplichting in tot betaling van vergoeding in geval van verlies, beroving 
of beschadiging, nu het bepaalt dat, buiten het geval bedoeld in artikel  39, §8, die verplichting bij het Bestuur 
van herkomst ligt.~

 - Verlies - De Post - Internationale regeling - Postcolli - Beroving - Beschadiging - Verantwoordelijkheid van het Bestuur van 
herkomst - Verplichting tot betaling van de schuld

PREJUDICIEEL GESCHIL

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die op onjuiste veronderstellingen berust

Er is geen aanleiding voor het Hof van Cassatie om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
die gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 2003, AR P.02.0394.N, nr 93.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die op onjuiste veronderstellingen berust

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 december 2004P.04.1196.N AC nr. 598

Een strafrechtelijk beslag bij een onderzoek naar een btw-misdrijf heeft niets uitstaande met de toepassing 
van de btw-wetgeving en inzonderheid met de inhouding van het voor teruggave vatbare btw-overschot, zodat 
het Hof van cassatie een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent de 
bestaanbaarheid van een regel van procesrecht met het Europees recht inzake btw-inhoudingen niet moet 
stellen.

 - Verdrag tot oprichting van de Europese Unie - Beslag in strafzaken - Bestaanbaarheid met het Europees recht - Zesde btw-
richtlijn - Europese Unie - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 234, ex. art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Artt. 35, 89, en 61quater Wetboek van Strafvordering

Het Hof stelt geen opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer die vraag niet preciseert 
welke bij artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde wet, decreet of in artikel 134 van de 
Grondwet bedoelde regel aan de Grondwet getoetst dient te worden (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, AR 
P.99.0847.F en AR P.99.0966.F, nrs 645 en 647.

 - Prejudiciële vraag - Arbitragehof - Verplichting - Gemis aan precisering - Bestaanbaarheid met de Grondwet van een wet, 
decreet of regel - Hof van Cassatie

- Art. 134 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 november 2004P.04.1075.F AC nr. 552

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer dit 
reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een zelfde onderwerp (1). (1) Cass., 3 dec. 2003, AR 
P.03.1191.F, nr .......

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde voorwerp

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer een cassatiemiddel geen verband houdt met het bestreden arrest en, bijgevolg, niet ontvankelijk is 
omdat het is gegrond op de kritiek van wettelijke bepalingen waarop het bestreden arrest niet steunt, is er 
geen reden om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die daarop betrekking heeft (1). (1) 
Zie Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Middel dat geen verband houdt met het bestreden arrest
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 november 2004P.04.1096.F AC nr. 553

Het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oordeel is dat de bepaling die moet worden toegepast de 
Grondwet niet kennelijk schendt of dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te 
wijzen (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.1546.F, nr 293.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer de appèlrechters weigeren aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de 
discriminatie die artikel 442bis van het Strafwetboek dat de ongewenste intimiteiten straft zou inhouden, 
omdat dat artikel het principe van de wettigheid van de aantijgingen zou miskennen, en wanneer zij enerzijds, 
uiteenzetten dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en zij zich 
uitspreken over de wettigheid van de bedoelde aantijging, terwijl zij echter uitgebreid de bestanddelen van die 
telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever in het licht van de 
parlementaire voorbereiding, zodat daaruit blijkt dat zij het antwoord op die vraag noodzakelijk achten om 
hun beslissing te wijzen, en wanneer anderzijds, het arrest niet vaststelt dat de wettelijke bepaling die 
ongewenste intimiteiten strafbaar stelt de Grondwet niet kennelijk schendt, schenden de appèlrechters de 
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet en artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Principe van de wettigheid van de aantijgingen - Verplichting

- Artt. 10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

16 november 2004P.04.0644.N AC nr. 549

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, AC, 2004, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt 
dan een verdrag met rechtstreekse werking - Verplichting

Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de Grondwet, waaruit volgt dat, 
wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een 
toetsing van de wet aan het verdrag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet 
dienstig is, zodat het Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt (1)(2)(3). 
(1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie ook P.04.1127.N van dezelfde datum. (3) Cass., 9 nov. 2004, AR 
P.04.0849.N, nr ....

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt 
dan een verdrag met rechtstreekse werking - Verplichting

16 november 2004P.04.1127.N AC nr. 550

Concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER, Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.1127.N, AC, 2004, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt 
dan een verdrag met rechtstreekse werking - Verplichting

Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de Grondwet, waaruit volgt dat, 
wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een 
toetsing van de wet aan het verdrag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet 
dienstig is, zodat het Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt (1)(2)(3). 
(1) Zie de concl. van het O.M. (2) Zie ook P.04.0644.N van dezelfde datum. (3) Cass., 9 nov. 2004, AR 
P.04.0849.N, nr ....

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere eisen stelt 
dan een verdrag met rechtstreekse werking - Verplichting

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539
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Een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die uitgaat van de onderstelling dat de daden van 
discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, voor objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits-
en proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat artikel, zodat het 
Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (1). (1) Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr 331; zie Cass., 24 sept. 
1997, AR P.97.0610.F, nr 366.

 - Grondwettelijk Hof - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Verplichting van het Hof van 
Cassatie - Middel dat berust op een onjuiste uitlegging

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging waarborgt, ook 
beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het E.V.R.M. primeert, geen verdergaande 
eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie 
een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de 
Grondwet, niet stellen.

 - Grondwettelijk Hof - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - EVRM - Vrijheid van 
meningsuiting - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen - Primauteit - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet dienstig is voor de beoordeling 
van een aangevoerde grief, moet het Hof van cassatie die vraag niet stellen.

 - Grondwettelijk Hof - Aangevoerde grief - Beoordeling - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 oktober 2004P.04.0695.F AC nr. 511

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer de 
vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat de verplichting die de rechter, die de 
vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de 
Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid, om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, "de bestuurders van een 
motorvoertuig" betreft, terwijl die bepaling alle weggebruikers betreft waarop de bepalingen betreffende de 
politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die straf oplegt (1). (1) Zie Cass., 26 juni 
1996, AR P.96.0218.F, nr 259.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Vraag die steunt op een verkeerde hypothese

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 september 2004P.04.0478.F AC nr. 412

Het Hof van cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen die gegrond is op een 
cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist (1). (1) Cass., 28 nov. 2001, AR P.00.1345.F, nr 650.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel mist feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 september 2004P.02.1685.N AC nr. 384
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Er is grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande de 
eventuele schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 159, 191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen 
bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de 
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de 
burgerlijke partij (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof 6 juni 1995, nr 43/95 en 9 november 1995, nr 76/95, B.S., 10 
augustus 1995 en 18 januari 1996 (m.b.t. artikel  136 oud Sv.).

 - Gelijkheidsbeginsel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - Vordering tot 
schadevergoeding - Verdachte en burgerlijke partij - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385

Er is geen grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande 
de eventuele schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 159, 191 en 212 Sv. in de mate dat deze 
artikelen bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering 
van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep 
vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de 
burgerlijke partij, wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een identiek 
onderwerp (1). (1) Cass., 3 dec. 2003, AR P.03.1191.F, nr ...

 - Gelijkheidsbeginsel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Tergend en roekeloos hoger beroep - Vordering tot 
schadevergoeding - Verdachte en burgerlijke partij - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof - Vrijstelling van 
vraagstelling

- Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 juni 2004P.04.0397.N AC nr. 347

Naar luid van artikel 26, § 2, derde lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, moet het rechtscollege, waarvan de 
beslissing vatbaar is, al naar het geval, voor hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State, een opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof stellen, 
wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van 
de Grondwet bedoeld in § 1, klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord 
op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen; bij de beoordeling van de afwezigheid van 
een klaarblijkelijke schending moet het rechtscollege derhalve noodzakelijk een onderzoek op het eerste 
gezicht van de beweerde schending doen.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag - Uitzondering - Artikel 26, § 2, derde lid, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Afwezigheid van een klaarblijkelijke schending van de Grondwet - Beoordeling

11 juni 2004C.02.0451.F AC nr. 316

Het Hof van Cassatie dient het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een door een partij 
voorgestelde prejudiciële vraag niet te stellen indien de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo 
evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan over de zin van de toepasselijke regel (1). 
(1) Zie H.v.J, arrest van 6 oktober 1982, Cilfit, nr. 283/81.

 - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Verplichting van het Hof van Cassatie

9 juni 2004P.04.0374.F AC nr. 311
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Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat het bestreden arrest misdrijven bewezen verklaart die geen 
verband houden met artikel  411 Sw., beslist het dat aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vragen 
betreffende de verenigbaarheid van dat artikel met de artt. 10 en 11 Gw. hoeven te worden gesteld, aangezien 
het aangeklaagde onderscheid niet voortvloeit uit artikel  411, maar, enerzijds, uit artikel  78 Sw., luidens 
hetwelk geen misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald, en, anderzijds, uit 
het feit dat de wetgever voor de t.a.v. eiser in aanmerking genomen misdrijven geen soortgelijke 
verschoningsmogelijkheden heeft voorzien als voor het doden en voor het toebrengen van slagen en 
verwondingen (1). (1) Zie Cass., 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, nr 328; 17 okt. 2001, AR P.01.1056.F, nr 554; 19 
maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189; 17 dec. 2003, AR P.03.1517.F, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 mei 2004C.00.0472.N AC nr. 257

Wanneer een door het Hof van Cassatie op een cassatiemiddel te geven antwoord nauw samenhangt met een 
verwacht antwoord op een prejudiciële vraag om uitlegging die dor een ander middel vereist is, wordt 
eerstgenoemd antwoord aangehouden.

 - Hof van Cassatie - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Ander middel - Antwoord

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de inoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en 
inzonderheid of de bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een 
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het Benelux-Merkenbureau, de 
deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en het Benelux-
Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, 
moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 
9454, nr. 48.

 - Merken - Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet - Teken - Benelux-Merkenbureau - Weigering - Rechterlijke 
toetsing - Bevel tot gedeeltelijke inschrijving - Geoorloofdheid - Vraag om uitlegging - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een 
verzoek van een partij op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te 
bieden hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de bevoegdheid van 
de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof in de regel die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof stellen (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9454, nr. 48.

 - Merken - Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet - Depot - Teken - Rechterlijke toetsing - Bevoegdheid - Ambtshalve 
reden - Nationale procesregels - Toepasselijkheid - Vraag om uitlegging - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

26 april 2004C.03.0319.F AC nr. 220

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 april 2004, AR C.03.0319.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

 - Benelux - Hof van Cassatie - Verplichting - Uitzondering

Wanneer blijkt dat een beslissing in een zaak die aanhangig is bij een nationaal rechtscollege waarvan de 
beslissingen niet vatbaar zijn voor een beroep volgens het nationale recht, de oplossing impliceert van een 
interpretatiemoeilijkheid betreffende een voor de landen van de Benelux gemeenschappelijke rechtsregel, is 
dat nationale rechtscollege verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof, indien het van 
oordeel is dat een beslissing over voormeld punt noodzakelijk is voor zijn beslissing; dat nationale 
rechtscollege is daartoe niettemin niet gehouden, indien het van oordeel is dat de betrokken vraag geen 
redelijke twijfel kan doen ontstaan (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 3 nov. 1994, AR C.93.0528.F, nr 471; zie ook 
concl. O.M., in Bull. 1994, nr     .

 - Benelux - Hof van Cassatie - Verplichting - Uitzondering
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- Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
gerechtshof

23 maart 2004P.03.1577.N AC nr. 164

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap, wanneer het antwoord op deze vraag geen weerslag kan hebben op zijn beoordeling van het 
middel en derhalve niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen (1). (1) Zie Cass., 29 april 2003, AR P.02.1459.N, 
nr ...

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door een koninklijk besluit (1). (1) Cass., 23 juni 2003, AR S.02.0128.N, 
nr ... .

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grens - Koninklijk besluit

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij menen dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (1). (1) Cass., 31 mei 2000, AR P.00.0339.F, nr 336.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht 
noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 
188.

 - Europese Unie - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, die betrekking 
heeft op procesregels waarop de vordering, die bij het Hof van Cassatie aanhangig is gemaakt, niet gegrond is 
(1). (1) Zie Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.02.0828.F AC nr. 613

Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, wanneer verweerder aanvoert 
dat artikel  211bis Sv. de artt. 10 en 11 Gw. schendt, als dat artikel  211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de 
appèlrechters, waarbij alleen het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich 
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen van de rechtsvordering 
van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die 
eenstemmigheid niet is vereist ingeval de vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade 
voor het burgerlijk rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger 
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of gedeeltelijk wordt 
toegewezen (1). (1) Zie Cass., 7 sept. 1999, A.R. P.98.1282.F, nr. 439.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Hoger beroep - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak 
van de beklaagde - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Veroordeling - Eenstemmigheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.03.1104.F AC nr. 615
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Het Hof van cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, die niet de schending, 
door de wet, van grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie aanvoert, maar zich ertoe beperkt 
het aan de beklaagde verweten misdrijf te vergelijken met een misdrijf dat hij niet heeft gepleegd.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 december 2003P.03.1191.F AC nr. 616

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer dat hof 
reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (1). (1) Cass., 19 juni 2003, AR 
C.01.0569.F, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

2 december 2003P.03.1292.N AC nr. 611

Wanneer in dezelfde zaak tegen de inverdenkinggestelden een beschikking tot gevangenneming is verleend en 
de verwijzing naar het hof van assisen is bevolen, kan het Hof aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële 
vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt (1). (1) Cass., 29 sept. 
1999, AR P.99.1228.F, nr 494; 28 aug. 2001, AR P.01.1157.N, nr 435; 11 dec. 2001, AR P.01.1535.N, nr 694.

 - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - 
Beschikking tot gevangenneming - Verwijzing naar het hof van assisen - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 oktober 2003C.01.0399.F AC nr. 486

Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer de 
in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de wetsbepaling die het middel aanwijst en 
die het ten onrechte bekritiseert (1). (1) Zie Cass., 18 juni 2001, AR S.99.0183.F, nr 372.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit 
uit de aangegeven wetsbepaling

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 juni 2003S.02.0128.N AC nr. 373

De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artt. 10 en 11 Gw., door een K.B., hoeft niet 
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld, aangezien voornoemd Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
alleen uitspraak doet op vragen omtrent de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door een 
wet, een decreet of een ordonnantie (1). (1) Cass., 28 sept. 2001, AR F.99.0010.N, nr 503.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grondwettigheid van een K.B.

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 juni 2003C.01.0569.F AC nr. 365

Indien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending door een wet van de artt. 10 
en 11 Gw., is het niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp (1). (1) 
Art 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, na de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, 
in werking getreden op 22 april 2003.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 juni 2003F.01.0066.F AC nr. 367

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, AC, 2003, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Inkomstenbelasting - Beursverrichtingen - Bedrijfsverliezen - Aftrekbaarheid - Hof van Cassatie - 
Verplichting
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Een vraag die geen onderscheid aanvoert dat de wet maakt tussen verschillende rechtzoekenden of 
rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar wel een onderscheid tussen 
rechtspersonen en natuurlijke personen die niet onder dezelfde regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde 
rechtssituatie bevinden, dient niet aan het Grondwettelijk Hof gesteld te worden.

 - Grondwettelijk Hof - Inkomstenbelasting - Beursverrichtingen - Bedrijfsverliezen - Aftrekbaarheid - Hof van Cassatie - 
Verplichting

- Artt. 49, 183 en 185 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 juni 2003C.00.0360.N AC nr. 622

Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding wegens het nadeel 
geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze 
benoeming vernietigd werd door de Raad van State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de 
wetsbepalingen betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden toegepast op 
een vordering voortvloeiend uit artikel  1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2001, A.R. C.99.0327.F, nr 161; Grondwettelijk Hof 20 feb. 2002, 
A.A. nr 42/2002. Nog op 22 november 2002 heeft het Hof in de gelijkaardige zaak C.00.0666.N beslist een 
identieke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Zie thans, wat de verjaringstermijn naar gemeen recht 
betreft, artikel  2262bis B.W.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Verjaring - Staat en provincie - Onterechte benoeming - 
Vordering van het slachtoffer - Grondslag - Wetten op de rijkscomptabiliteit - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst naar 
gemeen recht - Verjaringstermijn - Verschil - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens 
het middel zijn geschonden, geen enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het 
Hof in de plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1984, 
AR 4359, nr 595.

 - Europese Unie - Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - Vraag van interpretatie of geldigheid - 
Cassatiemiddel - Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof 
om het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Wanneer het middel verworpen wordt om een reden die geen verband houdt met de in dat middel bedoelde 
gemeenschapsrechtelijke bepalingen, dienen er aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
geen prejudiciële vragen te worden gesteld over de uitlegging van die bepalingen.

 - Europese Unie - Middel - Verwerping - Reden die geen verband houdt met de bedoelde gemeenschapsrechtelijke 
bepalingen

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende 
ingelicht acht (1). (1) Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1111.F, nr 114; 6 okt. 1995, AR C.94.0457.F, nr 419; 20 feb. 
1997, AR C.96.0081.F, nr 99; 16 juni 1997, AR S.96.0127.N, nr 275; 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...; 
CHEVALIER R.-M. en MAIDANI D.Guide pratique article 177 C.E.E.", p.61.

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het 
middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 6 maart 2002, AR 
P.02.0152.F, nr ...

P. 1831/30476-9-2016



 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is het Hof slechts 
gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 
wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het 
Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 188; 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het 
middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 6 maart 2002, AR 
P.02.0152.F, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 april 2003P.01.0834.N AC nr. 472

Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel  26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de 
strafrechter om over de opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, 
is het Hof niet ontslagen van de verplichting het Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te 
doen, ook al heeft het Grondwettelijk Hof, bij wijze van een prejudiciële beslissing, over een vraag met 
hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (1). (1) Zie Cass., 29 maart 1999, AR S.97.0056.F, nr. 186, en 
concl. adv.-gen. Leclercq.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde 
onderwerp - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 149 en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 april 2003P.02.1547.N AC nr. 219

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende 
ingelicht acht (1). (1) Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1111.F, nr 114; 6 okt. 1995, AR C.94.0457.F, nr 419; 20 feb. 
1997, AR C.96.0081.F, nr 99; 16 juni 1997, AR S.96.0127.N, nr 275; CHEVALIER R.-M. en MAIDANI, D.Guide 
pratique article 177 C.E.E.", p.61.

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is het Hof slechts 
gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 
wanneer de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het 
Hof mogelijk te maken (1). (1) Cass., 16 april 1997, AR P.96.1112.F, nr 188.

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

21 maart 2003C.01.0091.N AC nr. 189

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer 
het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt omtrent een schending door de wet van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid doordat het niet nader preciseert waarin de 
aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de categorieën 
personen die moeten worden vergeleken (1). (1) Zie Cass., 24 maart 2000, AR C.97.0292.N, nr 202.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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20 maart 2003C.01.0269.F AC nr. 179

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 20 maart 2003, AR C.01.0269.F, AC, 2002, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Door de bodemrechter aan het Grondwettelijk Hof gestelde prejudiciële vraag - Definitieve uitlegging 
van een wetsbepaling door de bodemrechter - Tot de definitieve beslissing beperkt beroep - Arrest van het Grondwettelijk 
Hof tijdens het cassatiegeding - Gevolgen voor de rechtspleging

Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarbij een arrest een definitieve uitlegging geeft van 
een wetsbepaling waarover het een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Grondwettelijk Hof, 
niettegenstaande het Grondwettelijk Hof het prejudicieel arrest heeft gewezen na de indiening van het 
cassatieberoep en vóór elke latere beslissing van het hof van beroep, is ontvankelijk (1). (Impliciete oplossing). 
(1) Zie andersluidende concl. O.M.

 - Grondwettelijk Hof - Door de bodemrechter aan het Grondwettelijk Hof gestelde prejudiciële vraag - Definitieve uitlegging 
van een wetsbepaling door de bodemrechter - Tot de definitieve beslissing beperkt beroep - Arrest van het Grondwettelijk 
Hof tijdens het cassatiegeding - Gevolgen voor de rechtspleging

11 februari 2003P.02.0394.N AC nr. 93

Er is geen aanleiding voor het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die gegrond 
is op juridische onderstellingen die onjuist zijn (1). (1) Cass., 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, nr 336; 27 maart 
2001, AR P.99.1325.N, nr 169 met concl. van procureur-generaal du JARDIN.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 januari 2003P.02.0431.N AC nr. 62

De voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen personen of 
partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand 
bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden 
bevinden of tussen personen in verschillende hoedanigheid, die zich bovendien in een verschillende situatie 
bevinden, valt niet onder toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1996, A.R. 
P.95.1428.N, nr. 417 met concl. van advocaat-generaal Dubrulle; 11 april 2000, A.R. P.99.1117.N, nr. 245; 10 
dec. 2002, A.R. P.01.1090.N, nr. ...

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Miskenning van het 
gelijkheidsbeginsel

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 januari 2003S.01.0111.F AC nr. 58

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de 
partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen 
die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit de werking van de wet in de tijd (1). (1) Zie cass., 5 april 1996, ver.k., 
AR A.94.0002.F, nr 111.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Wetten - Werking in de tijd

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 januari 2003F.99.0131.F AC nr. 26

Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 W.I.B. (1992), die 
op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de nieuwe, aan het hof van beroep onderworpen bezwaren 
uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet (1994), moet het Hof van Cassatie in beginsel daarover een 
prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 16 dec. 1997, AR. P.97.0510.N, nr. 559; 
W.I.B. (1992) voor de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 januari 2003F.01.0046.F AC nr. 338
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Uit artikel  26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof volgt dat, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel  26, § 1, 3°, voor het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof niet ontslagen is van de verplichting het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te doen, wanneer het Grondwettelijk Hof, in een 
vroeger arrest, bij wege van een prejudiciële beslissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp (1). (1) Cass., 29 maart 1999, AR S.97.0056.F, nr. 186, met concl. O.M.; 2 nov. 2001, AR 
C.00.0582.F, nr.  ...; te dezen, zie Grondwettelijk Hof 13 juli 2001, nr. 107/2001, Grondwettelijk Hof - A, p. 
1493.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 december 2002S.97.0056.F AC nr. 688

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, AC, 1999, nr. ...

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

Uit artikel  26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt dat, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel   26, § 1, 3°, voor het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof niet ontslagen is van de verplichting het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te doen, wanneer het Grondwettelijk Hof, in een 
vroeger arrest, bij wege van een prejudiciële beslissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 oktober 2002C.01.0268.F AC nr. 551

Aangezien de appèlrechters van oordeel waren dat de eisers, m.b.t. de toepassing van de artt. 60 en 60bis 
Vennootschappenwet, geen enkele toereikende schijn van rechten kunnen aanvoeren, dient het Hof van 
Cassatie het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van voornoemd 
artikel  60 met de artt. 10 en 11 Gw (1). (1) Zie Cass, 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting - Beperkingen - Kort geding - Aangewezen wetsbepalingen

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

7 oktober 2002S.00.0165.F AC nr. 509

Wanneer de vraag rijst of artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing is op vreemdelingen die, 
krachtens artikel  14 W. 22 dec. 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen 
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie miskent, moet het 
Hof van Cassatie in beginsel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1)  Zie 
cass., 29 maart 2001, AR. F.99.0077.F, nr. -; artikel  57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet, na de wijziging ervan bij 
de W. 15 juli 1996.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - 
Niet-verwijdering - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 2, 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Art. 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 oktober 2002F.99.0140.F AC nr. 507

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, AC 2001, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Cassatiemiddel - Belang
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Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag voor het Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de schending van de in die bijzondere 
wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake 
inkomstenbelastingen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken om uitspraak 
te doen over die vraag (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

9 september 2002C.99.0327.F AC nr. 424

Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid van het statutair personeel 
van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de 
inbreuk van de Staat op de statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde 
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een provincie en leden van haar 
personeel, waaromtrent het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een 
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl een dergelijke 
schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is wanneer de schade te wijten is aan een privé-
werkgever, de vraag opwerpt of artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is 
met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk zijn voor de 
wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie wordt verzekerd, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 15 mei 
1996, nr. 32/96, B.S., 20 juni en 20 jan. 1999, nr. 5/99, id., 29 april.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Verjaring - Staat en provincie - Inbreuk op de statutaire 
regels - Rechtsvordering van het getroffen personeel - Grondslag - Wet op de Rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse 
aansprakelijkheid naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 september 2002D.99.0018.F AC nr. 418

Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten, wanneer een Europese 
richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een 
beroep, zoals dat van architect, uit te oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van 
een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt het Hof van 
Cassatie een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

 - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Erkenning van diploma's - Richtlijn - Beoordeling door de Staten

- Artt. 52, 57 en 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

12 april 2002C.00.0582.F AC nr. 223

Uit artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989 volgt dat, wanneer een 
vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, van die wet wordt opgeworpen in een middel voor het Hof van Cassatie, 
dit Hof niet ontslagen is van de verplichting aan het Grondwettelijk Hof te vragen over die vraag uitspraak te 
doen, wanneer het Grondwettelijk Hof reeds in een vroeger arrest, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (impliciet) (1). (1) Cass., 29 maart 1999, AR. 
S.97.0056.F, nr. 186 en concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof van 
Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 maart 2002P.00.1603.N AC nr. 189
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Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, als die betrekking heeft 
op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond (1). (1) 
Cass. 22 april 1997, A.R. P.95.666.N, nr. 195; 5 aug. 1997, A.R. P.97.970.N, nr. 323; 14 jan. 1998, A.R. 
P.97.988.F, nr 24; 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr 649. Over deze rechtspraak R. DECLERCQDe verplichting, 
voor het Hof van Cassatie, een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof", (noot onder Cass. 11 
april 2000), R. Cass. 2000, 214, nr 8.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Artikel 26, eerste 
lid, 3° en tweede lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

6 maart 2002P.02.0152.F AC nr. 160

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1). (1) Cass., 8 
nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. 606 ; 11 feb. 2002, A.R. F.00.0108.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

Er is geen aanleiding tot het stellen van een in het middel voorgestelde prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof, wanneer dit middel niet ontvankelijk is op grond van de eigenheid van de 
cassatieprocedure en de reden van de niet-ontvankelijkheid niet zelf het voorwerp uitmaakt van het verzoek 
tot het stellen van de prejudiciële vraag (1). (1) Cass., 15 maart 1994, AR 6934, nr 121.

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 februari 2002F.98.0053.F AC nr. 93

Wanneer voor het Hof van Cassatie een middel een in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof 
bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in de bijzondere wet omschreven 
grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het niet toekennen van moratoire interest aan de 
betrokken belastingplichtige wanneer de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke 
ten laste van die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was, 
moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass. 14 
feb. 1995, A.R. P.93.0780.N en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247.N, nrs. 88 en 255; 26 juni 1997, A.R. C.96.0372.F, 
nr. 304; zie Cass. 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

11 februari 2002F.00.0108.F AC nr. 95
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Wanneer een cassatiemiddel tegen de bestreden beslissing aanvoert dat ze de strekking van een wetsbepaling 
miskent, maar zich niet op de schending van die wetsbepaling doch enkel op de schending van de artt. 10 en 
11 Gw. beroept, is het niet ontvankelijk; derhalve is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk 
Hof de prejudiciële vraag te stellen waarmee de grief wordt gestaafd (1). (1) Zie cass., 18 juni 1992, AR. 
9235-9316, nr. 547; 15 nov. 1993, AR. 9147, nr. 459. Het O.M. besloot zijnerzijds dat er op grond van het 
tweede onderdeel van het tweede middel een prejudiciële vraag diende te worden gesteld aan het 
Grondwettelijk Hof. Tot staving van de grief verzocht eiseres het Hof twee prejudiciële vragen te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof. Volgens het O.M. diende de eerste vraag te worden gesteld aan het Grondwettelijk 
Hof (zie Grondwettelijk Hof 6 april 2000, nr. 44/2000, B.S. 26 mei 2000, Ed. 2, p. 18086). Wanneer een vraag 
als bedoeld in artikel  26, § 1, 3°, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof door een middel wordt 
opgeworpen voor het Hof van Cassatie, te dezen een vraag omtrent de schending door wetsbepalingen op de 
bijzondere afzonderlijke aanslag inzake vennootschapsbelasting, van de in voormelde bijzondere wet 
gepreciseerde grondwetsbepalingen, moet volgens het O.M. het Hof van Cassatie in de regel het 
Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (vgl. cass., 31 jan. 2000, AR. F.98.0075.F, nr. 78; 
10 sept. 2001, AR. S.00.0165.F, nr.     ). (Artt. 219 W.I.B. [1992] voor de wijziging ervan bij W. 4 mei 1999, en 
57; artikel  26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof). Daarentegen oordeelde het O.M. dat de tweede 
prejudiciële vraag niet diende te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Het was van mening dat niet 
onder toepassing van artikel  26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof valt en derhalve door het Hof van Cassatie 
niet aan dat Hof dient te worden gesteld de prejudiciële vraag die, zoals te dezen, niet berust op een 
onderscheid tussen personen die in dezelfde juridische situatie verkeren, maar die berust op een onderscheid 
tussen personen die in onderscheiden juridische situaties verkeren die zonder onderscheid van toepassing zijn 
op alle betrokken personen (zie cass., 8 sept. 1998, AR. P.98.1060.N, nr. 393; 18 mei 2001, AR. F.00.0009.N, 
nr.   ). (Art. 26, § 1, 3° en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof).

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Belastingzaken - Geschonden 
wetsbepaling - Vereiste vermelding

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
desbetreffend middel niet ontvankelijk is doordat het geen wetsbepaling als geschonden aanwijst (1). (1) Zie 
Cass., 16 mei 2001, A.R. P.2001.305.F, nr...

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...

Er dient aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te worden gesteld, als ze gegrond is op een middel 
dat feitelijke grondslag mist.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Middel zonder feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

17 december 2001F.99.0110.F AC nr. ...

Luidens artikel  26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, moet de rechter dat Hof slechts 
verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending door een wet van de artikel  10 en 11 Gw., 
indien een vraag te dien aanzien voor hem wordt opgeworpen.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 december 2001F.99.0142.F AC nr. ...
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Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel  26, § 1, 3, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, wordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake 
inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het 
Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Cass., 
28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 377 tot 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 278 tot 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

Wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en tegen andere medeverdachten een beschikking tot gevangenneming 
is verleend en de verwijzing naar het Hof van Assisen is bevolen, kan het Hof geen prejudiciële vraag stellen 
aan het Grondwettelijk Hof, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt (1). (1) 
Zie Cass., 29 sept. 1999, AR P.99.1228.F, nr. 494; 28 aug. 2001, AR P.01.1157.N, nr. ...

 - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging - 
Beschikking tot gevangenneming - Verwijzing naar het hof van assisen - Meerdere inverdenkinggestelden - Verplichting om 
een prejudiciële vraag te stellen

28 november 2001P.01.1345.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen over de schending van 
de artt. 10 en 11 Gw. door een wetsbepaling, wanneer die vraag gegrond is op een middel dat van een onjuiste 
uitlegging van die wetsbepaling uitgaat, zodat het middel faalt naar recht (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1999, A.R. 
P.97.1105.N, nr. 336.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Naar recht falend middel

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen die gegrond is op een 
middel dat feitelijke grondslag mist (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 2000, A.R. P.99.0003.F, nr. 145.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Middel zonder feitelijke grondslag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

De voor de strafrechter gestelde vraag of een verkeersongeval een arbeidsongeval sensu stricto dan wel een 
ongeval op de weg naar en van het werk is, levert een prejudicieel geschil op in de zin van artikel  74, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet (1). (1) Cass., 12 jan. 1993, A.R. 5785, nr. 21.

 - Arbeidsongevallenwet - Uitlegging

- Art. 74, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, AC, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid

Het Hof van Cassatie moet het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stellen betreffende de schending 
door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt 
hoe hij t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat een aantasting 
vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van de non-
discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden (1). (1) Zie concl. O.M. Tot staving van 
de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage, Brussel, 1995, 
blz. 714. Uit de door die auteur vermelde rechtspraak blijkt dat de personen die onder de toepassing van de 
betrokken bepalingen vallen, zonder dat verdere verduidelijking is vereist, een categorie van personen vormen 
die alleen vergeleken dienen te worden met degenen die onder de toepassing van andere, duidelijk geachte 
wetten vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te vallen.

 - Grondwettelijk Hof - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid

- Artt. 34 en 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen
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- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Situatie die 
geen verband houdt met de zaak

Het Hof van Cassatie hoeft geen tot staving van een middel aangevoerde prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer die vraag betrekking heeft op een situatie die geen verband houdt met 
de zaak (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Situatie die 
geen verband houdt met de zaak

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 oktober 2001F.98.0075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, nr...

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting - Verzuim van de wetgever

Wanneer een vraag als bedoeld in artikel  26, §  1, 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof in een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van Cassatie, te dezen de vraag of de wet op de verhoging van de 
inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven 
bepalingen van de Gw. schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Grondwettelijk Hof verzoeken over 
die vraag uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever.

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting - Verzuim van de wetgever

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 444 en 445 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 109 Wet 4 aug. 1986

2 oktober 2001P.00.0133.N AC nr. ...

Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter oplegt, wanneer het misdrijf 
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de 
uitlegging betwist wordt, zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing 
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt voor het plegen van 
oplichting (1). (1) Cass., 14 december 1982, A.R. nr 7562, nr 224; zie Cass., 22 januari 1991, AR nr 4104, nr 264; 
du Jardin J. De prejudiciële geschillen in strafzaken", en "Recht en beweging", Liber Amicorum R. Victor, I, p. 
433 e.v.

 - Strafzaken - Bewijsvoering - Misdrijf verband houdend met uitvoering van overeenkomst - Bewijsregels van burgerlijk 
recht - Toepassing - Oplichting - Overeenkomst voorwerp van het misdrijf

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

1 oktober 2001S.01.0005.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het 
verzoek niet ontvankelijk is omdat het middel niet uitlegt hoe en waardoor een niet gerechtvaardigde 
discriminatie zou kunnen ontstaan (1). (1) Zie cass., 6 jan. 1999, A.R. P.98.1510.F, 12 jan. 2001, A.R. 
F.99.0134.N

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet 
gerechtvaardigd wordt - Onontvankelijkheid van het middel

28 september 2001C.99.0568.F AC nr. ...
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Het verschil in behandeling hierop gesteund dat een rechtspersoon die geen winstoogmerk beoogt, om in 
rechte op te treden blijk moeten geven van een ander belang dan de loutere aantasting van zijn 
maatschappelijk doel, terwijl een rechtspersoon die wel winst beoogt louter door het bewijs dat dit doel 
geschaad is, wel blijk zou geven van het door de wet vereiste belang, wijst op een onderscheid dat in beginsel 
berust op de aard van de doelstellingen waarvoor rechtspersonen kunnen worden opgericht en een houdt 
geen verband met een onderscheid tussen verschillende rechtsonderhorigen die in een zelfde juridische 
toestand verkeren, maar met een onderscheid tussen rechtsonderhorigen die in een verschillende juridische 
toestand verkeren; het gelaakte onderscheid valt dus niet onder de toepassing van artikel  26 Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof zodat het Hof niet verplicht is de daarmee verband houdende prejudiciële vraag te stellen 
(1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1060.N, nr 393.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Rechtspersonen - Met of zonder winstoogmerk - 
Vordering in rechte - Ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 september 2001F.99.0010.N AC nr. ...

Een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet doet geen conflict ontstaan waarover een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof zou kunnen gesteld worden.

 - Grondwettelijk Hof - Conflict tussen K.B. en Gw. - Prejudiciële vraag

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

28 september 2001F.99.0146.N AC nr. ...

Wanneer uit het middel zelf blijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd wordt, volgens de 
betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een fiscale voorziening heeft ingesteld op een 
ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht 
was, wordt aldus geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de gevolgen die 
noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal procesrecht in de tijd: de opgeworpen vraag 
valt dan ook niet onder de toepassing van artikel  26 van de wet op het Grondwettelijk Hof en dient derhalve 
niet prejudicieel te worden gesteld (1). (1) Cass. april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111.

 - Grondwettelijk Hof - Voorziening in cassatie in belastingzaken - Ingesteld voor het van kracht zijn van de nieuwe fiscale 
procedure - Eruit voortvloeiende ongelijke behandeling - Prejudiciële vraag

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is gebleken is er geen aanleiding tot het stellen van een 
daarop gegronde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1). (1) Zie 
Cass., 16 november 1994, AR P.94.0385.F, nr. 490; 24 sept. 1997, AR P.97.0610.F, nr. 366; 17 juni 1998, AR 
P.98.0567.F, nr. 322; 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr...

 - Europese Unie - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die 
gegrond is op een onjuiste juridische onderstelling

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

28 augustus 2001P.01.1157.N AC nr. ...

Wanneer in dezelfde zaak tegen een verdachte, eiser in cassatie, en drie medeverdachten een beschikking tot 
gevangenneming is verleend en bevolen is dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd, kan het Hof aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen, aangezien het 
noodzakelijk is dat de procedure die eventueel zal leiden tot de verwijzing van de verdachten voor het hof van 
assisen, onverwijld doorgang vindt (1). (1) Zie cass., 23 november 1994, AR P.94.1294.F, nr. 509 en de noot 
ondertekend door J.V.; 29 september 1999, AR P.99.1228.F, nr. 494; 20 oktober 1999, AR P.99.1335.F, nr. 552.

 - Grondwettelijk Hof - Onderzoek in strafzaken - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Beschikking 
tot gevangenneming - Medeverdachte - Cassatieberoep - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 133 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...
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Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer de 
in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de enige wetsbepaling die het middel 
aanwijst en bekritiseert (1). (1) Zie cass., 24 dec. 1999, AR. C.97.0218.F, nr. 701; zie ook cass., 8 sept. 1998, AR. 
P.98.1060.N, nr. 393; 6 jan. 1999, AR. P.98.1510.F, nr. 5; 2 feb. 2000, AR. P.98.0882.F, nr. 86.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit 
uit de aangegeven wetsbepaling

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 juni 2001S.98.0174.N AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert, onder meer door een decreet van de artt. 10 en 11 Gw., 
stelt het Hof aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag of die artikelen geschonden worden door 
artikel 2 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds 
voor de sociale integratie van personen met een handicap, voor zover deze wetsbepaling gehandicapten die 
nog geen vijf en zestig jaar oud waren toen zij door een handicap werden getroffen maar vóór die leeftijd geen 
aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, uitsluit van het toepassingsgebied van het decreet en het recht op 
bijstand, terwijl personen die in dezelfde omstandigheden wel een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend 
vóór hun vijf en zestigste verjaardag wel de steun kunnen genieten.

 - Grondwettelijk Hof - Discriminatie - Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. - Sociale integratie - Gehandicapten - Recht 
op bijstand - Leeftijdsgrens - Optreden van handicap voor of na 65 jaar - Inschrijving voor dag van 65 jaar

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 2 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap

5 juni 2001P.99.1455.N AC nr. ...

Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is, is er geen aanleiding tot het stellen van een daarop 
gegronde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie cass., 24 sept. 1997, AR P.97.0610.F, nr 366; 
17 juni 1998, AR P.98.0567.F, nr 322.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die gegrond is op een onjuiste juridische onderstelling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de 
aangevoerde discriminatie niet veroorzaakt wordt door de wetsbepalingen waarop de prejudiciële vraag 
betrekking heeft maar in het feit dat de wet niet voorziet in een welbepaalde procedure (1). (1)  Zie concl. 
O.M.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (1) ; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter van de gegevens van de zaak. (1) Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet ontvankelijk middel - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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Het Hof van Cassatie moet aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen over de 
overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet, dat het gevolg is van het feit dat 
geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in 
voorlopige hechtenis bevindt, aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in artikel  26, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, opgesomde materies (1). (1)  Zie Cass., ver. k., 16 sept. 1998, J.M.L.B., 
1998, blz. 1340, J.T., 1998, blz. 656 ; 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, nr. 244 en de noot 2 ; contra cass., 31 jan. 
2000, A.R. P.98.0075.F, nr. 78, met concl. eerste adv.-gen. Leclercq ; zie ook Cass., 14 jan. 1998, A.R. 
P.97.0988.F, nr. 24, dat beslist dat er geen grond bestaat om een prejudiciële vraag te stellen die gelijkt op die 
welke voorgesteld worden in de zaak waarover onderstaand arrest uitspraak doet, alsook in de zaak waarover 
het voormelde arrest van 28 april 1999 uitspraak doet, op grond dat de vraag betrekking heeft op de 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet gegrond is.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Stilwijzen van de wet - Onderzoeksrechter - Niet 
opgesloten verdachte - Geen verhoor

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, hoeft de voor dat 
rechtscollege opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer het oordeelt 
dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1606.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

25 april 2001P.01.0167.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dient aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen die betrekking heeft 
op de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. wanneer die schending niet gebeurt door een wet, een 
decreet of een in artikel  134 Gw. bedoelde regel, maar door een rechterlijke beslissing (1). (1) Zie Cass., 12 
feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75 ; 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

4 april 2001P.01.0042.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, AC, 2001, nr...

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

De rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, hoeven het Grondwettelijk Hof, niet te vragen 
om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending van de artt. 
10 en 11 Gw. door, m.n., een wet, wanneer zij oordelen dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet 
onontbeerlijk is voor hun beslissing (1). (1) Zie cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 februari 2001P.00.1606.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie stelt geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, die erop neerkomt het 
Grondwettelijk Hof te gelasten een onderzoek in te stellen naar de overeenstemming van een rechterlijke 
beslissing met de artt. 10 en 11 Gw.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Rechterlijke beslissing - Overeenstemming - 
Onderzoek

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, hoeft de voor dat 
rechtscollege opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer het oordeelt 
dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1996, 
A.R. P.95.0190.F, nr. 50.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 februari 2001C.95.0148.N AC nr. ...

Wanneer in een voor het Hof van Cassatie aanhangige zaak een vraag rijst om uitlegging van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel   1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent artikel   13, A, eerste lid, 1°, Benelux-Merkenwet, moet 
het Hof in de regel de vraag voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

 - Benelux - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag om uitlegging - Vraag gerezen in 
een bij het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

15 december 2000C.00.0123.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr ...

 - Grondwettelijk Hof - Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Perken

In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg conservatoir gesubstitueerd 
wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te duiden, is geen ruimte om een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Grondwettelijk Hof - Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Perken

- Art. 1686, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

30 november 2000D.00.0023.F AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 Gw., 
dient het Hof van Cassatie het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet 
ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft op de bestreden beslissing (1). (1) Cass., 14 sept. 1999, AR 
P.99.1219.N, nr. 456.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Middel dat geen betrekking heeft op de bestreden 
beslissing - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 november 2000C.97.0151.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert ten gevolge van verschillende verjaringstermijnen die van 
toepassing zijn op de herstelvordering tegen degene die een fout heeft begaan, naargelang het al dan niet om 
een misdrijf gaat, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Grondwettelijk Hof - Verjaring - Burgerlijke fout - Misdrijf - Herstelvordering - Verschillende termijnen

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 november 2000P.00.0831.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die niet 
preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden (1). (1) Cass., 31 mei 2000, A.R. 
P.00.0339.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Ongelijke behandeling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure ; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen 
van de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.0136.F, nr.249.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...
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Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen verband 
houdt met de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...

De aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsplicht van de keuze van de straf en de strafmaat, is niet 
van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van 
het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip of het geleiden van een rijdier uitspreekt; wanneer 
een cassatiemiddel betoogt dat die vrijstelling van de motiveringsplicht leidt tot discriminatie tussen de 
beklaagden naar gelang van de rang van het rechtscollege dat hen in laatste aanleg moet berechten, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Straf - Verval van het recht tot sturen - Keuze - Strafmaat - 
Motivering - Rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

3 oktober 2000P.00.0416.N AC nr. ...

Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen indien het aangeklaagde verschil in toepasselijkheid 
van artikel  85 Sw. tussen het K.B. 3 april 1953 en de Wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht enkel het gevolg is van het toepasselijke artikel  100 Sw. dat niet 
wordt bekritiseerd (1). (1) Zie arrest Grondwettelijk Hof nr. 60/95 van 12 juli 1995, B.S. 12-8-1995, 23420.

 - Slijterijen van gegiste dranken - K.B. 3 april 1953 - Verzachtende omstandigheden - Toepassing van artikel 85 Sw. - Wet 28 
dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht - Verschil - Artikel 100 Sw. - 
Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof tot het stellen van de vraag

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk, wanneer het de schending van de artt. 10 en 11 Gw. aanvoert zonder 
aan te geven waarin die schending bestaat (1). (1) Zie cass., 30 juni 1994, A.R. 9296, nr. 341.

 - Grondwettelijk Hof - Strafzaken - Middel dat de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert - Onduidelijk middel - 
Ontvankelijkheid

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die, enerzijds, 
betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen met algemene rechtsbeginselen (1) en, 
anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden. (1) Zie Cass., 3 
feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Algemeen rechtsbeginsel - Ongelijke behandeling

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking 
heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond 
(1). (1) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Opgegeven wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (1); de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een 
dergelijke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, schenden artikel  6 E.V.R.M. niet en miskennen evenmin 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter. (1) Cass., 19 mei 1999, A.R. 
P.98.1546.F, nr. 293, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Kennelijke schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door 
bepalingen waarop hun beslissing niet is gegrond.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Opgegeven wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure; dat is het 
geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 april 2000F.98.0110.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is er niet toe verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer 
het middel dat erop betrekking heeft niet preciseert waarin de daar aangevoerde discriminatie bestaat; dat 
middel is derhalve vaag en niet ontvankelijk om redenen die eigen zijn aan de rechtspleging in cassatie (1). (1) 
Zie Cass. 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50; 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr. 521.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Vaag middel

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 maart 2000C.97.0292.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert 
waarin de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke personen de erin 
bedoelde personen moeten worden  vergeleken.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 maart 2000F.97.0020.N AC nr. ...

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat een prejudiciële 
vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof, wanneer het Grondwettelijk Hof het prejudicieel arrest wees nadat het 
cassatieberoep werd ingesteld en voor dat het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.

 - Grondwettelijk Hof - Gevolgen t.a.v. de procedure

15 februari 2000P.00.0033.N AC nr. ...

De aangevoerde discriminatie bestaande in het feit dat tegen de beslissingen van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, genomen bij toepassing van artikel  61quinquies Sv., geen onmiddellijk cassatieberoep 
openstaat omdat hierdoor andere procespartijen of derden van het afgewezen verzoek tot het verrichten van 
een bijkomende onderzoekshandeling kennis zullen krijgen zodat dit later niet meer nuttig zou kunnen worden 
uitgevoerd heeft niets uitstaande met de vraag naar de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep, nu 
andere procespartijen ook na een onmiddellijk verworpen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het 
verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling kennis zouden kunnen krijgen; het Hof dient derhalve de 
opgeworpen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet te stellen.

 - Strafzaken - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Strafvordering - Verzoek tot verrichten van een bijkomende 
onderzoekshandeling - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onmiddellijk cassatieberoep - 
Discriminatie - Verplichting tot vraagstelling door het Hof

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...
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Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer die 
vraag de norm niet vermeldt die de artt. 10 en 11 Gw. zou schenden, maar gegrond is op de bewering dat 'het 
stelsel dat in strafzaken de voorkeur geniet' niet in overeenstemming is met die grondwetsbepalingen.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 januari 2000F.99.0109.F AC nr. ...

Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft betaald aan roerende 
voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met hetzelfde onderwerp in de zin van artikel  26, § 2, 
derde lid, 1,  Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Uitzondering - Prejudiciële vraag - 
Zelfde onderwerp

- Art. 419 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 309 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 26, § 2, derde lid, 1° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 januari 2000P.99.1507.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die het 
onderzoek veronderstelt van feitelijke gegevens die niet uit de bestreden beslissing blijken en die, bijgevolg, op 
veronderstellingen berust.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Onderzoek van feitelijke gegevens - Vraag die op veronderstellingen 
berust

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

Wanneer er in een cassatiemiddel aangevoerd wordt dat personen die aan sommige bepalingen van het Mil. 
Sv. onderworpen zijn, gediscrimineerd worden ten opzichte van personen die op grond van het Sv. voor de 
gewone rechtscolleges vervolgd worden, moet het Hof van Cassatie dienaangaande een prejudiciële vraag 
stellen aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Cassatiemiddel - Discriminatie - Grondwettelijk Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...

Wanneer een middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 Gw., bij het Hof van Cassatie 
aanhangig wordt gemaakt, stelt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag of die artikelen 
geschonden worden door de wettelijke bepalingen, die de justitiabele, wiens internering gevorderd wordt voor 
de raadkamer wegens een misdrijf tegen de openbare zedelijkheid, het recht niet verlenen om voor een kamer 
van drie rechters te verschijnen.

 - Grondwettelijk Hof - Discriminatie - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid - Raadkamer - 
Alleensprekend rechter - Beslissing tot internering

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

Wanneer, voor de beoordeling van een cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag 
aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde vordering gestoeld op verschillende verbintenissen 
ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag worden gebracht, ook al moeten de 
contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels van de Staat van de 
aangezochte rechter, de ene in het land van de aangezochte rechter worden uitgevoerd, de andere in een 
andere EG-lidstaat, in acht genomen dat de aangezochte rechter op grond van de hem overgelegde vordering 
oordeelt dat de twee verbintenissen die aan de vordering ten grondslag liggen, niet aan elkaar ondergeschikt 
zijn, maar gelijkwaardig, is het Hof van Cassatie gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 
te verzoeken over die vraag bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

 - Hof van Cassatie - Verplichting - Europese Unie - Executieverdrag - Overeenkomst - Gelijkwaardige verbintenissen - 
Bevoegde rechter
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- Artt. 2 en 5.1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

24 december 1999C.97.0218.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer de in het 
middel aangevoerde onwettigheid niet vervat is in de wettelijke bepaling waartegen dat middel opkomt, maar 
wel in andere wettelijke bepalingen of algemene rechtsbeginselen waartegen niet wordt opgekomen.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 december 1999P.96.0780.F AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Europese 
Gemeenschap, zoals artikel   112 van E.E.G.-Verordening 918/13 betreffende de instelling van een 
communautaire regeling inzake douanevrijstellingen, gewijzigd bij de E.E.G.-Verordening 1315/88, voor het 
Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof, in de regel, het Hof van Justitie om bij 
wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

 - Artikel 177 E.E.G.-Verdrag - Uitlegging van het gemeenschapsrecht - Verplichting voor het Hof van Cassatie - E.E.G.-
Verordening 918/13 - Douanevrijstellingen

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

1 december 1999P.98.1626.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 1 dec. 1999, A.R. P.98.1626.F - P.99.0014.F - P.99.0024.F - P.99.0025.F -
P.99.0046.F, nr. ... .

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Artikel 103, Gw. (1994)

Het Hof van Cassatie kan het Grondwettelijk Hof geen vraag stellen die -zelfs onrechtstreeks- een onderzoek 
van artikel  103 Gw. impliceert. (Tweede arrest)

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Artikel 103, Gw. (1994)

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.0847.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft aan het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het 
desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen, als die betrekking heeft 
op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond.

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters hebben geweigerd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
over de schending, door de wet, van de artt. 10 en 11 Gw., en de eiser in een cassatiemiddel niet alleen de 
grief aanvoert dat niet is geantwoord op de door hem voor het hof van beroep genomen conclusie, maar 
tevens de beslissing over het geschil zelf, dat voor hem de grond oplevert tot het opwerpen van een 
prejudiciële vraag, bekritiseert, is het Hof ertoe gehouden zelf die vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 oktober 1999P.99.1335.F AC nr. ...

De noodzaak om snel uitspraak te doen in een zaak betreffende de vrijheidsberoving van een vreemdeling, 
met het oog op de uitvoering van een jegens hem getroffen maatregel tot verwijdering uit het grondgebied, 
belet het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen.

 - Grondwettelijk Hof - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering - Vrijheidsberoving - Hof van Cassatie - Verplichting

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, 
van de artt. 10 en 11 Gw. is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk Hof 
verzoeken over die vraag uitspraak te doen.~

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 september 1999P.99.1219.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 
Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, 
wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft op de bestreden beslissing.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 september 1999S.96.0116.N AC nr. ...

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een akte van de instellingen van de 
gemeenschap, zoals de artikelen 45 en 49, b, ii van de Verordening nr 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 -
Sociale zekerheid- E.G. betreffende het in aanmerking nemen van tijdvakken van verzekering inzake 
ouderdomspensioen, voor het Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof in de 
regel, het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

 - Europese Unie - Uitlegging van het gemeenschapsrecht - Verplichting voor het Hof van Cassatie - E.E.G.-Verordening nr. 
1408/71 Raad 14 juni 1971 - Sociale zekerheid (E.G.) - Ouderdomspensioen - Verzekeringstijdvakken - Berekening

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

9 juni 1999P.99.0117.F AC nr. ...

Het cassatieberoep is ontvankelijk wanneer het niet beperkt is tot de weigering van de feitenrechter om een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, maar de bestreden beslissing bekritiseert, in zoverre 
de feitenrechter die vraag zelf beantwoord heeft.~

 - Grondwettelijk Hof - Strafzaken - Feitenrechter - Weigering een prejudiciële vraag te stellen - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 29, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 juni 1999P.97.0081.N AC nr. ...
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Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te 
stellen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van de wet 
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel, doordat ze, eendeels, bepaalt dat de taalkeuze voor de politierechtbank en de 
correctionele rechtbank alleen bestaat voor een beklaagde die alleen de gevraagde taal kent of zich beter in 
die taal uitdrukt, anderdeels bepaalt dat de rechtbank wegens de omstandigheden van de zaak kan beslissen 
niet op de aanvraag van de beklaagde te kunnen ingaan, welke vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor de 
verzoeker uit een gemeente met een bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering alleen mogelijk is voor het 
geval de verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe 
gehouden de prejudiciële vraag naar de grondwettigheid van die wetsbepalingen aan het Grondwettelijk Hof 
te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Strafzaken - Taalkeuze - Eentalig gebied - Grondwettigheid - Gelijkheid - Non-discriminatie - Met een 
inwoner uit een gemeente met bijzonder taalstatuut - Cassatiemiddel - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Verplichting 
voor het Hof

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 14 t.e.m. 16, 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 juni 1999P.97.1105.N AC nr. ...

Er is geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op een 
juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel naar recht faalt.~

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel dat naar recht faalt

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

19 mei 1999P.98.1546.F AC nr. ...

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening zijn niet verplicht het Grondwettelijk Hof 
te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m.  door een wet, van de artt.  10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen niet kennelijk schendt.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 mei 1999P.95.1323.N AC nr. ...

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel  1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie is opgeworpen, moet het Hof, in de regel, die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.~

 - Benelux - Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag om uitlegging - Bij het Hof van 
Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

Miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op 
tegenspraak wordt verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen of een aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de 
feitenrechter tegenspraak hebben kunnen voeren over de vaststellingen van de deskundige en over de 
daarover gestelde vragen.~

 - Strafzaken - Vordering - Weigering - Tegensprekelijk debat

3 februari 1999P.98.0980.F AC nr. ...

De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artt.  10, 11 en 24 Gw., door een K.B., hoeft 
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld, aangezien voornoemd hof, bij wijze van prejudiciële 
beslissing, alleen uitspraak doet op vragen omtrent de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen 
door een wet, een decreet of een ordonnantie.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grondwettigheid van een K.B.
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6 januari 1999P.98.1510.F AC nr. ...

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de 
schending aangevoerd wordt, maar uit de opsluiting van de eiser in het buitenland en uit het feit dat de 
Belgische overheid geen interne rechtsregels kan opleggen aan buitenlandse strafinrichtingen, dient het Hof 
eisers vraag m.b.t. de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de door eiser aangevoerde wetsbepalingen 
niet te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Ongelijke behandeling die niet voortvloeit uit de 
wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 december 1998P.98.1276.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer 
het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 september 1998P.98.1060.N AC nr. ...

De vraag "of het artikel 421 van het Wetboek van Strafvordering al dan niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt" is geen vraag die het onderscheid betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten, 
burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen beklaagden, die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden 
die zonder onderscheid voor alle beklaagden gelden en dus geen vraag die onder toepassing valt van artikel 26 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zodat ze door het Hof niet dient te 
worden gesteld.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatieberoep - Beklaagde - 
Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen effectieve hechtenis - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - 
Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer 
die vraag geen betrekking heeft op de rechtsregel waarvan de schending wordt aangevoerd, ook al wordt die 
rechtsregel in de uiteenzetting van de vraag vermeld.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer de prejudiciële vraag berust op een onjuiste bewering, op grond dat eiser zich niet in de door hem 
beschreven toestand bevindt, is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die op een onjuiste bewering berust - Ontvankelijkheid

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

11 juni 1998C.95.0114.N AC nr. ...

Werpt geen vraag op zoals bedoeld in artikel  26, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, het verweer 
betreffende een beweerde discriminatie in samenhang met de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van de rechtszekerheid.~

 - Grondwettelijk Hof - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Prejudiciële vraag

29 mei 1998C.96.0115.F AC nr. ...
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Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt erkend door een andere man dan 
de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd door het bezit 
van staat, zou niet van toepassing zijn in het geval dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat artikel  332, eerste 
lid, B.W., dat het recht om vaderschap te betwisten voorbehoudt aan de echtgenoot, de moeder en het kind, 
discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die een dergelijke discriminatie aanvoert, is 
derhalve ontvankelijk en het Hof van cassatie, dat kennis heeft genomen van een voorziening, stelt 
dienaangaande een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

13 maart 1998C.97.0052.F AC nr. ...

Wanneer verweerder het Hof van Cassatie verzoekt aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen die geen verband houdt met het door eiser aangevoerde middel, is het Hof van Cassatie niet verplicht 
die vraag te stellen.~

 - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die geen verband houdt met het middel

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

4 februari 1998P.98.0017.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel  416 Sv., welke norm 
niet wordt beoogd in het in het middel geformuleerde verzoek om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen, is het Hof niet verplicht de vraag te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

Wanneer uit het verzoek van de verweerder een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in 
verband met een mogelijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door een 
in een middel als geschonden aangewezen wetsbepaling, blijkt dat beide conflicten met elkaar verbonden zijn 
en dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, in de stelling van de verweerder, slechts aanwezig is in 
zoverre het E.V.R.M. door die wetsbepaling geschonden is, gaat het Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in.

 - Grondwettelijk Hof - Verzoek van de verweerder - Hof van Cassatie - In het middel als geschonden aangewezen 
wetsbepaling - Conflict met het E.V.R.M. - Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 11) - Verband - Verplichting voor het 
Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking 
heeft op de schending van de artt.  10 en 11 Gw.  door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is 
gegrond.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

Wanneer een in artikel  26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde vraag door een middel 
opgeworpen wordt voor het Hof van cassatie, dan moet het Hof, in de regel, het Grondwettelijk Hof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen.~

 - Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

24 september 1997P.97.0610.F AC nr. ...
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Wanneer een middel, waarin de schending wordt aangevoerd van de artt. 10 en 11 Gw.  door een wet, een 
decreet of een ordonnantie, uitgaat van een verkeerde veronderstelling, dient het Hof van Cassatie geen 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Middel dat uitgaat van een verkeerde veronderstelling

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 september 1997C.95.0004.F AC nr. ...

Wanneer een middel de vraag opwerpt omtrent de verenigbaarheid van artikel  208, § 1, 1° W.I.B. (1964) met 
de oude artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van 
een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor het totaalbedrag van de door die 
belastingschuldige verschuldigde belastingen is in alle gevallen waarin de derde niet voldoet aan de 
verplichtingen om een verklaring te doen die hem worden opgelegd in het kader van de tegen de 
belastingschuldige ingestelde invorderingsprocedures, schort het Hof de uitspraak op tot het Grondwettelijk 
Hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de vraag.

 - Cassatiemiddel - Vraag bedoeld in artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

5 augustus 1997P.97.0970.N AC nr. ...

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit artikel  416 Sv., noch uit enige 
andere wetsbepaling die samen met dat artikel wordt gelezen, is het Hof niet verplicht de door eiser gestelde 
vraag te stellen betreffende de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door voornoemd artikel.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

De eigenheid en de doeleinden van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de 
daarin dwingend vastgelegde zeer korte termijnen om over de handhaving van een voorlopige hechtenis te 
beslissen, staan aan het stellen van een welkdanige prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in de weg.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag als bedoeld in artikel 26 bijzondere wet Grondwettelijk Hof - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Perken

27 juni 1997C.93.0343.N AC nr. ...

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, 
van de artt.  6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Grondwettelijk 
Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.~

 - Grondwettelijk Hof - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de artikelen 10, 11 en 24 Gw. 1994 (artikelen 6, 6bis en 17 
Gw. 1831) - Hof van Cassatie - Verplichting

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 10, 11 en 24 Grondwet 1994

- Artt. 6, 6bis en 17 Grondwet 1831

16 juni 1997S.96.0127.N AC nr. ...

Hoewel artikel 177, laatste lid van het E.E.G.-Verdrag, zonder enige beperking, de nationale rechterlijke 
instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, verplicht 
om elke voor hen opgeworpen vraag om uitlegging aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
voor te leggen, geldt deze verplichting niet wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenstemt met een 
vraag waarover in een gelijkaardig geval reeds een prejudiciële beslissing is gewezen.

 - Europese Unie - Verplichting - Voorgaanden

- Art. 177, laatste lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

23 april 1997P.96.1466.F AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de artt. 10 en 11 Gw., is 
het Hof van cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
middel, om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel
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- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 april 1997P.95.0666.N AC nr. ...

Wanneer de ongelijke behandeling waarover eiser zich beklaagt niet voortvloeit uit artikel 416 Sv., noch uit 
enige andere wetsbepaling gelezen in samenhang met dit artikel, dient het Hof de door eiser opgeworpen 
vraag omtrent de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 416 en 539 Sv., niet te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 416 en 539 Wetboek van Strafvordering

16 april 1997P.96.1112.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel vragen opwerpt omtrent de uitlegging van een verordening van de Europese 
Economische Gemeenschap, is het Hof niet verplicht prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen te stellen, indien het antwoord op de vragen blijkt uit de in het Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschappen gepubliceerde toelichtingen bij de verordening.

 - Europese Unie - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Verordening - Douanetarief - Toelichtingen

5 november 1996P.95.1428.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 1996, A.R. P.95.1428.N, AC, 1996, I, nr.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - 
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

De voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen personen of 
partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand 
bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die zich in een verschillende 
rechtstoestand bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden, valt niet onder toepassing van 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en dient derhalve door het Hof 
niet te worden gesteld.

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - 
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

De vraag of "de artikelen 416 en 539 van het Wetboek van Strafvordering de regels (schenden) die zijn 
vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de verdachte die een kwestie opwerpt -
andere dan een exceptie van onbevoegdheid - die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de 
strafvordering, en die door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt afgewezen, niet toelaten om na deze 
beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie aan te 
tekenen, terwijl de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het arrest van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan aantekenen" is geen vraag die een onderscheid betreft 
tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een 
zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die 
zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof, zodat ze door het Hof niet dient te worden gesteld.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - 
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 november 1996P.96.0172.N AC nr. ...

Als het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel 416 Sv, welke norm niet 
het voorwerp uitmaakt van het in een middel geformuleerd verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag 
aan het Grondwettelijk Hof, is het Hof er niet toe gehouden de vraag te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - 
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Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 september 1996P.96.1230.N AC nr. ...

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door de wet van de artt.  10 en 11 Gw., is 
het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
middel, om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is.~

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

6 augustus 1996P.96.0877.N AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel waarin een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit normen waarop de 
vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is het Hof van cassatie niet 
ertoe verplicht die prejudiciële vraag te stellen aan dat Hof.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichtingen voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Niet ontvankelijk middel

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 juni 1996P.96.0218.F AC nr. ...

Wanneer uit het antwoord van het Grondwettelijk Hof op een door de eiser tot cassatie voorgestelde 
prejudiciële vraag geenszins een middel kan worden afgeleid dat aanleiding kan zijn tot vernietiging van de 
beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht, omdat de vraag op een verkeerde hypothese steunt, is het 
Hof van Cassatie niet verplicht de vraag te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel een vraag opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof 
behoort, en dat middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet het voorwerp 
zijn van de vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil doen voorleggen, is het Hof van cassatie niet 
verplicht die prejudiciële vraag aan dat hof te stellen.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof over een 
conflict dat zou bestaan tussen de artt. 10 en 11 Gw. en artikel  25 van de programmawet van 24 dec. 1993 
waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder toepassing van artikel  
26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof en moet bijgevolg worden afgewezen, nu 
de aangevoerde ongelijke behandeling niet volgt uit het bepaalde van artikel  25 van de genoemde wet van 24 
dec. 1993, maar uitsluitend uit de datum waarop de daden van onderzoek of van vervolging werden verricht 
en uit de weerslag van dergelijke daden op de loop van de verjaring, en nu aldus het bekritiseerde onderscheid 
niet door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing van de strafproceswet in 
de tijd.

 - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn - Artikelen 10 en 11, Gw. (1994) - Verenigbaarheid - Grondwettelijk Hof - 
Verplichting van het Hof van Cassatie

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel waarin een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit normen waarop de 
vraag die eiser aan het Grondwettelijk Hof wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is het Hof van Cassatie niet 
ertoe verplicht die prejudiciële vraag te stellen aan dat Hof.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
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12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van cassatie, dat een minister en andere justitiabelen 
moet berechten, aan het Grondwettelijk Hof een prejudicële vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen zeggen 
of de artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre 
laatstvermelde artt. tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van minister heeft,voor 
het Hof van cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf, wordt gebracht, valt niet onder toepassing van artikel  
26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het 
ontnemen van de mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van 
een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een ongelijkheid en een discriminatie doen ontstaan 
in strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die artt. geschonden zouden zijn, niet door een wet, een decreet of een 
regel als bedoeld in artikel  134 Gw., maar door artikel  103 Gw.

 - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Artikelen 226 en 227 Sv. - Artikelen 
10 en 11, Gw. (1994) - Verenigbaarheid - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Het hof van beroep, waarvan het arrest vatbaar is voor cassatieberoep, is niet ertoe gehouden het 
Grondwettelijk Hof te verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending, door een wet, van de 
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, meer bepaald als het van oordeel is dat het 
antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is voor zijn beslissing.

 - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag

- Art. 26, § 2, derde lid, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden recht te doen aan het verzoek tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof wanneer die vraag geen verband houdt met de door eiser in zijn middel 
aangevoerde grieven; meer bepaald is niet ontvankelijk het verzoek tot het stellen van een vraag aan het 
Grondwettelijk Hof over de eventuele schending, door de wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer eiser als 
enige grief aanvoert dat niet is geantwoord op de voor het hof van beroep genomen conclusie.~

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer in een cassatiemiddel een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Grondwettelijk Hof behoort en dat middel niet ontvankelijk is om redenen die aan de cassatieprocedure eigen 
zijn, is het Hof niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof; dat is o.m. het 
geval wanneer het middel niet ontvankelijk is, omdat het niet nader bepaalt waarin de schending bestaat van 
de regels die tot de interpretatiebevoegdheid van het Grondwettelijk Hof behoren; door de vaagheid van de 
grief is ook het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 juni 1995P.95.0614.F AC nr. ...

Wanneer in een cassatiemiddel een vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het 
Arbitragehof behoort, en dat middel niet ontvankelijk is om redenen die aan de cassatieprocedure eigen zijn, is 
het Hof van Cassatie niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.~

 - Niet ontvankelijk middel - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Begrip

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 mei 1995P.95.0536.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel een vraag opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid van het Arbitragehof 
behoort, en dat middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet het voorwerp 
zijn van de vraag die eiser voorstelt aan het Arbitragehof voor te leggen, is het Hof van Cassatie niet verplicht 
die prejudiciële vraag aan dat Hof te stellen.~

 - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

23 november 1994P.94.1294.F AC nr. ...
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In de context van artikel  5.3 EVRM naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen aard en de 
doelstellingen van de door titel I, hoofdstuk VII, van de Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer 
bepaald de verplichting om de bij artikel  29 bepaalde termijn van twee maanden na te leven, het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof in de weg.~

 - Cassatieberoep - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - 
Arbitragehof - Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag - Verwerping van het beroep - Vreemdeling - Hof van 
Cassatie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 27, 28, 29 en 30 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

Wanneer een cassatiemiddel vragen opwerpt i.v.m. de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of 
van de door de instellingen van de Gemeenschap genomen akten, is het Hof van Cassatie niet ertoe gehouden 
prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, als het middel niet 
ontvankelijk is omdat het om andere redenen niet kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing of 
omdat het op een verkeerde veronderstelling berust.

 - Niet ontvankelijk middel - E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een door de instellingen van 
de Gemeenschap genomen akte - Verplichting voor het Hof van Cassatie

RAAD VAN STATE

24 juni 2004C.02.0361.F AC nr. 353

Het arrest van de Raad van State moet de redenen bevatten op grond waarvan het uitspraak doet over de 
exceptie van onbevoegdheid of moet op zijn minst, de redenen overnemen van een andere, in dezelfde zaak 
gewezen beslissing (1). (1) Zie Cass., 24 okt. 1889 (Bull. en Pas., 1889, I, 324) met concl. adv.-gen. Mélot; 8 okt 
2001, AR S.00.0008.F, nr 532, met concl. eerste adv.-gen. Leclercq.

 - Afdeling administratie - Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt - Motivering - Vereisten

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Wanneer het Hof ingevolge de artt. 33, Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. uitspraak doet over het 
cassatieberoep tegen een arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State afwijzend beschikt op 
een exceptie van onbevoegdheid, oefent het Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad op die exceptie 
afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft kennis ervan te nemen (1). (1) Cass., Ver. K., 5 feb. 1993, AR 8209, 
nr 78, met concl. adv.-gen., D'Hoore.

 - Afdeling administratie - Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt - Arrest vatbaar voor cassatieberoep - 
Motivering - Toezicht van het Hof

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

13 februari 2004C.03.0428.F AC nr. 81

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., Ver. K., 13 feb. 2004, AR C03.0428.F-C.03.0455.F, AC, 2004, nr ...

 - Afdeling administratie - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het werkelijke en directe doel de 
nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de 
administratieve stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van 
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
Raad van State (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Afdeling administratie - Akte van een administratieve overheid - Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid
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- Artt. 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

13 juni 2003C.02.0552.N AC nr. 349

Concl. adv.-gen. Bresseleers, Cass., 13 juni 2003, AR C.02.0552.N, AC, 2003, nr ... .

 - Afdeling administratie - Schorsingsprocedure - Exceptie van onbevoegdheid - Annulatieprocedure - Artikel 94 R.B. 23 aug. 
1948 - Beslissing over exceptie van onbevoegdheid

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering - Geen exceptie van onbevoegdheid 
opgeworpen - Beslissing over bevoegdheid

De beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te nemen, zonder dat hij 
zich daarbij moet uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid, is niet voor cassatieberoep vatbaar (1). (1) 
Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering - Geen exceptie van onbevoegdheid 
opgeworpen - Beslissing over bevoegdheid

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Een exceptie van onbevoegdheid die is opgeworpen in het administratief kort geding tot schorsing van de 
administratieve handeling geldt ook als opgeworpen in de overeenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit 
van 23 augustus 1948 (I) voortgezette annulatieprocedure (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie.

 - Afdeling administratie - Schorsingsprocedure - Exceptie van onbevoegdheid - Annulatieprocedure - Artikel 94 R.B. 23 aug. 
1948 - Beslissing over exceptie van onbevoegdheid

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

13 juni 2003C.02.0557.N AC nr. 350

Behoudens als een wet het uitdrukkelijk anders voorschrijft, is de Raad van state niet bevoegd wanneer de 
bestreden individuele handeling bestaat in de beslissing van de administratieve overheid een subjectief recht 
niet te erkennen, terwijl de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn en de administratieve overheid geen 
discretionaire macht kan uitoefenen; de loutere omstandigheid dat de regulering op grond waarvan de 
overheid zijn beslissing moet nemen ook verwijst naar de begrippen toeval en overmacht, heeft niet tot gevolg 
dat de bevoegdheid van de administratieve overheid niet gebonden is (1). (1) Zie de conclusie van het 
openbaar ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een administratieve overheid - Niet erkennen van een subjectief 
recht - Gebonden bevoegdheid - Toeval en overmacht

Concl. adv.-gen. Bresseleers, Cass., 13 juni 2003, AR C.02.0557.N, AC, 2003, nr ... .

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een administratieve overheid - Niet erkennen van een subjectief 
recht - Gebonden bevoegdheid - Toeval en overmacht

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een handeling van de 
administratieve overheid - Werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens artikel 14 Wet Raad van 
State, op het beroep tegen een handeling van de administratieve overheden die handeling nietig te verklaren 
wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van macht, en om krachtens artikel 17 van diezelfde wet, schorsing van de 
tenuitvoerlegging te bevelen van een akte of reglement vatbaar voor vernietiging, wordt door het werkelijk en 
rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring bepaald (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een handeling van de 
administratieve overheid - Werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek

16 april 2003P.03.0438.F AC nr. 256

Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling ingestelde vordering 
tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet dat een dergelijke vordering nogmaals 
wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag 
van gewijsde verkrijgen, al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond (1). (1) Zie LEROY 
M., Contentieux administratif, Bruylant, Brussel, 2000, blz. 733 en 734.
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 - Vreemdelingen - Koninklijk besluit tot uitzetting - Vordering tot schorsing - Arrest - Verwerping - Gezag van gewijsde - 
Grenzen

16 september 2002C.01.0196.F AC nr. 450

Het cassatieberoep tegen een arrest van de R.v.St., afdeling administratie, dat ingesteld is zonder de bijstand 
van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk (1). (1) Cass., Ver.K., 18 dec. 1997, A.R. 
C.97.0311.N, nr. 569.

 - Arrest afdeling administratie - Advocaat bij het Hof - Cassatieberoep zonder bijstand

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

9 september 2002S.00.0125.F AC nr. 426

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, te 
oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van 
de ontwerpen van reglementaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door 
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft 
afgewend door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, 
A.R. S.99.2198.N, nr..

 - Afdeling wetgeving - Reglementaire besluiten - Advies - Dringende noodzakelijkheid - Beoordeling door de minister

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken instellingen en werklozen zo 
snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van de herziene verplichtingen die zij hebben 
tegenover de directeur van het werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde 
geeft de reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die overwegingen 
omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo dringend 
maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van 
drie dagen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.2198.N, nr..

 - Afdeling wetgeving - Advies - Reglementair besluit - Dringende noodzakelijkheid - Werkloosheid - Vrijwillige arbeid voor 
rekening van een derde - Ministerieel besluit van 27 april 1994

- Art. 18, §§ 2 en 5 MB 26 nov. 1991

- zoals gewijzigd bij art. 1 MB 27 april 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

6 september 2002C.01.0382.N AC nr. 422

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.01.0382.N, nr. ...

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akte of reglement van administratieve overheid - Vrije 
onderwijsinstelling - Klassenraad - Beslissing die derden bindt

Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de overheid van de 
gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn administratieve overheden mits hun werking 
door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; 
wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de Raad 
van State worden nietig verklaard; het enkele feit dat een instelling geen organiek verband heeft met de 
overheid sluit de bevoegdheid van de Raad van state niet uit (1). (1) Cass., 6 sept. 2002, A.R. 02.0177.N, nr. ..., 
en de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akte of reglement van administratieve overheid

6 september 2002C.02.0177.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.02.0177.N, nr. ...

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akte of reglement van administratieve overheid

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Vlaamse Gemeenschap - Universiteiten - Gesubsidieerde vrije universiteit - 
Personeel - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen
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De personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichten macht aangesteld of benoemd 
zijn op de wijze gepreciseerd in het decreet Vlaamse Parlement 12 juli 1991, zijn aangesteld of benoemd bij 
middel van een arbeidsovereenkomst waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken 
behoort (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Vlaamse Gemeenschap - Universiteiten - Gesubsidieerde vrije universiteit - 
Personeel - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen

- Art. 478, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de overheid van de 
gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn administratieve overheden mits hun werking 
door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; 
wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de Raad 
van State worden nietig verklaard (1). (1) Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.01.0382.N, nr. ..., en de conclusie van het 
openbaar ministerie.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akte of reglement van administratieve overheid

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

4 april 2002C.00.0457.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, nr ...

 - Tijdig getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve overheid - Nietigverklaring

Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, nr ...

 - Vernietigingsarrest - Gezag van gewijsde

De rechter die oordeelt over de terugwerkende kracht van een arrest van de Raad van State, dat zelf daarover 
geen uitspraak heeft gedaan, miskent het gezag van gewijsde van dat arrest niet (1). (1) Cass., 23 mei 1985, 
A.R. nr 7197, AC, 1984-85, nr 577; cass., 8 feb. 1991, A.R. nr 6930, AC, 1990-91, nr 307.

 - Vernietigingsarrest - Gezag van gewijsde

Een arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de weigeringsbeslissing van de administratieve 
overheid, plaatst partijen terug in de toestand waarin zij zich bevonden ten tijde van het indienen van het 
beroep (1). Wanneer een overheid binnen een wettelijke termijn verplicht is tot het nemen van beslissingen, 
en de wet aan het verstrijken van de termijn gevolgen verbindt, en de tijdig genomen beslissing door de Raad 
van State wordt vernietigd, beschikt de overheid over de volledige wettelijke termijn om een nieuwe beslissing 
te nemen. (1) Cass., 23 mei 1985, A.R. nr 7197, AC, 1984-85, nr 577; cass., 8 feb. 1991, A.R. nr 6930, AC, 
1990-91, nr 307.

 - Tijdig getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve overheid - Nietigverklaring

21 december 2001C.99.0528.F AC nr. ...

Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van 
een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van 
de administratieve handeling door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot 
nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid 
een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel aanleiding geven als het oorzakelijk verband 
tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is (1). (1) Cass., 21 juni 1990, A.R. 8575, nr. 614.

 - Nietigverklaring van een administratieve beslissing - Fout van de administratieve overheid

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Concl. advocaat-generaal Th. WERQUIN, Cass. 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, AC, 2001, nr...

 - Afdeling wetgeving - Advies - Reglementair besluit - Hoogdringendheid - K.B. 28 okt. 1994 - Solidariteitsbijdrage

Het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 
tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst 
erop dat de aangevoerde hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet bestond; voornoemd koninklijk besluit is aldus onwettig (1). (1) 
Zie concl. O.M.

 - Afdeling wetgeving - Advies - Reglementair besluit - Hoogdringendheid - K.B. 28 okt. 1994 - Solidariteitsbijdrage
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- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de ministers de hoogdringendheid 
te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies 
behoeven te vragen over de tekst, onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwel hebben 
de hoven en rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten die zij toepassen (1). 
(1) Zie concl. O.M.

 - Afdeling wetgeving - Reglementair besluit - Advies - Hoogdringendheid - Beoordeling door de ministers

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...

Aangezien het arrest van de Raad van State de tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering van het 
grondgebied slechts voorlopig belet totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing van de 
regularisatieweigerende beslissing, miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het gezag van gewijsde van 
dat arrest niet wanneer ze de wettigheid van het koninklijk uitzettingsbesluit en het ministerieel besluit tot 
terbeschikkingstelling van de regering vaststelt (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 1991, A.R. 6930, nr. 307 ; Cass., 9 jan. 
1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20.

 - Vreemdelingen - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Vordering tot schorsing van de regulariserende 
beslissing - Arrest dat de Staat verbiedt de gedwongen repatriëring uit te voeren - Rechterlijk gewijsde - Gezag van gewijsde

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.99.0521.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State moet worden ingesteld binnen dertig dagen vanaf 
de dag waarop het arrest van de Raad van State ter kennis van de belanghebbende partijen is gebracht; het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt het tijdstip waarop de kennisgeving geacht wordt te hebben plaatsgevonden (1). 
(1)  Zie cass., ver.k., 29 juni 1993, AR nr 8339-8399, nr 313.

 - Afdeling administratie - Cassatieberoep - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde

- Art. 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

10 oktober 2000P.98.1591.N AC nr. ...

Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig verklaart, brengt door 
terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit besluit, vanaf het ogenblik waarop het in werking is 
getreden (1). (1) Cass., 22 oktober 1973, AC, 1974, 214.

 - Nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering

5 mei 2000C.99.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr ...

 - Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve 
overheid - Bevoegdheid

De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen 
van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid houdt geen 
beperking in van de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om bij voorraad uitspraak te doen 
betreffende burgerlijke subjectieve rechten (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve 
overheid - Bevoegdheid

- Art. 144 Grondwet 1994

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

10 september 1999C.97.0402.F AC nr. ...

Wanneer het werkelijke en directe doel van het bij de Raad van State ingestelde beroep de nietigverklaring is 
van een door een administratieve overheid getroffen tuchtmaatregel, sluit de omstandigheid dat de Raad 
hierdoor ook uitspraak moet doen over het bestaan en de omvang van het stakingsrecht van verzoeker zijn 
bevoegdheid niet uit.~

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Akte van een administratieve overheid - Tuchtmaatregel - Beroep tot 

P. 1860/30476-9-2016



nietigverklaring - Beslissing m.b.t. het stakingsrecht

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

10 september 1999C.98.0141.F AC nr. ...

De Raad van State verantwoordt zijn bevoegdheid niet naar recht, wanneer hij de nietigverklaring van een akte 
grondt op de overweging dat die akte uitgaat van een gemengde vennootschap waarvan het privaatrechtelijk 
karakter volgens de Raad niet uitgesloten is, zonder daarbij vast te stellen dat zij voor de vervulling van haar 
opdracht van algemeen belang beschikte over de bevoegdheid om beslissingen te nemen die bindend zijn voor 
derden.~

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akte van een administratieve overheid

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

10 september 1999C.99.0120.N AC nr. ...

De bewijskracht van een akte wordt miskend door de Raad van State die aan die akte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

 - Afdeling administratie - Inleidend verzoekschrift - Miskenning van de bewijskracht van de akten

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

3 juni 1999C.98.0298.N AC nr. ...

Is een arrest dat bij het Hof van Cassatie aanhangig kan worden gemaakt, het arrest waarbij de afdeling 
administratie van de Raad van State, op de vordering tot schorsing van een akte van de administratieve 
overheid, uitspraak doet over de grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de 
rechtscolleges van de rechterlijke macht.

 - Arresten vatbaar voor cassatieberoep - Administratief kort geding - Beslissing over de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

3 juni 1999C.98.0559.F AC nr. ...

Niet het Hof van Cassatie maar de Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over de beroepen tegen de 
tuchtmaatregelen, die de minister van Justitie als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een magistraat.~

 - Bevoegdheid - Rechterlijke tucht - Minister van Justitie - Beroep

- Artt. 608 tot 610 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

18 december 1997C.97.0248.N AC nr. ...

Als een dienstbetrekking ontstaat ingevolge een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een door de Vlaamse 
Gemeenschap gesubsidieerde vrije hogeschool, privaatrechtelijke instelling, en een onderwijzend 
personeelslid, zijn in beginsel de arbeidsgerechten en niet de Raad van State, afdeling administratie, bevoegd 
om kennis te nemen van de geschillen in verband met die arbeidsovereenkomst.

 - Afdeling administratie - Onderwijzend personeel - Bevoegdheid - Vlaamse Gemeenschap - Geschillen - 
Arbeidsovereenkomst - Hogescholen - Gesubsidieerde vrije hogeschool - Dienstbetrekking

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 578, 1° Gerechtelijk Wetboek

18 december 1997C.97.0311.N AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State, afdeling administratie, dat is ingesteld zonder de 
bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk.

 - Advocaat bij het Hof - Cassatieberoep zonder bijstand - Arrest afdeling administratie

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

28 november 1997C.96.0339.F AC nr. ...
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De Raad van State verantwoordt zijn bevoegdheid naar recht, wanneer hij, na te hebben vastgesteld dat 
degenen die schade hebben geleden ten gevolge van de daad van een administratieve overheid, zoals die 
welke voortvloeit uit een verplichte inenting, geen vergoeding van hun schade hadden kunnen krijgen op 
grond van een fout, verklaart uitspraak te doen naar billijkheid en hun, met inachtneming van alle 
omstandigheden van openbaar en particulier belang, een vergoeding toekent op grond van de overweging dat 
het hier gaat om buitengewone schade.

 - Bevoegdheid - Administratieve overheid - Buitengewone schade - Geen ander rechtscollege bevoegd - Geen fout

- Art. 11 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

14 februari 1997C.96.0211.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 1997, AR C.96.0211.N, AC, 1997, nr

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Grenzen - Akte van een administratieve overheid - 
Naamloze vennootschap - Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de overheid - Beslissingen bindend 
voor derden - Ontstentenis - Akte van de raad van bestuur

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akten en reglementen van administratieve 
overheden - Administratieve overheden

De Raad van State, Afdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over een vordering tot 
nietigverklaring van de beslissing van de raad van bestuur van een naamloze vennootschap die - ook al is ze 
opgericht door een administratieve overheid en onderworpen aan een verregaande controle van de overheid 
en al wordt haar een taak van algemeen belang toevertrouwd - geen beslissingen kan nemen die derden 
kunnen binden en dus haar privaatrechtelijk karakter niet verliest.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Grenzen - Akte van een administratieve overheid - 
Naamloze vennootschap - Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de overheid - Beslissingen bindend 
voor derden - Ontstentenis - Akte van de raad van bestuur

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, 
de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of 
wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt 
bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akten en reglementen van administratieve 
overheden - Administratieve overheden

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

5 februari 1997D.97.0001.F AC nr. ...

Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het Hof van cassatie bevoegd om 
hem het bevel te geven zich tijdens de vervolging van iedere dienstuitoefening te onthouden.~

 - Tucht - Vervolging ten laste van een staatsraad - Voorlopige schorsing - Bevoegdheid - Hof van Cassatie

- Art. 406 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

De grondwettelijke regel luidens welke de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen, maakt geen 
onderscheid tussen de handelingen die hij beoogt en is dus van toepassing op de zelfs niet-verordenende 
beslissingen van de administratieve overheid en op de bestuurshandelingen, zelfs al zij van individuele aard; 
een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State doet geen afbreuk aan die regel.

 - Beroep tot nietigverklaring van een bestuurshandeling - Gevolg op het toezicht van de wettigheid van de besluiten en 
verordeningen door de hoven en rechtbanken

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 107 Grondwet 1831
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Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State dat een tegen een individuele bestuurshandeling 
ingesteld beroep tot nietigverklaring afwijst, belet niet dat de hoven en rechtbanken recht doen op een door 
dezelfde vereisende partij ingestelde vordering tot vergoeding van de schade die zij beweert te hebben 
geleden wegens die bestuurshandeling, aangezien het voorwerp van laatstgenoemde vordering verschilde van 
dat van het verzoek waarover de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

 - Bestuurshandeling - Individuele bestuurshandeling - Beroep tot nietigverklaring - Afwijzing van het beroep - Rechterlijk 
gewijsde - Gezag van gewijsde - Beperkingen

- Art. 159 Grondwet 1994

- Artt. 2, 23, 24 en 25 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 107 Grondwet 1831

Noch de beoordeling van een fout noch de beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht ingeval de miskenning van het aangevoerde recht zou kunnen te wijten 
zijn aan de handeling van een administratieve overheid, zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van de 
handeling door de Raad van State is verworpen.

 - Beroep tot nietigverklaring van een bestuurshandeling - Individuele bestuurshandeling - Afwijzing van het beroep door de 
Raad van State - Miskenning van een recht door die bestuurshandeling - Beoordeling van de fout - Beoordeling van de 
schade - Bevoegdheid - Gevolg van de afwijzing van het beroep door de Raad van State

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

8 november 1996C.94.0436.N AC nr. ...

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens artikel   14 Wet Raad van 
State, een handeling van een bestuurlijke overheid nietig te verklaren wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht 
wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring;  de 
omstandigheid dat de nietigverklaring van de aangevochten handeling een beperking van een subjectief recht 
tot gevolg kan hebben doet aan die bevoegdheid geen afbreuk.

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een bestuurlijke overheid - Verzoek tot nietigverklaring - 
Nietigverklaring - Weerslag op subjectieve rechten - Beoordeling t.a.v. de bevoegdheid

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, AC, 1996, nr ...~

 - Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve 
overheid - Bevoegdheid - Grenzen

De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen 
van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid houdt geen 
beperking in van de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om uitspraak te doen bij voorraad 
betreffende subjectieve burgerlijke rechten.~

 - Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve 
overheid - Bevoegdheid - Grenzen

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

12 oktober 1995C.94.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Piret, Cass., 12 okt. 1995, C.94.0479.F, Bull. en Pas., 1995,I, nr.~

 - Onteigening ten algemenen nutte - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling

Wanneer ten gevolge van een besluit tot onteigening ten algemenen nutte, bij de vrederechter een vordering 
tot inbezitneming van de onteigenen goederen aanhangig wordt gemaakt, is de Raad van State niet bevoegd 
om uitspraak te doen over de beroepen tot nietigverklaring die de eigenaar van de goederen tegen het 
onteigeningsbesluit heeft ingesteld.~

 - Onteigening ten algemenen nutte - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling

- Artt. 3, 7 en 16 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

- Artt. 16 en 144 Grondwet 1994
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26 januari 1995C.93.0128.F AC nr. ...

De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de schorsing van een akte van een 
administratieve overheid te bevelen, doet niets af aan de bevoegdheid van de rechter in kort geding om de 
schorsing van een dergelijke akte te bevelen, wanneer het geschil rechtstreeks betrekking heeft op de 
miskenning door de administratie van het bestaan van een subjectief recht of op de vergoeding van de 
eventuele schade ten gevolge van de miskenning van dat recht.~

 - Administratief kort geding - Akte van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Schorsing

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

De Raad van State is alleen bevoegd om, in het kader van een administratief kort geding, de schorsing van een 
akte van een administratieve overheid te bevelen als hij ook bevoegd is om die akte te vernietigen.  De raad 
heeft die bevoegdheid wanneer tegen de akte van de administratieve overheid een objectief beroep kan 
worden ingesteld, in tegenstelling tot het beroep dat er werkelijk en rechtstreeks toe strekt het bestaan van 
een subjectief, burgerlijk of politiek recht te doen vastleggen, of de eerbiediging van een dergelijk recht te 
doen naleven.~

 - Administratief kort geding - Akte van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Schorsing - Vaststelling

- Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

17 november 1994C.93.0052.F AC nr. ...

De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de schorsing van een akte of 
reglement van een administratieve overheid te bevelen wordt vastgesteld naar het werkelijke en rechtstreekse 
onderwerp van het beroep.~

 - Administratief kort geding - Akte of reglement van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Schorsing - Vaststelling

- Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de schorsing van een akte of 
reglement van een administratieve overheid te bevelen doet niets af van de bevoegdheid van de rechtbanken 
van de rechterlijke orde om uitspraak te doen over geschillen i.v.m. subjectieve rechten.~

 - Administratief kort geding - Akte of reglement van een administratieve overheid - Perken - Bevoegdheid - Schorsing

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

Het beroep bij de Raad van State tot schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid, op grond van 
artikel  18bis, eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van categorieën van 
vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de inschrijving in het bevolkingsregister heeft geweigerd 
aan een vreemdeling die gemachtigd werd om zich in het Rijk te vestigen, heeft rechtstreeks betrekking op het 
subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht 
van de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en rechtstreeks onderwerp een geschil over subjectieve rechten 
dat, krachtens de vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
behoort.~

 - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschrijving - Vreemdelingen - Bevoegdheid

- Artt. 17 en 18bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

17 november 1994C.93.0420.F AC nr. ...

De beslissing van de minister van Justitie om al dan niet aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
voorschriften te geven om bij dat Hof aangifte te doen van een beweerde machtsoverschrijding is geen 
handeling van een administratieve overheid, in de zin van artikel  14 Wet Raad van State; de Raad van State 
kan er dan ook geen kennis van nemen.

 - Afdeling administratie - Handeling van een administratieve overheid - Beslissing van de minister van Justitie inzake 
machtsoverschrijding - Bevoegdheid

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 1088 Gerechtelijk Wetboek
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17 november 1994C.94.0004.F AC nr. ...

De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een geschil over de uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst.~

 - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Arbeidsovereenkomst

- Art. 578 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

20 september 1994P.92.7208.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat vaststelt dat de Koning, om de in zijn besluit van 15 mei 1986 
vermelde redenen, de hoogdringendheid kon inroepen op grond waarvan mag worden afgezien van de vraag 
om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (K.B. 15 mei 1986 betreffende de verplichte 
bijdragen bestemd voor de bevordering van de consultatieve afdeling "Akkerbouwprodukten").~

 - Reglementair besluit - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - Hoogdringendheid - K.B. 15 mei 1986 bijdragen 
bevordering "Akkerbouwprodukten"

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

16 maart 1994P.94.0053.F AC nr. ...

De beschikking van de voorzitter van de met de kennisneming van de zaak belaste kamer van de Raad van 
State waarbij uitspraak is gedaan over een "pro deo" aanvraag, is niet vatbaar voor beroep.

 - Rechtsbijstand - Beroep - Beschikking

- Art. 80, eerste en derde lid Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 30, tweede lid Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

RAADKAMER [ZIE: 300 ONDERZOEKSGERECHTEN]

2 oktober 2001P.00.0067.N AC nr. ...

De wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving kent de personeelsleden van het Belgisch Instituut 
voor postdiensten en telecommunicatie geen exclusiviteit toe in verband met de vaststellingen van de 
overtredingen van deze wet.

 - Radioberichtgeving - Overtredingen - Vaststellingen - Bevoegde personen

- Art. 14 Wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving

Met de woorden "een zend-of ontvangtoestel" in de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving 
wordt bedoeld elk toestel dat een van deze functies kan vervullen en derhalve ook beide.

 - Radioberichtgeving - Zend- of ontvangtoestel

- Art. 1, 4° Wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving

21 december 2000C.99.0096.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 21 dec. 2000, AR C.99.0096.F, AC 2000, nr ...

 - Franse Gemeenschap - Openbare radio- en televisieomproepinstellingen - Reclame - Reclame tijdens televisieseries

Onder sequentie van een programma dat, voor de openbare radio- en televisieomroepinstelling niet door 
reclame mag worden onderbroken, wordt verstaan een reeks shots die zodanig gemonteerd zijn dat ze een 
geheel vormen; een serie die door de maker ervan zo is opgezet dat tv-zenders er reclame kunnen invoegen, 
kan in haar geheel niet beschouwd worden als een onderdeel van een programma dat niet door reclame zou 
mogen worden onderbroken.

 - Franse Gemeenschap - Openbare radio- en televisieomproepinstellingen - Reclame - Reclame tijdens televisieseries

- Art. 27quinquies, § 3, derde lid Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 over de audiovisuele sector

Het beheerscontract dat ingevolge de artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997 houdende het statuut van de 
"Radio-Télévision belge de la Communauté francaise" op 14 oktober 1997 tussen de Franse Gemeenschap en 
de R.T.B.F. gesloten is alsook het besluit van 14 oktober 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap 
houdende goedkeuring van dat beheerscontract zijn geen wet in de zin van artikel  608 Ger.W. (1). (1) Zie 
verwijzingen in concl. O.M.
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 - Franse Gemeenschap - Wet - Begrip - Beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. - Goedkeuring bij 
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Besl. van de Regering van de Fr.Gem. van 14 okt. 1997

- Artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997

29 oktober 1998C.97.0431.N AC nr. ...

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die krachtens artikel  12 van de wet van 23 juni 1961 
uitspraak doet over de verplichting een antwoord uit te zenden, vermag niet aan de producent van de 
uitzending hogere eisen op te leggen dan deze bepaald door artikel   11, § 1, van die wet.

 - Gesproken pers - Televisie - Politie over de pers - Recht tot antwoord - Wet 23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending van 
periodieke aard - Persoon bij name genoemd - Aanvraag tot uitzending van een antwoord - Geen overeenstemming - 
Vordering bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Wijze van uitzending van het antwoord - Bevoegdheid van 
de voorzitter

- Artt. 11, § 1, en 12 Wet 23 juni 1961

18 maart 1998P.97.1564.F AC nr. ...

Het meettoestel dat een verbalisant alleen gebruikt om de snelheid van voertuigen door middel van naar hen 
gezonden en door hen teruggekaatste golven te meten, is niet onderworpen aan de regeling van de door de 
wet betreffende de radioberichtgeving ingestelde ministeriële vergunningen.~

 - Wegverkeer - Snelheidscontrole door een verbalisant - Meettoestel - Wet betreffende de radioberichtgeving - Ministeriële 
vergunning - Toepassing

- Art. 3, § 1 Wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving

2 februari 1995C.93.0173.F AC nr. ...

Art. 5 van het decreet van 8 juli 1983 van de Franse Gemeenschap tot "reglementering van de niet-
commerciële publiciteit op radio en televisie", dat een schending inhield van artikel  59bis, §2, 1°, Gw. en van 
artikel  4, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, vóór zijn wijziging bij de bijzondere wet 
van 8 aug. 1988, had dus niet tot gevolg dat een overeenkomst over commerciële reclame op televisie 
onwettig was.~

 - Franse Gemeenschap - Commerciële reclame - Reglementering vóór de bijzondere wet van 8 aug. 1988

RECHT VAN VERDEDIGING

ALGEMEEN

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, dat 
geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in 
het geding zijn, daarop ter zitting vóór het sluiten van het debat kunnen antwoorden (1). (1) Cass., 1 april 
1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.

Algemeen - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Mondelinge conclusies

5 oktober 2000C.99.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen 
(1). (1) Cass. 16 feb. 1995, A.R. C.94.0291.F, nr. 94.

Algemeen - Deskundigenverslag - Geen opmerkingen

1 april 1998P.97.1428.F AC nr. ...

Een procespartij kan niet als grief aanvoeren dat zijzelf verzuimd heeft haar recht van verdediging ten volle uit 
te oefenen.

Algemeen - Partij die niet waakt over de uitoefening van zijn recht van verdediging
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23 mei 1997D.95.0024.N AC nr. ...

Noch het recht van verdediging noch artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de 
verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel vóór de rechtszitting van de Raad van beroep als 
op de rechtszitting te laten bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.

Algemeen - Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verdachte geneesheer - Geen verdediging door 
raadsman van zijn keuze

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

ALLERLEI

9 september 2004C.03.0410.F AC nr. 398

Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat de medische raad de ziekenhuisgeneesheer moet horen of hem de 
gelegenheid moet bieden om gehoord te worden, teneinde rechtsgeldig het in artikel  125 Ziekenhuiswet 
bedoelde advies te verstrekken; uit de omstandigheid dat de medische raad die geneesheer niet heeft gehoord 
of dat hem niet is gemeld dat de medische raad om advies werd gevraagd, kan niet worden afgeleid dat zijn 
recht van verdediging miskend is.

Allerlei - Arts - Ziekenhuisgeneesheer - Afzetting - Advies van de Medische Raad aan de beheerder - Geneesheer werd 
voordien niet gehoord - Advies - Geldigheid

- Art. 32, § 2, 7° KB nr 87 van 10 aug. 1987

- Artt. 125, eerste lid, 7°, 127 en 128 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

BELASTINGZAKEN

31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover partijen geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren.

Belastingzaken - Feitelijke gegevens - Partijen - Geen tegenspraak - Rechter - Beslissing - Grondslag

20 januari 2000F.97.0004.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend wanneer de Bestendige Deputatie van de provincieraad uitspraak 
deed op het bezwaar tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat door de provinciegriffier aan de 
bezwaarindiener kennis is gegevens van de datum van de rechtszitting noch kennis is gegeven van de memorie 
die door de provincie was neergelegd.

Belastingzaken - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen - Rechtspleging - Bestendige deputatie - Mededelingen 
aan de partijen door de provinciegriffier - Gebrek

- Art. 5 KB 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult

- Art. 104bis, eerste lid Provinciewet

14 september 1998F.98.0007.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt geschonden, wanneer inzake verhaal bij de bestendige deputatie tegen een 
aanslag in de directe gemeentebelastingen, de provinciegriffier de datum van de rechtszitting waarop de zaken 
zullen worden berecht niet ter kennis brengt van de partijen of van een onder hen.

Belastingzaken - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen - Rechtspleging - Bestendige 
deputatie - Eigenlijke rechtspraak - Provinciegriffier - Partijen - Inlichtingen - Openbare rechtszitting - Datum - 
Kennisgeving - Verzuim

21 november 1997F.97.0048.F AC nr. ...

Het hof van beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het zijn beslissing grondt op een reden, 
die uit regelmatig aan zijn beoordeling onderworpen feiten is afgeleid.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Reden aangevoerd door het hof van beroep - Schending

27 maart 1997F.96.0094.F AC nr. ...
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Het recht van verdediging van de belastingplichtige wordt miskend door het arrest van het hof van beroep om 
te beslissen dat het beroep niet ontvankelijk is, steunt op een gegeven dat de Belgische Staat, minister van 
Financiën, niet heeft aangevoerd en waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Beslissing - Grondslag - Gegeven - Recht van verdediging - Miskenning

6 december 1996F.94.0091.N AC nr. ...

Het middel ten betoge dat het recht van verdediging van de verzoekende partij is miskend doordat haar 
advocaat niet werd verwittigd van de datum van de openbare rechtszitting van de bestendige deputatie, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

Belastingzaken - Aanvoering dat het recht van verdediging is geschonden doordat de advocaat van een partij niet werd 
verwittigd - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

6 oktober 1995C.94.0411.F AC nr. ...

De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg., betreffende de controleschatting van de goederen die het voorwerp van 
de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door het arrest dat beslist dat het contradictoir karakter van 
de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van de tegenpartij is miskend, op grond dat de 
deskundige heeft nagelaten rekening te houden met leidinggevende feiten die deze partij hem heeft 
toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en waarbij hij 
hen verzocht hun eventuele opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig 
verklaartikel ~

Belastingzaken - Controleschatting - Schatting - Registratie (Recht van) - Schattingsprocedure

- Artt. 195, 196, 197 en 199 Wetboek registratierechten

8 september 1994C.94.0026.F AC nr. ...

De artt. 59, §2, Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, 8, 9, 10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel  59, §2 
van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter 
plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van artikel  1 van voornoemd K.B. nr. 15 van 3 juni 1970, 
haar uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens 
beslist dat het recht van de verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet 
heeft geantwoord op de brief die de raadsman van die partij hem later heeft gestuurd om te zeggen dat hij 
een dossier te zijner beschikking hield, en zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het 
gevraagde voorwerk en zonder enige bespreking.

Belastingzaken - Schattingsprocedure bedoeld in artikel 59 W.btw en K.B. nr. 15 van 3 juni 1970

BURGERLIJKE ZAKEN

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de uitspraak.

Burgerlijke zaken - Vonnis - Uitspraak - Bepaalde dag - Vervroegde dag

- Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 april 2004C.02.0504.F AC nr. 199

Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag 
door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging (1) (2). (1) Zie Cass., 28 juni 2001, AR C.00.0638.F, nr 409. (2) Andersl. concl. van het 
O.M.: het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste middel. De partijen hadden immers bij het 
vaststellen van hun aandeel in de bijdrage rekening gehouden met hun respectieve financiële toestand en 
zowel met de inkomsten als met de verschillende lasten. Wanneer het bestreden arrest zonder vooraf het 
debat te heropenen, een berekeningswijze oplegt die met name geen rekening houdt met de respectieve 
lasten van de echtgenoten, behalve met de volstrekt onreduceerbare lasten, miskent het bijgevolg het 
beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Echtscheiding - Onderhoudsbijdrage - Door de partijen niet-
aangevoerde vaststellingswijze - Wijze ambtshalve door de rechter gekozen - Algemeen beginsel van het recht van 
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verdediging

1 april 2004C.02.0055.N AC nr. 176

Dat de appèlrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of doen schorsen 
verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot 
stand gekomen is met miskenning van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Vonnis - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek

Miskent het recht van verdediging niet de rechter die een vordering inwilligt hoewel ze niet gemotiveerd is, nu 
deze enkele omstandigheid niet meebrengt dat de verweerder daartegen geen tegenspraak kan voeren.

Burgerlijke zaken - Vordering - Niet gemotiveerd

23 februari 2004C.03.0209.F AC nr. 95

Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek 
die het tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, doch die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, 
kan daaruit niet noodzakelijk worden afgeleid dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging 
is geschonden (1). (1) Zie Cass., 8 mei 1978 (AC, 1978, p. 1048); 22 mei 1978 (ibid., 1978, 1109).

Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk karakter - Verzuim - Geen nietigheid

- Art. 978 Gerechtelijk Wetboek

23 oktober 2003C.01.0164.N AC nr. 522

Wanneer de eiseres aanvoert dat haar recht van verdediging, volgens nationale normen, en artikel  6 EVRM 
zouden geschonden zijn doordat zij geen middelen zou hebben kunnen laten gelden ten aanzien van te laat 
medegedeelde stukken, is niet ontvankelijk het middel dat door elkaar schending van artikel  6 EVRM en van 
het recht van verdediging aanvoert zonder nader te preciseren hoe een en ander geschonden zijn (1). (1) Zie 
Cass., 5 juni 1988, AR C.97.0179.F, nr 289.

Burgerlijke zaken - Miskenning - Gebrek aan precisering

29 september 2003S.01.0134.F AC nr. 460

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in Marokko gedane verstoting voldoet aan de in artikel 570, 
tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde van eerbiediging van het recht van 
verdediging wanneer het arrest zich baseert op de omstandigheid dat de verstoten echtgenote na de 
verstotingsprocedure achteraf ingestemd heeft met de verstoting en opgekomen is voor haar rechten als uit 
de echt gescheiden vrouw, en daaruit afleidt dat, ofschoon het recht van verdediging van die echtgenote 
nauwelijks is geëerbiedigd tijdens de verstotingsprocedue, laatstgenoemde ontegensprekelijk in de verstoting 
heeft berust en aldus heeft toegegeven dat zij niet in haar rechten was geschaad (1). (1) Zie cass., 11 dec. 
1995, AR S.95.0014.F, nr 538; 29 april 2002, AR S.01.0035.F, nr 259, met concl. O.M., inz. nrs 5 en 6 van de 
concl. In de onderhavige zaak die geleid heeft tot dit arrest concludeerde het openbaar ministerie tot de 
verwerping. In de lijn die het Hof z.i. in de bovenvermelde arresten gevolgd had, was het, op het eerste en 
tweede onderdeel, van oordeel dat artikel 570, tweede lid, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet wordt 
geschonden door het arrest dat, enerzijds, vaststelt dat de verstoten echtgenote, die, zoals haar man, van 
Marokkaanse nationaliteit was, naar behoren is opgeroepen voor de Marokkaanse rechter maar dat zij zich om 
persoonlijke en materiële redenen niet naar de rechtbank heeft kunnen begeven toen de verstoting werd 
uitgesproken, dat zij achteraf verklaard heeft in te stemmen met die verstoting en dat zij opgekomen is voor 
haar rechten als verstoten echtgenote, en dat, anderzijds, teneinde de rechten van de verstoten echtgenote 
op rustpensioen en op gewaarborgd inkomen voor bejaarden vast te stellen, uitwerking verleent aan de 
beslissing waarbij de Marokkaanse rechter de akte van verstoting bekrachtigd heeft (Art. 570, tweede lid, 1° en 
2°, Ger.W.).

Burgerlijke zaken - Marokkaanse beslissing - Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Uitwerking - 
Uitwerking in België - Voorwaarden - Voorwaarden in België

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 september 2003C.01.0031.N AC nr. 413
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De rechter die aanneemt dat de beide partijen hebben ingestemd met het neerleggen van conclusies nadat de 
rechtsdag met toepassing van artikel  750, § 2, laatste lid, Ger.W. is bepaald, op de vastgestelde rechtsdag de 
zaak voor verdere behandeling uitstelt om een partij toe te laten op een conclusie van de andere partij te 
antwoorden hoewel deze laatste zich daartegen verzet, en niet ingaat op haar verzoek tot het weren van die 
antwoordconclusie, schendt artikel  748, § 1, Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor het recht van verdediging (1). (1) De bepaling van een rechtsdag met toepassing van 
artikel  50, § 2, laatste lid, Ger.W. veronderstelt dat de zaak in staat van wijzen is (zie J. EnglebertSanctions et 
pouvoirs du juge dans la mise en état des causes", T.B.B.R. 1997, (261), 272, nr 38; P. TaelmanWijzigingen aan 
de rechtsdagbepaling (artikel  747, 748 en 750, Ger.W) Introductie van de 'derde' weg", A.J.T. 1994-1995, 
(533), 534, nr 5). Art. 748, § 1, Ger.W. laat echter toe dat, met instemming van de andere partij, nadien nog 
conclusies worden neergelegd.

Burgerlijke zaken - Behandeling en berechting van de vordering - Rechtsdagbepaling - Nieuwe conclusies - Instemming van 
partijen - Verdaging - Verzoek om een conclusie te weren

19 juni 2003C.01.0383.F AC nr. 364

Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend is en niet aan de 
tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artt. 1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging (1). (1) Cass., 11 jan. 2001, AR C.00.0192.F, nr 19.

Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen wetenschap bekend 
zijn - Gevolg - Artikelen 1349 en 1353, B.W. - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

22 mei 2003C.01.0490.F AC nr. 314

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging sluit niet uit dat de wetgever legitiem wil dat er een 
moment komt waarop de partijen gedwongen worden een einde te maken aan hun geschriften (1). (1) Zie 
A.A. -82/93 van 1 dec. 1983, A.R. nr 527-259.

Burgerlijke zaken - Conclusie - Wettige vervaltermijn voor neerlegging conclusie - Recht van verdediging - Weerslag

3 maart 2003C.99.0268.N AC nr. 144

Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om 
tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te 
beïnvloeden (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand zoals zij bestond vóór de 
Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar 
ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot 
wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. (2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr 
S.99.0058.N, nr 455.

Burgerlijke zaken - Beginsel van tegenspraak

Uit artikel  6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand 
zoals zij bestond vóór de Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, 
voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. 
(2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr S.99.0058.N, nr 455.

Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies O.M. - Beginsel van tegenspraak - 
Procespartijen - Rechten - Draagwijdte - Vóór Wet 14 nov. 2000 tot wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M.

14 november 2002C.01.0125.F AC nr. 605
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De rechter die zijn beslissing grondt op een op de algemene ervaring berustend feit schendt de artt. 1315 B.W. 
en 870 Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 
11 jan. 2001, AR C.00.0192.F, nr. 19. Het O.M. was van oordeel dat de appèlrechters, toen zij erop wezen dat 
"de textuur van de zijkanten (van een band van een moto) zachter is dan het loopvlak" zich gebaseerd hebben 
op een op de algemene ervaring berustend feit, dat aangezien het niet blijkt uit een van de stukken waarop 
het Hof  vermag acht te slaan, hun uit eigen wetenschap bekend was, waardoor zij het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging hebben miskend.

Burgerlijke zaken - Op de algemene ervaring berustend feit

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

17 mei 2002C.01.0330.F AC nr. 303

De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden opgeworpen (1). (1) Cass., 3 april 
1998, AR C.97.0087.F, nr 191.

Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten - Afwijzing van de vordering - Excepties - Heropening van het debat

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2002C.01.0545.F AC nr. 286

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen 
(1). (1) Cass, 10 mei 2000, A.R. C.99.0003.F. nr. 523.

Burgerlijke zaken - Deskundigenverslag - Geen opmerkingen - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

11 maart 2002C.01.0308.F AC nr. 172

Door zijn beslissing te gronden op de gegevens die hem regelmatig door de partijen zijn voorgelegd tijdens een 
debat op tegenspraak en op de uitlegging die hij eraan geeft, beslecht de rechter, enerzijds een hem 
voorgelegd geschil en miskent hij, anderzijds, het recht van verdediging van de partijen niet (1). (1) Zie cass., 9 
feb. 1998, AR. S.96.0169.F - S.96.0170.F, nr. 77; 21 dec. 2001, AR. C.99.0239.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Geschil - Bestanddelen - Partijen - Debat op tegenspraak - Rechter - Grondslag - Uitlegging

21 december 2001C.99.0239.F AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen (1). (1) Cass., 19 juni 
1998, A.R. C.97.0161.F, nr. 326.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Ambtshalve aanvullen der redenen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De behandeling van de zaak in hoger beroep strekt om de onwettigheden en de miskenning van het recht van 
verdediging, die in eerste aanleg zouden zijn begaan, te herstellen, doordat de rechter in hoger beroep de wet 
en het algemeen rechtbeginsel van het recht van verdediging naleeft.

Burgerlijke zaken - Hoger beroep

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

9 november 2001C.00.0162.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van een fout in aanmerking 
neemt, zonder dat middel aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, schendt artikel  1138, 2°, Ger.W. 
en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (1) Cass., 30 nov. 2000, A.R.C.00.0067.F, 
nr 657.

Burgerlijke zaken - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek
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2 november 2001C.00.0046.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij, in een later burgerlijk proces, de 
mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het 
strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden (1). (1) Cass. , 2 okt. 1997, 
volt. zitting, AR. C.94.0030.N, nr. 381 en concl. adv.-gen. Dubrulle.

Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 oktober 2001C.99.0445.F AC nr. ...

De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door verweerster waren 
aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren, miskent de volgende algemene 
rechtsbeginselen niet: de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en 
dat recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr.15.

Burgerlijke zaken - Beginsel van het recht van verdediging - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 september 2001C.98.0529.N AC nr. ...

Uit het enkele feit dat een deskundige die een deskundig verslag neerlegt dat wegens gebrek aan tegenspraak 
nietig is verklaard, opnieuw als deskundige wordt aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding 
gaf tot het nietige verslag, volgt niet dat het recht van verdediging van de partijen is miskend (1). (1) Zie cass., 
6 juni 1995, A.R. P.95.0543.N, nr 278.

Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Nietig verslag - Nieuw onderzoek door dezelfde deskundige - Eenzelfde opdracht

14 september 2001C.99.0195.F AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen (1). (1) Cass., 19 juni 
1998, A.R. C.97.0161.F, nr.328 en zie Cass. 28 jan. 2001, A.R. C.98.0391.F, nr. 74.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Ambtshalve aanvullen der redenen - Algemeen beginsel van het recht van 
verdediging

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 juni 2001C.99.0510.F AC nr. ...

De appèlrechters die hun beslissing steunen op een ambtshalve aangevoerde reden die afgeleid is uit feiten 
die regelmatig aan hun beoordeling zijn overgelegd, miskennen het recht van verdediging niet (1). (1)  Het 
O.M. besloot tot vernietiging, meer bepaald op grond van het eerste onderdeel van het eerste middel. Het 
bestreden vonnis had het recht van verdediging miskend, aangezien het een juridische grondslag in 
aanmerking had genomen die niet door verweerster was aangevoerd en waarover de eisers geen uitleg 
hadden kunnen verschaffen en met name over de vraag of de overeenkomst bij onderling akkoord kan worden 
beëindigd wanneer er geen overeenstemming is over de wijze van beëindiging. Het verwees met name naar 
een arrest van het Hof van 28 jan. 2000, (A.R. C.98.0331.F, nr. 74)

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Ambtshalve aangevoerd feit - Recht van verdediging

28 juni 2001C.00.0638.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing steunt op een middel dat niet door de partijen is aangevoerd en hun niet de 
gelegenheid biedt daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging (1). (1)  Cass., 12 feb. 2001, 
A.R.S.99.0188.F, nr ....

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

23 maart 2001C.98.0063.N AC nr. ...
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Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die door het akkoord van 
partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging niet de rechter die een handelsvennootschap 
veroordeelt tot betaling van een aantal bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers 
gemachtigd worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het faillissement, daar 
hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een voorrecht maar alleen vaststelt dat, ingevolge 
de samenloop, de schuldeisers enkel konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen 
vrij stond bij hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht.

Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Faillissement - Schuldvordering - Opname in het 
passief - Beslissing

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de rechter die een bewijsaanbod van een partij als ontijdig 
verwerpt om reden dat een andere partij daarop niet meer kan antwoorden.

Burgerlijke zaken - Bewijsaanbod - Conclusie - Ontijdig - Verwerping

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

12 februari 2001S.99.0188.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging (1). (1) Cass., 28 jan. 
2000, AR. C.98.0331.F, nr. 74; 20 nov. 2000, S.99.0108.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak

11 januari 2001C.00.0192.F AC nr. ...

Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend is en niet aan de 
tegenspraak van de partijen is onderworpen schendt de artt. 1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie cass., 26 juni 1998, AR F.97.0109.F, nr. 346; 23 sept. 
1997, AR P.96.0526.N, nr. 364; 24 jan. 1995, AR P.94.1135.N, nr. 39.

Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen wetenschap bekend zijn

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

30 november 2000C.00.0067.F AC nr. ...

De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het 
bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging (1). (1) Cass., 27 sept. 1999, AR C.98.0144.F, nr 467.

Burgerlijke zaken - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

20 november 2000S.99.0108.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging (1). (1) Cass. 28 jan. 
2000, A.R. C.98.0331.N, nr 74.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak

30 juni 2000C.98.0484.N AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat het arrest gewezen werd na negen maanden en twee dagen te rekenen vanaf 
het sluiten van het debat, volgt niet dat het recht van eiser op een behandeling van zijn zaak binnen een 
redelijk termijn en zijn recht van verdediging miskend zouden zijn, gelet op de tijd die partijen genomen 
hebben om de zaak voor de appelrechters in staat te stellen, de aard van de beslissing en de door partijen 
uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen.

Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten - In beraad houden - Uitspraak - Termijn voor de uitspraak

- Art. 770 Gerechtelijk Wetboek
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28 januari 2000C.98.0331.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

De conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd mag niet uit het debat worden geweerd in 
zoverre ze de toepassing van artikel 747, § 2, Gerechtelijk Wetboek betwist; de rechter die hierop geen acht 
slaat miskent het recht van verdediging van de partij die te laat heeft geconcludeerd.

Burgerlijke zaken - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusietermijn - Betwisting - Conclusie - Laattijdig

24 december 1999C.97.0218.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de burgerlijke 
rechter, onder de gegevens die op tegenspraak aan zijn oordeel zijn voorgelegd, een niet-tegensprekelijk, op 
bevel van een onderzoeksrechter opgemaakt deskundigenverslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen.

Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek bevolen door een onderzoeksrechter - Niet op tegenspraak - Bewijswaarde

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

17 september 1999C.98.0144.F AC nr. ...

De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het 
bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging.

Burgerlijke zaken - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

13 september 1999S.99.0058.N AC nr. ...

Artikel 6.1 EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om 
tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te 
beïnvloeden.

Burgerlijke zaken - Beginsel van tegenspraak

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

Uit artikel  6.1 EVRM en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop.

Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies O.M. - Verzoek tot heropening der debatten - 
Beginsel van tegenspraak - Procespartijen - Rechten

6 september 1999S.98.0091.F AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter eiser 
niet heeft aangezocht om andere conclusies in te dienen dan die welke voornoemde partij bij het dossier van 
de rechtspleging had gevoegd.~

Burgerlijke zaken - Conclusies - Rechtbanken

3 juni 1999C.98.0081.F AC nr. ...

Wanneer de geestelijke overheid een bedienaar van de eredienst zijn taak heeft ontnomen, is de rechter niet, 
zelfs niet in kort geding, bevoegd om op grond van de rechten van de mens of het recht van verdediging te 
bevelen dat de betrokkene zijn pastorale taak verder zou vervullen.~
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Burgerlijke zaken - Bedienaar van de eredienst - Afzetting door de geestelijke overheid - Toetsing door de rechter

- Art. 21 Grondwet 1994

23 april 1999C.97.0046.N AC nr. ...

De rechter die ambtshalve in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, 
afwijst om reden van tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in hoofdorde gestelde eis, zonder het 
debat te heropenen, schendt artikel   774, tweede lid, Ger.W. en miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Ambtshalve afwijzing van vordering door rechter - Geen heropening der debatten

1 maart 1999S.98.0025.F AC nr. ...

De appelrechter die, ondanks het akkoord van de partijen om de deskundigenopdracht, zoals zij door de eerste 
rechter werd vastgesteld, te wijzigen, beslist dat er geen grond bestaat tot wijziging van die opdracht, werpt 
een geschil op waarvan de conclusies van de partijen geen gewag maken en waarover die partijen geen uitleg 
hebben kunnen verstrekken;  aldus miskent de appelrechter het beschikkingsbeginsel, als het geschil de 
openbare orde niet raakt, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging, in alle gevallen.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Vonnissen en arresten - Beslissing - Juridische grondslag - Geen aanvoering door partijen - 
Geen gelegenheid tot tegenspraak voor de partijen - Deskundigenonderzoek

12 februari 1999C.97.0010.N AC nr. ...

De rechter miskent het recht van verdediging van een partij niet wanneer hij haar wegens foutieve passiviteit 
vervallen verklaart van het recht het bij een vroegere beslissing toegestaan getuigenverhoor te houden.~

Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor - Vervallenverklaring wegens foutieve passiviteit

14 januari 1999F.98.0047.F AC nr. ...

Er bestaat geen toepasselijk algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak dat onderscheiden is van 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging, wanneer aan de rechter alleen wordt verweten dat hij 
het debat heeft gesloten zonder dat de conclusie van de tegenpartij aan eiser is medegedeeld.

Burgerlijke zaken - Begrip - Tegensprekelijk debat

Miskenning van het recht van verdediging mag niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd.

Burgerlijke zaken - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

22 juni 1998C.96.0249.N AC nr. ...

Uit de niet op de inventaris van de processtukken vermelde brief van de Minister van Justitie gericht aan de 
eerste voorzitter van het Hof van Beroep, luidende als volgt: "Ingesloten laat ik u kopie geworden van het 
schrijven dat ik mocht ontvangen van (verweerder), waarin hij melding maakt van een bewarend beslag op een 
landbouwbedrijf. Ik hou eraan U dit schrijven over te maken. U zult oordelen en mij desgevallend informeren" 
en het eveneens niet-geïnventariseerde antwoord van die eerste voorzitter, dat luidt als volgt: "Mijnheer de 
Minister, ik nam kennis van Uw geëerd schrijven (...). Onderhavige betwisting (tussen drie broers) staat thans 
voor pleidooi (...) en zal, behoudens verzoek tot uitstel vanwege partijen, behandeld worden. Wat het 
bewarend beslag betreft, zulks is uiteraard, nu de voorlopige tenuitvoerlegging in het bestreden vonnis 
toegestaan was, een aangelegendheid tussen partijen. (...)" alleen volgt niet dat de uitvoerende macht zich 
heeft ingemengd in de rechterlijke macht, noch dat de brief van de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de appèlrechter niet onafhankelijk was of dat hij vooringenomen was, noch 
dat het recht van verdediging van de eisers is miskend.~

Burgerlijke zaken - Brief minister van Justitie - Hangend geding

19 juni 1998C.97.0161.F AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt;  hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen.

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Ambtshalve aanvullen der redenen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek
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22 mei 1998C.97.0110.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op middelen die partijen niet hadden aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te bieden om daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Taak van de rechter - Bepaling van de toepasselijke rechtsregel - Middelen niet aangevoerd door partijen

3 april 1998C.97.0087.F AC nr. ...

De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen, alvorens de vordering geheel of 
gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie, zoals een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
incidenteel hoger beroep, die de partijen voor hem niet hadden opgeworpen; die verplichting strekt ertoe de 
eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging te waarborgen.~

Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten - Afwijzing van de vordering - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Heropening van 
het debat - Doel

- Artt. 774, tweede lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek

9 februari 1998S.96.0169.F AC nr. ...

Wanneer werkgever en werknemer de mogelijkheid is geboden te concluderen en zij over het basisloon 
hebben geconcludeerd, miskent het arbeidshof, bij de vaststelling ervan op grond van cijfers die deze partijen 
aan het hof hebben medegedeeld, het recht van verdediging van de werkgever niet.~

Burgerlijke zaken - Loon - Sociale zaken - Opdracht van de rechter - Arbeidsovereenkomst - Vaststelling

30 januari 1998C.96.0373.F AC nr. ...

Wanneer een partij vraagt om in geval van niet-bevestiging van het beroepen vonnis, op grond van een andere 
wetsbepaling een nieuwe conclusie te mogen neerleggen, wordt het recht van verdediging niet miskend door 
de appelrechter die de heropening van de debatten niet beveelt omdat hij van oordeel is dat de 
rechtsvordering uitsluitend gegrond is op de wetsbepaling waarover een debat op tegenspraak is gevoerd.

Burgerlijke zaken - Vordering tot heropening van de debatten - Impliciete verwerping - Regelmatigheid

11 december 1997C.96.0374.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een 
deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts een 
waarde van een inlichting hecht.~

Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Niet contradictoir karakter - Rechter - Debat op tegenspraak - 
Deskundigenverslag - Waarde van inlichting

2 oktober 1997C.94.0030.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 2 okt. 1997, A.R. nr. C.94.0030.N, AC, 1997, I, nr...

Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering bestaande regel dat 
beslissingen op de strafvordering niet opnieuw ter sprake mogen gebracht worden ter gelegenheid van een 
burgerlijk proces moet gelezen worden in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en artikel 6.1 E.V.R.M.; het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat 
een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te 
betwisten in zoverre zij geen partij was in dat geding of er niet vrij haar belangen kon laten gelden.

Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde - Strafzaak - Gelding ten opzichte van derden

4 september 1997C.94.0096.N AC nr. ...

De rechter, die tot taak heeft op de hem voorgelegde feiten de geldende rechtsregels toe te passen, miskent 
het recht van verdediging als hij daarbij, zonder het debat te heropenen, de feiten aanvult die nodig zijn om 
een rechtsregel toe te passen.~

Burgerlijke zaken - Taak van de rechter - Afwijzing van een vordering - Door partijen niet tot staving aangevoerde feiten

7 april 1997S.96.0162.F AC nr. ...
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De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging.~

Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond - Geen aanvoering door partijen - Partijen - Geen 
gelegenheid tot tegenspraak

10 maart 1997S.96.0093.N AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en, ongeacht de 
benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt.~

Burgerlijke zaken - Feiten en redenen - Ambtshalve aanvulling

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1997C.96.0119.F AC nr. ...

Wanneer de rechter de partijen toestaat hun dossiers ter griffie neer te leggen en één van hen daaraan een 
conclusie toevoegt die zij pas daags vóór de sluiting van de debatten aan de tegenpartij heeft medegedeeld, 
mag hij daarop geen acht slaan zonder de heropening van de debatten te bevelen.~

Burgerlijke zaken - Conclusies - Laattijdige mededeling - Heropening van de debatten

- Art. 769, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 oktober 1996S.96.0022.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter, die zijn beslissing grondt op een ambtshalve 
aangevoerde rechtsgrond zonder de partijen de gelegenheid te geven daarover tegenspraak te voeren.~

Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Arbeidsongeval - Toepassingssfeer - Personen - Rechten getroffenen - Taak van de 
rechter - Ambtshalve nazicht - Beslissing - Partijen - Geen gelegenheid tot tegenspraak

- Art. 6, § 3 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4 oktober 1996C.95.0290.N AC nr. ...

De rechter die de na het verstrijken van de termijn neergelegde conclusie, welke de toepasselijkheid van 
artikel   751 Ger.W.  betwist, uit het debat weert, schendt het recht van verdediging door de betrokken partij 
niet toe te laten de regelmatigheid van de procedure te betwisten.~

Burgerlijke zaken - Behandeling en berechting van de vordering - Als op tegenspraak - Artikel 751 Ger.W. - 
Toepasselijkheid - Betwisting - Laattijdige conclusie geweerd - Schending van het recht van verdediging

5 september 1996C.96.0012.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat een vordering gegrond is op artikel  1382, B.W.  en hij die vordering afwijst 
wegens het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen fout en schade, gaat hij louter na of alle 
voorwaarden voor de toepassing van die bepaling vervuld zijn en schendt hij, door dat onderzoek, geenszins 
het recht van verdediging. (Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Toepassingsvoorwaarden - Oorzakelijk verband - Controle door 
de rechter

18 december 1995C.95.0095.N AC nr. ...

Het recht van verdediging noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt miskend door de 
rechter die op de rechtsdag, uitspraak doende over een desbetreffend verzoek van de partij die de toepassing 
heeft gevraagd van artikel   751, Ger.W., weigert de zaak naar de rol te verwijzen, wanneer hij vaststelt dat 
deze partij niet uiterlijk tien dagen vòòr de rechtsdag om die verwijzing heeft verzocht.~

Burgerlijke zaken - Verzoekende partij - Artikel 751, §§ 1 en 2, Ger.W. - Vraag van verwijzing naar rol op rechtsdag - Geen 
voorafgaand verzoek

- Art. 751, § 2, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

11 december 1995S.95.0014.F AC nr. ...
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De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betreffende de staat van de personen, worden in België slechts 
voor regelmatig gewezen gehouden, indien zij voldoen aan de voorwaarden van artikel  570 Ger.W.; een van 
die voorwaarden is de eerbiediging van het recht van verdediging.~

Burgerlijke zaken - Buitenlandse beslissing - Voorwaarden - Vonnissen en arresten - Buitenlandse rechtbank - Regelmatig 
gewezen vonnis - Staat van de personen - Voorwaarden in België - Begrip

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W. wordt geschonden door het arrest, dat vaststelt dat de verstoten echtgenote, 
die net als haar man van Marokkaanse nationaliteit is, niet opgeroepen noch gehoord werd tijdens de 
rechtspleging tot verstoting en dat uitwerking toekent aan de beslissing waarbij de Marokkaanse rechter bij de 
akte van verstoting is opgetreden.~

Burgerlijke zaken - Voorwaarden - Gevolgen in België - Voorwaarden in België - Marokkaanse beslissing - Echtgenoten van 
Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Gevolgen

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 december 1995C.94.0364.N AC nr. ...

Er bestaat geen toepasbaar algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, wanneer de rechter enkel verweten wordt zijn beslissing te 
gronden op een stavingsstuk waarnaar geen der partijen verwezen heeft.~

Burgerlijke zaken - Ambtshalve afleiding van feiten uit overgelegde stukken

26 juni 1995C.94.0255.N AC nr. ...

De rechter die de contractuele aansprakelijkheid van een partij grondt op een ambtshalve ingeroepen 
rechtsmiddel dat door geen der partijen was aangevoerd en waarover zij geen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, schendt het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging. (Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging).~

Burgerlijke zaken - Rechtsgrond van de beslissing van de rechter - Geen aanvoering door partijen - Geen gelegenheid tot 
tegenspraak voor de partijen

28 april 1995C.93.0250.N AC nr. ...

Het enkele feit dat de rechter in burgerlijke zaken zijn beslissing steunt op het advies van een deskundige, 
waarvan de opdracht geheel of ten dele samenvalt met de opdracht die hem reeds in een andere zaak was 
gegeven, houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van de partij die bij het andere 
deskundigenonderzoek niet was betrokken, noch schending van de artikelen 812, 965, 972, 973, 978 en 979 
Ger. W., ook niet wanneer de deskundige ingevolge die eerste opdracht reeds advies heeft uitgebracht.~

Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Deskundige reeds in een andere zaak aangesteld met geheel of gedeeltelijk 
dezelfde opdracht - Partij die niet bij dat deskundigenonderzoek was betrokken

- Artt. 962 en 963 Gerechtelijk Wetboek

20 februari 1995S.94.0092.F AC nr. ...

De rechter heeft weliswaar tot taak de geldende rechtsregels toe te passen op de gegevens die hem door de 
partijen worden voorgelegd, maar moet daarbij het recht van verdediging in acht nemen; hij mag zijn 
beslissing niet doen steunen op een kwalificatie van de arbeidsovereenkomst die geen der partijen heeft 
aangevoerd, zonder dat hij aan eiser de gelegenheid geeft ze te betwisten.~

Burgerlijke zaken - Taak van de rechter - Afwijzing van een vordering - Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben 
beroepen

9 februari 1995C.93.0084.N AC nr. ...

Het recht van verdediging vereist bij een ambtshalve faillietverklaring ofwel dat de schuldenaar voor de 
behandeling van de zaak wordt opgeroepen ofwel dat de rechter de redenen van uitzonderlijke spoed geeft 
waarom hij de schuldenaar niet oproept; die omstandigheden van uitzonderlijke spoed kunnen enkel worden 
aangewezen en beoordeeld door de rechter die het faillissement uitspreekt.~

Burgerlijke zaken - Vereisten - Ambtshalve faillietverklaring - Uitzonderlijke spoed - Beoordeling - Faillissement

- Art. 442 Wet 18 april 1851

9 februari 1995C.93.0468.N AC nr. ...
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De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken, en mag, 
ongeacht de benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen 
ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het 
bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen 
eerbiedigt.~

Burgerlijke zaken - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Ambtshalve aanvullen der redenen - Bevoegdheid van de 
rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

DIENSTPLICHTZAKEN

23 augustus 1994M.94.0021.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de dienstplichtige kennis heeft kunnen nemen van de stukken waarop de bestreden beslissing was 
gesteund.~

Dienstplichtzaken - Weigering - Hoge Militieraad - Aanvraag tot vrijlating van legerdienst - Gedingstukken - Kennisneming 
door de dienstplichtige

- Artt. 37, § 1, 2°, 1, en 52 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

STRAFZAKEN

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een eiser in cassatie wordt verwittigd van de datum van de 
inschrijving van zijn zaak op de algemene rol: het ontbreken van een dergelijke verwittiging kan geen afbreuk 
doen aan het algemeen beginsel van het recht van verdediging, aangezien eiser in cassatie reeds bij de 
verklaring van voorziening weet dat hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met 
zijn cassatiemiddelen neer te leggen en dat de zaak na overzending van het dossier aan de griffie van het Hof 
zal worden ingeschreven op de algemene rol waardoor een bijkomende termijn van twee maanden ingaat om 
er een memorie neer te leggen. Eiser dient zich tot de griffie van het Hof te wenden indien hij het 
aanvangstijdstip wenst te kennen van die bijkomende termijn die de wet hem toekent ingevolge het 
cassatieberoep dat hij zelf heeft ingesteld (1). (1) Zie Cass., 9 april 2002, AR P.02.0055.N, nr 218; 18 juni 2002, 
AR P.01.1778.N, nr 367.

Strafzaken - Cassatieberoep - Vormen - Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol - Geen kennisgeving hiervan 
aan eiser

- Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar 
ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging

Strafzaken - Cassatieberoep - Vormen - Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol - Geen kennisgeving hiervan 
aan eiser

Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de maatschappij, een 
openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de 
strafvordering en, anderzijds, de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de 
omstandigheid dat het O.M. tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te 
nemen van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces 
(1). (1) Zie Cass., ver. K. 6 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 74; Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar 
ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben gekregen die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als tijdens de rechtszittingen, maar ook met de omvang en de 
complexiteit van de zaak (1). (1) Zie Cass., ver. K., 5 april 1996, A.94.0002.F, nr 111.

Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 november 2004P.04.1235.F AC nr. 565

Concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS, Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, Bull. en Pas., 2004, nr ...

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering van het 
openbaar ministerie - Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het verzoek tot verdaging van 
de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag van de rechtszitting een geschrift neerlegt 
"vordering" genaamd, waarin het de redenen uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde 
aangevoerde verweermiddelen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid 
van de door de inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht om alle 
gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Vordering van het 
openbaar ministerie - Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling - Recht op wederantwoord

13 oktober 2004P.04.1115.F AC nr. 479

Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als burgerlijke partij 
tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk onderzoek hebben verleend, kan niet worden 
afgeleid dat laatstgenoemde in de onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad.

Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Gerechtelijk onderzoek - Technische bijstand - Participatie van 
overheidsambtenaren - Burgerlijke partijstelling van die overheid

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking op de uitoefening 
van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang wanneer de raadsman van een beschuldigde 
in de zittingszaal niet aanwezig is omdat ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de 
voorzitter van het hof van assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het 
verzoek tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient 
aanwezig te zijn.

Strafzaken - Hof van assisen - Wraking gericht tegen de voorzitter - Schorsing van de behandeling van de zaak - Informele 
melding door de voorzitter van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn - Afwezigheid in de zittingszaal 
van de raadsman van de beschuldigde bij deze verrichting

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze hebben genoten om 
uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van de pers tijdens die schorsing van de 
rechtszitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskend zou zijn (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1992, AR 6168, nr 291.

Strafzaken - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Onderzoek en debat - Schorsing van de rechtszitting voor de 
beraadslaging van de jury - Activiteit van de pers tijdens die schorsing
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Door te weigeren een film van een confrontatie te vertonen, omdat dit het debat nodeloos zou vertragen, 
miskent het hof van assisen de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de 
openbaarheid van het debat niet, aangezien die weigering steunt op de omstandigheid dat de protagonisten 
van de confrontatie, die op de rechtszitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden konden 
worden geconfronteerd (1). (1) Zie Cass., 16 dec. 1992, AR 296, nr 798.

Strafzaken - Hof van assisen - Tussenarrest - Vordering tot vertoning van de film van een confrontatie - Weigering - 
Redengeving

16 juni 2004P.04.0671.F AC nr. 332

De appèlrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat te bepalen van de 
straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld wegens verkrachting, verwijzen naar 
gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid, door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (1). (1) 
Zie Cass., 5 april 2000, AR P.00.0250.F, nr 228.

Strafzaken - Straf - Strafmaat - Redengeving - Recht op stilzwijgen - Miskenning

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

1 juni 2004P.04.0413.N AC nr. 295

Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen op zijn 
uitdrukkelijk verzoek gedurende het hele proces ter rechtszitting door zijn raadsman met toestemming van dit 
hof is vertegenwoordigd; het mondelinge karakter van het debat voor het hof van assisen doet hieraan niets af 
(1). (1) Ook bij de rechtspleging voor het hof van assisen lijkt de verplichte persoonlijke verschijning niet 
verenigbaar met de vereisten bepaald in artikel  6 EVRM: de beschuldigde heeft immers ook het recht zijn 
verdediging vrij te organiseren op een wijze die hij het meest opportuun acht voor zijn belangen. Deze regel 
werd door verscheidene arresten van het EHRM en van het Hof bevestigd, zie Hof Mensenrechten, arrest 
Poitrimol van 23 nov. 1993, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr 277 en arrest Van Geyseghem van 21 jan. 1999, 
Recueil des arrêts et décisions, 1999-I; Cass., 16 maart 1999, AR P.98.8861.N, nr 158; 15 feb. 2000, AR 
P.98.0760.N, nr 122.

Strafzaken - Hof van assisen - Rechtspleging ter zitting - Beschuldigde die niet in persoon verschijnt - Vertegenwoordiging 
door raadsman met toestemming van het Hof - Toepassing

26 mei 2004P.04.0772.F AC nr. 286

Uit de vermelding, in een arrest, dat er in de telefoontap, overeenkomstig artikel  90sexies Sv., een selectie kan 
worden gemaakt en dat het in voorkomend geval aan de rechter staat uit alle verkregen inlichtingen, 
communicaties en telecommunicaties, die te kiezen welke van belang zijn voor het onderzoek, kan geen 
miskenning van eisers recht van verdediging worden afgeleid.

Strafzaken - Telefoontap

- Art. 90sexies Wetboek van Strafvordering

26 mei 2004P.04.0779.F AC nr. 287

Miskenning van eisers recht van verdediging kan niet volgen uit het feit dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling geweigerd heeft de vertalingen te weren van overschrijvingen van gesprekken die 
rechtstreeks zijn afgeluisterd in het kader van een afzonderlijk onderzoek, aangezien die stukken voor haar aan 
de tegenspraak zijn onderworpen (1). (1) Zie Cass., 29 mei 2001, AR P.01.0189.N, nr 317.

Strafzaken - Uitlevering - Europees aanhoudingsbevel - Buitenlands aanhoudingsbevel - Rechtspleging van uitvoering in 
België - Openbaar ministerie - Voeging van stukken bij een ander dossier - Overschrijving van rechtstreeks afgeluisterde 
gesprekken

6 april 2004P.03.1667.N AC nr. 186

Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van redenen oordeelt dat, 
gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, bijkomende onderzoekshandelingen niet meer nuttig of 
noodzakelijk zijn, niettegenstaande de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek 
van Strafvordering geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wèl noodzakelijk waren, miskent het 
hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die onderzoekshandelingen verzocht had, noch 
diens recht op een eerlijk proces.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - 
Beslissing van de onderzoeksrechter - Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht
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23 maart 2004P.03.1347.N AC nr. 163

Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter staande wil 
houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen verklaart, bij de beoordeling van de 
aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of maatregel en de eventueel daarbij op te leggen 
voorwaarden, ook rekening houdt met, onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde 
tegenover de slachtoffers tijdens het onderzoek (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.0087.F, nr 294.

Strafzaken - Opschorting van de uitspraak - Weigering - Motivering - Houding van de beklaagde tegenover de slachtoffers

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

24 februari 2004P.03.1148.N AC nr. 97

De enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek niet door de 
onderzoeksrechter werd ondervraagd levert geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht 
op een eerlijk proces op (1). (1) Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288.

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Beklaagde - Verhoor door de onderzoeksrechter - Recht op een eerlijk proces

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die hem op de rechtszitting verhoort, zonder dat daarvan een proces-verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens 
die tijdens het debat zijn voorgelegd en aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan 
dus door het feit alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet 
miskennen (1). (1) Zie Cass., 2 mei 1979 (AC, 1978-79, 1047); 27 jan. 1982, AR 1990 (ibid., 1981-82, 669); 26 
feb. 1992, AR 9414, nr 338; 11 mei 1993, AR 6316, nr 229.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Verhoor 
door de voorzitter - Geen proces-verbaal van de rechtszitting

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs, zonder de afloop van een 
daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt immers in feite in hoeverre dat onderzoek 
noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten (1). (1) Zie Cass., 15 
okt. 2003, AR P.03.0931.F, nr ...

Strafzaken - Bewijs - Regelmatigheid - Onderzoek geopend - Verdaging van de uitspraak - Feitelijke beoordeling

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Noch het recht van verdediging, noch artikel  6 E.V.R.M. waarborgen, in strafzaken, het recht op een 
rechtspraak in twee instanties (1). (1) Zie Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111; 16 mei 2001, AR 
P.01.0305.F, nr 288.

Strafzaken - Recht op uitspraak in twee instanties

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de 
vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan 
verdedigen, moet hij die voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te 
passen of te preciseren (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516
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De appèlrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin artikel  6.1 E.V.R.M., wanneer hij, 
op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft 
te verdedigen (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1993, AR 6224, nr 243; 22 mei 2001, AR P.01.0303.N, nr 304, en R. 
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, derde uitg., Mechelen, 2003, blz. 1057 tot 1059; in tuchtzaken, 
zie Cass., 30 nov. 1990, AR 7124, nr 173.

Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzwaring van de straf

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500

De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering, dus over de grond van 
de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen anderzijds te oordelen of de in de vordering 
tot internering van het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende 
gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen 
(1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, nr 306; 13 feb. 2002, AR P.01.1540.F, nr 102.

Strafzaken - Vordering tot internering - Vereiste vermeldingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 augustus 2003P.03.1184.F AC nr. 404

Het verhoor van de inverdenkinggestelde dat de onderzoeksrechter afneemt vóór de overhandiging van een 
aanhoudingsbevel, houdt verband met de uitoefening van het recht van verdediging; het is wat dat betreft 
voldoende dat de inverdenkinggestelde, voor de onderzoeksrechter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten 
m.b.t. de hem verweten feiten en zijn persoonlijke situatie (1). (1) Zie Cass., 18 dec. 1991, AR 9569, nr 214.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Voorafgaand verhoor - Regelmatigheid - Voorwaarde - 
Opmerkingen van de inverdenkinggestelde

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 juli 2003P.03.0853.F AC nr. 391

Uit artikel  10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde regelt, blijkt enerzijds 
dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat de commissie het debat naar een latere 
datum kan verdagen als de veroordeelde, om redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld 
wordt, niet aanwezig kan zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de 
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met redenen moet omkleden.

Strafzaken - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Oproeping van de veroordeelde - Onmogelijkheid om te 
verschijnen - Verzoek tot uitstel - Verwerping van het verzoek - Redengeving

25 juni 2003P.03.0851.F AC nr. 380

De kamer van inbeschuldigingstelling miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet 
wanneer ze, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben gehoord buiten de aanwezigheid van de 
partijen, uitspraak doet overeenkomstig artikel  235bis Sv. of de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen 
neemt, aangezien het verhoor van de onderzoeksrechter is opgenomen in een proces-verbaal dat gevoegd is 
bij het dossier van de rechtspleging, waarvan eiser inzage heeft gekregen, en deze tijdens een daaropvolgende 
rechtszitting vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de bewijswaarde van de betwiste getuigenis als 
over de pertinentie ervan t.a.v. alle gegevens die, in die stand van de rechtspleging, aan het 
onderzoeksgerecht zijn voorgelegd (1). (1) Zie Cass., 9 mei 2001, AR P.01.0674.F, nr 269.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het onderzoek - Verhoor van 
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen - Miskenning

- Artt. 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

4 juni 2003P.03.0779.F AC nr. 336
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In de onderstelling dat het neerleggen bewezen is van nieuwe stukken op de rechtszitting zelf van de 
raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis en dat die stukken noch 
door de inverdenkinggestelde noch door zijn raadsman konden worden geraadpleegd vóór de rechtszitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, houdt die omstandigheid geen miskenning in van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat de inverdenkinggestelde voor de 
raadkamer hetzij verzocht heeft die stukken onmiddellijk mee te delen met het oog op de raadpleging ervan, 
hetzij de zaak daartoe te verdagen; dat evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft die stukken te raadplegen nadat 
de beschikking was gewezen; en dat het arrest vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling aangeboden 
had die zaak te verdagen en dat hij zulks heeft geweigerd (1). (1) Zie Cass., 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, nr 217; 
23 maart 1999, AR P.99.0387.N, nr 173; 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, nr 415; 31 juli 2001, AR P.01.1079.F, nr 
426; 18 dec. 2002, AR P.02.1634.F, nr ...; 7 mei 2003, AR P.03.0620.F, nr ... .

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Neerlegging van nieuwe stukken op de rechtszitting - Hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Inzage van het dossier - Geen 
inzage - Miskenning

- Artt. 22, derde en vierde lid, en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0607.F AC nr. 279

Uit de aangevoerde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde zelf geen inzage van het dossier heeft 
gekregen, hoewel hij van dat recht gebruik wilde maken, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van 
verdediging is miskend, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat het dossier zowel twee dagen vóór de 
rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling als twee dagen vóór de rechtszitting van de raadkamer 
ter beschikking is gesteld van de inverdenkinggestelde en van zijn advocaat, en deze de inverdenkinggestelde 
vertegenwoordigd heeft voor de eerste rechter en in hoger beroep een conclusie heeft neergelegd (1). (1) Zie 
Cass., 11 maart 1992, AR 9779, nr 363.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Miskenning

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis, in afwezigheid van een inverdenkinggestelde, die 
niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (1). 
(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (AC, 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (AC, 1980, nr 63); de CODT J., Le 
controle de la détention préventive, in La détention préventive, Larcier, 1992, blz. 213 en 214, nr 30.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - rechtszitting - Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen - 
Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd door zijn raadsman - Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen - 
Onmogelijkheid - Vaststelling

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

M.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling bepaalt artikel  30, §2, Wet Voorlopige 
Hechtenis, alleen dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman van de inverdenkinggestelde; de artt. 21, 
§1, tweede lid, en 22, derde lid, van die wet regelen alleen de rechtspleging voor de raadkamer (1). (1) Zie 
Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385; 27 juli 1999, AR P.99.1084.F, nr 423.

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Rechtspleging - Bericht van de bepaling van de 
rechtsdag aan de inverdenkinggestelde en inzage van het dossier

- Artt. 21, § 1, tweede lid, 22, derde lid,30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0638.F AC nr. 281

Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis in afwezigheid van een inverdenkinggestelde die 
niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (1). 
(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (AC, 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (AC, 1979-80, nr 63); 7 mei 2003, AR 
P.03.0607.F, nr ..., supra; de CODT J., Le contrôle de la détention préventive, in La détention préventive, 
Larcier, 1992, blz. 213 en 214, nr 30.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - rechtszitting - Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen - 
Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd door zijn raadsman - Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen - 
Onmogelijkheid - Vaststelling

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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30 april 2003P.03.0590.F AC nr. 273

Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis, 
moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier (1); wanneer de inverdenkinggestelde in 
zijn conclusie verzoekt om de tijdens een huiszoeking in beslag genomen stukken te voegen bij het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde dossier, verantwoordt dat rechtscollege zijn beslissing om de 
voorlopige hechtenis te handhaven niet naar recht, door de overweging dat "de mogelijke afwezigheid van alle 
stukken van het dossier, in de huidige stand van het onderzoek, nog geen miskenning van het recht van 
verdediging kan vormen" (2). (1) Cass., 8 jan. 1991, AR 5199, nr 232; 20 nov. 1991, AR 9490, nr 150. (2) Zie 
Cass., 11 maart 1992, AR 9779, nr 363; 2 okt. 1996, AR P.96.1256.F, nr 349; 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 
527; 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr 581; 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, nr 476.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onderzoeksgerechten - Volledig dossier

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar over de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid 
van een bijkomende onderzoeksmaatregel; het recht van verdediging wordt niet miskend door de enkele 
omstandigheid dat de rechter in strafzaken een verzoek om een getuigenverhoor afwijst omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen (1). (1) Cass., 5 jan. 2000, AR P.99.1085.F, nr 7; 17 
dec. 2002, AR P.02.0027.N, nr ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Getuigen - Verzoek om getuigenverhoor - Nut of noodzaak - Beoordeling door de rechter - 
Toepassing

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

29 april 2003P.03.0182.N AC nr. 270

Niet onwettig is de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde herroept zonder acht te slaan op diens verzoek om 
heropening van het debat, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat dit 
verzoek ter kennis was van de commissie op het ogenblik waarop zij uitspraak deed (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 
1991, AR 4176, nr 331.

Strafzaken - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Verzoek tot heropening van het debat - Stilzwijgen van 
de rechter - Toepassing

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op ; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M., nr 3.

Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Het cassatiemiddel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert, is niet ontvankelijk wanneer het 
niet vermeldt in hoeverre de bestreden beslissing dat recht zou hebben miskend (1). (1) Cass., 2 juni 1981, AR 
6512 (AC, 1980-81, 1980-81, nr 567).

Strafzaken - Cassatiemiddel - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging aanhangig is, beoordeelt in 
feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als 
ze een dergelijke vordering verwerpt, moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken 
waarom de verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek van de 
wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de bezwaren; miskenning van het recht 
van verdediging kan niet worden afgeleid uit die omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle 
door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1999, 
AR P.98.0826.F, nr 74 ; 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 241; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 5 mei 
1999, AR P.99.0481.F, nr 263; 22 juni 1999, AR P.99.0716.N, nr 384; 3 okt. 2000, AR P.98.1074.N, nr 505; 21 
mei 2002, AR P.01.0332.N, nr ...; 10 sept. 2002, AR P.02.0496.N, nr ...; 11 sept. 2002, AR P.01.1583.F, nr ... .
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Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van getuigen - Noodzaak - 
Beoordeling in feite - Verwerping

Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de strafvordering; de aanwezigheid 
van laatstgenoemde bij een handeling van het vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, 
wanneer die aanwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert (1). (1) Zie Cass., 6 juni 
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1272); 30 maart 1988, AR 6666, nr 479; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 522 en 523.

Strafzaken - Geheim van het onderzoek - Openbaar ministerie - Bijwonen van een onderzoekshandeling - Gevolg

De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn niet onregelmatig en 
miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen omdat zij voortvloeien uit 
inlichtingen die vervat zijn in een proces-verbaal, dat de bron ervan niet vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 april 
2001, AR P.01.0041.F, nr 201; 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, nr ...; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ... .

Strafzaken - Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek - Anonieme inlichtingen - 
Regelmatigheid

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

Een door de procureur des Konings bevolen observatiemaatregel is niet onregelmatig en miskent het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen op grond dat hij is bevolen t.g.v. inlichtingen die 
zijn opgenomen in een proces-verbaal dat de bron ervan niet vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 april 2001, AR 
P.01.0041.F, nr 201.

Strafzaken - Bijzondere onderzoekstechniek - Observatie - Procureur des Konings - Proces-verbaal - Anonieme inlichtingen

12 maart 2003P.03.0333.F AC nr. 165

Het bericht dat de griffier dient te geven van dag en uur van verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste; als zulks laattijdig 
geschiedt, dan kan dit alleen leiden tot nietigverklaring van de rechtspleging, als die situatie het recht van 
verdediging heeft geschaad (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1992, AR 239, nr 643; 12 jan. 2000, AR P.00.0011.F, nr 
28.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht aan de raadsman van de 
inverdenkinggestelde - Verzuim - Sanctie - Laattijdigheid

- Art. 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 februari 2003P.02.1481.F AC nr. 86

Het arrest van het hof van beroep dat, op grond van een redengeving die de beklaagde niet bekritiseert, de 
hem ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en de maat van de hem opgelegde hoofdgevangenisstraf 
bepaalt, en vervolgens erop wijst dat de beklaagde zich niet gebeterd heeft, beslist dat een maatregel tot 
opschorting van de uitvoering van de straf volkomen ongepast is, bestraft de wijze niet waarop de beklaagde 
zijn onschuld staande heeft gehouden en miskent bijgevolg het recht van verdediging niet (1). (1) Zie Cass., 24 
feb. 1999, AR P.98.0690.F, nr 112; 24 feb. 1999, AR P.99.0120.F, nr 113.

Strafzaken - Straf - Ongepastheid van een opschortingsmaatregel - Redengeving - Geen betering van de beklaagde

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de mogelijkheid biedt het 
voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste 
worden gelegd; er is voldaan aan de verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te 
stellen van de aard en van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is 
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0218.F, nr 306.

Strafzaken - Beklaagde - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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29 januari 2003P.02.1684.F AC nr. 65

Het middel dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging voor het eerst voor 
het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 3 april 2001, AR. P.99.1131.N, nr. 196 ; 13 feb. 2002, AR. 
P.01.1513.F, nr. ... ; 11 sept. 2002, AR. P.02.0833.F, nr. ... en 6 nov. 2002, AR. P.02.1394.F, nr. ... .

Strafzaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

Het vormvereiste, bepaald in artikel  10, § 1, Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, volgens hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen vóór de datum van behandeling van 
het dossier per aangetekende brief wordt opgeroepen, is niet substantieel en evenmin voorgeschreven op 
straffe van nietigheid, maar strekt ertoe de uitoefening van het recht van verdediging van de veroordeelde te 
waarborgen, aangezien de commissie een debat zal voeren over de herroeping, schorsing of herziening van zijn 
voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie, wat betreft artikel  184 Sv., Cass., 21 juni 1983, AR. 7987, nr. 585.

Strafzaken - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Oproeping van de veroordeelde - Termijn - Niet-naleving

- Art. 10, § 1 Wet 5 maart 1998

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40

Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig 
met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van 
verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (1). (1) Zie 
Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201.

Strafzaken - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 januari 2003P.02.0271.N AC nr. 10

P. 1887/30476-9-2016



Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de correctionele rechtbank in 
toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te 
vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, 
dat de telastlegging ten aanzien van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd 
opgeroepen in de zaak en werd gehoord (1). (1) Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er 
omtrent deze ontvankelijkheid geen betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe 
enkel te antwoorden op de aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke gronden het 
oordeelt dat het cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de mondelinge conclusie van het O.M., op basis 
van de hierna vermelde feitelijke gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werden 
zowel de rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen vervolgd. 
Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd, in toepassing van artikel 2bis 
V.T.Sv., een lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon, als strafrechtelijk verantwoordelijk gedaagde, 
in de strafvordering te vertegenwoordigen. Op het hoger beroep van de rechtspersoon zelf en van de 
medegedaagde, die de persoon was die normalerwijze bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te 
vertegenwoordigen, werd de zaak in hoger beroep behandeld door het hof van beroep te Gent, dat op 11 
januari 2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen 
lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord. De lasthebber ad hoc stelde, in deze hoedanigheid, slechts 
cassatieberoep in tegen het arrest van 11 januari 2002 op 31 januari 2002, hetzij buiten de normale termijn 
van vijftien vrije dagen, zoals voorgeschreven door artikel 373 Sv. In de akte van het cassatieberoep 
preciseerde eiser, enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de 
betekening van het cassatieberoep dat door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen 
hetzelfde arrest werd ingesteld en, anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door het hof van beroep, noch 
gehoord, hoewel hij partij was ingevolge het bij voorraad uitvoerbare vonnis van 27 februari 2001 van de 
rechtbank van eerste aanleg, houdende zijn aanwijzing als lasthebber ad hoc. Het feit dat het Hof de middelen, 
aangevoerd in de akte zelf (zie hieromtrent Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr 178; 21 maart 2001, A.R. 
P.00.1705.F, nr 151), beantwoordt en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof 
niet alleen van oordeel is dat de lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij 
ingevolge zijn gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende te 
worden betrokken (zie, voor wat het belang betreft, Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr 298), maar ook 
dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig was, omdat, uit 
de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30 januari 2002, door de hem 
gedane betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest. Uit het feit dat het Hof het cassatieberoep 
ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat het Hof het bestreden arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten 
aanzien van de lasthebber ad hoc, bij verstek gewezen werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep niet 
ontvankelijk zou geweest zijn zolang verzet mogelijk was. Tenslotte weze opgemerkt dat eiser, in zijn 
hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn cassatieberoep niet betekende: het Hof ziet hierin geen grond van 
niet ontvankelijkheid, omdat de lasthebber ad hoc optrad als lasthebber voor de rechtspersoon in haar 
hoedanigheid van beklaagde.

Strafzaken - Rechtspersoon - Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die bevoegd is deze te 
vertegenwoordigen - Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad hoc - Artikel 2bis, V.T.Sv. - Hoger beroep - Niet-
oproeping van de lasthebber ad hoc - Recht van verdediging

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

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683

Ook al wordt bewezen geacht dat de raadsman van de inverdenkinggestelde, in tegenstelling tot 
laatstgenoemde, geen inzage heeft gekregen van het dossier gedurende twee volle dagen vóór de rechtszitting 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
dan nog kan die omstandigheid het arrest niet onwettig maken, wanneer uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een latere datum te verdagen om 
hun verdediging beter voor te bereiden (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. 8806, nr. 234; 17 dec. 1996, A.R. 
P.96.1546.N, nr. 513; 12 jan. 2000, A.R. P.00.0011.F, nr. 28.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Raadsman van de 
inverdenkinggestelde - Inzage van het dossier - Geen inzage

- Art. 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 december 2002P.02.0027.N AC nr. 675
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De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij het verzoek van de beklaagde tot het 
verhoor van een anonieme getuige ter rechtszitting met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich 
voldoende ingelicht acht en hij zijn oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende 
mate op de tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen 
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op (1). (1) Zie Cass., 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr 241.

Strafzaken - Anonieme getuige - Verhoor ter rechtszitting - Verzoek van de beklaagde - Verwerping van de rechter

- Artt. 153 en 155 Wetboek van Strafvordering

4 december 2002P.02.1553.F AC nr. 651

Alleen uit het feit dat noch artikel  16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere wettelijke bepaling 
voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor dat de 
onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel, van hem afneemt, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in artikel  6.1 E.V.R.M., ernstig in het 
gedrang kan worden gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de 
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit evenmin een 
schending van artikel  5 E.V.R.M. voort.

Strafzaken - Vrijheidsberoving - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Onderzoeksrechter - Verhoor van de 
inverdenkinggestelde - Advocaat - Geen bijstand - Eerlijk proces - Recht van verdediging

- Artt. 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 november 2002P.02.1423.F AC nr. 637

Het arrest van de jeugdkamer van een hof van beroep miskent het recht van verdediging, wanneer het, op het 
hoger beroep van het O.M., de beslissing van de jeugdrechtbank bevestigt, die de voorlopige terugkeer van de 
minderjarige naar zijn gezin bevolen had, onder toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke 
beslissing, als de rechtszitting waarop het O.M. in zijn vorderingen is gehoord in afwezigheid van, m.n., de 
minderjarige is gehouden, die van verschijning was vrijgesteld, en als daarenboven niet blijkt dat die 
minderjarige door een advocaat is bijgestaan op de rechtszitting waarop hij aanwezig was.

Strafzaken - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Handhaving 
in hun omgeving - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Jeugdkamer van het hof van beroep - Minderjarige van 
verschijning vrijgesteld - Vordering van het openbaar ministerie - Afwezigheid van de minderjarige - Geen advocaat

- Art. 52ter, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

20 november 2002P.02.0708.F AC nr. 616

De rechter kan zijn overtuiging niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten het onderzoek of het 
debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1444.F, nr. 92; 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. ...; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ..., met concl. 
O.M.

Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Gegevens niet onderworpen aan de 
tegenspraak

12 november 2002P.01.0962.N AC nr. 597

Art. 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze 
omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende blijkt voor de beklaagde en diens recht van verdediging 
verzekerd wordt (1). (1) Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr ...

Strafzaken - Beklaagde - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

6 november 2002P.02.0755.F AC nr. 586
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Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op feiten die op de 
algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen 
werden aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de rechtszitting kennisgenomen heeft (1). 
(1) Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575; 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, nr. ... ; 26 juni 2002, A.R. 
P.02.0505.F, nr. ... ; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ... .

Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten niet aan tegenspraak 
onderworpen - Algemeen bekende feiten

- Art. 154 Wetboek van Strafvordering

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De feitenrechter heeft niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels inzake bevoegdheid en het recht van verdediging 
eerbiedigt; hij moet rekening houden met de gevolgen van die feiten, zelfs als zij na de regeling van de 
rechtspleging aan het licht zijn gekomen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr.288.

Strafzaken - Feiten - Wettelijke kwalificatie - Verplichting van de rechter - Omvang - Gevolgen van de feiten die na de 
regeling van de rechtspleging aan het licht zijn gekomen

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de noodzaak of opportuniteit van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen, voor zover hij het recht van verdediging niet miskent wanneer hij weigert de 
gevorderde maatregel te bevelen (1). (1) Cass., 2 jan. 1996, A.R. P.95.0127.N, nr. 2.

Strafzaken - Bijkomende onderzoeksopdracht - Vordering - Verwerping

Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin miskend door het feit 
alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat als gerecht op verwijzing  uitspraak doet 
t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de 
kwalificatie.

Strafzaken - Kwalificatie - Wijziging - Gerecht op verwijzing na cassatie

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2002P.02.1183.F AC nr. 522

Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat, oordeelt de rechter in 
feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij beslist  zulks niet te moeten doen, rest hem 
geen andere mogelijkheid dan die stukken uit de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter 
aldus beslist heeft op die stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging 
van de beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van artikel  6 E.V.R.M., en m.n. zijn recht op de 
gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, 
A.R. 9326, nr. 141; 9 jan. 2002, A.R. P.00.1351.F-P.01.0671.F, nr. ...

Strafzaken - Heropening van het debat - Beoordeling - Neerlegging van stukken na sluiting van het debat - Gevolgen - 
EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Gelijkheid der wapens

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 2002P.02.0635.F AC nr. 497

De strafrechter die de aard, kwalificatie en strafbare periode van de ten laste gelegde feiten niet wijzigt, maar 
zich ertoe beperkt de in de oorspronkelijke telastlegging bedoelde periode van de misdrijven te beperken en 
het misdrijf te omschrijven in de bewoordingen van het artikel van het Sw. waarop de vervolgingen gegrond 
waren, en vaststelt dat het aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding 
gekwalificeerde feit, zonder de beklaagde te hebben verzocht zich tegen de nieuwe telastlegging te 
verdedigen, schendt artikel  6 E.V.R.M. niet en miskent evenmin het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 4 
dec. 2001, A.R. P.00.0558.N, nr. ... .

Strafzaken - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijkingen door de rechter - Voorafgaande waarschuwing aan de beklaagde

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 2002P.02.0832.F AC nr. 501

De gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; uit de omstandigheid alleen dat hij tijdens het debat 
de wil heeft geuit het debat niet langer bij te wonen en gevraagd heeft bij verstek te worden berecht, volgt 
niet dat het hof van assisen, door de behandeling van zijn zaak desalniettemin in zijn bijzijn voort te zetten, het 
recht van verdediging miskent.
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Strafzaken - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Gevangen genomen beschuldigde - Verplichting om te verschijnen

- Art. 310 Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr ...

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de 
aanwezigheid van de partijen

Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten niet aan tegenspraak 
voorgelegd

Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende onderzoek, tijdens 
een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en 
zonder bijstand van een advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die 
in het buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning van 
het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die omstandigheid tot een dergelijke 
miskenning heeft geleid (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Confrontatie - Videoconferentie - Inverdenkinggestelde zonder bijstand 
van een advocaat in België - Geconfronteerde met bijstand van een advocaat in het buitenland - Recht van verdediging - 
Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

In de regel kan de strafrechter zijn overtuiging niet stoelen op feitelijke gegevens die niet aan de tegenspraak 
van de partijen zijn voorgelegd en waarvan hij buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten niet aan tegenspraak 
voorgelegd

Noch artikel  136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van inbeschuldigingstelling toe de 
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over 
de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verhoor van onderzoeksrechter buiten de 
aanwezigheid van de partijen

- Art. 136bis Wetboek van Strafvordering

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van stukken - Onaantastbare beoordeling door 
de bodemrechter

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

18 september 2002P.01.1652.F AC nr. 457

Wanneer uit het bestreden arrest blijkt dat de appèlrechters het beroepen vonnis, dat de niet-verschenen 
beklaagde het recht weigerde om zich door zijn raadsman te laten vertegenwoordigen, weliswaar niet hebben 
vernietigd, maar het onderzoek van de zaak volledig hebben hervat en, op eigen gronden, zowel over het 
verzet als over het hoger beroep uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het 
beroepen vonnis en zonder dat te bevestigen, enerzijds, en eiser zich voor het hof van beroep heeft kunnen 
verdedigen met de bijstand van een advocaat, en zijn zaak heeft kunnen laten onderzoeken onder de bij artikel  
6.1 E.V.R.M. bedoelde voorwaarden, anderzijds, miskent het bestreden arrest noch het recht van verdediging 
noch het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0687.N, nr. ... .

Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Vertegenwoordiging door raadsman - Weigering - Hoger beroep - Miskenning
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18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460

De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

Strafzaken - Bewijsmiddel - Telefoontap - Onwettigheid - Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn natuurlijke rechter en 
zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de onderzoekshandelingen die verricht worden door een 
ratione loci niet-bevoegde onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor 
latere vervolgingen (1). (1) De bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter raakt evenwel de openbare 
orde. Zie Cass., 27 juni 1949, Bull. en Pas., 1949, I, 478, en contra J. HOEFFLER, Traité de l'instruction 
préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 tot 56.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci - Onbevoegde onderzoeksrechter - Verrichte 
onderzoekshandelingen - Geldigheid

- Art. 62bis Wetboek van Strafvordering

10 september 2002P.02.0496.N AC nr. 433

De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde tot het ter rechtszitting horen van 
een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet kan bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, 
levert geen schending op van de artikelen 6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van verdediging 
(1). (1) Zie Cass., 22 juin 1999, AR P.99.0716.N, nr. 384.

Strafzaken - Getuigen - Horen van getuigen ter rechtszitting - Beoordeling door de rechter

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

16 juli 2002P.02.0929.F AC nr. 399

De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene moet horen m.b.t. 
zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
tegen hem uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van de rechtspleging als 
zij het recht van verdediging miskent (1). (1) Zie Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, supra, nr. ..., en de noot 
onderaan de blz., die verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996.

Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - 
Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verhoor - Termijn - Sanctie - Niet-naleving

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

8 mei 2002P.01.1395.F AC nr. 281

Wanneer de burgerlijke partij in conclusie het bestaan, in feite, van bezwaren aanvoert, miskent de 
andersluidende beoordeling door het onderzoeksgerecht, bij de uitspraak over de regeling van de 
rechtspleging, van de feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van die burgerlijke partij zijn voorgelegd, op 
zich het recht van verdediging van die partij niet.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Op conclusie - Bezwaren - Motivering - 
Tegenovergestelde beoordeling - Miskenning

23 april 2002P.02.0174.N AC nr. 247
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Wanneer een persoon aan de onderzoekers of de aangestelde deskundige voor de vervulling van hun opdracht 
op hun verzoek en met toestemming van de onderzoeksrechter technische bijstand verleent, belet dit niet dat 
het gerechtelijk onderzoek ook tegen hem wordt gevoerd en hij later wegens de feiten die daarvan het 
voorwerp uitmaken, in verdenking gesteld en vervolgd wordt, indien er aanwijzingen zijn dat hij bij deze feiten 
betrokken is; de omstandigheid dat aan deze persoon, die zijn medewerking steeds kan weigeren, niet wordt 
medegedeeld dat hij reeds verdacht is of later verdacht zou kunnen zijn, tast de loyaliteit van de bewijsvoering 
niet aan en brengt zijn recht van verdediging niet in het gedrang.

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Persoon die met toestemming van de onderzoeksrechter technische bijstand verleent - 
Geen mededeling dat hij reeds verdacht is of later verdacht zou kunnen zijn - Latere inverdenkingstelling en vervolging

26 maart 2002P.01.1642.N AC nr. 204

De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel tast op zich niet de 
regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, 
noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat 
dat de feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de 
regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringonderzoekt inzonderheid in de context van de 
vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen hieromtrent verweer voeren.

Strafzaken - Huiszoeking - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Niet-vermelding van het misdrijf

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

5 maart 2002P.00.1165.N AC nr. 155

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken vrij de 
bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te 
beoordelen van het regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van 
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding tussen de beklaagde 
en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het deskundigenonderzoek niet alle regels van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (1). (1)
Cass., 21 april 1999, AR P.98.1589.F, nr 231; 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713. Voor wat de toepassing in 
burgerlijke zaken betreft, zie Cass., 11 dec. 1997, AR C.96.0374.N, nr 550 en 24 dec. 1999, AR C.97.0218.F, nr 
701.

Strafzaken - Bewijs - Geen bijzonder bewijsmiddel - Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk geding tussen 
beklaagde en burgerlijke partij - Niet contradictoir deskundigenonderzoek - Beoordelingsvrijheid - Debat op tegenspraak - 
Toepassing

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

19 februari 2002P.00.1100.N AC nr. 117

Wanneer de resultaten van een niet-tegenwerpelijke analyse van tijdens het opsporingsonderzoek of het 
gerechtelijk onderzoek in beslag genomen producten als bewijsmiddel worden aangewend, houdt het recht 
van verdediging in dat die resultaten aan de tegenspraak van de partijen worden onderworpen door hen de 
mogelijkheid te bieden de bewijswaarde van die resultaten aan te vechten.

Strafzaken - Eenzijdige analyse van in beslag genomen producten - Betwisting van de bewijswaarde ervan

13 februari 2002P.01.1513.F AC nr. 100

Wanneer uit de rechtspleging niet volgt dat de beklaagde, zelfs door tussenkomst van zijn raadsman, voor het 
hof van beroep de miskenning van zijn recht van verdediging heeft aangevoerd vóór of na de neerlegging van 
de conclusie van de burgerlijke partij op de rechtszitting waar dat hof de zaak in voortzetting heeft gesteld met 
het oog op die neerlegging, kan hij dat verweer niet voor de eerste keer voor het Hof aanvoeren (1). (1) Zie 
Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.1339.F, nr. 162 ; 3 april 2001, A.R. P.99.1131.N, nr. ... .

Strafzaken - Rechtspleging voor het hof van beroep - Zaak in voortzetting gesteld met het oog op de neerlegging van 
conclusie door de burgerlijke partij - Mogelijkheid voor beklaagde om het laatst het woord te krijgen - Cassatiemiddel - 
Nieuw middel - Ontvankelijkheid
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12 februari 2002P.00.0984.N AC nr. 96

Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in oorzakelijk verband 
met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening van het debat te bevelen teneinde hem 
toe te laten zich op deze concrete fout te verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij 
niet volledig verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband met de 
schade aan eiser wordt verweten (1). (1) Zie cass., 1 dec. 1987, AR 1265, nr 198; 18 nov. 1997, AR P.96.0477.N, 
nr 484.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde - Betwisting omtrent de 
aansprakelijkheid - Aan burgerlijke partij verweten fout - Gebrek aan precisering met betrekking tot de verweten fout - 
Veroordeling wegens een concrete fout - Toepassing

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

De termijnen die bepaald worden in artikel  12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende de erkenning van 
en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda - bepaling krachtens hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier 
dagen te rekenen van zijn hoger beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet - houden geen verband 
met de in artikel  12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de 
niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van 
verdediging schendt (1). (1) Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 betreffende 
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda blijkt dat de termijnen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene 
moet horen (vier dagen) en uitspraak moet doen (acht dagen) niet kunnen worden gecumuleerd (Verslag, 
Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 247/3, blz. 75), wordt de niet-naleving ervan niet bestraft. De opzet van de 
twee paragrafen van artikel  12 van die wet verschilt. Een sanctie wordt uitsluitend voorzien in het geval van § 
2 (vordering tot voorlopige aanhouding), in geval van overschrijding van de termijn van drie maanden 
waarbinnen het door het Internationaal Tribunaal uitgevaardigde aanhoudingsbevel moet worden betekend. 
Zie Verslag, Gedr. St., Kamer, 1995-1996, nr. 359/7, blz. 10.

Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal - 
Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Termijnen - Sanctie

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

De wetgever mag het bewijsrecht in strafzaken bijstellen in zoverre die bijstelling verenigbaar is met de 
eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op stilzwijgen en bijgevolg ook de regels 
betreffende de bewijslast behoren (1). (1) Zie Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0250.F, nr. 228; 7 feb. 2001, A.R. 
P.00.1532.F, nr. 75.

Strafzaken - Bewijslast - Aanpassing - Grenzen - Recht op stilzwijgen van de beklaagde

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de rechter 
beslist om het debat niet te heropenen en de stukken te weren en die volgens hem geen nieuwe stukken zijn 
en die de beklaagde heeft neergelegd na de sluiting van het debat (1). (1) Zie Cass., 5 dec. 2000, A.R. 
P.99.0195.F, nr. 668.

Strafzaken - Sluiting van het debat - Nieuwe stukken - Heropening van het debat

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Wanneer de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. regelmatig tegen hem ingebrachte gegevens 
vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen 
recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., alleen op grond dat stukken niet bij 
het dossier zouden zijn gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd wordt naar dezelfde feiten of 
naar daarmee samenhangende feiten, dat evenwel tegen andere personen is gericht (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Eerlijk proces - Begrip - Dossier - Voeging van stukken - Ander lopend onderzoek

9 januari 2002P.01.1416.F AC nr. 18
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De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch de 
schending van artikel  6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf, al was het subsidiair, voorstelt de 
kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (1). (1) Zie Cass., 
14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24 ; P. MORLET, "Changement de qualification - Droits et devoirs du juge", 
Rev. dr. pén., 1990, blz. 584 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 455, nr. 
1010.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een aangevoerde onregelmatigheid niet kan worden aangetoond op grond van de na 
een zuiveringsprocedure in toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van 
Strafvordering uitsluitend regelmatig bevonden en niet-nietigverklaarde stukken, levert geen miskenning van 
het recht van verdediging op; dit geldt evenzeer wanneer degene die de onregelmatigheid opwerpt niet 
betrokken was bij de zuiveringsprocedure die, uitsluitend ten voordele van allen, tot deze nietigheid leidde.

Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Verwijdering uit de 
procedure van de nietigverklaarde stukken - Verdere beoordeling op grond van de overblijvende regelmatig bevonden en 
niet-nietig verklaarde stukken - Niet bij de zuiveringsprocedure betrokken partij - Aanvoering van onregelmatigheid - 
Onmogelijkheid om de aangevoerde onregelmatigheid aan te tonen op grond van de overblijvende regelmatige stukken

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch de kamer van 
inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde stukken belet niet dat de strafvordering wordt 
beoordeeld op andere bewijsmiddelen, die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee 
niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vonnisrechter, die hun 
bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de onwettig bevonden bewijzen die uit het 
strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, 
met uitsluiting van de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van verdediging 
in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het vonnisgerecht uit (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 
1999, AR P.99.1585.N, nr. 678.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Ingevolge een eerdere zuiveringsprocedure 
nietigverklaarde stukken - Definitieve verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stukken - Beoordeling 
van de strafvordering op grond van andere regelmatige bewijsmiddelen

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 december 2001P.00.0558.N AC nr. ...

De strafrechter die de aard, de kwalificatie en de strafbare periode van de ten laste gelegde feiten niet wijzigt, 
maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de perken van de oorspronkelijke telastlegging 
verduidelijkt en preciseert, brengt aldus het recht van verdediging van de beklaagde niet in het gedrang zodat 
een voorafgaandelijke verwittiging van deze laatste niet is vereist (1). (1) Cass., 21 feb. 1978, AC, 1978, 728.

Strafzaken - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijking en precisering van de strafbare periode door de rechter - 
Voorafgaandelijke verwittiging van beklaagde

6 november 2001P.01.1436.N AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de niet-kennisneming van stukken 
waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe binnen de wettelijk bepaalde termijn tot uitspraak 
gegeven werd (1). (1) Zie cass., 17 april 1991, AR 9024, AC 1990-91, nr 430, 838.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Inzage van het dossier

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

Wanneer de inverdenkinggestelde een memorie neerlegt binnen de termijn van vijf dagen na de datum van 
het cassatieberoep tegen een arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis, kan hij niet beweren dat zijn 
recht van verdediging is miskend, op de enige grond dat hij van het dossier niet heeft kunnen kennisnemen op 
de griffie van het Hof van Cassatie zodra de termijn voor de overzending ervan verstreken was.
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Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Cassatieberoep - Dossier - Overzending aan de griffie van het Hof - Termijn - Niet-
naleving - Neerlegging van een memorie

- Art. 31, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat de overzending, overeenkomstig artikel  482 Sv., van de processtukken aan de 
eerste voorzitter van een hof van beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een 
debat op tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Voorrecht van rechtsmacht - Recht op een eerlijk proces

17 oktober 2001P.01.1333.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de 
enige omstandigheid dat het openbaar ministerie een persconferentie heeft gegeven die een zekere 
ruchtbaarheid aan de zaak van de verdachte heeft gegeven (1). (1) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. 2921, nr. 260.

Strafzaken - Begrip - Persconferentie van het openbaar ministerie

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

26 september 2001P.01.0733.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op een eerlijk proces, vastgelegd 
in artikel  6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de strafrechter niet zelf 
getracht heeft het gebrek aan bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen (1). (1) Zie 
Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, en 26 mei 1999, A.R. P.99.0096.F, nrs. 74 en 311.

Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Gebrek aan bewijzen - Aanvullend onderzoek - Initiatief van de rechter

19 september 2001P.01.1274.F AC nr. ...

De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van inbeschuldigingstelling, kan geen 
schending van artikel  5.4 E.V.R.M. of een miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het 
vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter 
aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog 
op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. 
P.97.1650.F, nr. 581.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Geen voeging van de stukken

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 september 2001P.01.1123.N AC nr. ...

Artikel 6.3.c EVRM, dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, is niet 
toepasselijk in het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking 
van de Regering was gesteld.

Strafzaken - Terbeschikkingstelling van de regering - Internering - Beslissing van de minister van Justitie - EVRM - Artikel 6, § 
3.c - Toepasselijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...
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Het in het statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bedoelde recht van verdediging van de 
verdachte, die van volkenmoord en medeplichtigheid aan volkenmoord wordt beschuldigd, wordt niet 
miskend, aangezien hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen omdat hij hoger beroep heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij een door het Internationaal Straftribunaal voor 
Ruanda uitgevaardigd internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar is verklaard, en hij daarbij m.n. de 
vorderingen van het O.M. heeft kunnen tegenspreken of te dien einde een verdaging heeft kunnen vorderen 
(1). (1) Zie Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nr. 392.

Strafzaken - Rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbevel - Onderzoeksgerechten

31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...

Een onjuiste motivering levert geen miskenning op van het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
(1). (1) Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr. ... .

Strafzaken - Redenen van de vonnissen en arresten - Op conclusie - Foutieve motivering

31 juli 2001P.01.1079.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer de 
verdachte een verdaging van de zaak wenst binnen de grenzen van de termijn van vijftien dagen, bedoeld in 
artikel  30, § 3, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, om nieuwe stukken te raadplegen die bij het dossier zijn 
gevoegd, en het vóór het verstrijken van die termijn en zonder te hebben vastgesteld dat de kamer niet vóór 
het verstrijken van die termijn zitting kon houden, beslist dat de verdachte in zijn recht van verdediging is 
"hersteld" zonder de zaak te hebben verdaagd.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Neerlegging van nieuwe 
stukken - Vordering tot uitstel met het oog op de inzage van die stukken zonder afstand van de termijn om uitspraak te 
doen - Verwerping

- Artt. 30, § 3, derde lid, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 juli 2001P.01.0791.F AC nr. ...

Daar de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen noch de kwalificatie 
noch de straf wijzigt m.b.t. de schending van het oude artikel  380bis § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw., wordt het 
recht van verdediging van de beklaagde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich 
te verdedigen op grond van het nieuwe artikel  380 § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw (1). (1)  Zie Cass., 14 feb. 2001, 
A.R. P.00.1350.F, nr. ... .

Strafzaken - Wijziging van de nummering van de wetsbepaling - Aanpassing van de straf

- Art. 380, § 1, 4°, en § 3, 1° en 2° Strafwetboek

- Art. 14 Wet 28 dec. 2000

24 juli 2001P.01.0963.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten die inzake voorlopige 
hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceert dat de verdachte, 
voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te 
doen, het recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg uitspraak 
moet doen (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - 
Gegrondheid

- Art. 149 Grondwet 1994

27 juni 2001P.01.0743.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat de 
verdachte ingesteld heeft tegen de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, die geweigerd heeft 
aanvullende onderzoeksopdrachten te doen verrichten, kan op zich het recht van verdediging van de 
verdachte niet miskennen, aangezien hij tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging de 
onderzoeksrechter heeft kunnen vragen om dergelijke opdrachten te verrichten.

Strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Aanvullende opdrachten - Raadkamer - Weigering - Hoger beroep van de 
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet gegrond hoger beroep

- Art. 127, vierde lid Wetboek van Strafvordering
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13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

Strafzaken - Voorrecht van rechtsmacht

Het stelsel dat de strafwet inricht t.a.v. de personen die voorrecht van rechtsmacht genieten, ontzegt hen het 
recht niet om aanvullende onderzoeksopdrachten te vorderen of voor de bodemrechter alle nuttige 
verweermiddelen aan te voeren.

Strafzaken - Voorrecht van rechtsmacht

- Artt. 479 en 482 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2001P.01.0613.F AC nr. ...

Alleen op grond dat geen enkel onderzoek is bevolen naar de persoonlijkheid van de minderjarige en het 
milieu waarin hij is grootgebracht, kan die minderjarige geen miskenning van zijn recht van verdediging 
aanvoeren, aangezien die minderjarige elk gegeven m.b.t. zijn persoonlijkheid en het milieu waarin hij is 
grootgebracht voor de jeugdrechtbank heeft kunnen aanvoeren.

Strafzaken - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Miskenning

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, AC, 2001, nr...

Strafzaken - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Miskenning

5 juni 2001P.01.0556.N AC nr. ...

Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6, lid 1, EVRM moet worden nagegaan 
of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; uit de omstandigheid dat de beklaagde onder 
meer is veroordeeld op grond van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden of andere personen 
die voor dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, kan op zich niet worden afgeleid dat deze beklaagde tegen 
wie de aldus verkregen verklaringen worden aangewend, geen recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat 
zijn recht van verdediging is miskend, wanneer blijkt dat hij voor het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft 
gehad om vrij tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de twijfel eraan 
te doen gelden (1). (1) Zie cass., 23 jan. 1991, AR 8732, nr 274; 11 maart 1992, AR 9477, nr 362; 1 feb. 1995, 
AR P.94.1545.F, nr 62; 1 okt. 1997, AR P.97.0555.F, nr 379; 16 juni 1999, AR P.98.0738.F, nr 362.

Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Eerlijk proces - Verklaringen onder ede afgelegd door gewezen 
medebeklaagden of andere personen die voor dezelfde feiten werden veroordeeld - Mogelijkheid tot tegenspraak - 
Toepassing

29 mei 2001P.01.0189.N AC nr. ...

De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de processen-verbaal waarin de inhoud van door 
middel van telefoontaps in het buitenland opgenomen telefoongesprekken zijn weergegeven; de 
omstandigheid dat de geluidsbanden waarop deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer 
bestaan, verhindert de uitoefening van het recht van verdediging door de beklaagde niet, daar hij de inhoud 
van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door alle middelen kan aanvechten (1). (1) 
Zie cass. 30 mei 1995, A.R. P.94.1098.N, nr 265.

Strafzaken - Bewijs - Processen-verbaal waarin de inhoud van door middel van telefoontaps opgenomen telefoongesprekken 
zijn weergegeven - Niet meer bestaande geluidsbanden

23 mei 2001P.01.0218.F AC nr. ...

Art. 182 Sv. bepaalt alleen dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt en kenmerkt zo moet 
omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk is voor de beklaagde en het recht van verdediging 
verzekerd wordt (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.

Strafzaken - Beklaagde - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

Hoewel het recht van verdediging vereist dat de beklaagde voldoende ingelicht dient te worden over de hem 
ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit een 
dagvaarding of een beschikking tot verwijzing ; die inlichting kan ook, en m.n., gegeven worden aan de hand 
van de stukken van het strafdossier, waarvan eiser heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor de rechter 
zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen (1). (1) Zie Cass., 28 juni 1994, A.R. P.94.0503.N, nr. 
335.
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Strafzaken - Beklaagde ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van verdediging 
eerbiedigt ; de miskenning ervan valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde 
alleen in hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie (1). (1) Zie Cass., 
25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500 ; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21 ; 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, 
nr. 389.

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging

De evocatie van de zaak krachtens artikel  215 Sv., waarvan de draagwijdte niet beperkt is, vormt voor de 
appèlrechter een wettelijke verplichting die het gevolg is van de vernietiging van de beroepen beslissing, die 
gegrond is op gegevens die de partijen hebben kunnen tegenspreken (1) ; de appèlrechter moet de beklaagde 
bijgevolg niet op de hoogte brengen van de evocatie en zijn recht van verdediging wordt niet miskend. (1) Zie 
Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0420.F, nr. 365.

Strafzaken - Hoger beroep - Evocatie - Begrip

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., moet worden onderzocht 
of de zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces ; aangezien de beklaagde, voor het vonnisgerecht, 
de door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat 
zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass., 1 
okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379 ; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nrs. 362 en 
392.

Strafzaken - Eerlijk proces - Begrip - Gegevens aangebracht door het openbaar ministerie

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M. valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de 
onderzoeksrechter is verhoord (1). (1) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.

Strafzaken - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor door de onderzoeksrechter

9 mei 2001P.01.0674.F AC nr. ...

De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte miskent het 
recht van verdediging niet door het enige feit dat het verslag van de onderzoeksrechter niet objectief zou zijn 
geweest, aangezien de verdachte de mogelijkheid heeft gehad om dat verslag van de onderzoeksrechter voor 
de raadkamer tegen te spreken (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379 ; 28 april 1999, A.R. 
P.99.0315.F, nr. 246.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Rechtspleging - Verslag van de onderzoeksrechter - 
Objectiviteit

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

Strafzaken - Uitlevering - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...
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De raadkamer kan, op het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking van de 
raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, die beslissing tenietdoen en de verdachte, bij 
wege van nieuwe beschikkingen, naar de correctionele rechtbank verwijzen ; alleen uit de omstandigheid dat 
de verdachte die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en hiertegen bijgevolg geen bijzonder 
middel heeft aangevoerd, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
worden afgeleid.

Strafzaken - Begrip - Raadkamer - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Conclusie van de verdachte - Geen bijzonder middel

18 april 2001P.01.0033.F AC nr. ...

De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen ; het staat aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op 
onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen 
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van verdediging en het recht 
op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast ; de kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid 
te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een 
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de door nietigheid 
aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het 
licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet 
naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 ; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr 382.

Strafzaken - Bewijsmiddel - Eed - Onwettigheid - Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

18 april 2001P.01.0381.F AC nr. ...

De terbeschikkingstelling van het dossier van de vreemdeling en van zijn raadsman op de griffie van het hof 
van beroep is een vormvereiste dat ertoe strekt de eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen ; 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de tenuitvoerlegging beveelt van een door de 
buitenlandse overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding, miskent het recht van 
verdediging niet, nu de vreemdeling en zijn raadsman, die minder dan tien dagen voor hun verschijning op de 
hoogte zijn gebracht van de datum waarop de zaak is vastgesteld, geen conclusie hebben neergelegd waarin zij 
aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking zou zijn gesteld en niet blijkt dat zij de verdaging hebben 
gevraagd om een betere uitoefening van hun recht van verdediging te waarborgen (1). (1) Zie Cass., 22 juli 
1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1263), en de noot R.D. ; DEMANET G., Du rôle de la chambre du conseil et de la 
chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique, Rev. dr. pén., 1988, blz. 278 ; 
DECLERCQ R., Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, blz. 405, nr. 1035 ; DECLERCQ R., Beginselen van 
strafrechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 2399, en 1999, nr. 2604.

Strafzaken - Uitlevering - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Dossier ter beschikking gesteld

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

3 april 2001P.99.1131.N AC nr. ...

Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft gevraagd het laatst het woord 
te krijgen (1), noch dat hij verweer heeft gevoerd ten betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend 
vermag hij dit verweer niet voor het eerst voor het Hof te voeren. (1) Cass., 11 maart 1986, AR nr. 223, nr. 442.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Mogelijkheid voor beklaagde om het laatst het woord te krijgen - 
Cassatiemiddel

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

28 maart 2001P.00.1756.F AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enige feit dat de voorzitter van het 
hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel 
uitmaakten van de aan de beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl het 
verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld (1). (1) Zie Cass., 17 april 1996, A.R. P.96.0022.F, 
nr. 116 ; 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr. 90.

Strafzaken - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Intrinsieke verzwarende omstandigheden - 
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Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde - Weigering van de voorzitter

- Artt. 267, 268, 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

13 maart 2001P.00.1760.N AC nr. ...

Een herhaalde kwalificatiewijziging in de loop van de rechtspleging van de feiten die het voorwerp zijn van de 
strafvordering schendt het recht van verdediging niet (1). (1) Zie cass. 2 februari 1988, A.R. 1747, nr 333.

Strafzaken - Herkwalificering van de feiten in de loop van de rechtspleging

20 februari 2001P.99.0590.N AC nr. ...

De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de dagvaarding wordt 
aangeduid verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij 
al dan niet bewezen zal verklaren, mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk 
het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie R. Declercq, 
Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in L. Dupont en B. Spriet (eds.) Strafrecht voor rechtspractici-IV, 
Acco Leuven/Amersfoort, 178 (191, voetnoot 51).

Strafzaken - Dagvaarding - Meerdere misdrijfomschrijvingen voor hetzelfde feit - Bewezen verklaarde telastlegging - 
Verwittiging van beklaagde door rechter

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het 
opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop 
moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden 
niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te preciseren (1). (1) Zie Cass., 8 
feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. Zie P. MORLET, "Changement de 
qualification - Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén., 1990, blz. 561; R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de 
strafrechtspleging", in Strafrecht voor rechtspratici - IV (Acco, 1991), blz. 179.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M. valt niet af te leiden uit de 
omstandigheid alleen dat de strafrechter beslist het debat niet te heropenen (1). (1) Cass., 14 nov. 1995, A.R. 
P.94.1194.N, nr. 496; zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.

Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

31 januari 2001P.01.0127.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend, wanneer het O.M. hoger beroep heeft ingesteld tegen de 
beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling van de verdachte, die beslissing aan de verdachte niet is 
betekend, aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van het O.M. alleen, recht kan 
doen op de grieven van de verdachte.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Beschikking - Geen betekening - 
Hoger beroep van het openbaar ministerie

- Artt. 30 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 december 2000P.00.1660.F AC nr. ...
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De verplichting om aan de verdachte een afschrift van de processen-verbaal van zijn verhoren af te geven, 
zodra hem een aanhoudingsbevel is betekend, is bedoeld om de verdachte toe te laten zijn verdediging beter 
voor te bereiden, zijn advocaat in te lichten en een eventueel debat op tegenspraak vóór zijn eerste 
verschijning voor de raadkamer mogelijk te maken ; dat vormvereiste is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, daar de straf op de niet-naleving ervan afhangt van de mate waarin het recht van verdediging 
daadwerkelijk kon worden uitgeoefend (1). (1) Zie het Verslag uitgebracht namens de Senaatscommissie voor 
de Justitie door de h. ARTS, Gedr. St. Senaat, 1988-89, nr. 658-2, blz. 74. Er werd uitdrukkelijk gevraagd hoe de 
schending van artikel  18, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, zou worden gestraft. Er werd geantwoord "dat 
wanneer die bepalingen zouden worden voorgeschreven op straffe van nietigheid, het risico bestaat dat de 
verdachte, bij de kleinste vergetelheid, vrijkomt. Maar bij niet-naleving van artikel 18, § 2, kunnen evenwel de 
rechten van de verdediging geschonden zijn. In dat geval staat er wel een sanctie op de niet-naleving van dit 
artikel". Zie Cass., 15 dec. 1998, R.W., 1998-99, blz. 1389, opm. VANDEPLAS, A. Uit voornoemd verslag (blz. 72 
en 73), blijkt tevens dat "die mededeling nodig is om de regelmatigheid van de aanhouding binnen het kader 
van de wettelijke termijnen vast te stellen en dat het geen zin heeft om te verwijzen naar het inzagerecht van 
het dossier voor de raadkamer, nu dat in voorkomend geval pas vijf dagen later plaatsvindt". Tevens wordt 
vermeld "dat men geopteerd heeft voor een eventueel contradictoir debat, voor de onderzoeksrechter, tussen 
het parket enerzijds en de verdachte en zijn raadsman anderzijds, tijdens de vijf dagen na het bevel tot 
aanhouding, waarbij de onderzoeksrechter op grond van dit debat autonoom kan beslissen om het bevel op te 
heffen. Zulk debat is pas mogelijk als de verdediging ook kennis heeft van de verklaringen die zijn afgelegd 
voor de agenten van de openbare macht". Het voormelde arrest van 15 dec. 1998 beslist dat het recht van 
verdediging niet is miskend, daar uit de conclusie van de verdachte blijkt dat het volledige dossier reeds ten 
tijde van het eerste contact tussen hem en zijn raadsman ter inzage op de griffie lag. In de zaak waarover het 
geannoteerde arrest uitspraak doet, blijkt uit de conclusie van de verdachte dat deze alleen erover heeft 
geklaagd dat hij zijn verdediging voor de raadkamer niet geldig heeft kunnen voorbereiden, toen zijn advocaat 
hem in de gevangenis is komen bezoeken, hoewel het volledige dossier binnen de wettelijke termijn aan de 
verdediging ter inzage was gesteld, zoals de kamer van inbeschuldigingstelling had vastgesteld.

Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Afschrift van de processen-verbaal van verhoor van de verdachte - Afgifte aan de 
verdachte - Verzuim

- Art. 18, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

De rechter is niet verplicht een heropening van de debatten te bevelen wanneer na sluiting ervan een stuk 
wordt neergelegd dat niet van aard is om een invloed uit te oefenen op zijn oordeel en het recht van 
verdediging wordt hierdoor niet miskend (1). (1) Cass., 11 sept. 1991, AR 9336, nr. 16.

Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van de debatten - Nieuw stuk - Neerlegging - Heropening van de debatten - 
Verplichting van de rechter

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

29 november 2000P.00.1098.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een aantal in de bewezen verklaarde telastlegging bedoelde 
overtuigingsstukken zich tijdens het debat voor het strafgerecht niet meer op de griffie bevinden, zodat zij er 
niet konden worden voorgelegd, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de beklaagde 
geschonden werd of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces, aangezien die stukken, bij hun 
inbeslagneming, nauwkeurig zijn beschreven in een bij het dossier gevoegde inventaris en de partijen er vrij 
tegenspraak over hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 8 mei 1996, A.R. P.96.0414.F, nr. 161 ; 18 juli 2000, 
A.R. P.00.0742.N, nr. ... .

Strafzaken - Overtuigingsstukken - Afwezigheid tijdens het debat

15 november 2000P.00.1357.F AC nr. ...

Op de voorziening die de procureur-generaal instelt met toepassing van artikel  441 Sv., vernietigt het Hof 
zonder verwijzing het vonnis dat het recht van verdediging van de beklaagde miskent door hem bij verstek te 
veroordelen, wanneer de dagvaarding om voor het strafgerecht te verschijnen bij vergissing is betekend aan 
een andere persoon dan de beklaagde, en laatstgenoemde pas na de datum van de rechtszitting van die 
dagvaarding heeft kennisgenomen (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1966 (AC, 1967, 123) ; 30 juni 1999, A.R. 
P.99.0814.F, nr. 411 ; 6 juni 2000, A.R. P.00.0584.N, nr. ... .

Strafzaken - Dagvaarding - Betekening - Exploot - Identiteit van de beklaagde - Dwaling - Veroordeling bij verstek
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- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2000P.00.1280.N AC nr. ...

Een miskenning van het recht van artikel 6, derde lid, a, EVRM van eenieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, om onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden 
gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, tast op zich de regelmatigheid 
van de strafrechtelijke veroordeling niet aan, wanneer de strafrechter, naar de regels van het interne recht, 
oordeelt dat een latere kennisgeving of precisering van de beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht 
van verdediging van de beklaagde niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft toegelaten zijn recht van 
verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie cass. 28 juni 1994, AR P.94.0503.N, nr 335.

Strafzaken - Kennisgeving van de beschuldiging - Latere precisering - Regelmatigheid van de strafrechtelijke veroordeling

Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel bepaald, maar niet voldoende 
precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn recht van verdediging, van de precisering ervan kennis 
worden gegeven en moet de rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods 
door de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de rechter kunnen de 
kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering kan zelfs voor het eerst in hoger beroep 
geschieden (1). (1) Zie cass. 28 juni 1994, AR P.94.0503.N, nr 335.

Strafzaken - Beklaagde - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving van de feiten - Precisering van de feiten

Strafzaken - Beklaagde - Dagvaarding - Omschrijving van de feiten - Precisering van de feiten

17 oktober 2000P.98.1342.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een beklaagde regelmatig wordt verwittigd van een eventuele heromschrijving van een 
hem telastgelegde feit belet niet dat de rechter de beklaagde vermag te veroordelen op grond van de 
oorspronkelijke eraan gegeven omschrijving (1). (1) Cass., 30 sept. 1980, nr 71 en de voetnoot get. R.A.D.

Strafzaken - Herkwalificatie - Verweer over de oorspronkelijke kwalificatie

10 oktober 2000P.98.1561.N AC nr. ...

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, na het sluiten van het debat en voor 
de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, aan de rechter stukken werden overgelegd, waarvan 
niet blijkt dat hij ze ofwel uit het debat heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft 
onderworpen, is het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat steunen op 
stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; het vernietigt dientengevolge de 
bestreden beslissing (1). (1) Zie cass., 19 nov. 1980, AC 1980-81, 308; 28 februari 1989, AR 2800, nr. 366; 13 
nov. 1991, AR 9326, nr. 141; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2de editie 1999, nr. 1041, p. 
468.

Strafzaken - Verzoek tot heropening van de debatten - Stuk overgelegd aan de rechter na het sluiten van de debatten en 
voor de uitspraak - Geen bewijs dat de rechter het stuk uit de debatten heeft geweerd of aan de tegenspraak van de 
partijen heeft onderworpen

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

19 september 2000P.98.0657.N AC nr. ...

Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet onder eed als getuige in zijn 
eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen verzoek (1). (1) Cass., 20 juni 2000, AR P.98.0965.N, 
nr....

Strafzaken - Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door strafrechter

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...
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Het hof van beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het beslist dat de raadsman van de 
verdachte hem tijdens de behandeling van de zaak niet mag vertegenwoordigen, na te hebben vastgesteld dat 
eiser een verklaring heeft ondertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet voor de raadkamer wenste te 
verschijnen, zonder aan te geven waarom hij weigerde te verschijnen, dat de raadsman van eiser gevraagd 
heeft hem te vertegenwoordigen en tegelijkertijd opgemerkt heeft dat hij niet kon verantwoorden waarom de 
verdachte niet wenste te verschijnen, dat het O.M. erop gewezen heeft dat bijzondere maatregelen waren 
genomen om de beveiligde overbrenging van de verdachte te verzekeren en dat de raadsman van de 
verdachte geweigerd heeft het voorstel van het hof van beroep te aanvaarden om de zaak naar de 
eerstvolgende, passende rechtszitting te verdagen teneinde de verdachte toe te laten met alle waarborgen 
voor zijn veiligheid te verschijnen, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiser in de onmogelijkheid verkeerde om op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling te 
verschijnen, noch dat hij de mogelijkheid heeft benut om zelf of door tussenkomst van zijn raadsman op 
regelmatige wijze te verzoeken de behandeling van de zaak uit te stellen (1). (1) Zie cass., 17 dec. 1996, A.R. 
P.96.1591.N, nr. 514.

Strafzaken - Verdachte - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Advocaat - 
Vertegenwoordiging niet toegelaten - Toepassing

18 juli 2000P.00.0742.N AC nr. ...

De overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd zijn op de griffie, al naar het geval hetzij van de 
politierechtbank of de correctionele rechtbank, hetzij van het gerecht dat van de zaak kennis neemt in hoger 
beroep, maken deel uit van het strafdossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de 
tegenspraak van de partijen onderworpen (1). (1) Betreffende de wet op de voorlopige hechtenis, zie Cass., 24 
dec. 1996, AR nr. P.96.1620.N, nr. 527.

Strafzaken - Strafdossier - Overtuigingsstukken - Plaats waar zij neergelegd zijn

27 juni 2000P.98.1147.N AC nr. ...

In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem gebleven getuige niet als 
bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden aangewend bij de vorming van de innerlijke 
overtuiging van de rechter, kan evenwel geen schending van artikel  6 EVRM, noch miskenning van het recht 
van verdediging worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond, niet 
alleen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de overige hem reglematig 
overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewjswaarde beoordeelt, zoals de verklaringen van een 
medebeklaagde en van wel met naam gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en 
materiële feitelijke gegevens eigen aan de zaak (1). (1) zie Cass., 12 mei 1998, AR nr. P.96.0263.N, nr.240.

Strafzaken - Bewijs - Getuige - Anonieme getuige - Inlichtingen verstrekt aan politieambtenaar - Bewijswaarde

27 juni 2000P.00.0946.N AC nr. ...

De Wet Voorlopige Hechtenis, het EVRM en het recht van verdediging vereisen, noch dat de verdachte 
persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarop het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige 
hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter gelegenheid 
van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzen, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR nr. P.99.0954.N, nr. 415.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Bericht nopens de rechtszitting aan verdachte - Inzage van dossier door verdachte - Vereiste

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 juni 2000P.99.1285.F AC nr. ...

Wanneer de voorzitter van de raadkamer, in het kader van de hem voorgelegde zaak, vroeger als 
onderzoeksrechter is opgetreden, zonder zelf een onderzoek te hebben verricht, maar om daden te verrichten 
die hem niet ertoe hebben kunnen aanzetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen, kan die 
omstandigheid geen gewettigde twijfel wekken omtrent de geschiktheid van de raadkamer om op onpartijdige 
wijze uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging ; uit die omstandigheid alleen kan niet worden 
afgeleid dat de beklaagde geen recht op een eerlijk proces heeft gehad of dat zijn recht van verdediging werd 
geschonden (1). (1) Zie Cass., 11 sept. 1985, A.R. 4232, nr. 15; 19 mei 1987, A.R. 864, nr. 553.

P. 1904/30476-9-2016



Strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Onpartijdigheid van de rechter - Raadkamer - Voorzitter - Magistraat die als 
onderzoeksrechter is opgetreden

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun juiste kwalificatie te 
geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten 
dezelfde zijn als die waarop de vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat (1). (1) Zie Cass., 2 feb. 1988, A.R. 
1747, nr. 333; 8 feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21; 3 maart 1999, A.R. 
P.98.1042.F, nr. 126.

Strafzaken - Kwalificatie - Wijziging

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 juni 2000P.00.0665.F AC nr. ...

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt het recht van verdediging niet wanneer zij de 
invrijheidstelling van de veroordeelde herroept zonder hem te hebben verhoord, als uit de processtukken blijkt 
dat de veroordeelde regelmatig op de rechtszitting van de commissie is gedagvaard, dat hij zijn advocaat niet 
heeft belast hem er te vertegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt een verzoek, dat ertoe strekte het 
dossier naar een andere commissie tot voorwaardelijke invrijheidstelling te sturen, door tussenkomst van die 
advocaat aan de commissie over te zenden.

Strafzaken - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Commissie - Verhoor van de veroordeelde - Verzuim

- Art. 10, § 3 Wet 5 maart 1998

13 juni 2000P.00.0788.N AC nr. ...

Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer 
deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of 
verplichtingen tot voorwerp heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel tot aanhouding 
uitgevaardigd door een buitenlandse overheid (1). (1) Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr 349.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding - Artikel 6, E.V.R.M.

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot uitlevering in België 
aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b 
van het Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van 
verdediging tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat door een 
buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze 
verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn 
aan de regelmatigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding.

Strafzaken - Uitlevering - Internationale Verdragen - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - Artikel 36b - 
Consulaire bijstand - Verbinding en contact met onderdanen van de zendstaat - Aangehouden vreemdeling - In 
kennisstelling van zijn rechten - Verplichting van de verblijfstaat - Verzuim - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring 
van een vreemd aanhoudingsbevel - Toepassing

- Art. 36b Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

6 juni 2000P.98.0461.N AC nr. ...

Een krachtens een wetsbepaling opgelegde verplichting tot het tonen van documenten miskent het recht van 
verdediging niet en verplicht evenmin de betrokkene zijn onschuld aan te tonen.

Strafzaken - Verplichting tot het tonen van documenten

16 mei 2000P.97.0782.N AC nr. ...
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Een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijving van de telastlegging nog 
voor de behandeling in hoger beroep brengt een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de beklaagde 
met zich mee; de omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt door de appelrechters omdat de 
beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze herkwalificatie werd verwittigd, doet 
hieraan niets af (1). (1) Zie Cass., 28 jan. 1997, A.R. nr. P.96.0039.N, nr. 51; 25 nov. 1997, A.R. nr. P. 95.1350.N, 
nr. 500 en 13 jan. 1999, A.R. nr. P.98.1521.F, nr. 21.

Strafzaken - Strafvordering - Rechtbanken - Heromschrijving van telastlegging - Vereisten

9 mei 2000P.98.0937.N AC nr. ...

In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft geduurd, het mondeling karakter 
van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (1) (1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.0613.N, nr. 16; 
12 maart 1996, A.R. nr. P.94.1281.N, nr.96; 30 sept. 1997, A.R. nr. P.96.0489.N, nr. 375 en 10 febr. 1999, A.R. 
nr. P.98.1137.F, nr.77.

Strafzaken - Vonnissen en arresten - Duur van beraad

- Artt. 190 en 209 Wetboek van Strafvordering

19 april 2000P.00.0009.F AC nr. ...

Miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces 
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de rechter het verzoek van de beklaagde om alle, 
tijdens het onderzoek in beslag genomen overtuigingstukken op de rechtszitting voor te leggen, heeft 
verworpen, als de rechter vastgesteld heeft dat de gevraagde maatregel niet noodzakelijk is voor de 
ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet zijn beschreven in een inventaris, 
die bij het dossier is gevoegd en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Vonnisgerechten - rechtszitting - Verzoek van de beklaagde om alle in beslag genomen overtuigingstukken over 
te leggen - Verwerping - Eerlijk proces

5 april 2000P.00.0250.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appèlrechters die, bij de bepaling van de straf die 
opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen 
zijn aan de persoonlijkheid van de veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij 
werkelijk leeft, kenbaar te maken.

Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering - Zwijgrecht - Miskenning

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na de ten laste van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben 
opgesomd, enerzijds, erop wijst dat die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te  verstrekken, 
en, anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de telastlegging bewezen is.

Strafzaken - Bewijs - Motivering - Zwijgrecht - Miskenning

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

Uit het feit alleen dat het O.M.,voor de aanvang van het debat voor de strafrechter, de partijen geen kennis 
heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, 
kan noch een schending van de artt. 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid.

Strafzaken - Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande 
kennisgeving aan de partijen

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

16 februari 2000P.99.1526.F AC nr. ...
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Wanneer de rechter alleen een verschrijving in de telastlegging verbetert, die de beklaagde in zijn conclusie 
overigens ter sprake had kunnen brengen, aangezien hij over het strafdossier beschikte om zijn verdediging 
voor te bereiden, wijzigt de rechter de omschrijving van de feiten niet en miskent hij het recht van verdediging 
van de beklaagde niet.

Strafzaken - Strafvordering - Misdrijf - Element van de omschrijving - Fout - Verbetering

15 februari 2000P.98.0471.N AC nr. ...

Nu het aan het openbaar ministerie toekomt te beslissen of stukken uit een ander strafdossier bij het debat 
worden gevoegd valt geen miskenning van het recht van verdediging noch een miskenning van de regels van 
behoorlijke procesvoering af te leiden uit de enkele omstandigheid dat stukken waarvan alleen beweerd wordt 
dat zij nodig zouden zijn, niet aan het dossier werden toegevoegd.

Strafzaken - Stukken uit een ander strafdossier - Voeging bij debat

5 januari 2000P.99.1085.F AC nr. ...

De strafrechter die, door een verschrijving, aan een stuk een nummer toekent dat in de inventaris van het 
strafdossier niet vermeld staat, miskent noch de bewijskracht van die akte noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, wanneer dat stuk, zelfs onder een andere verwijzing, in het dossier geklasseerd en 
geïnventariseerd werd, en de partijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Dossier - Inventaris van de stukken - Verschrijving - Bewijskracht

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verplicht de rechter niet om de denkwijze waarmee hij 
tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van  partijen te onderwerpen.

Strafzaken - Denkwijze van de rechter - Tegenspraak van de partijen

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De onwettigheid van een bewijsmiddel tast slechts dan het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met 
dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg geheel 
erop steunen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; het 
staat de kamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien 
onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de oorsprong liggen 
van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast.

Strafzaken - Bewijsmiddel - Onwettigheid - Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen miskenning van het recht van 
verdediging in en sluit zulks de mogelijkheid van een eerlijk proces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later voor de vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen 
worden en deze hun bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal hebben van de 
door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

24 november 1999P.99.1627.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de appèlrechters die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis bevelen, met name op grond dat uit de conclusie van de verdachte blijkt dat hij beslist te kwader 
trouw is en dat het besluit van een conclusie met een dergelijk uitgangspunt niet kan worden gevolgd.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Motivering

10 november 1999P.99.0689.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verplicht de rechter niet om de gedachtegang op grond 
waarvan hij tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen.

Strafzaken - Vonnisgerechten - Tegensprekelijk debat - Grenzen

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het feit dat de rechter zijn beslissing 
gegrond heeft op andere gegevens van het dossier dan de vorderingen en conclusies van het O.M. en van de 
burgerlijke partij, waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Strafzaken - Vonnisgerechten - Beslissing - Grondslag

3 november 1999P.99.0295.F AC nr. ...

De strafrechter miskent het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, wanneer hij de beklaagde 
het recht ontzegt om gebruik te maken van de inhoud van een getuigenis, die afgenomen werd in de loop van 
een onderzoek dat wegens een gebrek in de procedure is vernietigd, en die hij, tot staving van zijn verdediging, 
wil aanvoeren.

Strafzaken - Getuigenis - Gebrek in de procedure - Vernietigd onderzoek - Beklaagde - Gebruik

19 oktober 1999P.98.0177.N AC nr. ...

Alhoewel behorend tot het formele strafrecht, is een wijzigende wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in 
strafzaken waardoor het recht van verdediging wordt aangetast, slechts toepasselijk op feiten die na de 
inwerkingtreding van die bepaling zijn gepleegd.

Strafzaken - Wet tot wijziging van de regels inzake bewijsvoering in strafzaken - Weerlegbaar vermoeden - Artikel 67bis, 
Wegverkeerswet - Werking in de tijd - Toepassing

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

Uit de uitsluitende omstandigheid dat de rechter een partij bij ordemaatregel uit de zittingszaal verwijdert, 
waartoe hij de macht heeft, kan niet worden afgeleid dat hij hierdoor voortijdig zijn mening over de zaak geeft.

Strafzaken - Ordemaatregel - Verwijdering uit de zittingszaal - Toepassing

- Art. 758, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 september 1999P.98.1346.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat een proces-verbaal tot vaststelling van de overtredingen inzake douane en 
accijzen laattijdig werd opgesteld, houdt niet automatisch een miskenning van het recht van verdediging in; 
het staat aan de rechter daarover in feite te oordelen.

Strafzaken - Douane en accijnzen - Proces-verbaal tot vaststelling van de feiten - Proces-verbaal laattijdig opgesteld - 
Beoordeling door de feitenrechter - Toepassing
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- Art. 267 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

7 september 1999P.98.1251.N AC nr. ...

De daad van deelneming is slechts een van de modaliteiten van uitvoering van het misdrijf, hetgeen inhoudt 
dat de beklaagde verweer moet voeren tegen de telastlegging hetzij van rechtstreekse uitvoering van het 
misdrijf, hetzij van deelneming aan dat misdrijf.~

Strafzaken - Vervolging wegens deelneming aan misdrijf - Verweer van de beklaagde

- Art. 66 Strafwetboek

13 juli 1999P.99.0954.N AC nr. ...

Noch artikel  30 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 noch artikel  5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan 
de verdachte moet worden medegedeeld voor de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan, overeenkomstig 
artikel  21, § 3, of artikel  22, derde lid, van die wet, inzage heeft kunnen nemen voor de rechtszitting van de 
raadkamer, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; de eerbiediging van het recht van 
verdediging en inzonderheid de regel van het contradictoire debat in verband met deze nieuwe stukken wordt 
gewaarborgd door de kennisgeving aan de verdachte en zijn raadsman dat het dossier voor de rechtszitting ter 
inzage te hunner beschikking staat, zonder dat van het bestaan van nieuwe stukken melding moet worden 
gemaakt.~

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier aan de 
verdediging - Wijze van mededeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juni 1999P.99.0663.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat het O.M. verzuimd zou hebben de verdediging ervan op de hoogte te brengen dat de 
beklaagde door buitenlandse overheden was verhoord en dat er van dergelijke verhoren geen melding is 
gemaakt, kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat haar 
recht van verdediging is miskend, aangezien zij, voor de vonnisgerechten, de mogelijkheid heeft gehad om vrij 
tegenspraak te voeren over alle door het O.M.  tegen haar ingebrachte gegevens.

Strafzaken - Strafvordering - Gegevens aangebracht door het openbaar ministerie - Geen kennisgeving aan de verdediging

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

22 juni 1999P.99.0716.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces worden miskend 
door de rechter die het verzoek van de beklaagde om een getuige te horen afwijst zonder vast te stellen dat 
het horen van die getuige geen nut vertoont voor het vormen van zijn oordeel en zonder aan de beklaagde de 
mogelijkheid te bieden om de door hem gevraagde getuige op te roepen.

Strafzaken - Verzoek tot verhoor van een getuige - Afwijzing - Beoordeling door de rechter

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 juni 1999P.98.0738.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F., nr...~

Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak van het 
arrest - Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die tijdens de verwijzing deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling

Aangezien de beklaagde voor de vonnisgerechten ongehinderd tegenspraak heeft kunnen voeren over de door 
het O.M. en de burgerlijke partijen tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet aanvoeren dat hij geen recht 
heeft gehad op een eerlijk proces en evenmin dat zijn recht van verdediging is geschonden.~

Strafzaken - Vonnisgerechten - Eerlijk proces
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Wanneer een raadsheer, die bij beschikking van de voorzitter is aangewezen om een andere raadsheer te 
vervangen die wettig verhinderd is om de uitspraak bij te wonen van het arrest van het hof van beroep 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de beklaagde tegen de beschikking van de raadkamer, die 
hem naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, kan de loutere aanwezigheid van die magistraat ter 
zitting op het ogenblik van de uitspraak geen gewettigde verdenking wekken aangaande de geschiktheid van 
het hof van beroep om op onpartijdige wijze uitspraak te doen, aangezien hij niet heeft deelgenomen aan het 
beraad van het arrest; uit die omstandigheid alleen kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht 
heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M..~

Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak van het 
arrest - Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die tijdens de verwijzing deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

16 juni 1999P.99.0310.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt in feite, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, of er al dan niet grond 
bestaat om een deskundigenonderzoek te bevelen; schending van het recht van verdediging kan niet worden 
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter het door een partij gedane bewijsaanbod heeft 
verworpen, op grond dat het aangeboden bewijs niet noodzakelijk was om tot zijn overtuiging te komen.~

Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

De verwijzing naar de correctionele rechtbank zonder voeging van het administratief dossier van de Bijzondere 
Belastinginspectie laat de bevoegdheid van deze rechtbank om te oordelen over het eerlijk karakter van het 
proces in zijn geheel en bijaldien ook het recht van verdediging onverkort.~

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Geen voeging van het administratief 
dossier van de Bijzondere Belastinginstpectie

- Art. 130 Wetboek van Strafvordering

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De beklaagde heeft weliswaar het recht om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter 
staande wil houden, maar de rechter kan, bij de beoordeling van de mentaliteit van de beklaagde en met het 
oog op de bepaling van de strafmaat, rekening houden met diens houding jegens de getuigen en de 
slachtoffers tijdens het onderzoek.

Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering - Beklaagde - Gedrag t.a.v. de getuigen en de slachtoffers

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te 
horen; noch de artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch artikel  14.1 I.V.B.P.R., noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om een getuige à décharge onder 
eed te horen.~

Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 mei 1999P.98.0469.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat, in geval van verbetering door de appèlrechters van de tijdsbepaling 
van een misdrijf, zonder wijziging van de op de oorspronkelijke tenlastelegging vermelde begin- en einddatum, 
oordeelt dat het recht van verdediging is geëerbiedigd als de verdachte zich niet heeft kunnen vergissen 
nopens de hem ten laste gelegde feiten en daarover verweer voerde.

Strafzaken - Tenlastelegging - Misdrijf - Begin- en einddatum - Verbetering door de rechter

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...
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Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft geen betrekking op het openbaar 
ministerie. Miskenning van het recht van verdediging, met name de partijdigheid van een rechter, kan niet 
worden afgeleid uit het feit dat die rechter geoordeeld heeft dat een door een parketmagistraat ondertekende 
brief van meet af aan een namaking bleek te zijn, aangezien de aangeklaagde onwettigheid niet te wijten is 
aan de rechter zelf maar aan een magistraat van het openbaar ministerie.

Strafzaken - Miskenning

28 april 1999P.99.0315.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt niet miskend door de rechter die niet ingaat op de 
vordering om een aanvullende maatregel van onderzoek te verrichten, wanneer eiser alle door het O.M. tegen 
hem aangevoerde gegevens vrijelijk heeft kunnen tegenspreken.~

Strafzaken - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Verwerping - Voorwaarde

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk proces worden 
miskend door de omstandigheid alleen dat, naar aanleiding van de tussenvordering van de beschuldigde voor 
het hof van assisen betreffende uit het debat te weren stukken, de inhoud van die stukken besproken is in 
aanwezigheid van de gezworenen, wanneer die uit het debat geweerde stukken na het tussenarrest niet 
opnieuw in het debat zijn gebracht.

Strafzaken - Hof van assisen - Tussenvordering - Aanwezigheid van de gezworenen

27 april 1999P.97.0860.N AC nr. ...

De rechter heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een ander strafdossier bij de bij 
hem aanhangige strafzaak te voegen.

Strafzaken - Strafvordering - Voeging van dossier - Verzoek van de beklaagde - Rechtsmacht van de rechter - Openbaar 
ministerie

Het gebruik van een getuigenis afgelegd tijdens het vooronderzoek schendt op zich het recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces en op het laten ondervragen van getuigen niet, voor zover zijn recht van verdediging 
wordt geëerbiedigd;  dit is het geval wanneer de beklaagde voldoende de gelegenheid heeft gekregen om de 
getuigenis te betwisten en de getuige te ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de getuigenis afgelegd wordt, 
hetzij op een later tijdstip;  de omstandigheid dat deze getuige, op het ogenblik van de behandeling van de 
zaak ten gronde niet meer aan te treffen is en dan ook niet ter rechtszitting kan worden verhoord, levert op 
zich evenmin een schending op van het recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk proces.

Strafzaken - Strafvordering - Getuigen - Ondervraging tijdens het vooronderzoek - Onderzoek ter rechtszitting - Afwezigheid 
van de getuige

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

21 april 1999P.98.1589.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de feitenrechter een getuigenverklaring verwerpt op grond dat ze op 
bedrieglijke verstandhouding berust, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging worden afgeleid.~

Strafzaken - Getuigenverklaring - Bedrieglijke verstandhouding - Beoordeling door de rechter

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Het recht van verdediging van de vreemdeling wordt niet geschonden, wanneer zijn raadsman bij 
aangetekende brief van de griffier bericht heeft gekregen dat hij het dossier kan raadplegen op de griffie van 
het hof van beroep gedurende de twee werkdagen die aan de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling voorafgaan, zelfs als die vormvereiste voor de raadkamer niet is nageleefd.~

Strafzaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Inzage van het dossier - 
Bericht aan raadsman

- Art. 72, zesde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

23 maart 1999P.99.0387.N AC nr. ...
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Aan de verdachte en zijn raadsman, die voor de rechtszitting van de raadkamer de gelegenheid hadden 
gekregen van het volledig dossier van de rechtspleging inzage te nemen, en voor de rechtszitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling in kennis werden gesteld dat er nieuwe stukken waren waarvan hen ook de 
mogelijkheid werd geboden inzage te nemen bij middel van een verdaging binnen de termijn van artikel  30, § 
3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, moet niet opnieuw het gehele dossier ter inzage worden 
medegedeeld.~

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Mededeling van het dossier - Nieuwe stukken

- Artt. 21, § 3, en 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 maart 1999P.98.1339.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden 
aangevoerd.

Strafzaken - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

10 maart 1999P.98.0682.F AC nr. ...

Het vonnis dat weigert de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen, op grond dat de beklaagde een 
grondregel van het Wegverkeersreglement is blijven miskennen, zonder vast te stellen dat hij reeds eerder is 
veroordeeld wegens dezelfde telastlegging, miskent het recht van verdediging.~

Strafzaken - Weigering tot uitstel - Motivering

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt geschonden, als de appèlrechters, om het door de eerste rechter voor de 
straf van het verval van het recht tot sturen verleende uitstel ongedaan te maken, acht slaan op de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen aantonen.~

Strafzaken - Straf - Maatregel - Gewoon uitstel - Verval van het recht tot sturen - Motivering - Wijze waarop de beklaagde 
zijn onschuld heeft willen staande houden

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

3 maart 1999P.98.1042.F AC nr. ...

De omschrijving kan alleen op regelmatige wijze worden gewijzigd als er aan twee voorwaarden wordt 
voldaan, nl. als de door de rechter in aanmerking genomen feiten dezelfde feiten zijn als die, waarop de 
vervolging gegrond is en als de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren tegen de nieuwe 
omschrijving; dit is het geval, wanneer de burgerlijke partij een conclusie heeft neergelegd, waarin zij een 
dergelijke wijziging van de telastlegging heeft gevorderd, en de beklaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te dragen.

Strafzaken - Omschrijving - Wijziging - Voorwaarden - Burgerlijke partij - Conclusie

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 februari 1999P.98.0690.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de appèlrechters, die de verzwaring van de straf gronden op de 
omstandigheid dat de beklaagde voor zijn rechters het bestaan is blijven ontkennen van één van de gegevens 
die zij in aanmerking hadden genomen tot staving van hun overtuiging en hun beslissing dat hij schuldig was, 
en aldus de beklaagde straffen omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.98.1592.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwezen wordt zonder hem op de 
rechtszitting te hebben opgeroepen om aldaar gehoord te worden, miskent het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.~

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Regeling van de rechtspleging - Tegensprekelijk debat

- Artt. 127 en 135, § 3 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.99.0120.F AC nr. ...
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Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter, die de strafmaat verantwoordt door erop te wijzen 
dat de beklaagde verkiest zijn slachtoffer te bekladden in plaats van zijn daden te bekennen, en aldus de 
beklaagde straft omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

Miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op 
tegenspraak wordt verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen of een aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de 
feitenrechter tegenspraak hebben kunnen voeren over de vaststellingen van de deskundige en over de 
daarover gestelde vragen.~

Strafzaken - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek - Weigering aanvullend deskundigenonderzoek - 
Weigering om een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen - Tegensprekelijk debat over vaststellingen van 
deskundige en vorderingen

10 februari 1999P.98.1137.F AC nr. ...

De duur van een beraadslaging geeft op zichzelf geen aanwijzing van overschrijding van de redelijke termijn.~

Strafzaken - Redelijke termijn - Beraadslaging - Duur

3 februari 1999P.98.0985.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging en schending van artikel  6 E.V.R.M.  kunnen niet worden afgeleid 
uit de omstandigheid alleen dat de rechter zijn beslissing grondt op een getuigenis zonder rekening te houden 
met andere gegevens van het dossier, wanneer de beklaagde zijn middelen vrijelijk heeft kunnen voordragen 
over alle gegevens van dat dossier.

Strafzaken - Getuigenis - Andere gegevens - Beoordeling door de rechter

20 januari 1999P.98.0408.F AC nr. ...

Het vonnisgerecht eerbiedigt het recht van verdediging en handelt volgens de regels van een eerlijk proces, 
wanneer het zijn beslissing grondt op gegevens die geen verband houden met bepaalde stukken, die het uit 
het debat weert, maar niettemin beslist dat die stukken zelf in het dossier van de rechtspleging mogen blijven.

Strafzaken - Uit het debat geweerde stukken - Lot - Eerlijk proces - Eerbiediging

20 januari 1999P.98.0817.F AC nr. ...

Het niet aan de feitenrechter voorgelegde middel, afgeleid uit de miskenning van het recht van verdediging, 
doordat het openbaar ministerie, op de rechtszitting, naast de rechter heeft plaatsgenomen, is nieuw en 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Strafzaken - Openbaar ministerie - Zittingzaal - Plaats

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

Strafzaken - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht 
om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het 
recht van verdediging

Strafzaken - Bewijs - Strafvordering - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling 
mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging - Wettigheid

Het bewijs dat is verkregen door een handeling die niet verenigbaar is met de grondregelen van de 
strafrechtspleging of met de algemene rechtsbeginselen, en meer bepaald met de eerbiediging van het recht 
van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, is onwettig.~

Strafzaken - Bewijs - Strafvordering - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling 
mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging - Wettigheid
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Voor de rechtsvordering tot invordering van de ontdoken rechten mag het bestuur geen voordeel halen uit 
inlichtingen die, naar aanleiding van een onderzoek dat tot strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging, en meer bepaald van het recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling.~

Strafzaken - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht 
om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het 
recht van verdediging

- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

De omschrijving kan slechts op regelmatige wijze worden gewijzigd, als de beklaagde op de hoogte is gebracht 
van de wijziging of als hij tegen de nieuwe omschrijving verweer heeft gevoerd of heeft kunnen voeren.~

Strafzaken - Omschrijving - Wijziging

8 december 1998P.98.1375.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter beslist soeverein wie hij als deskundige benoemt; uit de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter een neuropsychiater gelast met het geestesonderzoek van de verdachte terwijl dezelfde 
deskundige voordien op verzoek van de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer aanwezig was op de plaats 
waar het slachtoffer werd aangetroffen kan geen miskenning van eisers recht van verdediging noch schending 
van artikel  6.1 E.V.R.M. worden afgeleid.~

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Deskundige - Twee opdrachten

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

De partijen hebben recht gehad op een eerlijk proces wanneer zij voor de vonnisgerechten vrij het 
deskundigenverslag hebben kunnen tegenspreken dat het O.M. tegen hen aanvoert, en zo nodig een 
aanvullend deskundigenonderzoek of de aanwijzing van een college van deskundigen hebben kunnen vragen.~

Strafzaken - Miskenning - Geneeskundig deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk karakter

10 november 1998P.98.1329.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel ten betoge dat wegens schending van artikel   
28quinquies, § 2, Sv., eisers recht van verdediging is miskend, zonder aan te voeren dat en op welke wijze die 
beweerde miskenning enige weerslag had op de wettigheid van de voorlopige hechtenis.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Miskenning van het recht van verdediging - Cassatiemiddel - Geen aanvoering dat er 
verband is met de wettigheid van de voorlopige hechtenis - Ontvankelijkheid van het middel

- Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 september 1998P.98.1133.F AC nr. ...

Alleen uit de vaststelling dat de beklaagde geen bijstand van een tolk heeft gekregen voor de 
onderzoeksrechter, waaraan hij dat niet formeel had gevraagd, ook al had hij dat wel gedaan tijdens een 
verhoor door de politie, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van verdediging of zijn rechten van de mens 
zijn geschonden, nu hij zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep een dergelijke bijstand heeft 
genoten.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Verhoor van de verdachte - Geen tolk

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Art. 182 Sv. bepaalt enkel dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt en kenmerkt derwijze 
moet omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en het recht van 
verdediging verzekerd wordt.~

Strafzaken - Dagvaarding - Beklaagde - Vereiste vermeldingen
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- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

24 augustus 1998P.98.1007.N AC nr. ...

Het recht van de beklaagde op een eerlijk proces impliceert dat hij vrij kiest op welke wijze hij voor de rechter 
zijn onschuld wil staande houden;  het houdt evenwel niet in dat hij om zijn misdrijven verborgen te houden 
strafbare feiten mag plegen, noch dat de strafrechter geen rekening mag houden, voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, met de wijze waarop hij gepoogd heeft zijn misdrijven voor de politie-
overheid verborgen te houden.

Strafzaken - Wijze waarop de beklaagde onschuld staande houdt - Verborgen houden van de gepleegde misdrijven door 
nieuwe strafbare feiten - Geestesgesteldheid van de beklaagde

3 juli 1998P.98.0874.F AC nr. ...

Schending van het recht van verdediging voor de Belgische onderzoeksgerechten kan niet worden afgeleid uit 
het feit alleen dat het hun voorgelegde dossier niet alle stukken bevat van de procedure, zoals zij is gevoerd in 
de vreemde Staat waarbij het verzoek tot uitlevering is aangebracht, aangezien voornoemde 
onderzoeksgerechten niet bevoegd zijn om de wettigheid van die procedure te toetsen.

Strafzaken - Rechtspleging - Voorlopige aanhouding - Onderzoeksgerechten - Uitlevering aan België - Buitenlandse staat - 
Onregelmatigheden

30 juni 1998P.98.0728.N AC nr. ...

Het recht van verdediging van de geïnterneerde wordt niet geschonden door de weigering van zijn raadsman 
om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, 
waarbij het verzoek om invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt afgewezen.

Strafzaken - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling - Afwijzing - Hoger beroep door 
advocaat van de geïnterneerde - Weigering

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

24 juni 1998P.97.1120.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt niet geschonden, wanneer de vaststellingen van 
de deskundige, die in de loop van het voorbereidend onderzoek is aangewezen, voor de feitenrechter aan de 
tegenspraak van de partijen wordt onderworpen.

Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Schending

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

De wetsbepaling die de verdachte niet elk daadwerkelijk rechtsmiddel ontneemt, maar hem het recht om dat 
rechtsmiddel aan te wenden na de eindbeslissing toekent, doet geen afbreuk aan de rechten die de verdachte 
geniet op grond van artikel 6 E.V.R.M. en doet evenmin afbreuk aan zijn recht van verdediging.~

Strafzaken - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Voorbarig rechtsmiddel vóór de eindbeslissing

13 mei 1998P.98.0149.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat de verschillende, aan de beklaagde ten laste gelegde feiten eerder een 
collectief misdrijf door eenheid van opzet dan een materiële samenloop van misdrijven vormen, moet hij de 
beklaagde daar niet vooraf kennis van geven, aangezien die beslissing geen wijziging van de omschrijving 
inhoudt.

Strafzaken - Strafvordering - Meerdere feiten - Eenheid van opzet - Wijziging van de omschrijving

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

21 april 1998P.96.0789.N AC nr. ...

De beklaagde die een beroep doet op het recht om een tweede analyse een van hem genomen bloedstaal te 
laten verrichten kan slechts dan de onmogelijkheid van aanwending van het resultaat ervan als een 
miskenning van zijn recht van verdediging inroepen, nadat hijzelf alle vereiste maatregelen heeft genomen om 
de concrete aanwendbaarheid ervan te benaarstigen door onder meer deze analyse tijdig aan te vragen en op 
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Strafzaken - Bloedstaal - Tweede analyse - Laattijdigheid - Ontoereikende benaarstiging

- Art. 44bis Wetboek van Strafvordering

- Artt. 7 en 9 KB 10 juni 1959

8 april 1998P.97.1692.F AC nr. ...

Noch het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging oplegt, noch artikel  6.3 
E.V.R.M. ontzeggen de feitenrechter het recht om over het verhoor van een getuige te beslissen.~

Strafzaken - Verzoek tot verhoor van een getuige - Beoordeling door de rechter

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door het feit dat het openbaar ministerie bij het Hof van 
Cassatie, wanneer het geen partij is in de zaak, zijn opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nu de partijen die 
vorderen voor het Hof, daarop ter zitting kunnen antwoorden vòòr het sluiten van de debatten.

Strafzaken - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge conclusies

11 februari 1998P.97.1372.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging valt niet af te leiden uit het feit dat de rechter zijn beslissing 
gegrond heeft op gegevens waarover de beklaagde geen conclusie heeft genomen maar die in het dossier 
voorkomen, zodat de beklaagde ze heeft kunnen tegenspreken.~

Strafzaken - Vonnis gegrond op gegevens die niet in de conclusies van de partijen zijn vermeld

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de rechter die het feit anders omschrijft, wanneer de 
beklaagde zijn verweermiddelen heeft kunnen voordragen en hij zulks daadwerkelijk heeft gedaan met 
betrekking tot het feit zoals het opnieuw is omschreven.

Strafzaken - Nieuwe omschrijving van de feiten - Beklaagde die zich heeft verdedigd

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M.  valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte nooit door de onderzoeksrechter is verhoord.

Strafzaken - Geen verhoor door de onderzoeksrechter

13 januari 1998P.97.1534.N AC nr. ...

Miskent het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging, de rechter die uit de debatten weert een 
wegens schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, Taalwet gerechtszaken, nietig proces-verbaal waarnaar een 
beklaagde voor zijn verdediging verwijst.~

Strafzaken - Inlichtingen ingeroepen voor de verdediging - Verwijzing naar nietig proces-verbaal - Proces-verbaal uit de 
debatten geweerd

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

30 december 1997P.97.1650.F AC nr. ...

Een verdachte, wiens hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de 
schending van artikel  5.4 E.V.R.M. noch de schending van zijn recht van verdediging aanvoeren op grond dat 
er in het dossier dat voor hem en zijn raadsman ter inzage is gelegd, een proces-verbaal zou ontbreken, nu uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer mondeling 
uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin dat hij verzocht heeft ofwel om die magistraat over het 
zogezegd ontbrekende proces-verbaal te ondervragen, ofwel om de zaak met het oog op de voeging en het 
onderzoek ervan te verdagen.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Proces-verbaal niet bij het dossier 
gevoegd

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...
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In geval van miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces tijdens het 
vooronderzoek, in de mate dat de uitoefening van deze rechten verenigbaar is met de wettelijke bepalingen 
inzake het vooronderzoek, vermag de rechter wettig te beoordelen of door die miskenning een eerlijk proces 
voor het vonnisgerecht onmogelijk wordt.

Strafzaken - Miskenning - Eerlijk proces

26 november 1997P.97.1027.F AC nr. ...

De beslissing van de appèlrechters over de straf is regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord, en miskent het recht van verdediging niet, wanneer zij steunt op de noodzaak om de beklaagde 
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek aan bereidheid om zich te 
beteren, alsook op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de herhaling 
ervan te voorkomen, maar niet verwijst naar de wijze waarop eiser zijn onschuld heeft willen staande houden, 
zelfs als het arrest verwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te 
stellen waaruit het afleidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn.

Strafzaken - Straf - Motivering - Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande houden - Gebrek aan 
bereidheid om zich te beteren - Ontkenningen

- Art. 149 Grondwet 1994

5 november 1997P.97.0890.F AC nr. ...

Noch het recht van verdediging, noch de artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M.  en de artt.  14.1 en 14.3, a en b, 
I.V.B.P.R.  worden geschonden door het arrest dat, zonder de beklaagde op de hoogte te brengen, één of meer 
overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel van het misdrijf onopzettelijke 
slagen en verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde waarvan dat 
arrest geen enkele veroordeling uitspreekt.

Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - 
Overtredingen van het Wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervolging

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

- Artt. 14.1 en 14.3, a en b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3, a en b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 november 1997P.95.0907.N AC nr. ...

De vervolgingen die wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen worden ingesteld, 
impliceren dat de beklaagde zijn verweermiddelen doet gelden tegen elke foutieve gedraging waardoor de 
slagen of verwondingen werden veroorzaakt, in voorkomend geval ook alle overtredingen van het 
Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen mede afzonderlijk ten laste werden gelegd of niet.

Strafzaken - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Verweermiddelen

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

Geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat artikel  205 Sv. 
aan het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van het beroep kennis moet nemen een langere 
termijn toekent dan deze binnen dewelke de beklaagde het rechtsmiddel van hoger beroep moet instellen.

Strafzaken - Hoger beroep - Openbaar ministerie - Beklaagde - Verschillende termijn

- Art. 205 Wetboek van Strafvordering

7 oktober 1997P.96.0628.N AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in hoofde van de beklaagde, die 
vervolgd wordt voor onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, als gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg overtredingen van het Wegverkeersreglement in aanmerking neemt, ongeacht of hiervoor ten laste 
van beklaagde afzonderlijke strafvervolging werd ingesteld.

Strafzaken - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Inbreuk op 
wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervolging

1 oktober 1997P.97.0555.F AC nr. ...
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Zodra de beschuldigde of de beklaagde voor het vonnisgerecht de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te 
voeren over de door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet beweren dat zijn recht van 
verdediging in dat opzicht is miskend.

Strafzaken - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Inbreuk op 
wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervolging

30 september 1997P.97.1177.N AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie worden 
aangevoerd.

Strafzaken - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

15 juli 1997P.97.0780.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, voor cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N (AC, 1997, nr ...)~

Strafzaken - Hof van assisen - Anonieme getuigen - Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - 
Verweermogelijkheden

Het tegensprekelijk karakter van het verhoor van de anonieme getuigen en van de rechtspleging voor het hof 
van assisen, alsmede het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging worden in principe 
geëerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het gerechtelijk onderzoek, en 
mogelijkheden tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de rechtszittingen van het hof van assisen, 
geboden worden.~

Strafzaken - Hof van assisen - Anonieme getuigen - Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - 
Verweermogelijkheden

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor de arresten ter rechtszitting te vertalen ten behoeve van de beklaagden die de 
taal van de rechtspleging niet spreken;  het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de 
artikelen 6, 3, a en e, E.V.R.M.  en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R.  hebben betrekking op de debatten voor de 
vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het vonnis of van het arrest.

Strafzaken - Recht op bijstand van een tolk - Uitspraak van een arrest - Toepassingsgebied

- Art. 14.3, a en f Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.3, a en 6.3, e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - levert geen miskenning van het recht van verdediging op.

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé

14 mei 1997P.97.0492.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een rechtspleging voor het hof van assisen een 
dossier heeft gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter kennis 
gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van verdediging of van het vermoeden 
van onschuld, nu de beschuldigde de tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd heeft kunnen 
tegenspreken en de zaak, in haar geheel, eerlijk is behandeld.

Strafzaken - Voeging van een ander dossier

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 april 1997P.97.0294.F AC nr. ...

Noch een miskenning van het recht van verdediging, noch een miskenning van het beginsel van het recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier, dat gerechtelijk de 
feiten vaststelt waarop de veroordeling van een in eer en rechten herstelde persoon gegrond was, 
samengevoegd werd met het dossier van de latere vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen 
om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd tegen te spreken.
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Strafzaken - Herstel in eer en rechten - Latere vervolging - Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid

- Art. 634 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

1 april 1997P.97.0414.F AC nr. ...

Wettig is de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grond van 
materiële gegevens die de onthullingen van een anonieme getuige bevestigen, zodat die onthullingen niet de 
enige aanwijzing vormen die in aanmerking is genomen.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Anonieme 
getuige

- Artt. 16 en 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Wanneer de partijen de mogelijkheid hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, 
kan geen schending van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een miskenning van het recht van verdediging worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat, door het teloorgaan van het onderzochte overtuigingsstuk tengevolge van 
het deskundigenonderzoek, de partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise uit te voeren.

Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Tegenexpertise - Onmogelijkheid

24 december 1996P.96.1620.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de in beslag genomen overtuigingsstukken zich moeten bevinden in het 
dossier dat met toepassing van artikel   22 Wet Voorlopige Hechtenis ter beschikking moet worden gehouden 
van de verdachte en van zijn raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door 
de procureur des Konings overeenkomstig artikel   30 van dezelfde wet worden bezorgd aan de procureur-
generaal bij het hof van beroep;  het komt toe aan de verdachte of zijn raadsman om de overlegging van de in 
beslag genomen overtuigingsstukken te verzoeken.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier door de verdachte en door zijn raadsman - Inhoud 
van het dossier - Overtuigingsstukken

17 december 1996P.96.1546.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord de beslissing van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis dat het recht van verdediging van de verdachte, wiens raadsman geen bericht kreeg van de 
dagstelling, niet is miskend, op grond van de vaststellingen dat de verdachte daarvan zelf tijdig bericht kreeg, 
dat het dossier gedurende de laatste werkdag voor de rechtszitting te zijner beschikking werd gehouden, dat 
zijn raadsman kennis had van het dossier en omstandige besluiten kon opmaken en dat deze raadsman, noch 
hijzelf een uitstel meenden te moeten vragen.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bericht aan raadsman - Afwezig

- Art. 21, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 november 1996P.96.1111.F AC nr. ...

De vervolgingen die uit hoofde van het misdrijf onvrijwillige doodslag zijn ingesteld, impliceren dat de 
beklaagde zijn verweermiddelen doet gelden tegen alle vormen van het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, het bestanddeel van voormeld misdrijf, die de doodslag kunnen hebben veroorzaakt.

Strafzaken - Slagen en verwondingen - Onopzettelijk doden - Verweermiddelen - Omvang

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

23 oktober 1996P.96.0493.F AC nr. ...

De rechter kan de door de partijen voorgedragen middelen ambtshalve aanvullen met een regelmatig in de 
debatten gebracht stuk waarvan eiser en zijn raadsman gebruik maken; door uit dat stuk het bestaan van een 
feitelijk gegeven af te leiden, ofschoon geen van de partijen dat heeft gedaan, miskent de rechter noch het 
beginsel van de rechtspleging op tegenspraak, noch het algemeen beginsel van het recht van de verdediging.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatig in de debatten gebracht stuk - Gevolgtrekking door de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek
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16 oktober 1996P.96.1278.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan de 
verdachte of aan zijn raadsman moet worden medegedeeld; de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt enkel dat 
bericht aan de raadsman van de verdachte moet worden gegeven; artikel  22, Wet Voorlopige Hechtenis, 
inzake het recht op inzage van het dossier is niet toepasselijk op de rechtspleging in hoger beroep.~

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Strafdossier - Mededeling van het dossier

- Artt. 22 en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het recht van verdediging van een verdachte die verschijnt om uitspraak te horen doen over de handhaving 
van zijn voorlopige hechtenis wordt niet geschonden als het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, die verdachte de mogelijkheid biedt van zijn dossier inzage te nemen door een 
verdaging toe te staan binnen de termijn van artikel  30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis. (Impliciet).
@@  CCCCCCCCC

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier

2 oktober 1996P.96.1256.F AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.~

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Artikel 6, E.V.R.M. - Toepassingsgebied

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een verdachte, wiens voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan 
noch de schending van artikel  5 E.V.R.M., noch de schending van zijn recht van verdediging of van het beginsel 
van de rechtspleging op tegenspraak afleiden uit het feit dat vijf processen-verbaal ontbreken in het ter inzage 
van de verdachte en diens raadslieden gelegde dossier wanneer, enerzijds, uit de regelmatig opgemaakte en 
niet van valsheid betichte inventaris van het dossier blijkt dat drie van die processen-verbaal in het dossier 
zaten ten tijde van de verschijning van de verdachte voor de raadkamer, en wanneer, anderzijds, de 
raadslieden van die verdachte van de twee overige processen-verbaal inzage hebben gekregen ten tijde van 
hun verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling, en, ten slotte, de raadslieden elke verdaging van 
de zaak naar een latere datum met het oog op de vervollediging van het dossier hebben geweigerd.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Geen voeging van bepaalde 
processen-verbaal

- Art. 124 KB 28 dec. 1950

- Art. 423 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 juli 1996P.96.1024.N AC nr. ...

De waarborg van de uitoefening van het recht van verdediging, kan, wat de handhaving van de voorlopige 
hechtenis betreft, op grond van feitelijke gegevens betreffende de organisatie van het onderzoek beoordeeld 
worden.~

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving

25 april 1996P.94.1560.N AC nr. ...

Elke strafzaak wordt ter rechtszitting onderzocht, ongeacht de partijen al dan niet aanwezig zijn.~

Strafzaken - Onderzoek ter rechtszitting - Afwezigheid van partijen

- Artt. 149, 152 en 186 Wetboek van Strafvordering

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het recht van verdediging kan, in 
strafzaken, niet worden afgeleid uit het feit dat de deskundige heeft deelgenomen aan het verhoor door de 
opsporingsambtenaren, inzage heeft gekregen van het dossier en na de neerlegging van zijn verslag afschrift 
heeft gekregen van de processen-verbaal van die ambtenaren.~

Strafzaken - Deskundige - Inzage van het dossier

Strafzaken - Deskundige - Verkrijgen van afschrift van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren

P. 1920/30476-9-2016



Strafzaken - Deskundige - Deelname aan het verhoor door de opsporingsambtenaren

Noch het recht van verdediging noch artikel  6, E.V.R.M. waarborgen het recht van een persoon om enkel op 
grond van een beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht, of het 
recht op rechtspraak in twee instanties.~

Strafzaken - Recht om enkel op grond van een beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een 
vonnisgerecht - Recht op uitspraak in twee instanties

Om te bepalen of de beklaagde en zijn raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hen werden gegeven zowel vóór als tijdens de rechtszittingen, en inzonderheid met het feit dat 
de overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn neergelegd, dat de deskundige de opdracht heeft gekregen om de 
door de verdediging gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan 
het verhoor door de verdediging was gevraagd.

Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een schending van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de beklaagde 
voor het eerst meer dan vijf jaar na de feiten is ondervraagd, wanneer het ingewikkeld karakter van de zaak de 
oorzaak ervan was dat hij niet te gepasten tijde, kort na de feiten, kon worden ondervraagd.~

Strafzaken - Ondervraging van de beklaagde verschillende jaren na de feiten

13 februari 1996P.94.1436.N AC nr. ...

De dagvaarding in strafzaken moet de overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;  het is voldoende dat de 
beklaagde met genoegzame zekerheid weet wat hem ten laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan 
voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld.~

Strafzaken - Dagvaarding - Vermelding van wat de beklaagde wordt ten laste gelegd - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Wanneer een minister die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, kritiek heeft op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de 
verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof na of het gebruik van die term de 
beschuldigde belet kennis te nemen van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig 
gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof dat het gebruik 
van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt.

Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding - Verwoording van de telastleggingen - Gebruik van de term "inzonderheid"

- Art. 103 Grondwet 1994

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn vordering meer tijd zou 
hebben gehad dan de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, 
ontneemt de beklaagde niet de waarborg op een eerlijk proces.~

Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de vordering - Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid tussen het 
openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak te verdagen onder aanvoering van het feit dat hij, 
gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt 
behandeld en op de complexiciteit van de zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te 
bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens die het aanwijst en rekening houdend met het feit 
dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn 
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet dient te worden verdaagd.~

Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994

17 januari 1996P.95.0930.F AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat het 
onderzoeksgerecht, bij de regeling van de procedure, in zijn antwoord op een conclusie waarin het feitelijk 
bestaan van voldoende bezwaren wordt aangevoerd, kan volstaan met de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren niet voorhanden zijn.~

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Buitenvervolgingstelling - Motivering

10 januari 1996P.95.1335.F AC nr. ...

De beschuldigde kan niet aanvoeren dat zijn recht van verdediging is geschonden door de door het O.M. voor 
het hof van assisen verdedigde stelling, als hij de gelegenheid heeft gehad om die stelling tijdens de debatten 
te betwisten.~

Strafzaken - Kritiek - Vordering van het openbaar ministerie

- Art. 335 Wetboek van Strafvordering

2 januari 1996P.95.0127.N AC nr. ...

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of aanvullende onderzoeksmaatregelen noodzakelijk of 
raadzaam zijn om tot zijn overtuiging te komen of om de waarheid te kunnen achterhalen, mits hij door het 
afwijzen van een gevorderde onderzoeksmaatregel het recht van verdediging niet miskent.~

Strafzaken - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing

5 december 1995P.94.1107.N AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing laat steunen op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten, miskent het 
recht van verdediging niet.~

Strafzaken - Beoordeling door de rechter - Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatig overgelegde feiten

21 november 1995P.94.0619.N AC nr. ...

De artt. 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. betreffen de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft 
en waarvan iemand beschuldigd is; de door artikel  6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn gaat in op het 
ogenblik van die beschuldiging en kan geen aanvang nemen vóór de datum van het oudste feit.~

Strafzaken - Strafbare feiten - Inbeschuldigingstelling - Vooronderzoeksverrichtingen - Strafvordering

14 november 1995P.94.1194.N AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel  6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de omstandigheid 
dat de rechter in strafzaken beslist de debatten niet te heropenen.~

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Verzoek tot heropening der debatten

12 september 1995P.95.0347.N AC nr. ...

P. 1922/30476-9-2016



De rechter die nalaat uitspraak te doen over een verzoek van de beklaagde tot schorsing van de rechtspleging 
ingevolge een klacht wegens vals getuigenis, schendt artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht van 
verdediging.~

Strafzaken - Vals getuigenis - Verzoek tot schorsing van de rechtspleging

22 augustus 1995P.95.0912.N AC nr. ...

De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk om voor de eerste maal voor het Hof kritiek uit te oefenen op het 
verslag van het psychiatrisch onderzoek, met name op de wijze waarop de psychiater-deskundige zijn 
onderzoek heeft verricht.~

Strafzaken - Ontvankelijkheid - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Psychiatrisch onderzoek - Middel dat kritiek oefent op het 
verslag - Middel niet overgelegd aan de feitenrechter

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Zodra de beschuldigde of de beklaagde de kans heeft gehad om voor het vonnisgerecht vrij tegenspraak te 
voeren over de door het O.M.  tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet beweren dat zijn recht van 
verdediging in dat opzicht is geschonden.~

Strafzaken - Weigering - Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde 
of diens raadsman - Hof van assisen

Door de afwijzing van het verzoek van de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen 
die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter inzage te leggen van hem zelf of zijn raadsman miskent het 
hof van assisen noch het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens noch het beginsel van het 
recht van verdediging noch het recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.~

Strafzaken - Weigering - Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde 
of diens raadsman - Hof van assisen

30 mei 1995P.94.0473.N AC nr. ...

In strafzaken mag de rechter een burgerlijke rechtsvordering niet afwijzen op een ambtshalve aangevoerde 
grond die niet van openbare orde is en waarover de partijen geen betwisting hadden, maar hij kan, zonder 
miskenning van het recht van verdediging, ambtshalve de door de partijen voorgedragen redenen aanvullen 
wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken en het voorwerp 
noch de oorzaak van de vordering wijzigt.~

Strafzaken - Door de partijen aangevoerde gronden - Aanvulling der gronden - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid 
van de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

17 mei 1995P.95.0422.F AC nr. ...

Het hof van assisen schendt het recht van verdediging en het bij artikel  6.1 E.V.R.M.  gewaarborgde recht op 
eerlijke behandeling van de zaak niet, wanneer een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar 
verklaard is door de kamer van inbeschuldigingstelling nadat de verdachte in vrijheid gesteld was, nu hij die 
grief voor het hof van assisen heeft kunnen opwerpen.~

Strafzaken - Beschikking tot gevangenneming - Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard - Gevolg t.a.v. de rechtspleging 
voor het hof van assisen - Invrijheidstelling

8 februari 1995P.95.0138.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter het recht van verdediging in acht moet nemen, 
verbiedt de wetgever niet de uitoefening van het recht van verdediging in bepaalde gevallen, zoals ter zake 
van voorlopige hechtenis, nader te regelen.~

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Bevoegdheid van de wetgever

7 februari 1995P.95.0002.N AC nr. ...

Geen miskenning van het recht van verdediging is af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de tests die de 
gerechtsdeskundige heeft uitgevoerd niet bij het dossier zijn gevoegd, wanneer het deskundigenverslag die 
tests en de resultaten ervan duidelijk beschrijft.~

Strafzaken - Deskundigenverslag - Onderliggende test - Niet toegevoegde stukken
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Naar recht verantwoord is de beslissing van de feitenrechter dat andere dossiers ten laste van de verdachte 
niet moeten worden gevoegd, wanneer hij de beoordeling van diens geestestoestand niet steunt op gegevens 
van die dossiers.~

Strafzaken - Niet toegevoegde stukken

Wanneer een vordering tot internering bij het onderzoeksgerecht is aanhangig gemaakt, heeft de verdachte 
het recht kennis te nemen van het volledig strafdossier, het in te zien en afschrift ervan te nemen.~

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Vordering tot internering - Strafdossier - Inzagerecht

- Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij

Wanneer het deskundigenverslag aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen valt geen schending van 
artikel  6.1. E.V.R.M. noch miskenning van het recht van verdediging af te leiden uit de omstandigheid dat het 
deskundigenonderzoek in strafzaken in de regel niet op tegenspraak wordt uitgevoerd.~

Strafzaken - Miskenning

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat er geen inventaris is opgemaakt van het aan de gezworenen bij hun 
beraadslaging overhandigde dossier kan niet worden afgeleid dat de zaak niet op een eerlijke wijze is 
behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M. of dat het recht van verdediging van de beschuldigde is 
geschonden.~

Strafzaken - Beraadslaging van de jury - Dossier waarvan geen inventaris is opgemaakt - Hof van assisen

Zodra de beklaagde voor het vonnisgerecht de kans heeft gehad om vrij tegenspraak te voeren over de door 
het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging in dat opzicht is 
geschonden.~

Strafzaken - Getuige - Getuigenis - Verschillen - Verplichting daarvan aantekening te houden - Behandeling ter zitting

24 januari 1995P.94.1135.N AC nr. ...

Het recht op tegenspraak en het recht van verdediging worden niet miskend door de rechter die zijn beslissing, 
niet op eigen kennis, maar op uit de ervaring algemeen bekende feiten laat steunen.~

Strafzaken - Uit de ervaring algemeen bekende feiten - Beoordeling door de strafrechter - Bewijs

- Artt. 154 en 189 Wetboek van Strafvordering

21 september 1994P.94.0301.F AC nr. ...

De vermelding in de dagvaarding van de dag waarop de feiten zijn gepleegd is maar voorlopig en het staat aan 
de feitenrechter die datum definitief vast te stellen naar de uitslag van het onderzoek en hem zo nodig te 
verbeteren; de rechter mag evenwel een dergelijke verbetering alleen aanbrengen op voorwaarde dat de door 
hem bewezen verklaarde feiten dezelfde zijn als die welke aan de vervolging ten grondslag lagen en de 
beklaagde de gelegenheid gekregen heeft om verweer te voeren tegen de verbeterde omschrijving.

Strafzaken - Wettigheid - Veroordeling - Misdrijf - Datum van de feiten - Verbetering door de rechter

28 juni 1994P.94.0503.N AC nr. ...

Zo het recht van verdediging vereist dat een beklaagde voldoende ingelicht wordt over hetgeen hem wordt ten 
laste gelegd, schrijft geen bepaling voor dat zulks uitsluitend kan geschieden door een beschikking tot 
verwijzing of een dagvaarding; zulks kan nog onder meer door middel van de stukken van het strafdossier 
waarvan hij kennis kan nemen en waarover hij vrij zijn verweer kan voordragen voor de rechter, of door 
middel van de vordering ter zitting van het openbaar ministerie of een uitnodiging van de rechter om zich 
nopens een herkwalificatie te verdedigen, mits die de feiten betreffen die aan de beschikking of de 
dagvaarding ten gronde liggen.~

Strafzaken - Beklaagde ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel  6.1. E.V.R.M. kan worden afgeleid uit het feit dat 
de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na diens getuigenis, wanneer 
niet wordt aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.

Strafzaken - Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis - Hof van assisen
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11 mei 1994P.94.0457.F AC nr. ...

Geen schending van artikel  6 E.V.R.M. en van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit 
dat het hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de verdediging gewilde 
bewoordingen.~

Strafzaken - Weigering - Tussenarresten - Vraag - Vragen in de door de verdediging gewilde bewoordingen - Hof van assisen

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel ten betoge dat het recht van verdediging voor de raadkamer bij de 
handhaving van de voorlopige hechtenis is geschonden, wanneer dat recht in hoger beroep voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling is geëerbiedigd door de kennisname door de verdediging van bij het dossier gevoegde 
stukken.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Regelmatige rechtspleging - Toevoeging en inzage 
van stukken - Handhaving - Raadkamer

- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

TUCHTZAKEN

19 februari 2004D.03.0002.N AC nr. 92

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces, zoals vervat 
in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceet om zelf de wijze te bepalen waarop men zijn verdediging 
organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de 
wijze waarop hij zijn verdediging heeft waargenomen (1). (1) Zie Cass., 24 aug. 1998, AR P.98.1007.N, nr 371.

Tuchtzaken - Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn verdediging heeft georganiseerd

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2003D.02.0008.N AC nr. 485

Het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van het recht van verdediging van diegene die 
tuchtrechtelijk wordt vervolgd, impliceren dat hij vrij kiest op welke wijze hij voor de rechter zijn onschuld 
staande houdt (1). (1) Zie Cass., 24 augustus 1998, AR P.98.1007.N, nr 371.

Tuchtzaken - Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt zijn onschuld staande houdt

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

Noch de artt. 20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot 
tuchtrechtelijke vervolging van een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete 
inhoudelijke precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. 
8059, nr 549 en (wat een architect betreft) 25 nov. 1994, A.R. D.93.0019.N, nr. 516. Zie ook de rede 
uitgesproken door de procureur-generaal J. du Jardin op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept. 
2000: Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van 
Cassatie, rubriek "Recht van verdediging", AC, 2000.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Tucht - Beslissing tot vervolging - Beslissing tot oproeping - 
Telastlegging - Omschrijving

- Artt. 20, 21 en 25 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend louter omdat het openbaar ministerie, vóór de rechtszitting, aan 
de tegenpartij niet heeft meegedeeld welke middelen het in zijn vorderingen wil ontwikkelen betreffende de 
gegrondheid van het principaal hoger beroep van die partij en van het incidenteel hoger beroep dat het zelf zal 
instellen, mits de tegenpartij daadwerkelijk op de rechtszitting in staat is te antwoorden.

Tuchtzaken - Openbaar ministerie - Vordering - Melding aan de vervolgde advocaat - Verplichting

21 juni 2001D.00.0003.N AC nr. ...
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Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging 
valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde der geneesheren beslist geen 
acht te slaan op een schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is 
toegekomen (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr 9326, nr 141 (strafzaak).

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Tuchtvordering - Sluiting van het debat - Navolgend stuk - 
Raadsman

30 november 2000D.99.0013.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geen datum 
vastgesteld heeft voor de uitspraak van haar beslissing en dat zij eiser niet heeft gedagvaard om bij de 
uitspraak aanwezig te zijn, houdt geen enkele miskenning van het recht van verdediging in (1). (1) Over de 
toepassing van artikel  6.1, E.V.R.M., zie Cass., 20 okt. 1997, AR D.96.0003.N, nr. 417.

Tuchtzaken - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Beroepskamer - Beslissing - Datum van 
uitspraak - Geen bepaling van rechtsdag - Geen dagvaarding

7 mei 1999D.98.0044.N AC nr. ...

Het recht van verdediging van de vervolgde arts wordt niet geschonden doordat de raad van beroep vaststelt 
dat de door die arts gevraagde gegevens ook niet ter beschikking zijn van de raad, dat ze van vertrouwelijke 
aard zijn en dat de beslissing genomen wordt enkel op grond van de voorliggende gegevens die de arts heeft 
kunnen onderzoeken en bespreken.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Vertrouwelijke gegevens - Onbeschikbaar

4 maart 1999D.97.0033.F AC nr. ...

Ook al zijn de feiten op grond waarvan in hoger beroep een tuchtstraf wordt opgelegd dezelfde als die 
waarvoor een geneesheer wordt vervolgd, toch wordt zijn recht van verdediging miskend wanneer hij niet de 
gelegenheid heeft gehad verweer te voeren en voor de raad van beroep geen verweer heeft gevoerd op grond 
van de nieuwe hem ten laste gelegde omschrijving.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Nieuwe omschrijving

3 september 1998D.97.0028.N AC nr. ...

De beklaagde moet tijdens een vooronderzoek in tuchtzaken niet bijgestaan worden door een raadsman, 
wanneer hij de bevindingen gedaan tijdens dat vooronderzoek mag betwisten en bespreken tijdens het debat 
ter rechtszitting.

Tuchtzaken - Vooronderzoek - Recht op bijstand van een raadsman

17 oktober 1996D.95.0022.F AC nr. ...

Noch een schending van artikel 6.1, E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, noch een 
miskenning van het recht van verdediging kunnen worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad 
van beroep van de Orde van geneesheren niet is ingegaan op het verzoek tot opschorting, dat was ingediend 
door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem ingestelde tuchtvordering is gegrond, 
van valsheid had beticht en zich op grond van die betichting van valsheid burgerlijke partij had gesteld bij een 
onderzoeksrechter.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om opschorting - Weigering

29 september 1995D.95.0001.F AC nr. ...

Het recht van verdediging vereist op zichzelf geen twee instanties; een tweede instantie om de zaak opnieuw 
ten gronde te onderzoeken beoogt inzonderheid het herstel van een mogelijke schending van het recht van 
verdediging in eerste aanleg en het recht op een tweede instantie, dat is ingesteld bij artikel   26 
Architectenwet, impliceert niet dat de zaak, in dat geval, naar de provinciale raad moet worden verwezen.~

Tuchtzaken - Rechtspraak in twee instanties

26 mei 1995D.94.0034.N AC nr. ...

Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt noch artikel  6.1 E.V.R.M. 
noch het recht van verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter rechtszitting van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken.~
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Tuchtzaken - Schending

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

25 november 1994D.93.0019.N AC nr. ...

Noch artikel  23 Architectenwet 26 juni 1963, noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch het recht van verdediging staan 
eraan in de weg dat het bureau van de provinciale raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect 
oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.~

Tuchtzaken - Orde van architecten - Bureau van de provinciale raad - Oproeping van een architect

RECHTBANKEN

ALGEMEEN

22 oktober 2004F.03.0028.N AC nr. 502

De rechter die tot staving van zijn beslissing verwijst naar rechtspraak van het Hof van cassatie in gelijkaardige 
zaken, kent aan deze rechtspraak geen algemene en als regel geldende draagwijdte toe (1). (1) Zie Cass., 27 
jan. 1992, AR 9242, nr 274; Cass., 12 april 1994, AR P.93.0230.N, nr 170; Cass., 17 feb. 1997, AR S.96.0081.F, nr 
90; Cass., 27 sept. 2000, AR P.00.0287.F, nr 495; Cass., 9 april 2001, AR S.99.0167.F, nr 212; Cass., 21 mei 2001, 
AR S.00.0146.N, nr 297.

Algemeen - Uitspraak bij wege van een algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing gegrond op de rechtspraak - 
Verwijzing naar rechtspraak van het Hof van cassatie

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

19 december 2002C.02.0285.F AC nr. 685

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij kan zijn, 
verbiedt een rechter die rechtstreeks bij een zaak betrokken is om in die zaak te beslissen en dus eraan in de 
weg dat een rechter kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens de 
rechtsprekende functie, wanneer hijzelf heeft deelgenomen aan de aangevoerde foutieve uitoefening van die 
functie (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975, A.C 1976, 191 en de door J.V. ondertekende noot.

Algemeen - Samenstelling van de zetel - Algemene rechtsbeginselen - Verbod om in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij 
te zijn - Aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat - Vermeende schuldige traagheid van een onderzoek - Rechter die 
optrad in de hoedanigheid van onderzoeksrechter - Rechter die rechtstreeks bij de zaak betrokken is

10 december 2002P.02.1403.N AC nr. 661

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen (1). (1) Cass., 24 jan. 
1996, AR P.95.0190.F, nr 50.

Algemeen - Bevoegdheid - Wet - Grondwettigheid - Toetsing

- Art. 159 Grondwet 1994

27 augustus 2002C.02.0390.N AC nr. 407

Wanneer het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten niet kennelijk 
onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen 
worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een rechtszitting 
voor het Hof te verschijnen (1) (1) Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, nr. 568, met conclusie van eerste 
advocaat-generaal J.-F. Leclercq en 7 maart 2002, AR C.02.0066.N. Uit dit arrest (en negen andere gelijkaardige 
arresten, betreffende dezelfde raadsheer) blijkt dat het Hof ook dringende civiele zaken in een vakantiekamer 
behandelt.

Algemeen - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van de procureur-generaal - Niet kennelijk 
onontvankelijk

- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

30 juli 2002C.02.0315.N AC nr. 406
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Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft 
genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de beslissing over het geschil in het belang 
van een goede rechtspleging niet langer mag uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde 
rechtscollege, anders samengesteld (1) (1) Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr.666 en 4 april 2002, A.R. 
C.02.0066.N, supra, nr. ... . Uit dit arrest (en drieëntwintig andere gelijkaardige arresten, betreffende dezelfde 
rechters) blijkt dat het Hof ook dergelijke dringende civiele zaken in een vakantiekamer behandelt.

Algemeen - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Beoordeling - Onttrekking - Verwijzing

- Artt. 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 april 2002C.02.0066.N AC nr. 168

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft 
genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde rechtscollege, anders 
samengesteld (1). (1) Cass. 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr 666.

Algemeen - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Onttrekking - Verwijzing

- Artt. 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten niet kennelijk 
onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen 
worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een rechtszitting 
voor het Hof te verschijnen (1). (1) Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, nr 568, met conclusie van eerste 
advocaat-generaal J.-F. Leclercq.

Algemeen - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van de procureur-generaal - Niet kennelijk 
onontvankelijk

- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

7 maart 2002C.02.0101.N AC nr. 169

Daar alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep kan vorderen dat de zaak wordt onttrokken aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen, wanneer hij meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten, is 
dergelijk verzoek van een partij kennelijk onontvankelijk.

Algemeen - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van een partij - Ontvankelijkheid

- Artt. 652 en 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 februari 2002P.01.1045.F AC nr. 122

Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het voorwerp van de vordering niet ambtshalve wijzigen 
door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een andere te vervangen (1); zo kan de rechter, na het 
voorwerp van een vordering te hebben verworpen, deze niet ambtshalve vervangen door een niet-gevorderde 
veroordeling (2). (1) Zie Cass., 13 juni 1994, A.R. S.93.0128.N, nr. 299 ; 19 juni 2000, A.R. S.98.0086.N, nr. 380 ; 
21 sept. 2000, A.R. C.97.0021.N, nr. 486. (2) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, tweede uitg., Luik, 1987, 
blz. 58 en 59, nr. 54.

Algemeen - Vordering in rechte - Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit dat een rechter op grond van 
de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.

Algemeen - Dossier - Stukken - Inlichting van de rechter - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3 - Internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.3

De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een 
bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit 
krachtens internationale verdragen opgelegd wordt.

Algemeen - Onaantastbare beoordeling - Onderzoeksmaatregel - Hof van Cassatie - Toezicht - Internationale Verdragen

26 september 2001P.01.0883.F AC nr. ...
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De rechter die het verweer van de beklaagde verwerpt op grond van zijn autonome overtuiging dat het begrip 
verkeersongeval in de brede zin van het woord moet worden opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar 
rechtspraak en rechtsleer staaft, hoeft de gronden voor zijn gronden niet op te geven, omkleedt zijn beslissing 
regelmatig met redenen en schendt artikel 6 Ger. W. niet (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, nr. 
495.

Algemeen - Verwijzingen naar de rechtspraak en de rechtsleer - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

21 mei 2001S.00.0146.N AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing op vroegere arresten grondt zonder de redenen te vermelden waarom hij zich 
ernaar schikt, geeft aan die arresten een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt artikel  6, 
Ger.W. (1). (1) Zie cass. 24 juni 1998, A.R. nr P.98.0359.F, nr 337; 20 sept. 1999 A.R. S.98.0056.F, nr 471.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

9 april 2001S.99.0167.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing op de rechtspraak grondt zonder de redenen te vermelden waarom hij zich ernaar 
schikt, geeft aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt derhalve artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Cass., 13 feb. 1984, AR 4121, nr. 321; 12 april 1994, AR. P.93.0230.N, nr. 
170; 20 sept. 1999, AR S.98.0056.F, nr. 471; zie cass., 24 juni 1998, AR P.98.0359.F, nr. 337.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Rechtspraak - Bodemrechter - Beslissing 
die die rechtspraak aanvoert - Eigen overtuiging - Niet-bestaan

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

4 december 2000C.00.0493.F AC nr. ...

Conclusie eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, AC 2000, nr ...

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking - Verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk

Wanneer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan 
een rechter die meer dan zes maanden verzuimt een zaak te berechten die hij in overweging had genomen, 
niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde 
mededelingen worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op 
een rechtszitting van het Hof te verschijnen (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking - Verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk

- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak te 
berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze naar hetzelfde, doch anders samengestelde 
rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen (1) (2). (1) I.v.m. de antecedenten van de 
rechtspleging in de eerste zaak, die geregeld wordt volgens het nieuwe artikel  656 Ger.W., dat is ingevoerd bij 
de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering 
inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter, zie cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493, nr ... en 
concl. J.F. LECLERCQ, eerste adv.-gen. (2) Voor gevallen waarin de regel wordt toegepast volgens de procedure, 
die bestond vóór de bij de wet van 12 maart 2000 aangebrachte wijzigingen, zie cass., 24 april 1995, A.R. 
S.95.0031.F, nr. 209 en 5 jan. 1996, A.R. C.95.0387.F, nr. 11.

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de rechter - 
Verwijzing

- Artt. 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek

27 september 2000P.00.0287.F AC nr. ...

Een arrest dat tot staving van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in de rechtspraak, geeft aan dat 
precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte (1). (1) Cass., 2 april 1998, A.R. C.95.0017.N, nr 
189; zie Cass., 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, nr 471.

Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid
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- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd worden in de regel door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof uitgelegd. (Impliciet) (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

Het arrest dat tot staving van een wetsuitlegging naar een precedent in de rechtspraak verwijst, geeft aan dat 
precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte.

Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

20 september 1999S.98.0056.F AC nr. ...

De feitenrechter die zijn beslissing op de rechtspraak grondt zonder de redenen te vermelden waarom hij zich 
ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt artikel  6 
Ger.W.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Op de rechtspraak gegronde beslissing

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 1999P.99.0117.F AC nr. ...

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om na te gaan of de wetten in overeenstemming zijn met de 
Grondwet.~

Algemeen - Bevoegdheden van de rechter - Wet - Grondwettelijkheid - Toezicht

- Art. 159 Grondwet 1994

14 mei 1999C.95.0456.N AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op een wetsbepaling volgens de eigen ontleding die hij ervan geeft en 
waarbij hij aangeeft dat die aansluit bij de leer van de meeste commentatoren, geeft aan die rechtsleer geen 
algemene en als regel geldende draagwijdte.

Algemeen - Beslissing gegrond op de rechtsleer

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1998P.98.0359.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing niet op zijn eigen overtuiging grondt, maar uitsluitend op een vroeger vonnis, 
waaraan hij zo het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking toekent, omkleedt zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen en verantwoordt ze niet regelmatig naar recht.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

2 april 1998C.95.0017.N AC nr. ...

Een arrest dat tot steun van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in de rechtspraak geeft aan dat 
precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte.~

Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

17 december 1997P.97.1119.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat zijn beslissing uitsluitend grondt op een vroeger arrest van zijn rechtscollege, verleent 
aan dat arrest het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van beroep - Vroeger arrest

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek
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15 mei 1997C.96.0392.F AC nr. ...

Nietig is het door de vrederechter in laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat op de rechtszitting waarop de zaak werd behandeld en daarna in beraad 
genomen, de debatten openbaar zijn geweest of dat het geadieerde gerecht, conform artikel   148, eerste lid, 
G.W., bevolen heeft de zaak met gesloten deuren te behandelen.

Algemeen - Openbaarheid van de rechtszittingen - Geen vaststelling - Nietige beslissing

17 februari 1997S.96.0081.F AC nr. ...

De feitenrechter die tot staving van zijn beslissing vaste rechtspraak aanvoert, verleent aldus aan die 
rechtspraak niet het karakter van algemene en als regel geldende beschikking, wanneer hij de redenen 
aangeeft waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Rechtspraak - Feitenrechter - Beslissing die 
die rechtspraak aanvoert - Eigen overtuiging

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

30 september 1996S.95.0099.F AC nr. ...

De feitenrechter die tot staving van zijn beslissing een arrest van het Hof van Cassatie aanvoert, kent aan dat 
arrest, met schending van artikel  6, Ger.W., niet het karakter toe van een algemene en als regel geldende 
beschikking, wanneer uit de redenen van het aangenomen vonnis blijkt dat hij zich uit eigen overtuiging bij de 
rechtsleer van dat arrest aansluit.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van Cassatie - Arrest - Rechtsleer van 
dat arrest - Feitenrechter - Beslissing die dat arrest aanvoert - Eigen overtuiging

- Artt. 6 , 1110 en 1120 Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Het staat niet aan de hoven en de rechtbanken om in de plaats van de uitvoerende macht te treden ter 
beoordeling van de opportuniteit van een maatregel die tot de bevoegdheid van laatstgenoemde macht 
behoort.~

Algemeen - Bevoegdheden van de rechter - Handeling van de uitvoerende macht - Toetsing - Grenzen - Opportuniteit

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 107 Grondwet 1831

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen.~

Algemeen - Bevoegdheden van de rechter - Wet - Grondwettigheid - Toetsing

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 107 Grondwet 1831

De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd, worden in de regel uitgelegd door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof; aldus staat het aan het Hof van Cassatie en niet aan het Grondwettelijk Hof te beslissen of 
de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987 een organieke wet is die o.a. hun financiering regelt.~

Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

5 januari 1996C.95.0387.F AC nr. ...

Wanneer een rechter meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hof, zonder de in artikel  656 Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan die rechter 
onttrekken en ze naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld, of naar een ander gerecht verwijzen.~

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de rechter - 
Verwijzing

- Artt. 648, 4°, 652 tot 655, 658 Gerechtelijk Wetboek

24 april 1995S.95.0031.F AC nr. ...
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Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een zaak te berechten die hij in beraad had 
genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken zonder de in artikel  656 Ger. W. voorgeschreven mededeling 
te bevelen en kan het de zaak naar hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld, of naar een ander 
rechtscollege verwijzen.~

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de rechter - 
Verwijzing

- Artt. 648, 4°, 652, 655 en 658 Gerechtelijk Wetboek

7 april 1995C.93.0200.N AC nr. ...

Door de werking in de tijd van artikel  8, §1 jo 14 E.V.R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan 
door het Hof Mensenrechten werd gegeven in het arrest Marckx van 13 juni 1979, doen de appelrechters geen 
uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing o.g.v. rechtspraak Hof 
Mensenrechten - Arrest Marckx 13 juni 1979

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1994C.94.0383.F AC nr. ...

Wanneer een rechter meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hof, zonder de in artikel  656 Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan die rechter 
onttrekken en ze naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld, of naar een ander gerecht verwijzen.~

Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de rechter - 
Verwijzing

- Artt. 648, 4°, 652 tot 655, 658 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1994P.94.0143.F AC nr. ...

De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken de openbare orde, zodat de 
rechtbanken, waaronder de correctionele rechtbank, verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te 
onderzoeken.~

Algemeen - Aard - Wetsbepalingen - Bevoegdheid

ALLERLEI

10 februari 1995C.92.8392.N AC nr. ...

De rechtbank van koophandel is bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de curatoren op grond van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht, daar dit 
geschil rechtstreeks uit het faillissement ontstaat en de gegevens voor de oplossing ervan zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.~

Allerlei - Beheersfout - Bevoegdheid - Faillissement - Curator

- Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek

BELASTINGZAKEN

31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover partijen geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren.

Belastingzaken - Feitelijke gegevens - Partijen - Geen tegenspraak - Beslissing - Grondslag - Recht van verdediging

26 juni 1998F.97.0109.F AC nr. ...

Door te verwijzen naar de "thans zeer ingewikkelde berekening van de belastingen", steunt het hof van beroep 
wettig op een algemeen bekend feit en niet op de persoonlijke kennis van de magistraten.~

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Algemeen bekend feit - Begrip - Persoonlijke 
kennis van de rechter

- Artt. 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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23 februari 1998F.97.0054.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak onttrokken aan het hof van beroep dat akte van de afstand van de 
rechtsvordering heeft verleend.~

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Afstand (Rechtspleging) - Afstand van 
rechtsvordering - Akte van afstand verleend - Gevolg - Hof van beroep - Onttrekking

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

8 november 1996D.95.0026.N AC nr. ...

Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende 
wetsbepalingen, ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt 
betwist.~

Belastingzaken - Orde der geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering - Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste 
geldigheid - Beslissing van de rechter

18 januari 1996D.95.0011.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten bij het sluiten van het debat geen 
vaste datum heeft bepaald voor de uitspraak en de advocaat evenmin heeft opgeroepen om de uitspraak bij te 
wonen heeft niet tot gevolg dat die uitspraak nietig wordt nu zij de advocaat niet belette de uitspraak met 
gesloten deuren te vragen.~

Belastingzaken - Advocaat - Uitspraak - Afwezigheid van vaste datum - Geen oproeping

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste 
een klacht is ingediend bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, is de tuchtrechter niet 
verplicht de rechtspleging te schorsen zolang de commissie zich niet heeft uitgesproken over het 
verzoekschrift.~

Belastingzaken - Tuchtvervolging gebaseerd op strafrechtelijke veroordeling - Klacht bij de Europese Commissie Rechten van 
de Mens - Schorsing

BURGERLIJKE ZAKEN

29 november 2004S.04.0079.F AC nr. 575

De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen valt onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar, personeelslid van die dienst en 
staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt, onder de bevoegdheid van de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een 
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli 1969, en hem te 
gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te leggen op de griffie van het rechtscollege 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, nr 227, met concl. O.M., in Bull. en Pas, 1996, I, nr 227; 17 dec. 
2001, AR S.00.0012.F, nr 707, met concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Scheiding der machten - Collectieve arbeidsovereenkomst - Dienst van 
de collectieve arbeidsbetrekkingen - Sociaal bemiddelaar

- Artt. 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid KB nr 1 van 23 juli 1969

- Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

13 september 2004S.03.0129.F AC nr. 405

P. 1933/30476-9-2016



Wanneer het college van geneesheren-directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds van 
de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch product weigert en de begunstigde die 
weigering betwist, ontstaat er tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de 
rechthebbende een betwisting over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om 
hierover uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt, oefent van 
rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van geneesheren-directeurs; mits de 
rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door 
de partijen zijn vastgelegd, houdt hij toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college 
van geneesheren-directeurs valt (1). (1) Zie Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, nr ..., met concl. O.M.; artikel  
25, § 2, gecoörd. W. 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de W. 25 jan. 1999.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - 
Bijzonder solidariteitsfonds - Farmaceutisch product - Kosten - Tegemoetkoming - Weigering - Betwisting - Bevoegdheid - 
Arbeidsrechtbank - Toezicht

- Artt. 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

- Artt. 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek

10 september 2004C.04.0154.N AC nr. 402

De wet vereist dat de inhoud van het verzoekschrift tot heropening van het debat en de samen ermee 
neergelegde stukken de rechter de mogelijkheid bieden de invloed van het nieuw stuk of feit op het geschil te 
beoordelen, meer bepaald of deze van overwegend belang zijn, maar niet dat de vermelde gegevens zouden 
geïnventariseerd worden, dat uitdrukkelijk zou worden gesteld dat ze van overwegend belang zouden zijn en 
dat daarover geen uitgebreid commentaar zou worden gegeven (1). (1) Zie Cass., 12 juni 1980, AC, 1979-1980, 
nr 640.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Aanvraag tot heropening van het debat - Verzoekschrift - Vereisten

- Artt. 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

Dat de rechter, wanneer hij de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, de dag voor die uitspraak 
dient te bepalen, sluit niet uit dat hij op een vroegere dan de bepaalde dag uitspraak kan doen, noch verplicht 
het hem de partijen vooraf van de vervroegde dag voor de uitspraak in kennis te stellen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak - Bepaalde dag - Taak van de rechter

- Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Een heropening van het debat, na ontdekking door een verschijnende partij van een nieuw stuk of feit van 
overwegend belang tijdens het beraad, is niet meer mogelijk nadat het vonnis is uitgesproken.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Nieuw stuk - Heropening van het debat - Mogelijkheid

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

3 juni 2004C.03.0111.N AC nr. 303

De door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht moet zich noodzakelijkerwijze beperken tot het 
verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechter in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe 
te passen; de rechter kan de deskundige niet gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de 
vordering (1). (1) Zie Cass., 12 dec. 1985, AR 7373, nr 254 en 14 sept. 1992, AR 9311, nr 605.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Opdracht - Rechtsmacht

- Artt. 11, eerste lid, en 962 Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2004S.02.0076.F AC nr. 246

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, AC, 2004, nr ... .

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - 
Arbeidsrechtbank - Toetsing
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Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de 
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en de werkloze deze 
administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de werkloze een 
geschil over het recht op uitkering gedurende de periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank 
bevoegd om over dat geschil uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil 
uitspraak doet, oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits het 
recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen is 
bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, met inbegrip van de keuze 
van de administratieve sanctie, onder de controle van de rechter (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - 
Arbeidsrechtbank - Toetsing

- Artt. 153 en 157bis KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

16 april 2004C.02.0504.F AC nr. 199

Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag 
door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging (1) (2). (1) Zie Cass., 28 juni 2001, AR C.00.0638.F, nr 409. (2) Andersl. concl. van het 
O.M.: het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste middel. De partijen hadden immers bij het 
vaststellen van hun aandeel in de bijdrage rekening gehouden met hun respectieve financiële toestand en 
zowel met de inkomsten als met de verschillende lasten. Wanneer het bestreden arrest zonder vooraf het 
debat te heropenen, een berekeningswijze oplegt die met name geen rekening houdt met de respectieve 
lasten van de echtgenoten, behalve met de volstrekt onreduceerbare lasten, miskent het bijgevolg het 
beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Opdracht van de rechter - Beslissing - Echtscheiding - Onderhoudsbijdrage - Door de partijen 
niet-aangevoerde vaststellingswijze - Wijze ambtshalve door de rechter gekozen - Beschikkingsbeginsel

1 maart 2004C.02.0594.N AC nr. 110

De vermelding in een arrest van de Raad van State van een wederpartij heeft geen gezag van gewijsde ten 
aanzien van de burgerlijke rechter die kennis neemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van een 
door de Raad van State vernietigde administratieve beslissing.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Aansprakelijkheidsvordering - Vernietigde administratieve beslissing - Arrest van Raad van 
State - Vermelding van wederpartij - Geen gezag van gewijsde

13 februari 2004C.03.0203.F AC nr. 84

De rechter die de redenen niet vermeldt waarom hij zich bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie aansluit, 
kent die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte toe en schendt derhalve artikel 6 Ger.W. 
(1). (1) Zie Cass., 20 sept. 1999, AR S.98.0056.F, nr 471.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing gegrond op 
de rechtspraak van het Hof

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2004C.01.0135.N AC nr. 37

Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt uit het debat 
geweerd (1); dient evenwel niet uit het debat te worden geweerd zelfs al werd ze te laat ter griffie neergelegd, 
de conclusie die aan de tegenpartij werd meegedeeld en waarop de tegenpartij geantwoord heeft alvorens 
deze termijn is verlopen (2). (1) Cass., 23 maart 2001, AR C.97.0270.N, nr 158. (2) Zie de conclusie van adv.-
gen. Dubrulle bij Cass., 20 dec. 2001, AR C.98.0052.N, nr 714; J.-F. Van DrooghenbroeckL'événement 
interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication?" (noot onder Luik, 7 okt. 2002), J.T. 2003, 
751.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Conclusietermijnen - Conclusie - Neerlegging ter griffie te laat - 
Tijdige mededeling aan de tegenpartij - Gevolg

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

27 november 2003C.01.0438.N AC nr. 603
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Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die nalaat binnen de door 
de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen hierdoor noodzakelijk het recht verbeurt om in een latere 
termijn een conclusie te nemen; de rechter mag echter op vordering van een wederpartij een deloyale 
proceshouding sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat weren (1). (1) Zie Cass., 14 maart 
2002, AR C.00.0198.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Artikel 747, § 2, Ger.W. - Strekking - Laattijdige conclusie - Gevolg - Macht van de rechter

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

2 juni 2003S.02.0039.N AC nr. 329

De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is niet bevoegd om de 
geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in toepassing van artikel  11.1.a, van de 
verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de uitzendende lidstaat, te beoordelen (1). (1) H.v.J. E.G. 
10 feb. 2000, Fitzwilliam, C-202/97, H.v.J. E.G. 30 maart 2000, Banks, C-178/97 (r.o. 38-48).

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Sociale zekerheid - Werknemers - Internationale detachering - 
Uitzendende lidstaat - Detacheringsbewijs - Geldigheid of waarachtigheid - Betwisting - Lidstaat van tewerkstelling - 
Nationale rechter - Bevoegdheid

- Art. 11.1.a Verordening Raad EG nr. 574/72 van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71

9 mei 2003C.00.0203.N AC nr. 286

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag, ongeacht 
de beschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp 
noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt (1); hij 
vermag aldus niet de middelen en de feitelijke gegevens waarop de vordering steunt ambtshalve aan te vullen. 
(1) Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr ... .

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter om ze 
ambtshalve aan te vullen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

6 maart 2003C.02.0114.F AC nr. 155

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0114.F, AC, 2003, nr. ... .

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gerechtsdeurwaarder - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Dagvaarding - 
Woonplaatskeuze - Ontkentenis

De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een procedure tot 
ontkentenis (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gerechtsdeurwaarder - Lastgeving ad litem - Proceshandeling - Dagvaarding - 
Woonplaatskeuze - Ontkentenis

- Artt. 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek

28 februari 2003C.01.0221.N AC nr. 142

Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een geschilpunt te 
beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij het geschilpunt definitief beslecht; 
dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige 
maatregel (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1990, AR 6890, nr 618. De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in 
het gedrang komen wanneer hij reeds vroeger kennis genomen heeft van het geschil bijv. in de 
omstandigheden vermeld in het tweede lid van artikel  292 Ger.W. Gelet op de beperking sub 1 van de 
wrakingsgrond vermeld in artikel  828, 9°, Ger.W. is het arrest van 12 dec. 1997, AR C.96.0284.F, nr 552, niet 
relevant. Over het onderscheid tussen persoonlijke en objectieve onpartijdigheid, zie de conclusie van 
advocaat-generaal Lenaerts bij Cass., 13 jan. 1986, AR 4965, nr 308.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Objectieve onpartijdigheid van de rechter - Beslissing over voorlopige maatregel - Definitieve 
beslechting van het geschil

10 januari 2003C.01.0579.N AC nr. 25
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De beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter teniet doet of hervormt, houdt de titel tot 
terugvordering in van hetgeen ter uitvoering van die beslissing van de eerste rechter werd betaald, wat 
impliceert dat de beslissing in hoger beroep niet uitdrukkelijk dient te vermelden dat eiser gerechtigd is op 
teruggave van de in uitvoering van het bestreden vonnis teveel betaalde sommen, ook al had hij zulks formeel 
gevorderd (1). (1) Zie Cass., 16 nov. 1973, AC, 1974, 311.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Opdracht van de rechter - Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de 
vordering - Hoger beroep - Vordering tot teruggave van de in uitvoering van het bestreden vonnis betaalde sommen - 
Hervorming van het bestreden vonnis - Motivering

14 oktober 2002C.99.0537.N AC nr. 534

Wanneer de op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsdag door de rechter 
wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt 
op de gewijzigde rechtsdag, kan de rechter die de zaak op die rechtsdag behandelt geen uitspraak doen op 
tegenspraak met toepassing van dit artikel (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat artikel 747, § 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt hoe de krachtens het vijfde lid ervan bepaalde rechtsdag (of de wijziging 
ervan) aan de partijen wordt ter kennis gebracht en allerminst, zoals het middel aanvoerde, dat dit bij 
gerechtsbrief zou moeten gedaan worden, zodat het middel naar recht faalde. Omdat het van mening was dat 
het tweede middel evenmin doel trof concludeerde het tot verwerping van de voorziening.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsdag - Wijziging - Niet-verschijning

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

3 oktober 2002C.01.0511.F AC nr. 506

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 3 okt 2002, AR C.01.0511.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Overleggen van stukken - Tijdstip - Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen

De partijen moeten hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen; van die regel wordt niet afgeweken 
wanneer de rechter termijnen heeft bepaald om te concluderen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Overleggen van stukken - Tijdstip - Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen

- Artt. 736, 740, 743 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

6 september 2002C.00.0147.N AC nr. 420

Buiten het geval bepaald in artikel  735 Ger.W. moet de rechter alle memories, nota's of stukken die niet ten 
laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit het debat weren, tenzij de partij tegen wie de 
stukken worden ingeroepen met die overlegging heeft ingestemd en in het geval van de toepassing van artikel 
748, § 2, van dit wetboek (1). (1) Zie cass., 26 nov. 1999, A.R. C.98.0341.F, nr 633. E. Brewaeys, Gerechtelijk 
Recht. Artikelsgewijs commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer 1995, Ger.W. artikel  
740, nr. 3.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Memorie, nota of stuk - Te late overlegging - 
Sanctie

- Art. 740 Gerechtelijk Wetboek

7 juni 2002C.00.0413.F AC nr. 344

Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de orde, kan het 
rechtscollege van de rechtbank alleen voltallig maken als niet alleen alle raadsheren, maar ook alle 
plaatsvervangende rechters van die rechtbank zijn verhinderd (1). (1) Cass., 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 
283.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke organisatie - Samenstelling van het rechtscollege - Rechtbank - Verhindering van 
de effectieve en plaatsvervangende rechters - Toegevoegde advocaat

- Artt. 321 en 322 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 2002S.01.0161.F AC nr. 292

Art. 773 Ger.W wordt geschonden als de rechter nalaat uitspraak te doen over een aanvraag tot heropening 
van de debatten (1). (1) Cass., 5 okt. 2001, AR C.00.0199.F, nr. ; zie cass. 9 nov. 1973, (AC, 1974, 285  ) en de 
noot 1, p. 285    ; 13 april 1989, AR 8284, nr. 452; concl. O.M., cass., 22 maart 1993, AR 9512, nr 154, inz. nr. 2 
van de concl.  in Bull. en Pas. 1993, I.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot heropening der debatten - Opdracht van de rechter
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- Art. 773 Gerechtelijk Wetboek

14 maart 2002C.00.0198.N AC nr. 179

Wanneer de rechter krachtens artikel  747, § 2, Ger.W. termijnen bepaalt om conclusies te nemen, moet de 
conclusie die is overgelegd na het verstrijken van deze termijnen ambtshalve uit de debatten worden geweerd: 
de in de door de rechter bepaalde termijn van wederantwoord genomen conclusie mag er niet toe strekken 
nieuwe middelen aan te voeren waarop een andere partij niet meer kan antwoorden en mag inzonderheid 
geen incidenteel hoger beroep inhouden waardoor de grenzen van de debatten voor de appèlrechter worden 
verruimd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Binnen de termijn genomen conclusie van wederantwoord - Incidenteel hoger beroep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

11 maart 2002C.01.0308.F AC nr. 172

Door zijn beslissing te gronden op de gegevens die hem regelmatig door de partijen zijn voorgelegd tijdens een 
debat op tegenspraak en op de uitlegging die hij eraan geeft, beslecht de rechter, enerzijds een hem 
voorgelegd geschil en miskent hij, anderzijds, het recht van verdediging van de partijen niet (1). (1) Zie cass., 9 
feb. 1998, AR. S.96.0169.F - S.96.0170.F, nr. 77; 21 dec. 2001, AR. C.99.0239.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschil - Bestanddelen - Partijen - Rechter - Grondslag - Uitlegging

7 maart 2002C.99.0348.N AC nr. 165

Artikel 747, § 2 Ger.W. is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Bepaling van de rechtsdag - Aard

18 januari 2002C.00.0080.F AC nr. 40

Het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden miskend door de 
rechter die zijn beslissing grondt op een bekentenis die door een partij niet aan de andere partij is 
tegengesteld of die tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van een contractuele verplichting in 
aanmerking neemt waarvan de stukken niet aantonen dat een van de partijen ze aan de andere heeft 
tegengesteld, zonder die middelen aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, en aldus ambtshalve 
geschillen opwerpt die de openbare orde niet raken en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten 
(1). (1) Cass., 30 nov. 2000, A.R. C.00.0067.F, nr 657.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

17 januari 2002C.01.0128.N AC nr. 38

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., A.R. C.01.0128.N, 17 jan. 2002, AC, nr...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Politierechtbank - Voetbalwet - 
Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod oplegt - Vernietiging van de beslissing welke een 
stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel - Beschikkingsbeginsel

De politierechtbank die overeenkomstig artikel 601ter, 3° van het Ger.W. kennis neemt van het beroep van 
een persoon tegen de beslissing waarbij hem een administratieve geldboete en een administratief 
stadionverbod werden opgelegd krachtens artikel 24 e.v. van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden, miskent het beschikkingsbeginsel wanneer zij, ongeacht de bevoegdheid 
daartoe, de beslissingen vernietigt welke, krachtens artikel 44 van die wet, een stadionverbod als 
beveiligingsmaatregel opleggen aan diezelfde persoon.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Politierechtbank - Voetbalwet - 
Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod oplegt - Vernietiging van de beslissing welke een 
stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel - Beschikkingsbeginsel

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

21 december 2001C.99.0239.F AC nr. ...
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De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen (1). (1) Cass., 19 juni 
1998, A.R. C.97.0161.F, nr. 326.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter om ze 
ambtshalve aan te vullen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001C.98.0052.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, cass., 20 dec. 2001, AR C.98.0052.N, nr...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Overlegging - Termijn - Einde - Ambtshalve weren uit de debatten

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Overlegging - Termijn - Strekking

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Vermoeden - Gevolg - Toezending

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Gevolg - Neerlegging ter griffie - Toezending

De conclusie moet niet vijf dagen voor het verstrijken van de termijn aan de tegenpartij worden toegezonden 
om geacht te worden binnen de door de voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalde termijn te 
zijn genomen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Vermoeden - Gevolg - Toezending

- Artt. 745, tweede lid en 747, § 2, eerste en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

Het vermoeden dat de overlegging van de conclusie wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending 
heeft tot strekking de aanvangsdatum van de termijn voor het nemen van een antwoordconclusie te bepalen 
vanaf de overlegging van de conclusie van de tegenpartij (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Overlegging - Termijn - Vermoeden - Strekking

- Artt. 745, tweede lid en 747, § 2, eerste en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

Niet naar recht verantwoord is de beslissing een conclusie wegens overlegging na het verstrijken van de door 
de voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalde termijn uit de debatten te weren op grond dat ze 
geacht wordt te zijn overgelegd vijf dagen na haar neerlegging ter griffie en toezending aan de tegenpartij, 
hoewel vastgesteld wordt dat zulks binnen deze termijn geschiedde (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Overlegging - Termijn - Einde - Ambtshalve weren uit de debatten

- Artt. 745, tweede lid,en747, §2,eerste,vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijn bepaalt om conclusie te nemen moeten 
de neerlegging ter griffie en de gelijktijdige toezending aan de tegenpartij binnen die termijn worden gedaan 
(1). (1) Zie de conclusie O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Gevolg - Neerlegging ter griffie - Toezending

- Artt. 745, eerste lid en 747, § 2, eerste en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

17 december 2001S.00.0012.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 17 dec. 2001, A.R. nr. S.00.0012.F, AC, 2001, nr. ...

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Administratieve beslissing - Administratieve sanctie - 
Betwisting - Nietigverklaring - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft 
opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden 
van de directeur en zelf een administratieve sanctie aan de werkloze opleggen (1). (1) Zie concl. O.M.; contra: 
cass. 12 nov. 2001, A.R. S.01.0023.N, nt. ... Art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991, vòòr de wijziging 
ervan bij K.B. 29 juni 2000.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Administratieve beslissing - Administratieve sanctie - 
Betwisting - Nietigverklaring - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 7, § 11, eerste lid Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 154, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580 Gerechtelijk Wetboek
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12 november 2001S.01.0023.N AC nr. ...

De rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, kan de 
werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende 
bepalingen inzake werkloosheid naleeft (1). (1) Cass., 13 maart 2000, A.R. nr S.98.0170.F, nr 171.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Herstel van de 
werkloze in zijn rechten - Verplichting van de rechter

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau 
over een sanctie vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter de 
bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen 
inzake werkloosheid en om uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien 
(1). (1) Zie Cass. 13 maart 2000, A.R. nr S.98.0170.F, nr 171.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Bestuurlijke beslissing - Sanctie - Geschil - 
Nietigverklaring - Gebrek aan motivering - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

9 november 2001C.00.0162.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van een fout in aanmerking 
neemt, zonder dat middel aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, schendt artikel  1138, 2°, Ger.W. 
en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (1) Cass., 30 nov. 2000, A.R.C.00.0067.F, 
nr 657.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 oktober 2001C.00.0199.F AC nr. ...

De rechter die geen uitspraak doet over een aanvraag tot heropening van het debat schendt artikel  773 
Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 13 april 1989, AR. 8284, nr. 452.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot heropening der debatten - Opdracht van de rechter

- Art. 773 Gerechtelijk Wetboek

20 september 2001C.99.0057.N AC nr. ...

In geval van contractuele wanprestatie mag de rechter het bedrag van de schade ex æquo et bono vaststellen 
wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar 
hij mag zulks niet doen wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen 
waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld (1). (1) Zie cass., 9 
okt. 1997, A.R. nr C.95.0158.N - C.95.0287.N, nr 395.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Overeenkomst - Contractuele aansprakelijkheid - Wanprestatie - Schadevergoeding - Raming ex 
aequo et bono - Wettigheid

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

14 september 2001C.99.0195.F AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen (1). (1) Cass., 19 juni 
1998, A.R. C.97.0161.F, nr.328 en zie Cass. 28 jan. 2001, A.R. C.98.0391.F, nr. 74.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve 
aanvullen der redenen - Wettigheid - Voorwaarden - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0137.N AC nr. ...
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Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken wijzigt de 
rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gevorderde zaak - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring huwelijk

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

18 juni 2001S.99.0170.F AC nr. ...

Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, 
wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de 
controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing 
op haar wettigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen 
over het recht op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een 
te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn 
beoordelingsvrijheid niet ontnemen en mag hij niet in zijn plaats treden (1). (1) Cass., 27 sept. 1999, AR. 
S.98.0138.N, nr. 486.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Bestaansminimum - 
Betwisting - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

1 juni 2001C.98.0405.N AC nr. ...

De sanctie bepaald bij artikel  742, § 2, zesde lid, Ger.W., sluit niet uit dat de partijen zelf een overeenkomst 
kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de partij tegen wie wordt geconcludeerd in strijd met 
die conventionele regeling, het verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen (1). (1) Zie cass., 8 juni 
1995, A.R. nr C.94.0469.F, nr 284.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gerechterlijke termijnregeling - Conventionele conclusietermijnen - Miskenning - Sanctie

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2001C.98.0536.N AC nr. ...

De appèlrechter behoeft niet te antwoorden op een aan de eerste rechter voorgelegde en in algemene termen 
in hoger beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appèlrechter 
(1). (1) Cass. 21 jan. 1991, A.R. 7114, nr 260.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie voorgelegd aan eerste rechter - Herneming in hoger beroep - Onverenigbaarheid 
met conclusie voorgelegd aan appèlrechter - Taak van de rechter

Geen punt van de vordering in de zin van artikel  1138, 3° Ger.W. is het verzoek van een partij dat haar akte 
wordt verleend van de verwijzing en de herneming van de conclusie genomen voor de eerste rechter.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Algemene regels - Verwijzing en herneming van conclusie genomen voor eerste rechter - 
Akte gevraagd aan de appèlrechter - Vordering in de zin van artikel 1138, 3° Ger.W.

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

6 april 2001C.98.0358.N AC nr. ...

De conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, § 2, laatste lid Ger. W. zijn 
neergelegd, worden niet ambtshalve uit de debatten geweerd, wanneer het gaat om conclusies die zijn 
neergelegd met instemming van de andere partij; die instemming moet niet uitdrukkelijk worden gegeven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Verstrijken van termijn - Op conclusie - Instemming van 
partijen - Wijze van instemming

- Artt. 748, § 1, eerste lid en 750, § 2 Gerechtelijk Wetboek

23 maart 2001C.97.0270.N AC nr. ...

Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt ambtshalve uit het 
debat geweerd (1). (1) Zie cass., 15 mei 1998, A.R. C.97.0260.F, nr 255.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Conclusietermijnen - Eerbiediging - Conclusies - Neerlegging - 
Mededeling - Tijdige neerlegging ter griffie
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- Artt. 742, 745, 746 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

23 maart 2001C.98.0063.N AC nr. ...

Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die door het akkoord van 
partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging niet de rechter die een handelsvennootschap 
veroordeelt tot betaling van een aantal bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers 
gemachtigd worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het faillissement, daar 
hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een voorrecht maar alleen vaststelt dat, ingevolge 
de samenloop, de schuldeisers enkel konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen 
vrij stond bij hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Beschikkingsbeginsel - Faillissement - 
Schuldvordering - Opname in het passief - Beslissing

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

22 maart 2001C.99.0293.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass. 22 maart 2001, AR C.99.0293.F, AC 2001, nr...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Binnen de termijn neergelegde hoofdconclusie - Hoofdconclusie die geen enkel middel 
bevat - Aanvullende conclusie

Het vonnis dat de aanvullende conclusie van de eisers waarin zij hun gehele argumentatie uiteenzetten uit het 
debat weert, nadat het eerst had vastgesteld dat hun zogenaamde, binnen de toegestane termijn neergelegde, 
hoofdconclusie geen enkel middel bevat waarop de verweersters een wederantwoord hadden kunnen geven 
en waarop zij een aanvullende conclusie hadden kunnen neerleggen, past artikel  747, § 2, Ger.W. correct toe 
(1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Binnen de termijn neergelegde hoofdconclusie - Hoofdconclusie die geen enkel middel 
bevat - Aanvullende conclusie

- Artt. 740 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

19 maart 2001S.00.0129.N AC nr. ...

Het arbeidsgerecht, om te beslissen of het ontslag om dringende reden al dan niet binnen de in artikel 35, 
derde lid van de arbeidsovereenkomst bepaalde termijn is gegeven, dient alleen te onderzoeken of de 
aangevoerde kennis van de werkgever op het ogenblik van het ontslag niet reeds meer dan drie werkdagen 
bestond; het arbeidsgerecht doet hierbij geen uitspraak over het bestaan van de feiten en het zwaarwichtige 
karakter ervan (1). (1) Zie cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr 388.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Feit 
sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit - Uitspraak van de rechtbank - Beperking

- Art. 35, derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de inhoud van de conclusies en sluit niet 
uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn 
overgelegde conclusie, rekening kan houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer 
kan uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te komen aan het 
verweer van die andere partij dat geen stukken ter staving van de vordering zijn overgelegd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Termijnen - Beschikking - 
Draagwijdte - Inhoud van de conclusie - Bewijsaanbod

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

19 januari 2001C.96.0091.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 19 jan. 2001, A.R. nr C.96.0091.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Aanmeldingsplicht - Miskenning - 
Nationaal recht

P. 1942/30476-9-2016



De nationale rechterlijke instanties dienen de justitiabelen die zich op de miskenning van de aanmeldingsplicht 
kunnen beroepen, te waarborgen dat daaruit, overeenkomstig het nationale recht, alle consequenties zullen 
worden getrokken, zowel wat betrefet de geldigheid van handelingen tot uitvoering van de betrokken 
steunmaatregelen, als wat betreft de terugvordering van in strijd met deze bepaling verleende steun (1). (1) 
Zie refertes in de conclusie van het O.M.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Aanmeldingsplicht - Miskenning - 
Nationaal recht

18 januari 2001C.99.0234.F AC nr. ...

Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te bevelen, is geen punt van 
de vordering in de zin van artikel  1138, 3°, Ger.W.(1). (1) Cass. 14 feb. 2000, A.R. C.98.0543.F, nr. 113.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Opdracht van de rechter - Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de 
vordering - Vordering betreffende een onderzoeksmaatregel - Punt van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

15 januari 2001S.99.0013.F AC nr. ...

Art. 1138, 2°, Ger.W. wordt geschonden door de rechter, die een partij veroordeelt om aan de wederpartij een 
bedrag te betalen dat laatstgenoemde alleen had gevorderd in een conclusie die hij uit het debat heeft 
geweerd (1). (1) Zie cass. 9 nov. 1987, AR 7815, nr. 151.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet gevorderde zaken - Begrip - Gevorderde zaken - Debat - Conclusie uit het debat geweerd

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

30 november 2000C.00.0067.F AC nr. ...

De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het 
bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging (1). (1) Cass., 27 sept. 1999, AR C.98.0144.F, nr 467.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 september 2000C.97.0021.N AC nr. ...

De rechter die een hogere onderhoudsbijdrage heeft toegekend dan er gevorderd werd -de indexeringen 
mede in aanmerking nemend- schendt artikel  1138, 2° Ger.W. en miskent het beschikkingsbeginsel (1). (1) In 
voorliggende zaak kennen de appelrechters meer aan onderhoudsbijdragen toe dan wat door toepassing van 
de indexatie op deze bijdragen zou zijn verschuldigd en is het cassatiemiddel afgeleid uit het verbod voor de 
rechter om uitspraak te doen over niet gevorderde zaken bepaald bij artikel  1138, 2° Ger.W. en uit de 
miskenning van het beschikkingsbeginsel. Het Hof van Cassatie dat niet bevoegd is om in de beoordeling zelf 
van de zaak te treden en tevens geen rekening mag houden met andere feiten dan die welke werden 
vastgesteld in de aangevochten beslissing, kan nochtans bij uitzondering naar gelang de aard van het middel, 
de wettelijke en openbare documenten die de feitenrechter diende na te gaan, onderzoeken. Derhalve diende 
het Hof uiteraard na te gaan of het door de appelrechter toegekende bedrag de geïndexeerde 
onderhoudsbijdrage overtrad.(Zie: Maes B., Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, nr 457, p. 392; Noot R.H., 
sub. Cass., 26 nov. 1951, Pas., 1952, 158).

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Beschikkingsbeginsel - Gevorderde 
onderhoudsbijdragen - Toekenning - Indexeringen - Verplichting van de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

30 juni 2000C.98.0484.N AC nr. ...

De termijn van één maand na het sluiten van de debatten waarbinnen de rechter uitspraak moet doen, kan 
niet alleen verlengd worden maar daarenboven is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-
naleving van deze termijn heeft geen onwettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot 
gevolg (1). (1) Cass., 30 januari 1998, AR C.96.0432.F, nr. 55.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vonnissen en arresten - In beraad houden - Uitspraak - Termijn voor de uitspraak

- Art. 770 Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2000S.98.0086.N AC nr. ...
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De rechter mag op grond van het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van een vordering die strekt tot 
schadevergoeding wijzigen, ook al is de contractuele tekortkoming een misdrijf.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Vordering - Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 56.1 en 61 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Artt. 9, 11, 42.1° en 46 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

29 mei 2000C.96.0198.N AC nr. ...

Geen punt van de vordering, in de zin van artikel  1138.3° Ger.W. is het verzoek van een partij om een 
procedure op te schorten totdat de rechter ten gronde uitspraak zal hebben gedaan (1). (1) Vgl. Cass. 3 sept. 
1987, A.R. ,nr 5485, (AC 1987-88, nr 2).

Burgerlijke zaken - Algemeen - Algemene regels - Rechter - Uitspraak - Punt van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

22 mei 2000S.99.0046.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, AC 2000, I, nr.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting - Dwingende wet - Arbeidsovereenkomst - Dringende 
reden - Termijnen

Om het recht van verdediging te eerbiedigen, dient de rechter na te gaan of artikel  35, derde en vierde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet is toegepast, ook al heeft de eiser van die bepaling geen gewag gemaakt (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting - Dwingende wet - Arbeidsovereenkomst - Dringende 
reden - Termijnen

- Artt. 6 en 35, derde en vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 9.1 en 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

13 maart 2000S.98.0170.F AC nr. ...

Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens de plaatselijke onbevoegdheid 
van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing 
in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over de 
rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Bestuurlijke beslissing - Plaatselijke bevoegdheid - 
Geschil - Nietigverklaring - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

De rechter mag de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkering alleen herstellen met inachtneming van de 
reglementsbepalingen inzake werkloosheid.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Herstel van de 
werkloze in zijn rechten - Verplichting van de rechter

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

14 februari 2000C.98.0543.F AC nr. ...

Geen punt van de vordering, in de zin van artikel  1138, 3, Ger. W., is het door een partij aan de rechter gedane 
verzoek om een onderzoeksmaatregel te bevelen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van de rechter - Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de vordering - 
Punt van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2000S.99.0122.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit 
van een personeelslid van een gemeente, zoals bedoeld in a rtikel 19 van de wet van 3 juli 1967, kan geen 
lager percentage van blijvende invaliditeit toekennen dan datgene dat door de geneeskundige dienst is erkend.
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Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Arbeidsongevallen - Overheidspersoneel - Provincies-gemeenten - 
Schadevergoeding - Geneeskundig onderzoek - Blijvende invaliditeit - Percentage - Geneeskundige dienst - Oordeel - 
Administratief onderzoek - Overheid - Beslissing - Betwisting - Arbeidsrechtbank - Beoordeling

- Artt. 3, 3°, 8 en 9 KB 13 juli 1970

- Art. 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

De betwisting of stukken uit het debat moeten worden geweerd moet niet worden beoordeeld vooraleer het 
openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Berechting - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Advies - Weren van stukken - Tijdstip

- Art. 764 Gerechtelijk Wetboek

De conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd mag niet uit het debat worden geweerd in 
zoverre ze de toepassing van artikel 747, § 2, Gerechtelijk Wetboek betwist; de rechter die hierop geen acht 
slaat miskent het recht van verdediging van de partij die te laat heeft geconcludeerd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusietermijn - Betwisting - Conclusie - 
Laattijdig - Gevolg - Recht van verdediging

6 december 1999S.99.0077.F AC nr. ...

De rechter die nalaat uitspraak te doen over een vordering tot interest schendt artikel  1138, 3, Ger. W.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Interest - Vordering - Geen uitspraak - Onwettigheid

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

26 november 1999C.98.0341.F AC nr. ...

Het is een partij die niet binnen de door de rechter bepaalde termijn een hoofdconclusie heeft overgelegd, 
niet noodzakelijk verboden naderhand een aanvullende conclusie en stukken over te leggen binnen de daartoe 
bepaalde termijn.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoofdconclusie buiten termijn - Aanvullende conclusie

- Artt. 740 en 747 Gerechtelijk Wetboek

4 november 1999C.99.0111.N AC nr. ...

Geen punt van de vordering is het feit dat een partij opwerpt dat bij de beoordeling van het geschil rekening 
moet worden gehouden met het belang van het kind.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van de rechter - Uitspraak over alle punten van de vordering - Punt van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Minister - 
Beslissing - Beroep - Handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum 
van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat de instelling van sociale zekerheid tot aan de sluiting van het debat, 
indien een voorziening is ingesteld, haar beslissing kan intrekken en een nieuwe beslissing kan nemen, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide tijdens het geding wordt 
aangevoerd, wijzigt hun bevoegdheid niet.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Minister - 
Beslissing - Beroep - Handvest van de sociaal verzekerde

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek
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27 september 1999S.98.0138.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank oefent een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissing van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn genomen in toepassing van artikel   13, § 2 K.B. 30 oktober 1974;  mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, wordt 
alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met 
betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het 
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen;  het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing op haar 
wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over 
het recht op het bestaansminimum;  slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegheid toekent omtrent een te 
nemen beslissing, de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Bestaansminimum - 
Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toetsing

- Art. 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13, § 2 KB 30 okt. 1974

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het bestaansminimum intrekt op grond dat er 
voldoende inkomsten zijn wegens het samenwonen met een ascendent en de betrokkene dit betwist, ontstaat 
er een geschil tussen eiser en verweerder over het recht op het bestaansminimum;  de berechting van dit 
geschil behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank daar deze kennis neemt van de geschillen 
betreffende de toepassing van de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, wat betreft de 
geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de 
desbetreffende wetgeving.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Bestaansminimum - 
Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 580, 8° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13, § 2 KB 30 okt. 1974

- Art. 2, § 1, eerste lid, 4° en 3, § 1 Bestaansminimumwet

17 september 1999C.98.0144.F AC nr. ...

De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het 
bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 juni 1999S.97.0103.N AC nr. ...

Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau met toepassing van artikel 153, eerste lid, 2° van het 
Werkloosheidsbesluit van 1991, een werkloze van het genot van de werkloosheidsuitkeringen uitsluit en deze 
die admministratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 
werkloze een geschil over het recht op uitkering gedurende de periode dat hij uitgesloten is en de 
arbeidsrechtbank is bevoegd om over dit geschil uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijk 
geschil kennisneemt, bezit volheid van rechtsmacht bij de toetsing van de beslissingen van de directeur;  mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen de grenzen van het geding, zoals die door de partijen zijn 
bepaald, wordt alles wat, onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt aan de controle van de 
rechter onderworpen.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Geschil - 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

- Art 153, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

28 juni 1999S.99.0001.N AC nr. 505
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De arbeidsrechtbank, die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil nopens de weigeringsbeslissing van 
de werkloosheidsdirecteur om met behoud van uitkeringen een vrijwillige en gratis activiteit uit te oefenen 
voor rekening van een jeugdtehuis of een vereniging zonder winstoogmerk, oefent een toetsing uit met volle 
rechtsmacht op deze beslissing;  alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, valt onder 
de controle van de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer een wetsbepaling aan de directeur een 
discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid - Recht op uitkering - Gratis uitoefenen van activiteit - 
Weigeringsbeslissing van werkloosheidsdirecteur - Geschil - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Toetsing

- Art. 18, §§ 2 en 4 MB 26 nov. 1991

- Art. 45, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

10 juni 1999C.98.0373.F AC nr. ...

Wanneer een partij schadevergoeding vordert voor laattijdige vrijmaking van de borgtocht, doet het arrest dat 
de andere partij veroordeelt tot betaling van interest, berekend op grond van het M.B. 10 aug. 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en 
diensten, uitspraak over een niet gevorderde zaak.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet gevorderde zaak - Vordering tot schadeloosstelling - Veroordeling tot betaling van 
interest - Verschillende voorwerpen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 15, § 4 MB 10 aug. 1977

17 mei 1999S.98.0026.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, met inachtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; 
zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat, indien een voorziening is ingesteld, de instelling van sociale zekerheid 
haar administratieve beslissing kan intrekken en een nieuwe kan nemen tot aan de sluiting van het debat, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide, tijdens het geding wordt 
aangevoerd, verandert niets aan de bevoegdheden van de arbeidsgerechten.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Tegemoetkomingen - Mindervaliden - Minister - Beroep - 
Bevoegdheid - Handvest van de sociaal verzekerde - Beslissing

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

23 april 1999C.97.0046.N AC nr. ...

De rechter die ambtshalve in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, 
afwijst om reden van tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in hoofdorde gestelde eis, zonder het 
debat te heropenen, schendt artikel   774, tweede lid, Ger.W. en miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ambtshalve afwijzing van vordering - Geen heropening der debatten

1 maart 1999S.98.0025.F AC nr. ...

De appelrechter die, ondanks het akkoord van de partijen om de deskundigenopdracht, zoals zij door de eerste 
rechter werd vastgesteld, te wijzigen, beslist dat er geen grond bestaat tot wijziging van die opdracht, werpt 
een geschil op waarvan de conclusies van de partijen geen gewag maken en waarover die partijen geen uitleg 
hebben kunnen verstrekken;  aldus miskent de appelrechter het beschikkingsbeginsel, als het geschil de 
openbare orde niet raakt, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging, in alle gevallen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoger beroep - Rechtscollege - Omvang - Geschil - Geschil dat de openbare orde niet raakt - 
Deskundigenonderzoek - Opdracht - Wijziging - Partijen - Akkoord - Appèlrechter - Weigering

15 januari 1999C.96.0481.N AC nr. ...

Artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek stelt geen vereisten in verband met mededeling van stukken.~
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Burgerlijke zaken - Algemeen - Artikel 751 Ger.W. - Toepasselijkheid

17 december 1998C.95.0090.N AC nr. ...

De partij die voldoet aan de vereisten van de regel van artikel   804, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, 
volgens welke de rechtspleging op tegenspraak is ten aanzien van de partij die verschenen is overeenkomstig 
artikel   728 of 729 Ger.W.  en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, wordt aangezien als een 
verschijnende partij die, zolang het vonnis niet is uitgesproken, de heropening van de debatten kan vragen 
wanneer zij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - Verschijnende partij

- Art. 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - Verschijnende partij - 
Heropening van de debatten - Aanvraag

- Art. 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 1998C.97.0340.F AC nr. ...

Wanneer de door een onrechtmatige daad benadeelde partij interest vordert op het voor de geleden schade 
verschuldigde bedrag, zonder aan te geven of het gaat om compensatoire dan wel om moratoire interest, kan 
de rechter die de aansprakelijke dader veroordeelt, oordelen dat de gevorderde interest compensatoire 
interest is, zonder artikel   1138, 2°, Ger.W., te schenden noch het beschikkingsbeginsel te miskennen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Compensatoire interest - Moratoire interest - Beschikkingsbeginsel - Toepassing

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1998C.97.0161.F AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht 
de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt;  hij moet daarbij het recht van verdediging eerbiedigen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve 
aanvullen der redenen - Wettigheid

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

22 mei 1998C.97.0110.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op middelen die partijen niet hadden aangevoerd, zonder hun de 
gelegenheid te bieden om daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van de rechter - Bepaling van de toepasselijke rechtsregel - Recht van verdediging

15 mei 1998C.97.0260.F AC nr. ...

Conclusies die buiten de wettelijke termijn ter griffie zijn neergelegd, worden door de rechter ambtshalve uit 
het debat geweerd wanneer niet blijkt dat zij vòòr het verstrijken van die termijn aan de tegenpartij zijn 
overgelegd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Laattijdige conclusie - Begrip

- Artt. 745 en 747 Gerechtelijk Wetboek

7 mei 1998C.96.0149.N AC nr. ...

De verplichting van de rechter, die een uitkering na echtscheiding toekent, vast te stellen dat deze uitkering 
van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, houdt 
in dat, als de eisende partij die aanpassing niet uitdrukkelijk vraagt, de rechter die de indexering toekent, 
hierdoor het beschikkingsbeginsel niet miskent.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beschikkingsbeginsel - Uitkering na echtscheiding - Indexering - Niet gevorderd - Verplichting 
van de rechter - Inhoud

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 301, § 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek
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3 april 1998C.97.0089.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de vordering die ertoe strekt dat een rechter, die verzuimd heeft uitspraak te doen over 
een punt van de vordering, meer bepaald over gerechtelijke intrest, daarover uitspraak zou doen; het vonnis 
dat verzuimt over een punt van de vordering uitspraak te doen kan in de regel enkel door hoger beroep 
worden bestreden.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzuim om uitspraak te doen over een punt van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

12 maart 1998C.95.0462.N AC nr. ...

De beslissing die nalaat uitspraak te doen over de vordering van de langstlevende echtgenoot tot erkenning 
van zijn vruchtgebruik van en tot afgifte van waarden, indien deze, volgens die beslissing, niet hem maar de 
nalatenschap van de vooroverledene toebehoren, laat na over een punt van de vordering uitspraak te doen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak over een punt van de vordering - Verzuim - Nalatenschap - Samenstelling - 
Beslissing - Vordering tot erkenning van vruchtgebruik - Vordering tot afgifte - Geen beslissing

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1998C.97.0074.F AC nr. ...

De rechter mag ambtshalve de door de partijen voorgestelde redenen aanvullen, als hij uitsluitend steunt op 
regelmatig aan zijn oordeel onderworpen feiten en hij noch het onderwerp noch de oorzaak van de vordering 
wijzigt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve 
aanvullen der redenen

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

9 februari 1998S.96.0169.F AC nr. ...

De rechter die een partij veroordeelt op basis van een bedrag dat tussen de door de partijen voorgestelde 
uitersten in ligt en die zijn beslissing op materiële elementen steunt die zij hem hebben medegedeeld, beslecht 
enerzijds een geschil dat hem is voorgelegd, en steunt anderzijds niet op eigen kennis van de zaak.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechter - Veroordeling - Geschil - Partijen - Bedrag - Uiterste bedragen voorgesteld - 
Tussenliggend bedrag

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechter - Veroordeling - Geschil - Partijen - Bedrag - Gegevens aangebracht door de partijen - 
Geen eigen kennis - Grondslag

30 januari 1998C.96.0373.F AC nr. ...

De wilsuiting van een partij om in geval van niet-bevestiging van het bestreden vonnis een nieuwe conclusie 
neer te leggen, is geen punt van de vordering, zodat de appelrechter daarmee geen rekening dient te houden 
en zijn beslissing dienaangaande niet met redenen dient te omkleden.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Punt van de vordering - Begrip

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

22 januari 1998C.96.0270.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de door een partij aangevoerde feiten een misdrijf uitmaken terwijl zij beweerde 
haar vordering te laten steunen op een oneigenlijk midrijf, wijzigt het voorwerp en de oorzaak van de 
vordering niet voor zover hij zijn beslissing niet grondt op andere feitelijke gegevens dan die waarop de 
vordering was gegrond.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Oneigenlijk misdrijf - Beslissing - Grondslag - Misdrijf - 
Wettigheid

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

22 december 1997S.97.0005.F AC nr. ...

Inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht kennis, binnen de perken van de 
aanhangig gemaakte vordering, van gegevens waarop de minister heeft beslist of had moeten beslissen.~

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Minister - 
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Beslissing - Beroep - Vordering in rechte

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

5 december 1997C.96.0125.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0125.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op 
het bestaan van een contract - Precontractuele fout

Wanneer de partijen hun vorderingen gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt 
de rechter de oorzaak van die vorderingen wanneer hij precontractuele fouten, als bedoeld in artikel  1382 
B.W., tegen de partijen in aanmerking neemt.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op 
het bestaan van een contract - Precontractuele fout

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

23 oktober 1997D.97.0014.N AC nr. ...

Het voorschrift van artikel 292, tweede lid, Ger.W. staat er niet aan in de weg dat een rechter die tevoren, in 
de uitoefening van een ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak, bij wettige verhindering van 
een rechter die mede overeenkomstig artikel 779 Ger.W. over de zaak heeft beraadslaagd, door de voorzitter 
van het gerecht wordt aangewezen om de verhinderde rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.
~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Uitspraak - Verhinderde rechter - Vervanging - Aangewezen rechter - 
Onverenigbaarheid

- Artt. 292, tweede lid en 779 Gerechtelijk Wetboek

4 september 1997C.94.0096.N AC nr. ...

De rechter, die tot taak heeft op de hem voorgelegde feiten de geldende rechtsregels toe te passen, miskent 
het recht van verdediging als hij daarbij, zonder het debat te heropenen, de feiten aanvult die nodig zijn om 
een rechtsregel toe te passen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Taak van de rechter - Bepaling van de toepasselijke rechtsregel - Recht van 
verdediging

4 september 1997C.94.0113.N AC nr. ...

De beslissing van de rechter dat hij ondanks het arbitragebeding rechtsmacht heeft wordt niet naar recht 
verantwoord door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de 
kennisneming niet aan zijn rechtsmacht onttrekt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Geschil door de wet niet aan de rechter onttrokken - Geschil onderworpen aan 
arbitrage

- Art. 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 juni 1997S.96.0177.N AC nr. ...

Zo meerdere verzekeringsinstellingen gezamenlijk een zorgenverstrekker dagvaarden in terugbetaling van ten 
onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en in graad van beroep het 
eerste vonnis aanvechten omdat dit de zorgenverstrekker veroordeeld had zonder te bepalen in het voordeel 
van welke eiser die veroordeling werd uitgesproken en zij aan de beroepsrechter bij wijze van "algemene 
recapitulatie" het bedrag preciseren dat ieder van hen terugvorderde, dan werpt het arrest dat nagaat of elk 
van de beweerd ten onrechte verleende prestaties wel degelijk betaald werden door de respectieve eisende 
partijen en of deze wel per prestatie de vereiste overtuigingsstukken voorleggen geen betwisting op die door 
partijen was uitgesloten.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - 
Terugvordering - Zorgenverstrekker - Onverschuldigde betaling - Meerdere verzekeringsinstellingen - Vordering

- Artt. 774, tweede lid, 1042 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

16 juni 1997S.96.0107.N AC nr. ...
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Kent meer toe dan gevorderd werd, het arrest dat bij de omschrijving van de toegekende schadevergoeding 
een schadepost vermeldt, die door de eiser niet gevorderd werd, zelfs al is de totale gevorderde vergoeding 
hoger dan de toegekende vergoeding.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ultra petita - Schadevergoeding - Niet gevorderde schadepost - Nominaal lager bedrag

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 mei 1997C.95.0469.F AC nr. ...

Hoewel de opvolging van de Staat door de Gewesten van rechtswege plaats heeft, kan een gerechtelijke 
beslissing geen verplichtingen opleggen aan een Gewest in een zaak waar het geen partij in het geding is;  zij 
kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken niet ten laste leggen van een Gewest.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gemeenschap en Gewest - Vordering in rechte - Vordering tegen de Staat - Opvolging van de 
Staat door het Gewest - Opvolging van rechtswege - Veroordeling van de Staat - Gevolg voor het Gewest

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

21 april 1997S.96.0045.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum 
van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;  zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Minister - 
Beslissing - Beroep

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

21 april 1997S.96.0111.F AC nr. ...

Eenieder kan bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te 
zijnen opzichte genomen door de raad van het O.C.M.W.  of door één van de organen aan wie de raad 
bevoegdheden heeft overgedragen;  niet ontvankelijk is het beroep dat gegrond is op die bepaling en niet 
gericht is tegen een daarin bedoelde beslissing.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Maatschappelijke dienstverlening - Weigering - Administratieve 
beslissing - Beroep - Draagwijdte - Grens

- Art. 71 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

10 maart 1997S.96.0093.N AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en, ongeacht de 
benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Feiten en redenen - Ambtshalve aanvulling

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1997S.96.0097.F AC nr. ...

De wetgeving en reglementen inzake de tegemoetkomingen aan mindervaliden raken de openbare orde en de 
rechter is verplicht de door artikel  50, W. 30 dec. 1992, in artikel  13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, 
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als de Belgische Staat, Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie, geen melding heeft gemaakt van een nieuwe wetgeving.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtscollege - Omvang - Betwisting - Openbare orde - Mindervaliden - Tegemoetkomingen

- Art. 21, eerste lid, 1° KB 6 juli 1987

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992
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- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

27 februari 1997C.96.0119.F AC nr. ...

Wanneer de rechter de partijen toestaat hun dossiers ter griffie neer te leggen en één van hen daaraan een 
conclusie toevoegt die zij pas daags vóór de sluiting van de debatten aan de tegenpartij heeft medegedeeld, 
mag hij daarop geen acht slaan zonder de heropening van de debatten te bevelen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Laattijdige mededeling - Heropening van de debatten

- Art. 769, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1997C.95.0259.N AC nr. ...

Uit de wettelijke bepaling dat tegen beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe 
conclusietermijn geen rechtsmiddel openstaat volgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de 
beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen de beschikking die de aanvraag inwilligt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoek om een nieuwe conclusietermijn - 
Beschikkingen - Rechtsmiddel

- Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 1996C.95.0290.N AC nr. ...

De conclusie die de toepasselijkheid van artikel 751 Ger.W. betwist mag niet ambtshalve uit het debat worden 
geweerd, ook al wordt zij na het verstrijken van de termijn neergelegd.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Als op tegenspraak - Artikel 751 Ger.W. - 
Toepasselijkheid - Betwisting - Laattijdige conclusie - Geldigheid

13 juni 1996C.94.0444.N AC nr. ...

De rechter die een uitlegging geeft van een wetsbepaling en die bepaling toepast op het concrete geval, doet 
hierdoor geen uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Uitlegging wetsbepaling

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

6 juni 1996C.93.0265.N AC nr. ...

Wanneer de vraag om voorbehoud te verlenen blijkt uit een voor de rechter regelmatig genomen conclusie en 
de rechter overweegt dat hij rekening houdt met alle elementen, ook met die welke eiser in deze conclusie 
vermeldt, is hij niet verplicht bovendien uitdrukkelijk akte van dit voorbehoud te verlenen (impliciet).~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting van de rechter uitspraak te doen over alle punten van de vordering - 
Voorbehoud gevraagd - Akteverlening van dit voorbehoud

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

15 april 1996S.95.0106.N AC nr. ...

De arbeidsgerechten zijn bevoegd om, op vordering van de werknemer de wettigheid te toetsen van het 
beoordelingsrecht van de werkgever zoals dat is vastgelegd bij artikel  11 van de in het paritair comité voor het 
bouwbedrijf gesloten en bij K.B. 3 april 1981 algemeen verbindend verklaarde CAO betreffende de 
arbeidsvoorwaarden toepasselijk in de ondernemingen die onder dat comité ressorteren.~

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Collectieve arbeidsovereenkomst - K.B. tot algemeen 
verbindendverklaring - Toepassing - Arbeidsvoorwaarden - Beroepsbekwaamheid werknemer - Alleenbeoordelingsrecht 
werkgever - Betwisting - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 11 CAO 30 juni 1980 - KB 3 april 1981, P.C. nr 124, Bouwbedrijf betreffende de arbeidsvoorwaarden

- Art. 578, 1° en 3° Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1996S.94.0163.N AC nr. ...

De rechter dient bij de beoordeling van de "geschillen" betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, 
onder eerbiediging van de rechten van de verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen 
feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregels toe te passen op 
grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen.~

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Geschil inzake recht op werkloosheidsuitkeringen - Bevoegdheid - 
Arbeidsrechtbank - Wettigheidscontrole
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- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

9 oktober 1995S.95.0067.N AC nr. ...

Het beginsel van de autonomie van de procespartijen wordt niet miskend doordat een appelrechter oordeelt 
over een grief die hem tijdens het debat, maar buiten de beroepstermijn door een partij werd voorgelegd.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

21 september 1995C.93.0290.N AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij vroeger in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent niet het gezag van gewijsde 
van het vorige vonnis, maar doet uitspraak over een geschilpunt waarover hij zijn rechtsmacht al volledig heeft 
uitgeoefend.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis over geschilpunt - Nieuwe beslissing - Gezag van gewijsde

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 februari 1995S.94.0092.F AC nr. ...

De rechter heeft weliswaar tot taak de geldende rechtsregels toe te passen op de gegevens die hem door de 
partijen worden voorgelegd, maar moet daarbij het recht van verdediging in acht nemen; hij mag zijn 
beslissing niet doen steunen op een kwalificatie van de arbeidsovereenkomst die geen der partijen heeft 
aangevoerd, zonder dat hij aan eiser de gelegenheid geeft ze te betwisten.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Rechtsmacht - Taak van de rechter - Bepaling van de toepasselijke 
rechtsregel

16 februari 1995C.94.0291.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenverslag aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Partij - Geen opmerkingen - Bevoegdheden van het vonnisgerecht

9 februari 1995C.93.0468.N AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken, en mag, 
ongeacht de benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen 
ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het 
bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen 
eerbiedigt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Ambtshalve aanvullen der redenen - 
Bevoegdheid van de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

De bepalingen van de artt. 848 tot 850 Ger.W., betreffende de ontkentenis van proceshandelingen zijn niet 
van toepassing in strafzaken (1). (1) Zie Cass., 11 feb. 1986, AR 8815, nr 373 en de noot getekend R.D.; 19 jan 
2000, AR P.99.0503.F, nr 45.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Ontkentenis - Toepasselijke bepalingen

- Artt. 848 tot 850 Gerechtelijk Wetboek

8 december 2004P.04.1174.F AC nr. 599
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De rechter bij wie een feit is aangebracht waarvan slechts één omschrijving is gegeven, mag dit feit niet zonder 
bijkomende dagvaarding of vrijwillige verschijning splitsen in verschillende misdrijven waarop hij elk 
afzonderlijk een straf stelt (1). (1) De rechtspraak betreffende de wijziging van de kwalificatie en de 
eerbiediging van het recht van verdediging heeft over het algemeen betrekking op een wijziging van de 
juridische omschrijving van de feiten of van het tijdstip waarop het strafbaar feit werd gepleegd. Daarbij geldt 
als principe dat de beklaagde die voor een welbepaald misdrijf wordt vervolgd, in principe niet voor een ander 
misdrijf kan worden veroordeeld. Gaat het om een ander feit, dan moet een afzonderlijke strafvordering door 
een nieuwe dagvaarding of door een vrijwillige verschijning voor de rechtbank worden gebracht. Gaat het om 
een wijziging in de vorm van de telastlegging, dan moet de beklaagde de gelegenheid hebben gekregen zijn 
verweer voor te dragen wat die vormwijziging betreft (DECLERCQ, R., Procédure pénale, Répertoire pratique 
du droit belge, Complément, t. IX, n° 1266). Een uitbreiding van de incriminatieperiode die voor gevolg zou 
hebben dat andere feitelijke gedragingen dan degene die het voorwerp uitmaken van het geding voor de 
strafrechter worden gebracht, is verboden (Cass., 18 okt. 1994, AR P.92.6402.N, nr 436). Te dezen hebben de 
strafrechters, zonder de incriminatieperiode uit te breiden, dit tijdvak in twee delen gesplitst waarbij zij 
verklaren dat de feiten die door beide tijdvakken zijn gedekt uit een zelfde misdadig opzet voortvloeien. 
Volgens de rechtspraak vereist de beoordeling door de rechter van de eenheid van opzet niet dat de beklaagde 
hiervan wordt verwittigd met het oog op zijn verdediging (Cass., 7 maart 1990, AR 7828, nr 413; Cass., 13 mei 
1998, AR P.98.0149.F, nr 248).

Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerechten - Aanhangig gemaakte feiten - Splitsing van één feit in verschillende misdrijven - 
Aanvullende dagvaarding of vrijwillige verschijning noodzakelijk

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

7 december 2004P.04.1006.N AC nr. 594

De rechter moet niet alleen oordelen of een door de wet gestelde beperking aan de in artikel 10.1 E.V.R.M. 
bedoelde vrijheden in concreto beantwoordt aan de vereisten en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., hij 
moet tevens in concreto nagaan of de door hem op te leggen sanctie evenredig is met de vermelde 
doeleinden.

Strafzaken - Strafvordering - EVRM - Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting - Bij wet voorziene beperking - Beoordeling door 
de rechter

7 december 2004P.04.1168.N AC nr. 596

De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de strafvordering 
wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld en moet aan dit feit zijn juiste 
wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet 
onmogelijk het feit kan begrijpen dat de inleidende akte heeft bedoeld (1). (1) Zie 8 feb. 1977, AC, 1977, 640; 7 
april 1987, AR 938, nr 473; 5 juni 1996, AR P.95.1419.F, nr 213.

Strafzaken - Strafvordering - Inleidende akte - Beoordeling van het feit dat in deze akte bedoeld wordt - Kwalificatie van dit 
feit - Verplichting van de rechter

10 november 2004P.04.1185.F AC nr. 541

Er is aanleiding tot cassatie wanneer de appèlrechter geweigerd of verzuimd heeft uitspraak te doen over een 
of meer vorderingen van het openbaar ministerie, die ertoe strekken gebruik te maken van een bevoegdheid 
of een recht door de wet verleend, hoewel de straf van nietigheid niet uitdrukkelijk door de tekst is gesteld op 
het ontbreken van de vorm waarvan de inachtneming werd gevorderd.

Strafzaken - Strafvordering - Verzuim van uitspraak over de vorderingen van het openbaar ministerie - Appelrechters - 
Aanleiding tot cassatie

- Art. 408, tweede lid Wetboek van Strafvordering

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

De vermelding in de dagvaarding van slechts bepaalde feitelijke gegevens waaruit de tenlastelegging kan 
worden afgeleid verhindert de rechter niet deze te beoordelen mede op grond van andere in de dagvaarding 
niet vermelde feitelijke gegevens die eveneens in deze tenlastelegging begrepen zijn en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Cass., 19 jan. 1999, AR P.97.0599.N, nr 30.

Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter - Akte - Vermeldingen - Tenlastelegging - 
Beoordeling - In aanmerking te nemen elementen

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering
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21 april 2004P.04.0124.F AC nr. 211

Noch artikel  6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het dossier van de 
rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, 
wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de 
rechters die een dergelijke beslissing hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (1). (1) Zie Cass., 20 
jan. 1999, AR P.98.0408.F, nr 31.

Strafzaken - Strafvordering - Samenstelling van de zetel - Eerlijk proces - Vonnisgerecht - Verwijderde stukken

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de 
vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan 
verdedigen, moet hij die voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te 
passen of te preciseren (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging

21 oktober 2003P.03.0757.N AC nr. 515

Het komt de rechter toe het strafbaar feit dat wordt vervolgd en zoals het in de dagvaarding of in de 
verwijzingsakte omschreven wordt, te bepalen; hij mag daarbij niet alleen steunen op een in de gewone 
omgangstaal gegeven omschrijving van materiële gedragingen waarbij de telastlegging geheel of gedeeltelijk 
wordt gepreciseerd, maar ook op deze telastlegging zelf, die de strafbare gedraging in de bewoordingen van 
de wet weergeeft (1). (1) Zie Cass., 4 sept. 1990, AR 3912, nr 5; 27 april 1994, AR P.94.0360.F, nr 204; 28 jan. 
1997, AR P.96.0039.N, nr 51.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Taak van de rechter

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

15 oktober 2003P.03.0931.F AC nr. 501

Uit het feit alleen dat een stuk van het strafdossier het voorwerp uitmaakt van een onderzoek wegens valsheid 
in geschriften, kan niet worden afgeleid dat de rechter verplicht is de uitspraak aan te houden tot uitspraak is 
gedaan over de valsheid; de rechter beoordeelt in feite in hoeverre de uitkomst van dat onderzoek 
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten (1). (1) Zie Cass., 
21 okt. 1986, AR 332, nr 105.

Strafzaken - Strafvordering - Strafdossier - Van valsheid beticht stuk - Onderzoek wegens valsheid in geschriften - 
Aanhouden van de uitspraak

18 juni 2003P.03.0269.F AC nr. 358

Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing over de strafvordering de 
wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
bepalen, alsook die welke de straf opleggen; het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke 
slagen of verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid en de artt. 398 en 400 Sw. vermeldt, maar 
verzuimt melding te maken van artikel  392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het misdrijf 
definieert, is niet regelmatig met redenen omkleedt (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 1983, AR 7474, nr 275; 26 jan. 
1988, AR 781, nr 319; 21 okt. 1992, AR 9783, nr 677; 18 jan. 1994, AR 6894, nr 26; 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, 
nr 268; 27 sept. 2000, AR P.00.0639.F, nr 496; 17 jan. 2001, AR P.00.1656.F, nr 33; 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, 
nr 339; 10 sept. 2002, AR P.01.0669.N, nr 432.

Strafzaken - Strafvordering - Veroordelende beslissing - Vermelding van de wettelijke bepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

19 februari 2003P.02.1400.F AC nr. 118

Behalve in geval van schending van artikel  11 Ger. W., kan de aan de deskundige voorgelegde vraag niet 
samenvallen met die welke de rechter moet beslechten (1). (1) Zie Cass., 14 sept. 1992, AR 9311, nr 605.

Strafzaken - Algemeen - Opdrachten van de deskundige

- Art. 11 Gerechtelijk Wetboek
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20 november 2002P.02.0708.F AC nr. 616

Wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het sluiten van het debat en de rechter oordeelt dat hij het 
debat niet hoeft te heropenen, dient hij dat stuk uit de rechtspleging te weren (1). (1) Cass., 10 okt. 2000, A.R. 
P.98.1561.N, nr. 531; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; 9 okt. 2002, A.R. P.02.1183.F, nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van het debat

6 november 2002P.02.0755.F AC nr. 586

Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op feiten die op de 
algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen 
werden aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de rechtszitting kennisgenomen heeft (1). 
(1) Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575; 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, nr. ... ; 26 juni 2002, A.R. 
P.02.0505.F, nr. ... ; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. ... .

Strafzaken - Algemeen - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Strafvordering - Overtuiging van de rechter - Feiten niet aan 
tegenspraak onderworpen - Algemeen bekende feiten

- Art. 154 Wetboek van Strafvordering

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De feitenrechter heeft niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels inzake bevoegdheid en het recht van verdediging 
eerbiedigt; hij moet rekening houden met de gevolgen van die feiten, zelfs als zij na de regeling van de 
rechtspleging aan het licht zijn gekomen (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr.288.

Strafzaken - Strafvordering - Feiten - Wettelijke kwalificatie - Verplichting van de rechter - Omvang - Gevolgen van de feiten 
die na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn gekomen

22 oktober 2002P.01.1104.N AC nr. ...

Kent niet méér toe dan gevorderd, de rechter die een door kapitalisatie berekende schadevergoeding toekent 
die lager is dan de door de benadeelde gevorderde vergoeding, ook al heeft hij een hogere 
kapitalisatiecoëfficiënt toegepast dan door de benadeelde  voorgesteld (1). (1) Zie Cass., 4 mei 1977 (AC, 1977, 
908); 20 jan. 1988, AR 6198, nr 306; 9 juni 1989, AR 6532, nr 583; 16 juni 1997, AR S.96.0107.N, nr 274; 6 okt. 
1999, AR P.98.1540.F, nr 515.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Ultra petita - Schadevergoeding - Kapitalisatie - Hogere kapitalisatiecoëfficiënt - 
Toegekend bedrag lager dan gevorderd bedrag

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van stukken - Onaantastbare beoordeling door 
de bodemrechter

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2002P.02.0341.F AC nr. 352

Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat van 
ten minste dertig jaar oud aanwijzen om hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende 
magistraten van de rechtbank verhinderd zijn (1). (1) Zie Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr. 424; 16 juni 
1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, met concl. O.M.; 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 283, en G. DE LEVAL, 
Institutions judiciaires, Luik, 1992, blz. 233 en 268.

Strafzaken - Strafvordering - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Verhinderde magistraat - Vervanging - 
Toegevoegde advocaat

- Artt. 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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9 januari 2002P.01.1416.F AC nr. 18

De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch de 
schending van artikel  6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf, al was het subsidiair, voorstelt de 
kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (1). (1) Zie Cass., 
14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24 ; P. MORLET, "Changement de qualification - Droits et devoirs du juge", 
Rev. dr. pén., 1990, blz. 584 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 455, nr. 
1010.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden - Recht van verdediging

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

8 januari 2002P.99.1529.N AC nr. 13

Uit artikel  779, eerste lid, Ger. W. volgt niet dat wanneer de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt 
is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een eindbeslissing is gewezen, de behandeling van de andere 
geschilpunten enkel door dezelfde rechters kan geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uitspraak 
hebben gedaan (1). (1) Cass., 3 juni 1985, A.R. nr 7338, nr 596; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, 1999, nr 1430.

Strafzaken - Algemeen - Eindbeslissing over een geschilpunt - Behandeling van andere geschilpunten - Samenstelling van de 
zetel

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

4 december 2001P.00.0558.N AC nr. ...

De strafrechter die de aard, de kwalificatie en de strafbare periode van de ten laste gelegde feiten niet wijzigt, 
maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de perken van de oorspronkelijke telastlegging 
verduidelijkt en preciseert, brengt aldus het recht van verdediging van de beklaagde niet in het gedrang zodat 
een voorafgaandelijke verwittiging van deze laatste niet is vereist (1). (1) Cass., 21 feb. 1978, AC, 1978, 728.

Strafzaken - Strafvordering - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijking en precisering van de strafbare periode door de 
rechter - Recht van verdediging van de beklaagde

4 december 2001P.00.0570.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0570.N, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid van de rechtspleging - Vaststelling - Proces-verbaal van de rechtszitting - 
Vormvereisten

Is aangetast door nietigheid het vonnis van de strafrechter waarbij de regelmatigheid van de tijdens de 
rechtszitting gevoerde rechtspleging niet blijkt uit dat vonnis of uit andere processtukken en het proces-
verbaal van de rechtszitting niet is ondertekend door de voorzitter en de griffier (1). (1) Zie concl. van het O.M.

Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid van de rechtspleging - Vaststelling - Proces-verbaal van de rechtszitting - 
Vormvereisten

- Artt. 155, 189 en 190ter Wetboek van Strafvordering

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

4 december 2001P.01.1386.N AC nr. ...

De wet verleent de vonnisgerechten geen bevoegdheid om uitspraak te doen over de wettigheid van de 
beslissingen van verwijzing van de onderzoeksgerechten, maar het komt hen evenwel toe vast te stellen dat de 
zaak niet aanhangig is, meer bepaald doordat de beslissing van verwijzing onregelmatigheden van die aard 
bevat dat zij als authentieke akte niet bestaat (1). (1) Zie cass., 23 dec. 1980, AC, 1980-81, nr 247 en 12 nov. 
1986, AR nr 5216, nr 156; R. DECLERCQ, onderzoeksgerechten, A.P.R., nr 195.

Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerechten - Bevoegdheid - Uitspraak over wettigheid van beslissingen van 
onderzoeksgerechten

30 oktober 2001P.01.1239.N AC nr. ...

Het staat de rechter te oordelen of de aanvoering van een beklaagde, dat het openbaar ministerie beschikt 
over elementen à décharge, al dan niet elke grond van geloofwaardigheid mist en, indien niet, welk 
rechtsgevolg hieraan moet worden verleend.
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Strafzaken - Strafvordering - Bewijs - Bewijsvoering - Aanvoering van beklaagde dat het openbaar ministerie over niet aan 
de rechter overlegde elementen beschikt - Taak van de rechter

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechter geschonden wanneer deze zich in strafzaken niet 
uitspreekt over een van de punten van de vordering van de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 22 jan. 1986, A.R. 
4527, nr. 327 ; 22 nov. 1989, A.R. 7678, nr 189.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechter - Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2001P.00.0049.N AC nr. ...

Het is niet vereist dat een raadsheer die een arrest wijst aanwezig is op een zitting waarop de zaak wordt 
uitgesteld op een latere datum wegens verder beraad (1). (1) Cass., 8 december 1992, A.R. nr 5908, nr 774.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Uitstel van de zaak - Beslissing over de grond van de zaak

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

24 juli 2001P.01.0791.F AC nr. ...

Daar de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen noch de kwalificatie 
noch de straf wijzigt m.b.t. de schending van het oude artikel  380bis § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw., wordt het 
recht van verdediging van de beklaagde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich 
te verdedigen op grond van het nieuwe artikel  380 § 1, 4°, en § 3, 1° en 2°, Sw (1). (1)  Zie Cass., 14 feb. 2001, 
A.R. P.00.1350.F, nr. ... .

Strafzaken - Strafvordering - Wijziging van de nummering van de wetsbepaling - Aanpassing van de straf

- Art. 380, § 1, 4°, en § 3, 1° en 2° Strafwetboek

- Art. 14 Wet 28 dec. 2000

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van een misdaad door aanneming 
van verzachtende omstandigheden

Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, als gewijzigd bij de W. 11 juli 1994, richt een algemene 
regel in, krachtens welke de correctionalisering van misdaden door aanneming van verzachtende 
omstandigheden alleen verplicht wordt toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking 
van de zaak bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van de telastleggingen impliceert (1). (1) Zie 
Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1518.F, nr. ... .

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van een misdaad door aanneming 
van verzachtende omstandigheden

- Art. 2 Wet 4 okt. 1867

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van verdediging 
eerbiedigt ; de miskenning ervan valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde 
alleen in hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie (1). (1) Zie Cass., 
25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500 ; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21 ; 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, 
nr. 389.

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden - Recht van verdediging

Behoudens een geschil inzake bevoegdheid, zijn de vonnisgerechten niet bevoegd om de wettigheid te 
onderzoeken van de beslissingen van de onderzoeksgerechten, die geldig blijven zolang zij door het Hof van 
Cassatie niet zijn vernietigd (1). (1) Zie Cass., 4 okt. 1989, A.R. 7432, 18 okt. 1989, A.R. 7556, nrs. 73 en 98 ; 13 
juni 1990, A.R. 7932-7954-8067, nr. 592 ; 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354 ; 28 april 1999, A.R. 
P.98.0963.F, nr. 244.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Wettigheid van de beslissingen - Vonnisgerechten - Bevoegdheden

3 april 2001P.99.1131.N AC nr. ...

P. 1958/30476-9-2016



Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft gevraagd het laatst het woord 
te krijgen (1), noch dat hij verweer heeft gevoerd ten betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend 
vermag hij dit verweer niet voor het eerst voor het Hof te voeren. (1) Cass., 11 maart 1986, AR nr. 223, nr. 442.

Strafzaken - Strafvordering - Mogelijkheid voor beklaagde om het laatst het woord te krijgen - Cassatiemiddel

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

6 maart 2001P.00.1736.N AC nr. ...

De feitenrechter is niet gebonden door de plaatsbepaling van het feit vermeld in de beschikking van de 
raadkamer voor zover hij, bij wijziging van de kwalificatie, de identiteit en de continuïteit van het feit behoudt 
(1). (1) Zie cass., 12 mei 1998, A.R. nr P.96.1448.N, (AC 1998, nr. 243); cass., 19 jan. 1999, A.R. nr P.97.0599.N 
(AC 1999, nr 30); cass. 1 dec. 1999, A.R. nr P.99.0966.F, (AC 1999, nr 647); cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F.

Strafzaken - Strafvordering - Plaatselijke bevoegdheid - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Heromschrijving - Feitelijke 
elementen - Vereisten

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

20 februari 2001P.99.0590.N AC nr. ...

De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de dagvaarding wordt 
aangeduid verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij 
al dan niet bewezen zal verklaren, mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk 
het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie R. Declercq, 
Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in L. Dupont en B. Spriet (eds.) Strafrecht voor rechtspractici-IV, 
Acco Leuven/Amersfoort, 178 (191, voetnoot 51).

Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding - Meerdere misdrijfomschrijvingen voor hetzelfde feit - Bewezen verklaarde 
telastlegging - Verwittiging van beklaagde door rechter

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het 
opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop 
moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden 
niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te preciseren (1). (1) Zie Cass., 8 
feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. Zie P. MORLET, "Changement de 
qualification - Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén., 1990, blz. 561; R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de 
strafrechtspleging", in Strafrecht voor rechtspratici - IV (Acco, 1991), blz. 179.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 februari 2001P.00.1444.F AC nr. ...

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, na het sluiten van de debatten en voor 
de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, aan de rechter stukken werden overgelegd waarvan niet 
blijkt dat hij ze ofwel uit de debatten heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft 
onderworpen, is het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat steunen op 
stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; het vernietigt dientengevolge de 
bestreden beslissing (1). (1) Cass., 10 okt. 2000, A.R. P.98.1561.N, nr ...

Strafzaken - Strafvordering - Stuk overgelegd aan de rechter na het sluiten van de debatten en voor de uitspraak - Geen 
bewijs dat de rechter het stuk uit de debatten heeft geweerd of aan de tegenspraak van de partijen heeft onderworpen

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

7 februari 2001P.00.1518.F AC nr. ...

P. 1959/30476-9-2016



Wanneer de rechtstreekse dagvaarding wegens misdaden en wanbedrijven die op vordering van het O.M. aan 
de beklaagde wordt betekend, geen verzachtende omstandigheden m.b.t. de misdaden vermeldt en de 
wanbedrijven ermee samenhangen, zijn de correctionele rechtbank en in hoger beroep het hof van beroep 
onbevoegd om van die feiten kennis te nemen, ook al diende dat hof alleen uitspraak te doen over de 
burgerlijke belangen (1). (1) Zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0596.F, nr. 367. Uit de parlementaire 
voorbereiding van de W. 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen 
betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, waarbij artikel  47 een nieuw 
tweede lid bij artikel  2 Wet Verzachtende Omstandigheden invoegt, blijkt dat de verzachtende 
omstandigheden door het parket in de dagvaarding of in de oproeping moeten worden gepreciseerd. "Le 
parquet devra faire ce que fait actuellement la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi" (Verslag 
namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door de h. VAN BELLE, Gedr. St. Senaat, 1993-94, nr. 209/2, 
Pasin., 1994, blz. 2564).

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Samenhangende 
wanbedrijven - Correctioneel rechtscollege

- Art. 2, tweede lid Wet 4 okt. 1867

24 januari 2001P.00.1627.F AC nr. ...

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan een van de 
constitutieve bestanddelen in België is gelokaliseerd (1); hun bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in 
België en de in het buitenland gepleegde feiten een ondeelbaar geheel vormen (2). (1) Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr. 534. (2) Zie Cass., 20 juni 1977 (AC, 1977, 1084).

Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

9 januari 2001P.99.0313.N AC nr. ...

Het beraad van de strafrechter duurt voort tot de uitspraak in openbare rechtszitting, zodat de redactie van 
het nog uit te spreken vonnis of arrest deel uitmaakt van het beraad (1). (1) R.P.D.B., v° Jugements et arrêts, 
nrs 228-230.

Strafzaken - Algemeen - Beraad - Duur

- Artt. 190 en 209 Wetboek van Strafvordering

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

Wanneer de zaak bij de strafrechter aanhangig is gemaakt door de beslissing tot verwijzing van het 
onderzoeksgerecht, is de dagvaarding ter uitvoering van de verwijzingsbeslissing niet meer dan een 
kennisgeving van de rechtsdag, waarbij de beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de plaats, de dag en 
het uur waarop de zaak zal worden behandeld, ten einde hem in staat te stellen zijn verweer voor te dragen 
(1). (1) Cass., 7 dec. 1988, AR 6990, nr. 205; 29 maart 1994, AR P.93.0024.N, nr. 154.

Strafzaken - Strafvordering - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Aanhangigmaking van de zaak - Dagvaarding - 
Strekking

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

28 november 2000P.99.0082.N AC nr. ...

De duur van het beraad door de strafrechter volstaat op zichzelf niet om een overschrijding van de redelijke 
termijn van artikel  6 EVRM vast te stellen (1). (1) Cass., 10 febr. 1999, AR nr. P.98.1137.F, nr. 77.

Strafzaken - Algemeen - Beraadslaging - Duur - Redelijke termijn

De strafrechter is niet verplicht in zijn beslissing de duur van het beraad te verantwoorden.

Strafzaken - Algemeen - Beraadslaging - Duur - Verantwoording

28 november 2000P.99.0150.N AC nr. ...

Niets verbiedt de strafrechter uitspraak te doen op een rechtszitting die voorafgaat aan deze waarop hij de 
zaak voor uitspraak heeft gesteld (1). (1) zie cass., 8 sept. 1987, AR nr. 1759, nr. 16.

Strafzaken - Algemeen - Vervroegde uitspraak - Geldigheid

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

28 november 2000P.99.0163.N AC nr. ...

P. 1960/30476-9-2016



De strafrechter die oordeelt dat uitstel in verkeerszaken in principe ondoelmatig is, gezien er geen specifieke 
vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken bestaat, doet uitspraak bij wijze van algemene en als 
regel geldende beschikking en schendt artikel  6 Ger.W.

Strafzaken - Algemeen - Uitspraak bij algemene en als regel geldende beschikking - Verkeerszaken - Uitstel van 
strafuitvoering - Weigering van uitstel

14 november 2000P.00.1231.N AC nr. ...

De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan één van de constitutieve 
bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, 
nr 534.

Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de bedrieglijke handelingen of van de 
materiële buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegdheid van de Belgische strafrechter (1). (1) Zie 
Cass., 14 juni 1988, AR 2436, nr 625, R.W. 1989-90, p. 385, met noot van SPRIET, B. "De lokalisatie van het 
misdrijf van oplichting".

Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Oplichting - Bestanddeel gelokaliseerd in 
België

- Artt. 3 en 496 Strafwetboek

31 oktober 2000P.00.1280.N AC nr. ...

Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel bepaald, maar niet voldoende 
precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn recht van verdediging, van de precisering ervan kennis 
worden gegeven en moet de rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods 
door de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de rechter kunnen de 
kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering kan zelfs voor het eerst in hoger beroep 
geschieden (1). (1) Zie cass. 28 juni 1994, AR P.94.0503.N, nr 335.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving van de feiten - Precisering van de feiten

Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding - Omschrijving van de feiten - Precisering van de feiten

Wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in het bevel tot verwijzing of de dagvaarding niet 
uit het dossier is op te maken welk precies feit wordt bedoeld, wordt de rechter in de onmogelijkheid gesteld 
te bepalen van welk feit hij werd geadieerd en kan hij de beklaagde niet veroordelen. Wanneer de verwijzing 
of de dagvaarding en het dossier evenwel toelaten dit onderzoek te verrichten, kan de rechtspleging wel tot de 
veroordeling van de beklaagde leiden (1). (1) Zie cass. 28 juni 1994, AR P.94.0503.N, nr 335 en cass. 18 jan. 
1977, AC, 1977, 553; 22 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; 13 okt. 1998, AR P.98.1066.F, nr 443.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving van de feiten - Recht van verdediging - Vereiste

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding - Beklaagde - Omschrijving van de feiten - Recht van verdediging - Vereiste

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

10 oktober 2000P.98.1561.N AC nr. ...

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, na het sluiten van het debat en voor 
de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, aan de rechter stukken werden overgelegd, waarvan 
niet blijkt dat hij ze ofwel uit het debat heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft 
onderworpen, is het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat steunen op 
stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; het vernietigt dientengevolge de 
bestreden beslissing (1). (1) Zie cass., 19 nov. 1980, AC 1980-81, 308; 28 februari 1989, AR 2800, nr. 366; 13 
nov. 1991, AR 9326, nr. 141; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2de editie 1999, nr. 1041, p. 
468.

Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van de debatten - Stuk overgelegd aan de rechter na het sluiten van de 
debatten en voor de uitspraak - Geen bewijs dat de rechter het stuk uit de debatten heeft geweerd of aan de tegenspraak 
van de partijen heeft onderworpen

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

18 juli 2000P.00.0742.N AC nr. ...

P. 1961/30476-9-2016



De overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd zijn op de griffie, al naar het geval hetzij van de 
politierechtbank of de correctionele rechtbank, hetzij van het gerecht dat van de zaak kennis neemt in hoger 
beroep, maken deel uit van het strafdossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de 
tegenspraak van de partijen onderworpen (1). (1) Betreffende de wet op de voorlopige hechtenis, zie Cass., 24 
dec. 1996, AR nr. P.96.1620.N, nr. 527.

Strafzaken - Strafvordering - Strafdossier - Neerleggen van overtuigingsstukken - Plaats

27 juni 2000P.99.1659.N AC nr. ...

Wettig is de veroordeling in hoger beroep als de appèlrechters vaststellen dat de verwittiging van een 
herkwalificatie van de feiten werd gegeven door de eerste rechter (1). (1) zie Cass., 26 maart 1985, AR nr. 
9212, nr. 453.

Strafzaken - Strafvordering - Herkwalificatie - Verwittiging door eerste rechter - Veroordeling in hoger beroep

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun juiste kwalificatie te 
geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten 
dezelfde zijn als die waarop de vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat (1). (1) Zie Cass., 2 feb. 1988, A.R. 
1747, nr. 333; 8 feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21; 3 maart 1999, A.R. 
P.98.1042.F, nr. 126.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging - Veroordeling - Wettigheid

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 mei 2000P.97.0782.N AC nr. ...

Een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijving van de telastlegging nog 
voor de behandeling in hoger beroep brengt een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de beklaagde 
met zich mee; de omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt door de appelrechters omdat de 
beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze herkwalificatie werd verwittigd, doet 
hieraan niets af (1). (1) Zie Cass., 28 jan. 1997, A.R. nr. P.96.0039.N, nr. 51; 25 nov. 1997, A.R. nr. P. 95.1350.N, 
nr. 500 en 13 jan. 1999, A.R. nr. P.98.1521.F, nr. 21.

Strafzaken - Strafvordering - Heromschrijving van telastlegging - Vereisten - Recht van verdediging

9 mei 2000P.98.0937.N AC nr. ...

In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft geduurd, het mondeling karakter 
van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (1) (1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.0613.N, nr. 16; 
12 maart 1996, A.R. nr. P.94.1281.N, nr.96; 30 sept. 1997, A.R. nr. P.96.0489.N, nr. 375 en 10 febr. 1999, A.R. 
nr. P.98.1137.F, nr.77.

Strafzaken - Algemeen - Vonnissen en arresten - Duur van beraad

- Artt. 190 en 209 Wetboek van Strafvordering

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

De artikelen van het Ger. W. die bepalen dat het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt 
verricht, zijn niet van toepassing op het door de strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het 
dient tot berechting van de strafvordering zelf; in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan 
vast te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de behoeften van de strafvordering, en 
kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor 
zover de rechter hem in de omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft verplicht.

Strafzaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Strafvordering - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - 
Toepassing van het Ger.W. - Bevoegdheden van de rechter - Opdracht van de deskundige

- Artt. 2 en 962 Gerechtelijk Wetboek

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

De bepalingen van de artt. 848 tot 850 Ger. W., die betrekking hebben op de ontkentenis, zijn niet van 
toepassing voor de strafgerechten, zelfs als deze zich ertoe beperken uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Ontkentenis - Toepasselijke bepalingen

P. 1962/30476-9-2016



- Artt. 848 tot 850 Gerechtelijk Wetboek

7 december 1999P.98.1005.N AC nr. ...

De feitenrechter beoordeeelt de schuld van de beklaagde volgens zijn innerlijke overtuiging en hij veroordeelt 
hem wanneer hij de menselijke zekerheid heeft dat de beklaagde schuldig is aan het hem ten laste gelegde 
feit.

Strafzaken - Algemeen - Schuld van beklaagde - Innerlijke overtuiging van de rechter

- Artt. 189 en 211 Wetboek van Strafvordering

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

De strafrechter heeft het recht en de plicht om het feit van de telastlegging precies te omschrijven, op 
voorwaarde dat het feit hetzelfde blijft en de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving heeft kunnen 
verdedigen; de vermelding in de beslissing dat de beklaagde zich tegen die omschrijving heeft verdedigd, geldt 
zolang die omschrijving niet van valsheid is beticht.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Voorwaarden - Rechterlijke beslissing - Authentieke vermeldingen - 
Bewijs tot betichting van valsheid

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

De overschrijding van de redelijke termijn levert op zich een krenking op van een aan de verdachte of de 
beklaagde door artikel 6.1 EVRM verleend fundamenteel recht;  waar het de rechter staat te oordelen welk 
gevolg aan een overschrijding van de redelijke termijn moet worden verleend, vermag hij niet wettig te 
beslissen dat het overschrijden van de redelijke termijn de verdachte of de beklaagde niet grieft.

Strafzaken - Strafvordering - Redelijke termijn - Taak van de rechter

16 juni 1999P.98.0738.F AC nr. ...

Wanneer een rechter wettig verhinderd is om de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd, hoeft de beschikking van de voorzitter, die een andere rechter aanwijst om hem op het 
ogenblik van de uitspraak te vervangen, geen melding te maken van de reden van die verhindering.~

Strafzaken - Algemeen - Vonnis - Uitspraak - Verhinderde rechter - Vervanging - Beschikking van de voorzitter

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 mei 1999P.99.0096.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafrechtspleging een inquisitoir karakter heeft; 
de rechtspleging ter zitting die, in de regel, openbaar, mondeling en tegensprekelijk is, heeft daarentegen een 
accusatoir karakter.~

Strafzaken - Algemeen - Strafvordering - Accusatoir karakter

26 mei 1999P.99.0597.F AC nr. ...

Het staat alleen aan de procureur-generaal om de magistraat aan te wijzen die de strafvordering uitoefent 
overeenkomstig artikel  155, tweede lid, Ger. W.; die aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat 
van het O.M., zonder dat daarvoor een stuk moet worden voorgelegd.~

Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - 
Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

- Art. 155, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1999P.98.0883.N AC nr. ...

De strafrechter vermag niet te beslissen de strafwet niet toe te passen omdat, naar zijn oordeel, de wettelijk 
bepaalde bestraffing, in een bepaalde zaak, niet in verhouding is met de aard van overtreding of de financiële 
draagkracht van de beklaagde.

Strafzaken - Algemeen - Taak van de rechter

11 mei 1999P.99.0277.N AC nr. ...

P. 1963/30476-9-2016



Wanneer de rechter een als misdaad omschreven feit dat ingevolge recgelmatige correctionalisatie door de 
raadkamer bij hem aanhangig is gemaakt herkwalificeert als wanbedrijf, is hij bij het bewezen verklaren en de 
bestraffing van het aldus heromschreven feit niet gehouden de door de raadkamer met het oog op verwijzing 
aangenomen verzachtende omstandigheden in acht te nemen.

Strafzaken - Strafvordering - Verzachtende omstandigheden - Misdaad - Correctionalisatie door raadkamer - Herkwalificatie 
door rechter in wanbedrijf - Inachtneming van aangenomen verzachtende omstandigheden

4 mei 1999P.98.0469.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat, in geval van verbetering door de appèlrechters van de tijdsbepaling 
van een misdrijf, zonder wijziging van de op de oorspronkelijke tenlastelegging vermelde begin- en einddatum, 
oordeelt dat het recht van verdediging is geëerbiedigd als de verdachte zich niet heeft kunnen vergissen 
nopens de hem ten laste gelegde feiten en daarover verweer voerde.

Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe kwalificatie - Datum van de feiten - Verbetering

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

De vonnisgerechten kunnen niet oordelen over de beslissingen van de onderzoeksgerechten. De beslissingen 
van de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen alleen door het Hof van Cassatie vernietigd worden.~

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerecht - Verwijzing naar het vonnisgerecht - Bevoegdheden van het 
vonnisgerecht - Grenzen

27 april 1999P.97.0860.N AC nr. ...

De rechter heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een ander strafdossier bij de bij 
hem aanhangige strafzaak te voegen.

Strafzaken - Strafvordering - Rechtsmacht van de rechter - Openbaar ministerie - Voeging van dossier

24 maart 1999P.98.1447.F AC nr. ...

De strafrechter die geen uitspraak doet over de vordering van de burgerlijke partij om haar akte te verlenen 
van het in haar conclusie geformuleerde voorbehoud, schendt artikel  1138, 3°, Ger. W.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verplichting van de rechter uitspraak te doen over alle punten van de vordering - 
Voorbehoud gevraagd

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1999P.98.1042.F AC nr. ...

De omschrijving kan alleen op regelmatige wijze worden gewijzigd als er aan twee voorwaarden wordt 
voldaan, nl. als de door de rechter in aanmerking genomen feiten dezelfde feiten zijn als die, waarop de 
vervolging gegrond is en als de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren tegen de nieuwe 
omschrijving; dit is het geval, wanneer de burgerlijke partij een conclusie heeft neergelegd, waarin zij een 
dergelijke wijziging van de telastlegging heeft gevorderd, en de beklaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te dragen.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Voorwaarden - Burgerlijke partij - Conclusie

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 februari 1999P.97.0501.N AC nr. ...

De rechter dient, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het ten laste gelegde feit zijn juiste 
wettelijke omschrijving te geven.  Indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere 
rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield, dient hij vast te stellen dat het ten 
laste gelegde feit hetzelfde is als datgene dat aan de vervolging ten grondslag ligt of in dit feit begrepen is.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Ten laste gelegde feit - Wettelijke omschrijving - Rechter - Verplichting

16 februari 1999P.98.1624.N AC nr. ...

P. 1964/30476-9-2016



Wanneer de jeugdrechter overeenkomstig artikel  38 Jeugdbeschermingswet de zaak van een minderjarige uit 
handen geeft, mogen de door de Jeugdrechtbank met toepassing van artikel  50 van de wet opgedragen 
onderzoeken waarvan de minderjarige geen inzage krijgt, niet aan de strafrechter worden overgelegd: mag 
daarentegen wel aan de strafrechter worden overgelegd het dossier van de Jeugdrechtbank betreffende een 
beklaagde die niet in toepassing van de Jeugdbeschermingswet voor hem is gebracht, mits deze overlegging op 
regelmatige wijze en met inachtneming van het recht van verdediging geschiedt.

Strafzaken - Allerlei - Beklaagde - Dossier van de Jeugdrechtbank - Overlegging aan de strafrechter - Perken

- Artt. 55, 63 en 77 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

19 januari 1999P.97.0599.N AC nr. ...

De aanhangigmaking van een zaak bij de rechter betreft alleen het bepaalde feit aangeduid in de akte van 
aanhangigmaking; deze moet noch alle wettelijke bestanddelen van het ten laste gelegde feit, noch alle 
feitelijke gegevens vermelden.~

Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter - Begrip - Akte - Vermeldingen

Het staat de rechter, indien nodig, de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking van de zaak te 
beoordelen, zonder evenwel de bewijskracht ervan te schenden, en de omschrijving van het ten laste gelegde 
feit te verbeteren, mits hij vaststelt dat het aldus ten laste gelegde feit hetzelfde is als datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag ligt, of in het feit begrepen is, en mits de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen 
zijn verweermiddelen tegen de nieuwe omschrijving naar voor te brengen. De omstandigheid dat de 
oorspronkelijke omschrijving van het ten laste gelegde feit bepaalde elementen aanhaalt om nader te 
preciseren waarin het misdrijf heeft bestaan belet niet dat de heromschrijving andere feitelijke elementen 
aangeeft voor zover deze begrepen waren in de oorspronkelijke omschrijving.

Strafzaken - Strafvordering - Heromschrijving - Feitelijke elementen - Vereisten

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

De omschrijving kan slechts op regelmatige wijze worden gewijzigd, als de beklaagde op de hoogte is gebracht 
van de wijziging of als hij tegen de nieuwe omschrijving verweer heeft gevoerd of heeft kunnen voeren.~

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging

3 november 1998P.96.0916.N AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" betreft zowel een ongeval bij het wegverkeer waarbij voetgangers, middelen van 
vervoer te land, dieren of middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken, betrokken zijn, als 
dergelijk ongeval dat plaatsgrijpt op een terrein toegankelijk voor het publiek of op een niet openbaar terrein 
dat voor een zeker aantal personen toegankelijk is.~

Strafzaken - Strafvordering - Politierechtbank - Bevoegdheid - Slagen of verwondingen ten gevolge van een 
verkeersongeval - Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

20 oktober 1998P.97.0851.F AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een ongeval dat 
zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet-openbare terreinen die evenwel 
openstaan voor een bepaald aantal personen.~

Strafzaken - Strafvordering - Politierechtbank - Bevoegdheid - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een 
verkeersongeval - Verkeersongeval

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1998P.97.0368.N AC nr. ...

P. 1965/30476-9-2016



Wanneer partijen overeenkomen dat elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde 
rechtsbetrekking en waarover een dading mag worden aangegaan, aan arbitrage wordt onderworpen, volgt 
hieruit weliswaar dat, naar de woorden van de wet zelf en in de door haar bepaalde voorwaarden, de rechter 
zich, op verzoek van een partij, "onbevoegd" moet verklaren om kennis te nemen van het aan arbitrage 
onderworpen geschil, doch zijn beslissing dienaangaande betreft de toepasselijkheid van een arbitrage-
clausule begrepen in de overeenkomst en niet een bevoegdheidsaanwijzing die een geschil van rechtsmacht 
kan doen ontstaan waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing over de toepasselijkheid van een arbitrage-clausule - Aard

- Artt. 1676.1 en 1679.1 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Samenhang is het verband dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist 
dat, met het oog op de goede rechtsbedeling en onder het voorbehoud van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, de zaken samen en door dezelfde rechter worden beslist en deze alle aspecten van de feiten, de 
regelmatigheid van de bewijzen en de schuld van de vervolgde personen kan beoordelen.~

Strafzaken - Strafvordering - Misdrijven - Samenhang

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Samenhang waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak te doen over een misdrijf dat samenhangt met een 
ander misdrijf waarvoor hij bevoegd is, moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de rechter wordt 
geadieerd; die samenhang wordt niet verbroken door het feit dat de rechter vrijspreekt uit hoofde van het 
misdrijf waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft hij bevoegd om uitspraak te doen over het samenhangend 
misdrijf.~

Strafzaken - Strafvordering - Bevoegdheid van de rechter - Samenhangende misdrijven - Tijdstip waarop de samenhang 
moet worden beoordeeld

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De overtuiging van de strafrechter kan gegrond zijn op zekere en precieze vermoedens op voorwaarde dat zij 
versterkt zijn door overeenstemmende elementen en niet afgeleid zijn uit andere vermoedens; de loutere 
samenloop van gebeurtenissen of data maakt slechts vermoedens uit wanneer zij een verband vertonen dat 
vaststaat.~

Strafzaken - Algemeen - Vermoedens - Bewijs - Overtuiging van de strafrechter

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan één van de 
bestanddelen in België is gelokaliseerd.~

Strafzaken - Strafvordering - Misdrijf - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Bestanddeel gelokaliseerd in België

- Art. 3 Strafwetboek

De innerlijke overtuiging van de strafrechter maakt op zich geen bewijs uit; die overtuiging kan slechts de 
resultante zijn van feitelijke elementen en bewijzen waarop de rechter gesteund heeft om zijn beslissing te 
gronden.~

Strafzaken - Algemeen - Bewijs - Strafrechter - Innerlijke overtuiging

8 september 1998P.98.1078.N AC nr. ...

Als een misdrijf zoals het werd omschreven in de akte van aanhangigmaking niet tot de bevoegdheid van de 
rechtbank behoort, moet deze zich "de plano" en zonder onderzoek van de overeenstemming tussen feit en 
kwalificatie onbevoegd verklaren.~

Strafzaken - Strafvordering - Akte van aanhangigmaking - Misdrijf - Kwalificatie - Onderzoek - Bevoegdheid

- Artt. 159 en 191 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1998P.98.0791.N AC nr. ...

Het vonnis, waarbij de correctionele rechtbank de strafvordering onontvankelijk verklaart wegens 
onregelmatige verwijzing door de raadkamer, is aangetast door machtsoverschrijding, nu een vonnisgerecht, 
onder voorbehoud van eventuele onwettigheden aangaande de bevoegdheid, niet te oordelen heeft over de 
onregelmatigheden die aan de beschikking van verwijzing zouden kleven;  zolang bedoelde beschikking niet 
door het Hof van Cassatie vernietigd wordt, behoudt ze haar kracht zodat de correctionele rechtbank 
geadieerd is en zich over de zaak moet uitspreken.

P. 1966/30476-9-2016



Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerecht - Procedurefouten - Vonnisgerecht - Rechtsmacht

24 juni 1998P.97.1075.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER bij Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F (Bull. en Pas., 1998, nr. ...).

Strafzaken - Algemeen - Bepalingen van het Ger.W. betreffende het deskundigenonderzoek - Toepassing voor de 
strafgerechten

Bepalingen van het Ger. W. die ofwel verwijzen naar het akkoord van de partijen, ofwel voor bepaalde 
gevolgen hun optreden vereisen, ofwel de rechter verhinderen het strafproces te leiden, mogen niet worden 
toegepast op de voor de strafrechter gevoerde procedures, wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering.

Strafzaken - Algemeen - Bepalingen van het Ger.W. betreffende het deskundigenonderzoek - Toepassing voor de 
strafgerechten

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 1998P.98.0149.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat de verschillende, aan de beklaagde ten laste gelegde feiten eerder een 
collectief misdrijf door eenheid van opzet dan een materiële samenloop van misdrijven vormen, moet hij de 
beklaagde daar niet vooraf kennis van geven, aangezien die beslissing geen wijziging van de omschrijving 
inhoudt.

Strafzaken - Strafvordering - Meerdere feiten - Eenheid van opzet - Wijziging van de omschrijving

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

3 februari 1998P.96.1379.N AC nr. ...

In correctionele- of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot verwijzing of 
de rechtstreekse dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de erin vervatte kwalificatie bij de 
vonnisgerechten aanhangig, doch de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen; die kwalificatie is in 
wezen voorlopig en het vonnisgerecht heeft de plicht om, mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd, 
aan de ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven, zelfs indien de nieuwe omschrijving het 
bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan de oorspronkelijke omschrijving inhield.~

Strafzaken - Strafvordering - Heromschrijving van het misdrijf - Vereisten

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

2 december 1997P.96.0834.N AC nr. ...

De rechters die, zonder te onderzoeken of de letsels waarvoor vergoeding gevorderd wordt al of niet werden 
veroorzaakt door de aan de verdachte ten laste gelegde verkeersovertreding en de burgerlijke rechtsvordering 
niet toelaatbaar verklaren op grond alleen van de overweging dat verdachte "geen inbreuk op de artikel   
418-420 Sw.  ten laste wordt gelegd", verantwoorden hun beslissing de oorspronkelijke kwalificatie gegeven 
aan het feit der tenlastelegging niet te heromschrijven, niet naar recht.

Strafzaken - Strafvordering - Verkeersovertreding - Burgerlijke rechtsvordering aangaande lichamelijke schade - Geen 
heromschrijving van het misdrijf

26 november 1997P.97.1078.F AC nr. ...

De strafrechter die over de gehele vordering van de burgerlijke partij uitspraak doet, heeft zijn rechtsmacht 
met betrekking tot de rechtsvordering van voornoemde partij volledig uitgeput en kan, bijgevolg, zijn beslissing 
over het overige van die vordering, over de interest en over de kosten niet aanhouden.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Definitieve vergoeding - Rechtsmacht van de strafrechter volledig uitgeoefend

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

25 november 1997P.95.1350.N AC nr. ...

In hoger beroep mag aan de beklaagde geen ander feit dan dat van de vervolging ten laste worden gelegd.

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter - Feit - Grenzen

P. 1967/30476-9-2016



Ook in tweede aanleg heeft de rechter het recht en de plicht het feit van de vervolging volledig en juist te 
kwalificeren, mits het feit hetzelfde blijft en de beklaagde de gelegenheid krijgt zich over de nieuwe 
kwalificatie te verdedigen.

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Taak van de rechter - Kwalificatie

30 september 1997P.97.1177.N AC nr. ...

Een miskenning van het recht van verdediging in eerste aanleg doet geen afbreuk aan de behandeling van de 
zaak in twee instanties.

Strafzaken - Algemeen - In eerste aanleg - Miskenning recht van verdediging - Gevolg - Dubbele aanleg

24 september 1997P.97.0610.F AC nr. ...

Voor de strafgerechten kan de omstandigheid dat een partij akkoord gaat met de vordering van een andere 
partij niet worden afgeleid uit het ontbreken van een conclusie dienaangaande.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Geen conclusie - Betwisting - Bewijs

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - levert geen miskenning van het recht van verdediging op.~

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - 
Recht van verdediging

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - wettigt niet het op redelijke grond gestoelde vermoeden dat het openbaar 
ministerie aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - 
Beraad

23 april 1997P.97.0057.F AC nr. ...

De politierechtbank moet ambtshalve de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs bij ontstentenis van 
burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is; dezelfde 
wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke belangen - Strafgerechten - Verplichting

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...

Het staat aan de procureur des Konings te oordelen of er grond is tot het instellen van hoger beroep tegen een 
beslissing waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het openbaar 
ministerie is het de strafrechter niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet 
hoger beroep in te stellen te beoordelen of hem ter zake bevel te geven.

Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie - Onafhankelijkheid - Hoger beroep - Beoordelingsbevoegdheid - 
Beoordeling door de rechter

4 februari 1997P.95.1267.N AC nr. ...

Doordat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafrechter van openbare orde is, staat het de beklaagde 
niet te kiezen of zijn handelen door beroepsmagistraten of door gezworenen zal worden beoordeeld.~

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid - Ratione materiae - Openbare orde - Gevolg - Beklaagde - Rechtspleging

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...

P. 1968/30476-9-2016



In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot verwijzing of 
de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de erin vervatte kwalificatie bij de 
vonnisgerechten aanhangig, doch de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of dagvaarding ten grondslag liggen;  die kwalificatie is 
voorlopig en het vonnisgerecht heeft het recht en de plicht om, mits het recht van verdediging wordt 
geëerbiedigd, aan de ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven.

Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe kwalificatie van de feiten - Vereisten

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de beklaagde de strafrechter heeft gewezen op het verband tussen de bij hem aanhangige strafzaak 
en een andere zaak, maar zonder te concluderen tot uitstel van de uitspraak bij toepassing van artikel  74, § 4, 
W.btw, schendt de rechter deze wetsbepaling niet wanneer hij de uitspraak over de tenlastelegging niet 
uitstelt totdat aan die andere zaak een einde is gemaakt bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.

Strafzaken - Strafvordering - Fiscaal misdrijf - Bij een andere gerechtelijke overheid aanhangig geschil - Uitstel van de 
uitspraak

15 januari 1997P.96.1484.F AC nr. ...

Tegenstrijdig is de beslissing waarbij, op de strafvordering, een veroordeling wordt uitgesproken wegens 
diefstal, gepleegd door middel van geweld of bedreiging met één van de bij artikel   472, Sw., bepaalde 
omstandigheden, en, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenonderzoek bevolen wordt teneinde 
de graad van mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen, nu zij het eventuele bestaan impliceert 
van één van de bij artikel   473, Sw., bepaalde verzwarende omstandigheden die in het bewezen verklaarde 
misdrijf echter niet begrepen is.

Strafzaken - Strafvordering - Verplichting tot omschrijving - Verzwarende omstandigheden

10 december 1996P.96.0925.N AC nr. ...

Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onbevooroordeeld te oordelen; het behoort tot het 
wezen van het rechtspreken in strafzaken eventueel te oordelen dat bepaalde stukken die de rechter heeft 
ingezien uit de debatten worden geweerd, of dat met bepaalde gegevens geen rekening wordt gehouden.~

Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Bevoegdheid - Stukken en gegevens waarmee de rechter geen rekening houdt

23 oktober 1996P.96.0493.F AC nr. ...

De rechter kan de door de partijen voorgedragen middelen ambtshalve aanvullen met een regelmatig in de 
debatten gebracht stuk waarvan eiser en zijn raadsman gebruik maken; door uit dat stuk het bestaan van een 
feitelijk gegeven af te leiden, ofschoon geen van de partijen dat heeft gedaan, miskent de rechter noch het 
beginsel van de rechtspleging op tegenspraak, noch het algemeen beginsel van het recht van de verdediging.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheden van de rechter - Aan zijn beoordeling overgelegde feiten

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 1996P.96.0087.N AC nr. ...

Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel 155, tweede 
lid, Ger.W.  de strafvordering uitoefent;  deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het 
openbaar ministerie;  het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken.~

Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - 
Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden - Rechterlijke controle

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter vermag de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op 
een latere rechtszitting en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen; het voorschrift van artikel 208 
Sv naar luid waarvan het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende rechtszitting 
na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, of van drie dagen indien de opposant zich in hechtenis 
bevindt, doet hieraan geen afbreuk.~

Strafzaken - Strafvordering - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

11 juni 1996P.95.0460.N AC nr. ...
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Onder verschijnen van de beklaagde wordt verstaan het zich aanbieden ten einde de telastlegging tegen te 
spreken of uitleg te geven over de feiten die tot de vervolging aanleiding gaven.~

Strafzaken - Algemeen - Verschijnen van de beklaagde

- Art. 185, § 2, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 juni 1996P.95.1419.F AC nr. ...

De aanhangigmaking van de zaak bij de rechter wordt bepaald door de feiten die in de tenlastelegging zijn 
bedoeld en niet door de kwalificatie die eraan is gegeven door de vervolgende partij;  het vonnisgerecht 
onderzoekt in feite de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking.~

Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter - Aanhangigmaking

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

4 juni 1996P.95.0066.N AC nr. ...

Voor de strafrechter staat de civielrechtelijke vordering niet los van de strafvordering maar is er een 
accessorium van.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Accessorium van de strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 januari 1996P.95.0967.N AC nr. ...

Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin 
van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in het buitenland uitmaken en de hierbij horende daden van 
deelneming, die op het grondgebied van het Rijk worden gepleegd en die tengevolge van een omstandigheid 
onafhankelijk van de wil van de daders worden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.~

Strafzaken - Strafvordering - In het Rijk gepleegde daden van deelneming - Poging tot invoer van verdovende middelen - 
Bevoegdheid van de Belgische strafrechter

- Art. 3 Strafwetboek

9 januari 1996P.94.0613.N AC nr. ...

Nu artikel  6.1 E.V.R.M. naast celeriteit van de rechtspleging ook het algemeen rechtsbeginsel van goede 
rechtsbedeling omvat, dient bij het beoordelen van de duurtijd van een beraadslaging rekening gehouden te 
worden met de complexiteit van de zaak, inzonderheid van de te beoordelen feiten en omstandigheden en van 
de debatten.~

Strafzaken - Algemeen - Beraadslaging - Duur - Redelijke termijn

5 december 1995P.94.1107.N AC nr. ...

De rechter die moet beslissen over een op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide laten 
steunen op alle aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij geen niet aan de openbare orde 
rakende betwisting opwerpt waarvan de conlusies van de partijen het bestaan uitsluiten.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheden van de rechter - Aan zijn beoordeling overgelegde feiten

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

De wettigheid van de rechtspleging wordt niet aangetast door een onregelmatigheid in het proces-verbaal van 
een rechtszitting waarop de correctionele rechtbank zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van haar vonnis te 
verdagen.~

Strafzaken - Strafvordering - Onregelmatigheid - rechtszitting - Uitspraak van het vonnis - Verdaging - Proces-verbaal

- Artt. 153, 163, 176, 190 en 190bis Wetboek van Strafvordering

4 oktober 1995P.95.0411.F AC nr. ...
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De appelrechter vermag een beklaagde niet te veroordelen wegens een misdrijf waarvoor die niet naar de 
correctionele rechtbank is verwezen noch voor de rechtbank is gedagvaard en waarvoor hij in eerste aanleg 
evenmin vrijwillig is verschenen, ook niet als de appelrechter vaststelt dat de beklaagde ermee ingestemd 
heeft voor hem over die aanvullende telastlegging verweer te voeren en ook werkelijk verweermiddelen heeft 
voorgedragen.~

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling - Feit niet vermeld in de dagvaarding of de beschikking tot verwijzing - 
Appelgerecht

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

12 september 1995P.95.0347.N AC nr. ...

De rechter die nalaat uitspraak te doen over een verzoek van de beklaagde tot schorsing van de rechtspleging 
ingevolge een klacht wegens vals getuigenis, schendt artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht van 
verdediging.~

Strafzaken - Strafvordering - Vals getuigenis - Verzoek tot schorsing van de rechtspleging

30 mei 1995P.94.0473.N AC nr. ...

In strafzaken mag de rechter een burgerlijke rechtsvordering niet afwijzen op een ambtshalve aangevoerde 
grond die niet van openbare orde is en waarover de partijen geen betwisting hadden, maar hij kan, zonder 
miskenning van het recht van verdediging, ambtshalve de door de partijen voorgedragen redenen aanvullen 
wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken en het voorwerp 
noch de oorzaak van de vordering wijzigt.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Door de partijen aangevoerde gronden - Aanvulling der gronden - Bevoegdheid 
van de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

16 mei 1995P.95.0327.N AC nr. ...

Tegenstrijdig is de beslissing die op strafrechtelijk gebied een veroordeling uitspreekt wegens diefstal door 
geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van de in artikel  471 Sw. vermelde omstandigheden, en op 
civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek beveelt met als opdracht de graad van eventuele blijvende 
arbeidsongeschiktheid en de aard van de blijvende letsels en hun weerslag op het algemeen welzijn en de 
beroepsactiviteiten van het slachtoffer te onderzoeken, wat de mogelijkheid openlaat van het bestaan van een 
door artikel  473 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheid die niet in het bewezen verklaarde misdrijf is 
begrepen.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatieverplichting - Verzwarende omstandigheden

2 mei 1995P.93.0116.N AC nr. ...

Het strafgerecht kan kennisnemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding wanneer die vordering 
gegrond is op het vervolgde misdrijf dat de oorzaak is van de schade; hiertoe is niet vereist dat de benadeelde 
als dusdanig in de telastlegging wordt aangewezen.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vereisten - Benadeelde - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

6 december 1994P.93.1452.N AC nr. ...

De rechters in correctionele of politiezaken die vaststellen dat het enige feit van de telastlegging niet mag 
worden omschreven zoals in de dagvaarding is vermeld en op die enkele grond vrijspreken en zich zonder 
rechtsmacht verklaren om te beslissen over de burgerlijke rechtsvordering, laten na uitspraak te doen over de 
schuld van de beklaagde aan een regelmatig bij hen aanhangig gemaakt feit waaraan zij, met eerbiediging van 
het recht van verdediging, de juiste wettelijke omschrijving moeten geven.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Kwalificatie - Verplichting van de rechter in correctionele en politiezaken

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Verplichting van de rechter in correctionele en politiezaken

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

18 oktober 1994P.92.6402.N AC nr. ...

P. 1971/30476-9-2016



De strafrechter kan enkel uitspraak doen over de feitelijke gedragingen die regelmatig bij hem aanhangig zijn 
gemaakt, zodat een door de appelrechter doorgevoerde datumwijziging die ertoe strekt andere feitelijke 
gedragingen dan de aanhangig gemaakte in de strafvervolging te betrekken, een toevoegen van nieuwe feiten 
betekent, wat uitgesloten is.

Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerecht - Wijziging van kwalificatie of datum der feiten - Niet aanhangig gemaakte feiten

- Artt. 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechter die, na de feiten te hebben geherkwalificeerd 
en de data ervan te hebben bepaald, vaststelt dat die feiten dezelfde zijn als die welke bij de strafrechter 
aanhangig werden gemaakt maar daarbij andere feitelijke gedragingen in acht neemt die niet in de akte van 
aanhangigmaking waren vervat.

Strafzaken - Algemeen - Onaantastbare beoordeling - Vonnisgerecht - Wijziging van kwalificatie of datum der feiten - 
Vaststelling van identiteit met vervolgde feiten

21 september 1994P.94.0301.F AC nr. ...

De vermelding in de dagvaarding van de dag waarop de feiten zijn gepleegd is maar voorlopig en het staat aan 
de feitenrechter die datum definitief vast te stellen naar de uitslag van het onderzoek en hem zo nodig te 
verbeteren; de rechter mag evenwel een dergelijke verbetering alleen aanbrengen op voorwaarde dat de door 
hem bewezen verklaarde feiten dezelfde zijn als die welke aan de vervolging ten grondslag lagen en de 
beklaagde de gelegenheid gekregen heeft om verweer te voeren tegen de verbeterde omschrijving.

Strafzaken - Strafvordering - Misdrijf - Verbetering - Vermeldingen - Datum - Dagvaarding - Bevoegdheid van de rechter

7 september 1994P.94.1051.F AC nr. ...

In correctionele- of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot verwijzing of 
de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie bij de 
vonnisgerechten aanhangig, doch de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of de dagvaarding ten gronde liggen; die kwalificatie is 
voorlopig en het vonnisgerecht heeft de plicht om, mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd, aan de 
ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven, zelfs indien de nieuwe omschrijving het bestaan 
inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield; de in de 
beschikking tot verwijzing aangenomen verzachtende omstandigheden gelden voor het door de feitenrechter 
anders omschreven feit, ook al staat op het nieuw omschreven misdrijf een zwaardere straf, mits dat misdrijf 
naar gelang van het geval voor correctionalisering of contraventionalisering in aanmerking komt en de 
omstandigheden die de nieuwe omschrijving verantwoorden blijken uit het aan het onderzoeksgerecht 
voorgelegde dossier en door dat gerecht niet zijn uitgesloten.~

Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe omschrijving van de feiten

- Art. 130 Wetboek van Strafvordering

29 juni 1994P.94.0785.F AC nr. ...

Wanneer een beslissing van onbevoegdverklaring een negatief geschil van rechtsgebied doet ontstaan wegens 
de strijdigheid ervan met een vroegere beslissing van een ander gerecht, staat het niet aan het O.M. de zaak 
bij een rechtbank aanhangig te maken en evenmin aan die rechtbank om er kennis van te nemen, wanneer het 
Hof van Cassatie het rechtsgebied niet geregeld heeft.~

Strafzaken - Strafvordering - Negatief geschil van rechtsgebied - Geen regeling van rechtsgebied

27 april 1994P.94.0360.F AC nr. ...

Het staat aan de strafrechter om, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de juiste omschrijving te geven 
aan de hem voorgelegde feiten, ongeacht de omschrijving die eraan is gegeven in de akten van vervolging, 
zelfs indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de 
oorspronkelijke omschrijving inhield, op voorwaarde evenwel dat de feiten dezelfde zijn als die welke aan de 
vervolging ten grondslag lagen.~

Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe omschrijving van de feiten

RECHTEN VAN DE MENS
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ALGEMEEN

25 september 2003C.03.0026.N AC nr. 454

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het Belgische recht ingevoerd en is geen wet in 
de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie 
(1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Gevolgen - Begrip "wet" - Artikel 608, Ger.W.

14 december 2001C.98.0469.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, AC 2001, nr ....

Algemeen - Persoonlijkheidsrechten - Recht op leven en fysieke integriteit

Ieder individu geniet persoonlijkheidsrechten, met name het recht op leven en op fysieke integriteit (1). (1) Zie 
concl. O.M. en de daar vermelde verwijzingen.

Algemeen - Persoonlijkheidsrechten - Recht op leven en fysieke integriteit

4 december 2001P.00.0540.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr ...

Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in 
de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie 
(1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

6 november 2001P.00.0475.N AC nr. ...

De bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948, behoren niet tot het Belgisch recht en zijn geen 
wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot 
cassatie (1). (1) Cass., 6 jan. 1993, AR 348, nr. 9.

Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Draagwijdte

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

5 april 1994M.94.0003.F AC nr. ...

De bepalingen van artikel  6 E.V.R.M. zijn niet van toepassing op de rechtspleging inzake dienstplicht.~

Algemeen - Toepassingsgebied - Artikel 6 - Dienstplicht - Hoge Militieraad

ALLERLEI

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan de voorwaarden van 
de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, aanwijst die de 
krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou 
beschikken over het al dan niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de Wet van 30 
juli 1981.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbare gedragingen - Politieke partij - Wet 4 juli 1989 - 
Controle verkiezingsuitgaven - Dotaties - Aangewezen instelling

- Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981
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Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, beoogt niet of 
heeft niet tot gevolg dat het publieke debat waarbij een politieke partij discussie voert over naturalisatie, asiel 
en samenlevingsproblemen in verband met de aanwezigheid van steeds groter wordende groepen 
vreemdelingen op Belgisch grondgebied, verboden of strafbaar is.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Doelstelling

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Uitzonderingen - Publiek 
debat - Politieke partij

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Vrijheid van meningsuiting - 
Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Ongelijke behandelingen - Begrip - Objectieve en redelijke 
rechtvaardiging - Legitimiteits- en proportionaliteitstoets door de rechter

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Vereisten - Zelfstandig misdrijf

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde gedragingen - Legaliteitsbeginsel - 
Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, 
waardoor alle Staten die partij zijn bij dit verdrag zich ertoe verbinden bij wet strafbaar te verklaren het 
verspreiden, op welke wijze ook, van denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat, 
aanzetting tot rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht tegen 
een ras of een groep van personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, alsook het verlenen van 
steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waaronder inbegrepen de financiering ervan, heeft 
geen rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde.

Allerlei - Rassendiscriminatie - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Belgische rechtsorde

- Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New 
York op 7 maart 1966

De bepaling van artikel 1.2 van het Verdrag van New York van 7 maart 1966 die inhoudt dat dit verdrag niet 
van toepassing is op vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die door een Staat die partij is 
bij dit verdrag in acht worden genomen tussen onderdanen en niet-onderdanen, laat particulieren niet toe een 
dergelijk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur te maken.

Allerlei - Rassendiscriminatie - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Toepassingsveld

- Art. 1.2 Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York 
op 7 maart 1966

De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, laat toe aan de beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" 
op voorhand te kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek
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- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De strafbepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juni 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, is toepasselijk van zodra vaststaat dat de door de groep of vereniging verkondigde 
discriminatie betrekking heeft op rechten van de mens en fundamentele vrijheden waarvan een burger in de 
Belgische rechtsorde effectief de erkenning, het genot en de uitoefening heeft.

Allerlei - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Erkenning - Belgische rechtsorde - Racisme en xenofobie - Wet 
30 juli 1981 - Artikel 3 - Toepassingsveld

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die uitgaat van de onderstelling dat de daden van 
discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, voor objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits-
en proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat artikel, zodat het 
Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (1). (1) Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, nr 331; zie Cass., 24 sept. 
1997, AR P.97.0610.F, nr 366.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële vraag - 
Grondwettelijk Hof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Middel dat berust op een onjuiste uitlegging

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn gradaties van 
discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort 
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in 
de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1993, AR P.93.0110.F, nr 248.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Discriminatie of segregatie

- Artt. 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 444 Strafwetboek

Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de Wet van 30 juli 1981, 
dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of 
nationale of etnische afstamming straft, bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de 
vreemde nationaliteit.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld - 
Nationale afstamming

- Art. 1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981

Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot 
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of 
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen 
tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of medewerken aan zodanige groep of 
vereniging dit gevolg heeft of kan hebben.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Politiek misdrijf

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 150 Grondwet 1994
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Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie om in de Belgische rechtsorde.

Allerlei - Rassendiscriminatie - Verdrag van New York van 7 maart 1966 - Belgische rechtsorde - Wet 30 juli 1981

- Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New 
York op 7 maart 1966

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging waarborgt, ook 
beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het E.V.R.M. primeert, geen verdergaande 
eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie 
een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de 
Grondwet, niet stellen.

Allerlei - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële 
vraag - Grondwettelijk Hof - EVRM - Vrijheid van meningsuiting - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen - 
Primauteit - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948 door de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties, is niet ingevoerd in het Belgische recht en is geen wet in de zin van 
artikel  608 Ger. W. (1). (1) Cass., 1 dec. 1983, A.R. 6950, nr. 185.

Allerlei - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Wet in de zin van artikel 608 Ger.W.

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste 
een klacht is ingediend bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, is de tuchtrechter niet 
verplicht de rechtspleging te schorsen zolang de commissie zich niet heeft uitgesproken over het 
verzoekschrift.~

Allerlei - Tuchtvervolging gebaseerd op strafrechtelijke veroordeling - Europese Commissie Rechten van de Mens - Klacht - 
Schorsing

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de 
Staat - Eerlijk proces

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om 
inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b - Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter 
voorbereiding van de verdediging

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Eerbiediging - Beoordeling

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Eerlijk proces

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging - 
Beoordeling
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International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Onpartijdige rechterlijke 
instantie

Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij artikel  312 Sv. voorgeschreven eed hebben afgelegd dat zij geen 
afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij die hem 
beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij 
geen gehoor zouden geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op 
grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun innige 
overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt, zijn 
noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand 
van magistraten, noch de omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een 
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in de pers (1). (1) Zie Cass., 16 juni 2004, AR 
P.04.0281.F, nr ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Onpartijdige rechterlijke 
instantie

Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke partijen tegen hem 
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid gekregen heeft om in een akte van 
verdediging te antwoorden op de akte van beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te 
maken over hun verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te repliceren, 
vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de burgerlijke partijen aangevoerde 
middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord 
gekregen heeft, kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de maatschappij, een 
openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de 
strafvordering en, anderzijds, de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de 
omstandigheid dat het O.M. tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te 
nemen van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces 
(1). (1) Zie Cass., ver. K. 6 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 74; Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om 
inzage te nemen van het dossier - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit het 
feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van de maatschappij een openbare dienst 
vervullen, die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, 
door de Staat worden bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden 
aan de studie van het dossier voor de rechtszittingen geen specifieke vergoeding hebben ontvangen in het 
kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand".

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de 
Staat - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, dat is vastgelegd in de artt. 6.1 
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (1). (1) Zie 
Cass., 1 okt. 1997, P.97.0555.F, nr 379; 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288; Verslag van het Hof van cassatie 
2002, p. 452.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Eerbiediging - Beoordeling

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld, dat is vastgelegd in de 
artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. is een plicht voor de rechters die uitspraak moeten doen over de 
gegrondheid van de beschuldiging en wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel 
(1). (1) Zie Cass., ver. K., 14 okt. 1998, J.L.M.B., 1999, p. 233.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging - 
Beoordeling

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben gekregen die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als tijdens de rechtszittingen, maar ook met de omvang en de 
complexiteit van de zaak (1). (1) Zie Cass., ver. K., 5 april 1996, A.94.0002.F, nr 111.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b - Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter 
voorbereiding van de verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in de publieke opinie is miskend, heeft niet tot gevolg dat 
de rechter de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. en het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
heeft geschonden; noch uit het feit dat een mediacampagne zonder voorgaanden is gevoerd noch uit de duur 
van de voorlopige hechtenis, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit de weergave in de pers 
van bepaalde passages uit het strafdossier of van een opiniepeiling kan worden afgeleid dat de jury of de 
magistraten waaruit het hof van assisen bestaat niet onpartijdig zijn geweest of het vermoeden van onschuld 
hebben miskend (1). (1) Zie Cass., 15 okt. 2001, AR P.01.1333.F, nr 553 en verslag van het Hof van cassatie 
2002, p. 448.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

1 december 2004P.04.1305.F AC nr. 581

Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de artt. 8 E.V.R.M. en 17 I.V.B.P.R., alleen 
omdat zij betrekking heeft op een beroepsjournalist, in zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning 
van het beroepsgeheim en omkoping en in zoverre de rechters hebben vastgesteld dat die journalist bij de 
zaak is betrokken als dader of mededader.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 17 - Onschendbaarheid van de woonplaats - Journalist - 
Huiszoeking - Regelmatigheid

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - 
Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek
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Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - 
Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

20 oktober 2004P.04.0982.F AC nr. 493

De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre hij uitspraak doet over de 
gegrondheid van de beschuldiging; de rechter mag, na de beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij 
de aard en de maat van de straf met redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht van verdediging van 
beklaagde schendt, alle gegevens eigen aan diens persoon in aanmerking mag nemen, met name het 
ontbreken van spijt, op voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich heeft verdedigd (1). 
(1) Zie Cass., 16 nov. 1993, AR 5223, nr 463 en 19 mei 1999, AR P.99.0087.F, nr 294.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14, § 3, g - Strafzaken - Beklaagde - Recht op 
stilzwijgen - Toepassing

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 oktober 2004P.04.1115.F AC nr. 479

Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als burgerlijke partij 
tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk onderzoek hebben verleend, kan niet worden 
afgeleid dat laatstgenoemde in de onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1, I.V.B.P.R. - Gerechtelijk onderzoek - Technische 
bijstand - Participatie van overheidsambtenaren - Burgerlijke partijstelling van die overheid

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

22 juni 2004P.04.0310.N AC nr. 345

De feitenrechter die, in toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, enkel voor de feiten die bij hem 
aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet heeft geoordeeld, een bijkomende straf uitspreekt 
indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te 
beoordelen feiten niet streng genoeg is, berecht of bestraft de beklaagde geen tweede maal voor feiten 
waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of 
vrijgesproken, zodat het bepaalde in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek niet strijdig is met artikel 14.7 
I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.1670.N, nr 630.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - "Non bis in idem" - Artikel 65, tweede lid, Sw. - 
Verenigbaarheid

De in België voor de beklaagde bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de overschrijding van de 
redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel 14.3.c I.V.B.P.R., aan te voeren, biedt aan de 
beklaagde de door artikel 13 E.V.R.M. gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.3.c - Redelijke termijn - Overschrijding - 
Mogelijkheid om deze overschrijding aan te voeren voor de strafrechter - Artikel 13 E.V.R.M. - Daadwerkelijke rechtshulp

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

De artt. 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artt. 10 en 11 Gw. vereisen noch de motivering van de 
schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties, noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend 
zijn samengesteld uit permanente magistraten.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op het leven - Hof van assisen - 
Behandeling ter zitting - Toepassing

P. 1979/30476-9-2016



De artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook artikel  149 Gw., zelfs als ze samen gelezen worden 
met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury geenszins om haar antwoorden met redenen te 
omkleden (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, nr 62; 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, nr 268; 15 juli 
1997, AR P.97.0780.N, nr 314.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, I.V.B.P.R. - Artikel 14.3, b - Recht van verdediging - Hof 
van assisen - Verklaring van de jury - Antwoord op de vragen - Geen redengeving

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het 
voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te 
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter (1). (1) Cass., 25 november 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - 
Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan niemand een tweede 
keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de wetsomschrijving die men aan dat feit 
geeft en het opzet van de dader (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1992, AR 6440, nr 464; 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, 
nr 206; VAN DEN WYNGAERT, C.Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht", 2003, 698.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - "Non bis in idem"

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 maart 2004P.04.0210.F AC nr. 151

De artt. 9, 10 en 14.1, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie 
Cass., 9 okt. 2002, AR P.02.1008.F, nr ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikelen 9, 10 en 14.1 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Toepassing

- Artt. 9, 10 en 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

16 maart 2004P.04.0044.N AC nr. 147

De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende over de 
herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van 
een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een 
beslissing op de strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op de 
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 2002, AR 
P.02.1008.F, nr ... .

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping, 
schorsing of herziening van voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing van de Commissie - Aard van de beslissing

- Art. 10 Wet 5 maart 1998

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

P. 1980/30476-9-2016



De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, aangezien die miskenning geen onherstelbaar gebrek is (1); de feitelijke omstandigheden van 
de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die in het 
aanhoudingsbevel worden omschreven als gronden die de handhaving van de voorlopige hechtenis 
verantwoorden, houden niet op te bestaan, alleen op grond dat hun formulering door een dergelijk gebrek zou 
zijn aangetast (2). (1) Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met concl. O.M. (2) Zie Cass., 23 juni 1994, AR 
P.94.0808.N, nr 331.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het aanhoudingsbevel - Onjuiste redenen - Onderzoeksgerechten - 
Opdracht - Toezicht

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

23 december 2003P.03.1352.N AC nr. 667

Uit de artikelen 6.3, E.V.R.M. en 14.3.g, I.V.B.P.R., volgt niet dat de verdachte, die met zijn instemming 
onderworpen wordt aan een radiologisch onderzoek, vooraf de redenen van dit onderzoek moet kennen en 
dat hem moet worden medegedeeld dat de resultaten ervan tegen hem kunnen worden gebruikt (1). (1) Zie 
Cass., 31 jan. 2001, AR P.00.1540.F, nr 61 met concl. adv.-gen. LOOP.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14, § 3, g - Strafzaken - Strafvordering - 
Onderzoek in strafzaken - Radiologisch onderzoek - Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te ondergaan - 
Vereisten

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Schending van artikel  14.5 I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit de omstandigheid alleen dat het appèlgerecht de 
beslissing van de eerste rechter teniet doet en over de zaak zelf uitspraak doet bij wege van een nieuwe 
beslissing (1). (1) Cass., 22 sept. 1993, AR P.93.0420.F, nr 365; 7 mei 2003, AR P.03.0122.F, nr ..., met concl. 
adv.-gen. R. LOOP.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.5 - Rechtspraak in twee instanties

- Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500

De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering, dus over de grond van 
de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen anderzijds te oordelen of de in de vordering 
tot internering van het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende 
gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen 
(1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, nr 306; 13 feb. 2002, AR P.01.1540.F, nr 102.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, a - Recht van de inverdenkinggestelde om op de hoogte 
te worden gesteld van de beschuldigingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

25 september 2003C.03.0026.N AC nr. 454

Het door de artikelen 10.1, EVRM en 19, Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten 
gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting staat een bescherming van de originaliteit van de wijze 
waarop een maker van een werk van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de weg 
(1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 19 - Vrijheid van meningsuiting - Auteursrechtelijke 
bescherming

- Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

2 september 2003P.01.0980.N AC nr. 408

P. 1981/30476-9-2016



Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige 
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet) (1). (1) Noot O.M.: In zijn mondelinge 
conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209 Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan 
de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist 
zonder mogelijkheid van hoger beroep, niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd 
door het artikel 14.5 IVBPR, dat rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de 
tegenstrijdige internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg 
enkel mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5 
IVBPR, met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling door het Hof 
van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van rechtsmacht, rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege worden verwezen. Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk 
uitspreekt over de bestaanbaarheid van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 IVBPR is het duidelijk dat het Hof 
deze zienswijze deelt: het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het 
ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de 
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde, regelmatig is en 
overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde geval, zou geoordeeld hebben 
dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5 IVBPR, zou dit aanleiding hebben moeten 
geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van de ambtshalve aan te voeren schending 
van artikel 209 Kieswet.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.5 - Principe van de dubbele aanleg - Rechtstreekse 
werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

25 juni 2003P.03.0460.F AC nr. 377

Art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bekrachtigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat uit de bij de W. 10 juni 1997 
verrichte omvorming geen schending van artikel  7.1 E.V.R.M. of van artikel  15.1 I.V.B.P.R. kan worden 
afgeleid (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15.1 - Wettigheid - Strafwet - Werking in de tijd - Douane en 
accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 mei 2003P.03.0122.F AC nr. 276

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0122.F, nr

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.5 - Recht op uitspraak in twee instanties

Art. 14.5 I.V.B.P.R. geeft eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld "het recht zijn veroordeling en 
vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet"; die bepaling is 
echter niet van toepassing op de personen die, krachtens de Belgische wetgeving, rechtstreeks zijn verwezen 
naar een hoger rechtscollege zoals het hof van beroep; dat is het geval wanneer de appèlrechter de bij hem 
aanhangig gemaakte zaak aan zich trekt (1). (1) Zie concl. O.M.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.5 - Recht op uitspraak in twee instanties

- Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

9 april 2003P.03.0072.F AC nr. 236

P. 1982/30476-9-2016



Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de rechter niet onpartijdig is, moeten de 
vermoedens die een beklaagde zegt te hebben in aanmerking worden genomen, zonder dat zij evenwel een 
exclusief criterium mogen vormen; er moet immers worden onderzocht of de vrees van de betrokkene 
objectief verantwoord kan zijn (1); dat is niet het geval wanneer de beklaagde alleen een klacht vermeldt die 
hij zelf tegen die rechter heeft neergelegd, zonder enig verifieerbaar gegeven aan te voeren dat de vrees die 
hij zegt te hebben ervaren, objectief kan staven. (1) Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, volt. terechtz., AR 
P.98.0738.F, nr 362, inz. blz. 884 en 885, nr 11, en de vermelde verwijzingen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Onpartijdige rechtbank - Begrip - Criteria

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

21 februari 2003F.01.0014.N AC nr. 126

Artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 is 
niet van toepassing op de geschillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij een rechtspleging 
in belastingzaken leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van strafvordering uitgesproken straf in de zin van 
die bepaling (1). (1) Cass., 23 jan. 1992, AR nr F.1125.F, AC, 1991-92, nr 269.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Belastingrecht

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 februari 2003S.02.0061.F AC nr. 109

De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken, 
is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen (1). (1) Cass., 1 juni 1999, AR P.99.0547.N, nr 323.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Rechter die zich voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken - Verbod 
voor de rechter om de zaak te berechten

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor 
hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die 
zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten 
aan de rechter (1). (1) Cass., 24 aug. 1998, AR P.02.0615.N, nr 370.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de mogelijkheid biedt het 
voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste 
worden gelegd; er is voldaan aan de verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te 
stellen van de aard en van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is 
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0218.F, nr 306.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, a - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40

P. 1983/30476-9-2016



Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig 
met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van 
verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (1). (1) Zie 
Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Artikel 14.2 - Artikel 14.3.e - Anonieme aangifte van 
misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

11 december 2002P.02.1156.F AC nr. 666

Art. 14 I.V.B.P.R. houdt geen verband met de regel van de terugwerkende kracht van de mildste strafwet.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Terugwerkende kracht van de mildste strafwet - 
Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM 
en artikel 14.3 IVBPR (1), leidt naar Belgisch recht niet tot verval van de strafvordering, en kan hoogstens 
leiden tot een eenvoudige schuldigverklaring of het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan de 
minimumstraf. (1) Het arrest vermeldt artikel 14.1. Gelet op de specifieke context lijkt dit een materiële 
vergissing te zijn: bedoeld wordt artikel 14.3 c IVBPR.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, aanhef en onder c, I.V.B.P.R. - Strafvordering - 
Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 oktober 2002P.02.0916.F AC nr. 544

De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding, op 1 januari 2002 
van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving, inzake de in artikel  78 Gw. bedoelde 
materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de 
oude wet die gunstiger is, waarbij het bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het 
te delen door 40,3399.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikel 15.1 - Recht op niet-veroordeling tot een 
zwaardere boete dan diegene toepasselijk op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd - Geldboete - Introductie van de 
euro - Toepassing

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2002P.02.1008.F AC nr. 521

De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij wet zijn opgericht om 
uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van 
een beschuldiging in strafzaken, zodat artikel  6 E.V.R.M. en artikel  14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn 
(1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65; 7 maart 2000, A.R. P.99.1894.N, nr. 159; 5 april 2000, 
A.R. P.00.0206.F, nr. 227.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 september 2002P.02.0874.F AC nr. 459

P. 1984/30476-9-2016



De omstandigheid dat de nationale wet een termijn oplegt voor het instellen van een beroep, is niet 
onverenigbaar met de bepalingen van artikel  2 I.V.B.P.R. (1). (1) Zie Cass., 25 april 1990, A.R. 8240, nr. 499.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 2

23 juli 2002P.02.1083.F AC nr. 404

De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van artikel  14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving van wraking kunnen worden aangevoerd 
(1). (1) Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F (wat artikel  6.1 en het algemeen beginsel betreft) en 4 feb. 2000, 
A.R. C.00.0051.F, nr. 93 (wat de twee internationale bepalingen betreft).

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - 
Miskenning - Rechtspleging - Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

29 mei 2002P.02.0763.F AC nr. 327

Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer deze uitspraak 
doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op een geschil betreffende rechten of verplichtingen van 
burgerlijke aard; artikel  14.3.b heeft bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.F, nr. 678; zie, m.b.t. artikel  6.3 E.V.R.M., 23 juli 1996, 
A.R. P.96.1024.N, nr. 277; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; vgl. 
Cass., 29 sept. 1999, A.R. P.99.1228.F, nr. 494 (samenvatting); 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. .... (redenen).

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, derde lid, b - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerechten - 
Voorlopige hechtenis

- Art. 14, derde lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

22 mei 2002P.02.0372.F AC nr. 314

De herroeping van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling, die is bevolen op grond dat de 
begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het verstrijken van de 
proeftermijn, is geen tweede veroordeling voor eenzelfde feit, zoals dat bij artikel  14.7 I.V.B.P.R. verboden 
wordt.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.7 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Herroeping - Tweede veroordeling voor eenzelfde feit

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

6 mei 2002S.01.0052.N AC nr. 275

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 6 mei 2002, AR nr S.01.0052.N, AC, 2002, nr. ... .

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Inbreuken - 
Administratieve geldboete - Strafsanctie

Om uit te maken of een administratieve sanctie een strafsanctie is in de zin van artikel 15 I.V.B.P.R., moet 
nagegaan worden of ze niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut betreft, een bepaald 
gedrag voorschrijft en op de niet-naleving ervan een sanctie stelt, niet alleen een vergoeding van schade 
betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, 
stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is 
en of ze zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan; indien na afweging van deze elementen blijkt dat de 
strafrechtelijke aspecten doorslag geven, moet de administratieve sanctie beschouwd worden als een 
strafsanctie in de zin van de aangewezen verdragsbepaling (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie van het O.M.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Inbreuken - 
Administratieve geldboete - Strafsanctie

P. 1985/30476-9-2016



- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

24 april 2002P.02.0105.F AC nr. 250

De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting houdt die reeds als 
voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen hij de beklaagde naar het vonnisgerecht 
had verwezen, schendt de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie waarborgen (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1985, A.R. 4426, nr. 58; 27 mei 1986, A.R. 9836, nr. 591; 4 feb. 
1997, A.R. P.95.0238.N, en de concl. O.M. vóór Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, volt. terechtz., nr. 362, 
inz. blz. 849, nr. 7.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Correctionele 
rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter die daarvoor van de zaak heeft 
kennisgenomen als voorzitter van de raadkamer

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel  67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel  6, lid 2, EVRM en artikel  14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Vermoeden van onschuld - Wegverkeer - Bewijsregeling - Misdrijf - 
Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon - Niet geïdentificeerde bestuurder - Titularis van de 
nummerplaat - Weerlegbaar vermoeden

10 april 2002P.02.0058.F AC nr. 219

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in de regel, niet 
onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. en van artikel  14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-
inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (1). (1) Cass., 6 
okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 maart 2002P.00.1603.N AC nr. 189

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is geen strafsanctie maar een veiligheidsmaatregel, zodat het 
algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" en artikel  14.7 IVBPR niet worden miskend door de veroordeling 
tot een straf van een beklaagde wiens schuld bewezen is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 105/2001 
van 13 juli 2001, B.S. 30 oktober 2001, r.o. B.3.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, zevende lid - Strafzaken - Wegverkeer - Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs - Veiligheidsmaatregel

11 maart 2002S.01.0140.F AC nr. 174
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Om te beslissen of een administratieve sanctie inzake werkloosheid een strafsanctie is in de zin van de artt. 14 
en 15 I.V.B.P.R., moet worden nagegaan of ze zonder onderscheid elke werkloze en niet slechts een bepaalde 
groep met een particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie 
stelt, niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen 
om de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, op een norm met een algemeen karakter is 
gegrond, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is en of ze zeer zwaar is gelet op het 
bedrag; als na onderzoek van al die gegevens blijkt dat de repressieve aspecten overheersen, moet de 
administratieve sanctie inzake werkloosheid aangemerkt worden als een strafsanctie in de zin van de 
voormelde internationale rechtsregels (1). (1) Zie cass., 26 juni 2000, AR F.99.0142.F, nr. 401 en noot 1, AC 
2000, p. 1200.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 15 - Administratieve sanctie inzake 
werkloosheid - Strafsanctie

- Artt. 14 en 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

26 februari 2002P.00.1034.N AC nr. 129

Art. 7 EVRM en artikel  15.1 IVBPR brengen alleen mee dat de beklaagde retroactief aanspraak kan maken op 
een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde 
feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit 
feit is gewijzigd (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15.1 - Strafrecht - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door 
nieuwe wet - Toepassing op misdrijven onder oude wet gepleegd

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit dat een rechter op grond van 
de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3 - Dossier - Stukken - Inlichting van de rechter

Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Algemeen - Strafmaatregel - Geseponeerde klacht - Aard

Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige contrôle is geen 
strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Algemeen - Strafmaatregel - Geneeskunde - Uitoefening van de 
geneeskunde - Dienst voor geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie - Aard

- Art. 141, § 2 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het 
recht heeft hoger beroep in te stellen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Tuchtzaken - Geneesheer - Hoger beroep

17 december 2001F.99.0142.F AC nr. ...
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Om te beslissen of een administratieve sanctie inzake belastingen een strafsanctie is in de zin van artikel  14 
I.V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid elke belastingplichtige en niet slechts een 
bepaalde groep met een particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan 
een sanctie stelt, niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt 
te straffen om de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, op een norm met een algemeen 
karakter is gegrond, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is en of ze zeer zwaar is gelet 
op het bedrag; als na onderzoek van al die gegevens blijkt dat de repressieve aspecten overheersen, moet de 
administratieve sanctie in belastingzaken aangemerkt worden als een strafsanctie in de zin van de voormelde 
internationale rechtsregel (1). (Impliciet). (1) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307; zie Cass., 29 sept. 
1997, A.R. F.96.0082.F, nr. 371, met concl. O.M., in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 371, inz. blz. 907 en 908; 5 feb. 
1997, A.R. C.97.0441.N, nr. 67 met concl. adv.-gen. Goeminne in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 67; 5 feb. 1999, A.R. 
C.98.0398.N, nr. 68; zie ook Cass., 21 feb. 1990, A.R. 7667, nr. 374; 5 april 1996, ver. k., A.R. A.94.0002.F, nr. 
111. Uit de rechtsleer van voormeld arrest van 25 mei 1999 van het Hof volgt dat het al dan niet als een 
strafsanctie kwalificeren m.n. afhangt van feitelijke gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de sanctie t.o.v. 
het bedrag ervan. Daar eiser dat geschil niet voor de bodemrechter had opgeworpen, verplichtte het vierde 
onderdeel van het tweede middel het Hof om zelf die feitelijke gegevens na te gaan, Waarvoor het niet 
bevoegd was, ook al raakt artikel  14.5, I.V.B.P.R., binnen de grenzen van het door België hieromtrent 
gemaakte voorbehoud, de openbare orde. Het tweede middel was derhalve in zoverre niet ontvankelijk. Om 
aldus te beslissen, diende het Hof in zijn denkwijze uiteraard impliciet van de in de samenvatting vervatte regel 
uit te gaan.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

Artt. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet toepasselijk op een tuchtprocedure 
die ingesteld is op grond van aangevoerde inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een 
schorsing van het recht om het beroep uit te oefenen (1). (1) Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271; zie 
Cass., 23 mei 1997, A.R. D.95.0024.N, nr. 237, dat uitspraak doet over een middel dat afgeleid is uit, onder 
meer, de schending van artikel  6.3 c).

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.3 - Beschuldigde - Recht op de hoogte gesteld 
te worden - Voorbereiding van de verdediging - Tuchtzaken - Toepassing

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

27 juni 2001P.01.0638.F AC nr. ...

Art. 14, derde lid, b, I.V.B.P.R. is niet van toepassing op de beslissingen van de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij(1). (1) Cass., 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, derde lid, b - Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij - Toepassing

- Art. 14, derde lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

13 juni 2001P.01.0613.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, AC, 2001, nr...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. 
minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

Alleen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met 
toepassing van artikel  36, 4°, Jeugdbeschermingswet, berecht kan worden zonder onderzoek naar zijn 
persoonlijkheid en zijn milieu, kan niet worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. 
minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

- Artt. 36, 4°, en 50, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
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17 mei 2001D.00.0022.F AC nr. ...

De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet worden afgeleid uit het gebrek 
aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van apothekers, die optreedt als 
vonnisgerecht.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Apothekers - Tuchtvordering - Onpartijdigheid van de 
provinciale raad van de Orde van apothekers - Ontvankelijkheid van de vervolgingen - Invloed

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Noch artikel  6.1 E.V.R.M, noch artikel  14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die verdragen of van een 
nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van 
de redelijke termijn moet verbinden; zo staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een 
strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met 
inaanmerkingneming van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke 
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.F, nr. 197; 
KUTY F., "Dépassement du délai raisonnable, peine inférieure au minimum légal et irrecevabilité des 
poursuites", J.T. 2001, blz. 41 tot 46.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 februari 2001P.00.1532.F AC nr. ...

Het verbod voor de rechter om het stilzwijgen van de beklaagde te bestraffen door hem schuldig te verklaren 
op de enige grond dat hij geweigerd heeft vragen te beantwoorden, verbiedt de wetgever niet het bewijsrecht 
in te richten op een wijze die verenigbaar is met de eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van 
onschuld.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Strafzaken - Zwijgrecht - Bewijslast - Inrichting - 
Zwijgrecht van de beklaagde - Vermoeden van onschuld

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

9 januari 2001P.99.0235.N AC nr. ...

Hij die een telefoongesprek voert kan het recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig 
maakt aan het voorwerp van dat recht (1). (1) Zie cass., 10 april 1990, A.R. nr. 4346, nr. 479; 30 mei 1995, A.R. 
nr. P.94.0126.N, nr. 262; E.H.R.M., 12 juli 1988, Schenk t/ Zwitserland, A140.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 17 - Telefoongesprek - Deelnemer aan telefoongesprek - 
Bescherming

- Art. 17.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of de straf bedoeld in de 
artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR impliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden 
veroordeeld op grond van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast 
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet (1). 
(1) Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; 2 feb. 2000, AR 
P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, Ar P.99.1583.F, nr. 161; 11 april 2000, AR P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 
245.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Geen straf zonder wet - Verjaring van de strafvordering - 
Termijn - Nieuwe wet - Werking in de tijd - Verlenging van de termijn - Verenigbaarheid

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 juni 2000P.00.0243.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een arrest vermeldt dat het uiterlijk van de beklaagde overeenkomt met de 
informatie verstrekt door een niet geïdentificeerde getuige, die erop gewezen heeft dat de daders van het 
misdrijf Maghrebijnen waren, kan geen schending van artikel  2 I.V.B.P.R worden afgeleid op grond van 
discriminatie van de beklaagde (1). (1) Het tweede middel voerde de schending van die internationale 
rechtsregel aan. Zie Cass., 25 april 1990, A.R. 8240, nr. 499, en J. VELU, Les effets directs des instruments 
internationaux en matière de droits de l'homme, Brussel, 1981, blz. 33 tot 53. Wat artikel  14 E.V.R.M. betreft, 
zie Cass., 17 sept. 1980, A.R. 1326 (AC, 1980-81, nr. 41).

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 2 - Discriminatie

- Art. 2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

Uit het feit alleen dat het O.M.,voor de aanvang van het debat voor de strafrechter, de partijen geen kennis 
heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, 
kan noch een schending van de artt. 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Artikel 14.3, b - Strafzaken - Openbaar ministerie - 
Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 maart 2000P.98.0573.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens zijn vroeger ambt een 
pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt wekt geen schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, 
eerste lid, EVRM en artikel 14, eerste lid, IVBPR wanneer hij overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk 
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel 207bis, § 1, 3, Gerechtelijk 
Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Recht op een eerlijk proces - Onpartijdige 
rechter - Plaatsvervangend raadsheer - Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - Toepassing

- Artt. 102, § 1 en 207bis, § 1, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 maart 2000P.99.1894.N AC nr. ...
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De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot 
invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het 
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een 
strafvervolging. De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR zijn niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Verzoek tot invrijheidstelling - Toepasselijkheid

- Art. 4 Wet 5 maart 1998

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 februari 2000P.00.0226.F AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - 
Toepassing

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 februari 2000C.00.0051.N AC nr. ...

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1. E.V.R.M. en 14.1. I.V.B.R. geen grond tot wraking opleveren.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Recht op een onpartijdige rechter - Schending - 
Rechtspleging - Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.3 - Recht van verdediging - Strafzaken - 
Onderzoek in strafzaken - Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

6 december 1999S.98.0084.F AC nr. ...

De hoofdaannemer die niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er 
tewerkgesteld zijn, die nalaat een werknemer daarop te vermelden of die onjuiste vermeldingen aanbrengt, is 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen 
administratieve sanctie noch straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing 
zijn volgens welke, enerzijds, geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf wordt toegepast indien de 
ten tijde van het vonnis bepaalde straf verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Straf - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Weglatingen - Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid - Verschuldigd bedrag - Aard

P. 1991/30476-9-2016



- Art. 30ter, § 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 2 Strafwetboek

15 juni 1999P.97.0222.N AC nr. ...

Feiten die na een definitieve beslissing werden gepleegd, zelfs indien van dezelfde aard, kunnen niet dezelfde 
feiten zijn als deze die reeds het voorwerp waren van die definitieve beslissing, en evenmin de uitvoering van 
eenzelfde opzet.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Strafzaken - Veroordeling voor dezelfde feiten - "Non bis in idem"

- Art. 65 Strafwetboek

8 juni 1999P.97.1104.N AC nr. ...

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en 
voorrang op de minder gunstige bepalingen van het interne recht.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern 
recht - Voorrang

Het recht van een beklaagde om zich, op verzet, te verdedigen met de bijstand van een raadsman naar zijn 
keuze, houdt in dat de strafrechter, niettegenstaande de aan de beklaagde opgelegde verplichting om 
persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn cliënt te vertegenwoordigen, ook al toont deze niet 
aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3.d - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Recht op 
bijstand van een raadsman naar keuze - Procedure op verzet - Vertegenwoordiging door de raadsman - Weigering - 
Verplichting persoonlijk te verschijnen

- Art. 14.3.d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 185, § 2 Wetboek van Strafvordering

1 juni 1999P.99.0547.N AC nr. ...

De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken 
is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Recht op een onpartijdige rechter - Rechter die zich 
voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om de zaak te 
beslechten

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

Om uit te maken of een administratieve sanctie inzake belastingen een strafsanctie is in de zin van artikel 6 
EVRM en 14 IVBPR moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid elke belastingplichtige en niet slechts een 
bepaalde groep met een particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan 
een sanctie stelt, niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt 
te straffen om de herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, stoelt op een norm met een 
algemeen karakter, waarvan het oogmerk terzelfdertijd preventief en repressief is en of ze zeer zwaar is gelet 
op het bedrag ervan.~ Indien na afweging van al deze elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten de 
doorslag geven moet de administratieve sanctie inzake belastingen beschouwd worden als een strafsanctie in 
de zin van de vermelde verdragsbepalingen.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...
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Uit de omstandigheid alleen dat het vonnis op verzet van de beklaagde door dezelfde rechters is gewezen als 
het verstekvonnis, valt niet af te leiden dat het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een 
onafhankelijke en opartijdige rechterlijke instantie.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - 
Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Art. 14.7 I.V.B.P.R. heeft geen ander doel dan te verbieden dat, na een definitieve vrijspraak of veroordeling, in 
een zelfde land opnieuw vervolgingen worden ingesteld voor hetzelfde misdrijf.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - "Non bis in idem" - Bestaansreden - Zelfde land - 
Zelfde misdrijf - Nieuwe vervolgingen

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te 
horen; noch de artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch artikel  14.1 I.V.B.P.R., noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om een getuige à décharge onder 
eed te horen.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, §§ 1 en 3 - Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of 
opportuniteit - Beoordeling door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

5 februari 1999C.97.0441.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. nr C.97.0441.N, AC 1998-99, nr ....~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Onderzoek beëindigd - Begrip - Eenzelfde inbreuk - 
Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Onderzoek beëindigd - Begrip - Eenzelfde inbreuk - 
Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie

5 februari 1999C.98.0398.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, AC, 1998-99, nr ...~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Onderzoek beëindigd - Begrip - Eenzelfde inbreuk - 
Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Onderzoek beëindigd - Begrip - Eenzelfde inbreuk - 
Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering 
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tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee 
te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

Voor de rechtsvordering tot invordering van de ontdoken rechten mag het bestuur geen voordeel halen uit 
inlichtingen die, naar aanleiding van een onderzoek dat tot strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging, en meer bepaald van het recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering 
tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee 
te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

19 november 1998P.98.1420.F AC nr. ...

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1 E.V.R.M. en 14, §1, I.V.B.P.R., geen grond tot wraking opleveren.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - 
Schending - Rechtspleging - Wraking

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

6 oktober 1998P.98.1228.F AC nr. ...

Aangezien de wet een limitatieve opsomming geeft van de wrakingsgronden, kan een schending van artikel   
6.3 E.V.R.M.  en van artikel  14.3 I.V.B.P.R. niet worden aangevoerd in een verzoek tot wraking.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.3.d - Wraking - Grondslag

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

29 september 1998P.98.1133.F AC nr. ...

Alleen uit de vaststelling dat de beklaagde geen bijstand van een tolk heeft gekregen voor de 
onderzoeksrechter, waaraan hij dat niet formeel had gevraagd, ook al had hij dat wel gedaan tijdens een 
verhoor door de politie, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van verdediging of zijn rechten van de mens 
zijn geschonden, nu hij zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep een dergelijke bijstand heeft 
genoten.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3.f - Onderzoeksrechter - Verhoor van de verdachte - 
Geen tolk

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut procureur des Konings bij de uitspraak van het vonnis door de 
eerste rechter, dat alleen beslist op civielrechtelijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis in hoger beroep 
wijst, vroeger geen kennis genomen van de zaak.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Vroeger 
uitoefenen van een ander rechterlijk ambt - Substituut - Aanwezigheid bij de uitspraak - Civielrechtelijk

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

3 september 1998D.97.0028.N AC nr. ...

De artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. zijn niet toepasselijk in tuchtzaken.
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International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Strafbaar feit - Legaliteit - Tuchtzaken - Toepasselijkheid

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die alleen betrekking hebben op de rechtscolleges die ofwel over 
burgerlijke rechten en verplichtingen ofwel over de gegrondheid van een strafvervolging uitspraak doen, zijn, 
in beginsel, niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het uitspraak doet over een verzoek tot 
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Toepassing

9 december 1997P.96.0448.N AC nr. ...

Conclusie adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 9 dec. 1997, volt. zitt., AR nr. P.96.0448.N, AC, 1997, nr.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, aanhef en c - Strafvervolging - Onredelijke vertraging

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist 
door artikel   14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in artikel   6.1 E.V.R.M.  bedoelde redelijke termijn is 
overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk of vervallen verklaren;  wanneer hij 
regelmatig vaststelt dat de schending van de verdragsbepalingen zo buitensporig is dat ook de minimumstraf 
zelfs met uitstel geen passend herstel zou vormen, kan hij volstaan met een schuldigverklaring.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, aanhef en c - Strafvervolging - Onredelijke vertraging

- Art. 14.3, aanhef en onder c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te 
New-York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft;  aan deze vereiste is voldaan wanneer 
het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is - waarbij rekening mag worden gehouden met de 
bijzondere hoedanigheid of functie van deze personen - mogelijk is om op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - 
Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

5 november 1997P.97.0890.F AC nr. ...

Noch het recht van verdediging, noch de artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M.  en de artt.  14.1 en 14.3, a en b, 
I.V.B.P.R.  worden geschonden door het arrest dat, zonder de beklaagde op de hoogte te brengen, één of meer 
overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel van het misdrijf onopzettelijke 
slagen en verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde waarvan dat 
arrest geen enkele veroordeling uitspreekt.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikelen 14.1 en 14.3, a en b - Strafzaken - Onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Overtredingen van het 
Wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervolging

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

- Artt. 14.1 en 14.3, a en b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3, a en b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

5 november 1997P.97.1344.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - 
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Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, nu die miskenning geen onherstelbaar gebrek is.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor de arresten ter rechtszitting te vertalen ten behoeve van de beklaagden die de 
taal van de rechtspleging niet spreken;  het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de 
artikelen 6, 3, a en e, E.V.R.M.  en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R.  hebben betrekking op de debatten voor de 
vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het vonnis of van het arrest.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3 - Recht op bijstand van een tolk - Uitspraak van een 
arrest - Toepassingsgebied

- Art. 14.3, a en f Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.3, a en 6.3, e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

24 juni 1997P.96.0131.N AC nr. ...

De door de strafrechter met toepassing van artikel  16 Wet 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen 
bevolen intrekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging is geen 
veroordeling tot straf, maar een maatregel van burgerlijke aard waarop artikel  14.5 I.V.B.P.R. geen betrekking 
heeft.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.5 - Sluiting van de handelsvestiging - Toepasselijkheid

- Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 16 Wet 29 juni 1975

20 juni 1997C.96.0142.N AC nr. ...

De afkeuring in een uitspraak in hoger beroep, van een redenering gevolgd door de eerste rechter in een 
beroepen vonnis, is in beginsel geen blijk van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit de redenen van de 
appelrechter zou blijken dat hij vooringenomen of partijdig was bij het beoordelen van de zaak of althans de 
indruk kan wekken.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, eerste lid - Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechterlijke instantie

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

23 april 1997P.97.0294.F AC nr. ...

Noch een miskenning van het recht van verdediging, noch een miskenning van het beginsel van het recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier, dat gerechtelijk de 
feiten vaststelt waarop de veroordeling van een in eer en rechten herstelde persoon gegrond was, 
samengevoegd werd met het dossier van de latere vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen 
om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd tegen te spreken.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Herstel in eer en rechten - Latere vervolging - 
Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid

- Art. 634 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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19 maart 1997P.97.0330.F AC nr. ...

Het in de artt. 6.2, E.V.R.M., en 14.2, I.V.B.P.R., vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat volgt op het 
bevelt tot aanhouding, voorgelegd wordt en dat, met verwijzing naar de reden van het bevel tot aanhouding, 
uitspraak doet over de schuld van de beklaagde.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bevel tot 
aanhouding - Motivering - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter miskent het vermoeden van onschuld van een beklaagde niet in zoverre hij beslist dat hij op een 
latere rechtszitting bij eenzelfde beslissing de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet zal 
beoordelen en spreekt zich, door deze beslissing alleen, niet over de schuld van de beklaagde uit.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.2 - Vermoeden van onschuld - Verzet - 
Onderzoek - Tijdstip

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op de eerste of op een latere 
rechtszitting te onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter geen 
afbreuk aan de eisen van een eerlijk proces.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Eerlijk proces - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 juni 1996C.96.0052.N AC nr. ...

Noch artikel 5.1.e E.V.R.M. noch artikel 9.1 I.V.B.P.R. worden geschonden door het feit dat de beslissing van de 
vrederechter betreffende de persoon van de geesteszieke na het verstrijken van de termijn van 24 uur bepaald 
bij artt.  7, § 2, en 13, van de wet van 26 juni 1990 werd genomen, nu de internrechtelijke bepalingen geen 
sanctie verbinden aan de overschrijding van bedoelde termijn.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 9.1 - Vrijheidsberoving nationale wetgeving - Vrederechter - 
Geesteszieke - Vrijheidsberoving - Verder verblijf instelling - Procedure - Beschikking - Termijn - 24 uur - Geen sanctie

- Art. 860, derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 juni 1996P.96.0574.N AC nr. ...

In zoverre zij bepalen dat eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn, 
zijn artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c I.V.B.P.R. toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op het Hof wanneer 
dit het rechtsgebied regelt, wat geen uitspraak inhoudt over de gegrondheid van een strafvordering.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3.c - Redelijke termijn - Toepassingsgebied

30 april 1996P.93.0780.N AC nr. ...

De veroordeling tot schadevergoeding jegens de verdachte van een burgerlijke partij, die op haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk aan het vereiste 
van het eerlijk proces en houdt geen schending in van de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Onderzoeksgerechten - Beschikking van 
buitenvervolgingstelling - Verzet van de burgerlijke partij - Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot 
schadevergoeding

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt 
vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en 
niet voor het Hof van cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk 
proces verloren heeft.
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International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde feit - 
Eerlijk proces

- Art. 103 Grondwet 1994

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Alleen uit de omstandigheid dat er een louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie 
is geweest tijdens de schorsing van de zitting, kan niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan aan het eerlijk 
karakter van het proces.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Schorsing van de zitting - Ontmoeting 
tussen de deskundige en het openbaar ministerie - Eerlijk proces

Art. 14.5, I.V.B.P.R. dat aan een ieder die aan een misdrijf schuldig is verklaard "het recht toekent om de 
schuldigverklaring en de veroordeling te doen onderzoeken door een hogere rechterlijke instantie 
overeenkomstig de wet" houdt geen uitzondering in op het recht van hoger beroep; België heeft evenwel bij 
artikel  14.5 van voornoemd Verdrag een voorbehoud gemaakt waarvan de inhoud onder meer overeenstemt 
met de beperking waarvan sprake is in artikel  2 van het Aanvullend protocol nr. 7 bij het E.V.R.M. , naar luid 
waarvan op dat recht uitzonderingen kunnen bestaan wanneer de betrokkene in eerste aanleg is berecht door 
de hoogste rechterlijke instantie.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.5 - Recht op uitspraak in twee instanties

De artt. 7, E.V.R.M. en 15, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn verlengen.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Strafzaken - Strafvordering - Wetten betreffende de 
verjaring - Verenigbaarheid

Om te bepalen of de beklaagde en zijn raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hen werden gegeven zowel vóór als tijdens de rechtszittingen, en inzonderheid met het feit dat 
de overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn neergelegd, dat de deskundige de opdracht heeft gekregen om de 
door de verdediging gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan 
het verhoor door de verdediging was gevraagd.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de 
verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 februari 1996M.80.0004.F AC nr. ...

Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd heeft het recht, in volle gelijkheid, niet te worden 
gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen; de strafrechter mag bijgevolg, in de bij 
hem aanhangig gemaakte zaak, geen persoon onder eed als getuige verhoren waartegen in een andere zaak 
die een nauw verband vertoont met de eerste een gerechtelijk onderzoek loopt, noch een persoon die zou 
hebben deelgenomen aan het plegen van het misdrijf waarop dat onderzoek betrekking heeft, zonder vooraf 
die personen te waarschuwen dat zij niet gedwongen zijn tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te 
leggen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Persoon die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd - Recht om niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 februari 1996M.80.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het O.M. de in artikel  190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een tendentieuze manier zou 
hebben voorgedragen doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der 
partijen en berooft de beschuldigde alsook de beklaagden niet van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele 
duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen 
interpretatie ervan voor te dragen en hun verweermiddelen toe te lichten.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting - 
Correctionele rechtbank - Uiteenzetting van het O.M. - Recht van de beklaagde op een eerlijk proces
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International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting - 
Correctionele rechtbank - Uiteenzetting van het O.M. - Recht van de beklaagde op het vermoeden van onschuld

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de 
grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een wet tot 
uitvoering van artikel 90 Gw. - Verenigbaarheid

Noot J.V., Cass., Verenigde kamers, 12 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, AC, 1996, nr ...~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Artikel 103, Gw. 
(1994) - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn vordering meer tijd zou 
hebben gehad dan de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, 
ontneemt de beklaagde niet de waarborg op een eerlijk proces.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de 
vordering - Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak te verdagen onder aanvoering van het feit dat hij, 
gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt 
behandeld en op de complexiciteit van de zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te 
bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens die het aanwijst en rekening houdend met het feit 
dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn 
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet dient te worden verdaagd.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b - Recht van de beklaagde om te beschikken over 
voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Voorlopige hechtenis - Artikel 14.1 - Voorlopige invrijheidstelling

2 januari 1996P.95.1299.N AC nr. ...
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De feitenrechter stelt op grond van de hem overgelegde feitelijke gegevens onaantastbaar vast dat de 
beklaagde de taal van de rechtspleging voldoende verstaat. Geen schending van de artt. 6.3, a en b, E.V.R.M. 
en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat een voor het eerst in hoger 
beroep door de beklaagde gedaan verzoek tot verwijzing naar een andere rechter of tot vertaling van stukken 
door de appelrechters wordt afgewezen met aanvoering van redenen die in de bestreden beslissing zijn 
vermeld.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Kennis door de verdachte van de taal van de rechtspleging - Artikel 
14.3, a en b - Beoordeling door de feitenrechter

21 november 1995P.94.0619.N AC nr. ...

De bij artt. 6.1. E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. beoogde redelijke termijn is die waarbinnen een tegen iemand 
ingestelde strafvordering behandeld en gevonnist dient te worden.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Strafvervolging - Onredelijke vertraging

- j° artt. 14.1 en 14.3.c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De door de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. beoogde redelijke termijn gaat in op het ogenblik dat de 
betrokkene "beschuldigd" is ten aanzien van de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft en 
kan zodoende geen aanvang nemen vóór de datum van het oudste feit dat voorwerp is van deze 
strafvordering.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Strafvervolging - Onredelijke vertraging

- j° artt. 14.1 en 14.3.c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Eventuele vooronderzoeksverrichtingen in verband met "mogelijke bestaande strafbare feiten" die vóór het 
oudste feit, dat het voorwerp is van de strafvordering, zouden zijn gepleegd en waarvan een persoon zou zijn 
verdacht maar waarvoor hij niet in beschuldiging werd gesteld in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., doen geen 
afbreuk aan het rechtvaardig en eerlijk karakter van het proces dat, wegens de feiten die het voorwerp zijn van 
de strafvordering te zijnen laste, tegen hem werd ingesteld en miskennen zijn recht van verdediging tegen die 
feiten niet.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Strafvervolging - Strafbaar feit

29 september 1995D.95.0001.F AC nr. ...

Art. 14.5 I.V.B.P.R. betreffende de rechtspraak in twee instanties, is van toepassing op de veroordelingen 
wegens een misdrijf en niet op beslissingen in tuchtzaken.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Rechtspraak in twee instanties - Artikel 14.5 - Tuchtzaken

21 september 1995C.93.0344.N AC nr. ...

De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet 
te verklaren houdt in dat de rechtbank het initiatief mag nemen de betrokkenen op te roepen en zelf te 
onderzoeken of aan de vereisten voor een faillietverklaring is voldaan; uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een oproeping wel nodig 
is, kan niet worden afgeleid dat die rechter niet de vereiste onpartijdigheid aan de dag zou leggen om over het 
faillissement uitspraak te doen.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.1 - Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en 
onderzoek - Uitspraak over faillissement - Onpartijdige rechter

- Art. 442 Wet 18 april 1851

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...

Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 
8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.  en 29 Gw.  (1994), als wordt vastgesteld dat de telefoontap gebeurde op basis van 
een wettelijke voorziening die, o.m.  door bepaling van een voldoende referentiekader waarin de 
toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de 
minimumstandaard van het E.V.R.M.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Privé-leven - Telefoongesprekken - Briefwisseling - Telefoontap in 
Nederland - Artikel 17
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9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en op die grond de ontbinding van 
het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk aan het recht te huwen en mengt hij zich niet in het privé- en 
gezinsleven van de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de 
wil in van de andere echtgenoot.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Ontbinding - Recht te huwen - 
Artikel 23.2

- Art. 232 Burgerlijk Wetboek

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Ontbinding - Artikel 23.1 - 
Bescherming van het gezin

- Art. 232 Burgerlijk Wetboek

9 december 1994D.93.0030.N AC nr. ...

Het beginsel van de onpartijdigheid van de tuchtrechter is niet geschonden wanneer de magistraat-assessor bij 
de provinciale raad van de Orde der geneesheren zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling en de 
beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet heeft deelgenomen aan de stemming.~

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Magistraat-assessor - Onpartijdigheid van de rechter - Artikel 14.1 - 
Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad

- Art. 7, § 1, 2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN

25 september 2003C.03.0026.N AC nr. 454

Art. 15 van het Internationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft geen onmiddellijke 
gevolgen en doet bij de justiciabelen geen individuele rechten ontstaan die de nationale rechterlijke instanties 
moeten vrijwaren (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culture rechten - Artikel 15 - Verbreiding van wetenschap en cultuur - 
Onmiddellijk gevolg

- Art. 2.1 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

28 december 2004P.04.1647.F AC nr. 628

Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige 
hechtenis (1). (1) Cass., 16 feb. 2000, AR P.00.0226.F, nr 130.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Toepassing

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Eerbiediging - Beoordeling

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging - Beoordeling

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Vaststelling van de straf - Veroordelend 
arrest - Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Redelijke termijn - Nieuw middel

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de Staat - Eerlijk proces

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Onpartijdige rechterlijke instantie

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het 
dossier - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Eerlijk proces

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de 
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verdediging

Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij artikel  312 Sv. voorgeschreven eed hebben afgelegd dat zij geen 
afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij die hem 
beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij 
geen gehoor zouden geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op 
grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun innige 
overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt, zijn 
noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand 
van magistraten, noch de omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een 
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in de pers (1). (1) Zie Cass., 16 juni 2004, AR 
P.04.0281.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Onpartijdige rechterlijke instantie

Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke partijen tegen hem 
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid gekregen heeft om in een akte van 
verdediging te antwoorden op de akte van beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te 
maken over hun verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te repliceren, 
vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de burgerlijke partijen aangevoerde 
middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord 
gekregen heeft, kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de maatschappij, een 
openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de 
strafvordering en, anderzijds, de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de 
omstandigheid dat het O.M. tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te 
nemen van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces 
(1). (1) Zie Cass., ver. K. 6 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 74; Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek - Tijd om inzage te nemen van het 
dossier - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De redelijke termijn, bedoeld in artikel  5.3 E.V.R.M., heeft enkel betrekking op de voorlopige hechtenis, en 
niet op de vaststelling van de straf.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit het 
feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van de maatschappij een openbare dienst 
vervullen, die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, 
door de Staat worden bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden 
aan de studie van het dossier voor de rechtszittingen geen specifieke vergoeding hebben ontvangen in het 
kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand".

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - O.M. bezoldigd door de Staat - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, dat is vastgelegd in de artt. 6.1 
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (1). (1) Zie 
Cass., 1 okt. 1997, P.97.0555.F, nr 379; 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288; Verslag van het Hof van cassatie 
2002, p. 452.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Eerbiediging - Beoordeling

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981
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De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld, dat is vastgelegd in de 
artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. is een plicht voor de rechters die uitspraak moeten doen over de 
gegrondheid van de beschuldiging en wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel 
(1). (1) Zie Cass., ver. K., 14 okt. 1998, J.L.M.B., 1999, p. 233.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging - Beoordeling

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen niet heeft aangevoerd dat de redelijke termijn was 
overschreden, kan het middel, dat aan het arrest verwijt bij de straftoemeting geen rekening te hebben 
gehouden met die overschrijding, niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is 
het bijgevolg niet ontvankelijk.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Vaststelling van de straf - Veroordelend 
arrest - Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Redelijke termijn - Nieuw middel

Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben gekregen die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als tijdens de rechtszittingen, maar ook met de omvang en de 
complexiteit van de zaak (1). (1) Zie Cass., ver. K., 5 april 1996, A.94.0002.F, nr 111.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de 
verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in de publieke opinie is miskend, heeft niet tot gevolg dat 
de rechter de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. en het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
heeft geschonden; noch uit het feit dat een mediacampagne zonder voorgaanden is gevoerd noch uit de duur 
van de voorlopige hechtenis, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit de weergave in de pers 
van bepaalde passages uit het strafdossier of van een opiniepeiling kan worden afgeleid dat de jury of de 
magistraten waaruit het hof van assisen bestaat niet onpartijdig zijn geweest of het vermoeden van onschuld 
hebben miskend (1). (1) Zie Cass., 15 okt. 2001, AR P.01.1333.F, nr 553 en verslag van het Hof van cassatie 
2002, p. 448.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 december 2004P.04.1006.N AC nr. 594

De omstandigheid dat artikel 10.1 E.V.R.M. ook de nieuwsgaring en het bronnengeheim van de journalist 
waarborgt, belet niet dat de wettelijke beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting, die beantwoorden aan 
de vereisten en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., ook voor hem gelden; de veroordeling wegens inbreuk 
op artikel 460ter Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van de uit artikel 10.1 E.V.R.M. afgeleide 
persvrijheid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Artikel 10.1 - Vrijheid van meningsuiting - Journalist - Recht op nieuwsgaring en 
bronnengeheim - Wettelijke beperkingen - Artikel 460ter Sw. - Verbod om misbruik te maken van door inzage van het 
strafdossier verkregen inlichtingen - Verenigbaarheid

De rechter moet niet alleen oordelen of een door de wet gestelde beperking aan de in artikel 10.1 E.V.R.M. 
bedoelde vrijheden in concreto beantwoordt aan de vereisten en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., hij 
moet tevens in concreto nagaan of de door hem op te leggen sanctie evenredig is met de vermelde 
doeleinden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Bij wet voorziene beperking - Beoordeling door de 
rechter
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Het verbod dat artikel 460ter Strafwetboek aan de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij oplegt om 
misbruik te maken van door inzage van het strafdossier verkregen inlichtingen met het oog op de bescherming 
van het gerechtelijk onderzoek, het privé-leven of de morele integriteit van de in het strafdossier genoemde 
persoon, beantwoordt aan de door artikel 10.2 E.V.R.M. gestelde vereisten en doeleinden; de veroordeling 
wegens inbreuk op artikel 460ter Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van de waarborg van de 
vrijheden van meningsuiting, nieuwsgaring en informatieverstrekking van artikel 10.1 E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Artikel 460ter Sw. - Verbod om misbruik te maken van 
door inzage van het strafdossier verkregen inlichtingen - Verenigbaarheid

Om reden dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting plichten en verantwoordelijkheden meebrengt, 
laat artikel 10.2 E.V.R.M. aan deze vrijheid wettelijke beperkingen toe, die tot gevolg hebben dat bepaalde 
inlichtingen of denkbeelden niet kunnen worden ontvangen of verstrekt; deze wettelijke beperkingen vereisen 
niet dat, onder meer, de inlichtingen onwettig zijn verkregen, onjuist zijn of geen zaak van openbaar belang 
betreffen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Artikel 10.1 - Vrijheid van meningsuiting - Artikel 10.2 - Wettelijke beperkingen - 
Gevolg

1 december 2004P.04.1305.F AC nr. 581

Art. 10.2 E.V.R.M. staat beperkingen op de vrijheid van meningsuiting toe, als ze bepaald zijn bij wet, een 
rechtmatig doel beogen en beantwoorden aan het vereiste van proportionaliteit; de huiszoeking en het beslag 
zijn maatregelen die voorgeschreven zijn bij het Sv., zodat voormeld artikel de rechter niet verbiedt te 
beslissen dat die maatregelen, al zijn ze genomen t.a.v. een beroepsjournalist, een rechtmatig doel beogen, in 
zoverre de onderzoeksrechter kennisgenomen heeft van feiten van omkoping, gepleegd met de bedoeling om 
vertrouwelijke informatie te verspreiden, en dat ze ertoe strekken na te gaan of de bescherming van het 
geheim van toepassing is op een geoorloofde of een ongeoorloofde bron (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1979 (AC, 
1980, 363).

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Artikel 10.2 - Vrijheid van meningsuiting - Bij wet bepaalde beperkingen - 
Huiszoeking en beslag bij een journalist - Recht op het geheim van de bronnen

- Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de artt. 8 E.V.R.M. en 17 I.V.B.P.R., alleen 
omdat zij betrekking heeft op een beroepsjournalist, in zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning 
van het beroepsgeheim en omkoping en in zoverre de rechters hebben vastgesteld dat die journalist bij de 
zaak is betrokken als dader of mededader.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Onschendbaarheid van de woonplaats - Journalist - Huiszoeking - Regelmatigheid

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

17 november 2004P.04.1075.F AC nr. 552

Artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens en de fundamentele vrijheden niet, en legt aan de rechtzoekenden evenmin een termijn op die 
materieel onmogelijk na te leven is, door te bepalen dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een bij 
verstek gewezen beslissing begint te lopen vanaf de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar 
woonplaats (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1994, AR P.93.1745.N, nr 61.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Bij verstek veroordeelde beklaagde - Verklaring van hoger beroep - 
Termijn - Aanvang - Betekening - Recht op een rechterlijke instantie - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Schending

- Art. 203 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 november 2004D.03.0016.N AC nr. 546

Een beroepsorde, zoals de Orde der Geneesheren, kan het recht op vrije meningsuiting beperken wanneer het 
algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels van het beroep dat vereisen; het staat aan 
de rechter in concreto na te gaan of de beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is ter bescherming 
van de openbare orde en de gezondheid, en het belang van de expressievrijheid en de maatschappelijke 
belangen af te wegen (1)(2). (1) Zie J. Velu en R. ErgecConvention Européenne des Droits de l'Homme" in 
R.P.D.B., Compl. VII, 365 e.v. inz. nr 761. (2) Cass., 2 mei 2002, AR D.01.0011.N, nr 267.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Arts - Beperking - Voorwaarden - Toepassing

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

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de 
vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging niet in op een wijze die strijdig is met het E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde 
gedragingen - Vrijheid van meningsuiting - Beperkingen

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

Verdrag rechten van de mens - Art. 11 - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar gestelde 
gedragingen - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, laat toe aan de beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" 
op voorhand te kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Legaliteitsbeginsel - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - 
Bestanddelen - Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Noch artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de rechtspersoon voor misdrijven 
verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, enkel 
diegene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan 
worden veroordeeld, noch het recht op een eerlijk proces, vereisen dat de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Misdrijf - Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Wetens en willens gepleegde fout - Gelijktijdige vervolging - Vereiste

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Misdrijf - Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Wetens en willens gepleegde fout - Gelijktijdige vervolging - Vereiste

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging waarborgt, ook 
beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het E.V.R.M. primeert, geen verdergaande 
eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie 
een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de 
Grondwet, niet stellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Beperkingen - Wet 30 juli 1981 - Racisme en 
xenofobie - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Primauteit - 
Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Verdrag rechten van de mens - Art. 11 - Vrijheid van vergadering en vereniging - Beperkingen - Wet 30 juli 1981 - Racisme 
en xenofobie - Artikel 1 - Artikel 3 - Bestaanbaarheid met de Grondwet - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - 
Primauteit - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Artt. 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

25 oktober 2004S.01.0099.F AC nr. 506

Het H.v.J. is niet bevoegd om, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over de uitlegging van 
artikel  1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 1952 - Goed - Europese Unie - 
Prejudiciële geschillen - Uitlegging - H.v.J. - Bevoegdheid

- Art. 6, tweede lid Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie

- Art. 234, eerste lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van artikel  1, eerste lid, 
Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1997, 
AR C.96.0216.F, nr 412; D. PLAS, "La convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence belge 
en matière sociale", Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélange en hommage à Pierre 
Lambert, Brussel, 2000, p. 650, nr 28, en de noot 72.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 1952 - Goed - Begrip - 
Vermogensrecht - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen

- Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd 
bij Wet 13 mei 1955

20 oktober 2004P.04.1209.F AC nr. 494

Uit de omstandigheid alleen dat een voorontwerp van vragen die de voorzitter van het hof van assisen aan de 
gezworenen overhandigt vóór de sluiting van het debat, een aanvullende vraag bevat betreffende een 
verzwarende omstandigheid die niet wordt vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het 
debat naar voren komt, tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, 
hebben verklaard geen enkel bezwaar te hebben, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Schending - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - 
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Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter - Voorontwerp van de vragen die aan de jury worden overhandigd - 
Aanvullende vraag betreffende een verzwarende omstandigheid die niet in de akte van inbeschuldigingstelling staat vermeld

Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, wanneer hij de bevoegdheid uitoefent 
die hij volgens artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering bezit, zonder verzet of opmerking vanwege de 
beschuldigde en diens raadsman, een voorontwerp van vragen aan de juryleden heeft overhandigd vóór de 
sluiting van het debat, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid (1). (1) Zie Cass., 31 maart 1999, AR P.99.0286.F, nr 
196.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Schending - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - 
Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter - Voorontwerp van de vragen die aan de jury worden overhandigd

Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, ontzeggen de 
bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van een vordering tot het stellen van aanvullende 
onderzoeksverrichtingen te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 2 jan. 1999, AR P.95.0127.N, nr 2; 22 juni 1999, 
P.99.0716.N, nr 384; 10 sept. 2002, P.02.0496.N, nr 433 en  Cass., 7 okt. 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen - 
Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

13 oktober 2004P.04.1115.F AC nr. 479

Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als burgerlijke partij 
tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk onderzoek hebben verleend, kan niet worden 
afgeleid dat laatstgenoemde in de onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Gerechtelijk onderzoek - Technische bijstand - Participatie van 
overheidsambtenaren - Burgerlijke partijstelling van die overheid

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

6 oktober 2004P.04.0919.F AC nr. 461

Aangezien de redelijke termijn alleen van toepassing is op het vaststellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, is hij niet van 
toepassing op het gerecht waarbij een vordering tot herroeping van een probatie-uitstel wegens de niet-
naleving van de voorwaarden aanhangig is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Vordering tot herroeping van het probatie-uitstel - 
Toepassing

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

5 oktober 2004P.04.1286.N AC nr. 456

De appèlrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan de Belgische 
autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben verbeterd en de persoon om wiens 
aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld, zodat hij 
dienaangaande zijn verdediging heeft kunnen voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat 
het recht op een eerlijk proces niet werd miskend.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Europees aanhoudingsbevel - Vertaling - Foutieve vertaling - Verbetering - 
Rechten van verdediging

- Art. 2, §§ 5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

Het enkele feit dat het hof van assisen niet ingaat op het verzoek van de beschuldigde om hem meer tijd en 
faciliteiten toe te staan dan deze waarover hij reeds heeft beschikt, levert geen miskenning van het recht op 
een eerlijk proces op.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikel 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Afwijzing door de rechter van een 
verzoek om meer tijd en faciliteiten

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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22 juni 2004P.04.0310.N AC nr. 345

De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. vereisen niet dat het recht op een daadwerkelijke rechtshulp erin zou bestaan 
dat bij overschrijding van de redelijke termijn te wijten aan het openbaar ministerie, de rechter dit openbaar 
ministerie zou moeten verbieden nog langer te vorderen (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1994, AR P.93.1466.N, nr 62; 
Cass., 27 mei 1992, AR 9727, nr 508; 13 okt. 1993, AR P.03.0389.F, nr 407.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding te wijten aan het openbaar ministerie - 
Artikel 13 - Recht op daadwerkelijke rechtshulp

De in België voor de beklaagde bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de overschrijding van de 
redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel 14.3.c I.V.B.P.R., aan te voeren, biedt aan de 
beklaagde de door artikel 13 E.V.R.M. gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Mogelijkheid om deze overschrijding aan 
te voeren voor de strafrechter - Artikel 13 - Daadwerkelijke rechtshulp

Geen bepaling van het E.V.R.M. staat eraan in de weg dat de nationale wetgever of de nationale rechter het 
gevolg bepaalt welk aan het overschrijden van de redelijke termijn moet worden verleend, op voorwaarde dat 
dit gevolg passend is rekening houdend met de omstandigheden van de zaak; het Belgische recht laat de 
strafrechter onder meer toe in het overschrijden van de redelijke termijn, hetzij een verzachtende 
omstandigheid te vinden en de daaruit voortvloeiende wettelijke strafvermindering toe te passen, hetzij, bij 
toepassing van artikel 21ter, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering, de veroordeling bij 
eenvoudige schuldverklaring uit te spreken of een straf uit te spreken die lager kan zijn dan de wettelijke 
minimumstraf (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1992, AR 9727, nr 508; 13 okt. 1993, AR P.03.0389.F, nr 407.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Gevolg bepaald door de nationale 
wetgever of rechter

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de uitspraak.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vonnis - Uitspraak - Bepaalde dag - Vervroegde dag

- Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze hebben genoten om 
uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van de pers tijdens die schorsing van de 
rechtszitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskend zou zijn (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1992, AR 6168, nr 291.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Onderzoek en debat - Schorsing 
van de rechtszitting voor de beraadslaging van de jury - Activiteit van de pers tijdens die schorsing - Onpartijdige rechterlijke 
instantie

Uit een gebrek aan ervaring dat aan gezworenen wordt toegeschreven, uit de snelheid waarmee ze hebben 
beraadslaagd of uit het gebrek aan motivering van hun verdict, kan niet worden afgeleid dat de jury niet 
onpartijdig uitspraak kon doen in een zaak waarvan de pers zich meester heeft gemaakt (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 
1992, AR 6168, nr 291.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Jury - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie

Het hof van assisen beoordeelt op onaantastbare wijze of er, om een van de in artt. 148 Gw. of 6.1 E.V.R.M., 
bepaalde redenen, grond bestaat om een uitzondering te maken op de regel volgens welke de zaak in 
openbare rechtszitting moet worden behandeld (1). (1) Zie Cass., 23 sept. 1986, AR 690, nr 43; SASSERATH 
Simon, Les Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, La cour d'assises, p. 178 en 179.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Sluiten der deuren - 
Voorwaarden - Onaantastbare beoordeling

- Art. 148 Grondwet 1994

Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op de houding van de rechter die van een 
beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen; de verklaringen van een onderzoeker en de reportages in de 
pers, al zijn ze verkeerd, kwaadwillig of hebben ze een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot 
gevolg dat het vonnis van de zaak de artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt (1). ((1) Zie Cass., 17 okt. 2001, AR 
P.01.1333.F, nr 553; 16 sept. 1998, AR A.94.0001.F, Rev. dr. pén., 1999, p. 106. .
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Verklaringen van een onderzoeker - Vermoeden van 
onschuld - Miskenning

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Reportage in de pers - Vermoeden van onschuld - Miskenning

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Reportage in de pers - Miskenning

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Verklaringen van een onderzoeker - Miskenning

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De onaantastbare bevoegdheid van de volksjury, die overigens beperkt wordt door de artt. 351, 352, 364 en 
364bis Sv., en die tevens tot gevolg heeft dat tegen vrijspraak geen enkel rechtsmiddel kan worden 
aangewend, voert tussen de beschuldigden en de beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling in, 
in de zin van artikel  14 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1981 (AC, 1981-82, nr 95); DECLERCQ Raoul, "Het hof 
van assisen veroordeeld", in Om deze redenen - Liber amicorum A. Vandeplas, Gent, 1994, p. 91 tot 114.

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod van discriminatie - Hof van assisen - Onaantastbare bevoegdheid van de 
volksjury - Willekeurige ongelijke behandeling van beschuldigden en beklaagden

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 14 E.V.R.M. heeft geen onafhankelijk bestaan, in zoverre die bepaling alleen kan worden aangevoerd 
m.b.t. het genot van de rechten en vrijheden die worden erkend in dat verdrag en in de aanvullende protocols 
die uitwerking hebben in de interne rechtsorde (1). (1) Zie Cass., 12 maart 1992, AR 9073, nr 365. T.o.v. dat 
arrest was de verduidelijking m.b.t. de uitwerking in de interne rechtsorde noodzakelijk om artikel  2 van het 
aanvullend protocol nr 7 uit te sluiten, waarin de rechtspleging in twee instanties voorzien werd, maar dat 
België niet heeft ondertekend.

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod van discriminatie - Toepassingsgebied

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 6.3, d, E.V.R.M. wordt niet miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt dat hij geen verhoor, op 
tegenspraak, van de anonieme informant moet of kan bevelen, op grond van wiens onthullingen het 
onderzoek nuttig kon worden gevoerd (1). (1) Zie Cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, nr 260; 27 juni 2000, AR 
P.98.1147.N, nr 402; 21 mei 2002, AR P.01.0332.N, nr 308.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Anonieme informant - Tegenstrijdig verhoor - Rechterlijke beoordeling - 
Weigering - Schending

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artt. 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artt. 10 en 11 Gw. vereisen noch de motivering van de 
schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties, noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend 
zijn samengesteld uit permanente magistraten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod van discriminatie - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Toepassing

De artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook artikel  149 Gw., zelfs als ze samen gelezen worden 
met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury geenszins om haar antwoorden met redenen te 
omkleden (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, nr 62; 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, nr 268; 15 juli 
1997, AR P.97.0780.N, nr 314.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Hof van assisen - Verklaring van de jury - Antwoord op de 
vragen - Geen redengeving

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Hof van assisen - Verklaring van de jury - Antwoord 
op de vragen - Geen redengeving

Noch artikel  6 noch artikel  13 E.V.R.M. waarborgen het recht op een rechtspraak in twee instanties (1). (1) Zie 
Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, nr 62; 16 sept. 1998, Rev. dr. pén., 1999, p. 106.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Rechtspraak in twee instanties

- Artt. 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Rechtspraak in twee instanties

- Artt. 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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Hoewel artikel  217 Ger. W., om op de lijst van de gezworenen te worden ingeschreven, alleen vereist dat de 
betrokkene ingeschreven is in het kiezersregister, dat hij de burgerlijke en politieke rechten geniet, dat hij volle 
dertig jaar en minder dan zestig jaar oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artt. 342 tot 345 
en 347 tot 351 Sv. volgt dat de gezworenen hun verklaring over de schuld opmaken zonder hierover te 
beraadslagen met het hof, volgt hieruit niet dat het hof van assisen geen onafhankelijke en onpartijdige, bij 
wet opgerichte rechterlijke instantie zou zijn, in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., of dat het vermoeden van de 
onschuld van de beschuldigde er niet wettig kan worden weerlegd (1). (1) Zie Cass., 23 april 1985, AR 8581, nr 
500; KUTY Franklin, J.L.M.B., Chronique de jurisprudence, "Le droit à un procès équitable au sens de la 
jurisprudence strasbourgeoise", 2001, p. 695 e.v., en 2004, p. 371 e.v. .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie

- Artt. 342 tot 345 en 347 tot 351 Wetboek van Strafvordering

- Art. 217 Gerechtelijk Wetboek

16 juni 2004P.04.0428.F AC nr. 328

Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het probatie-uitstel heeft herroepen met toepassing van artikel  14, 
§ 2, Probatiewet, kan geen miskenning worden afgeleid van het evenredigheidsbeginsel dat m.n. is vervat in 
artikel  8.2 E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Strafzaken - Herroeping van het probatie-uitstel - 
Evenredigheidsbeginsel - Miskenning

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het 
voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te 
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter (1). (1) Cass., 25 november 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

9 juni 2004P.04.0424.F AC nr. 313

Het beroepsgeheim waaraan artikel  458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de noodzaak 
volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling noch 
artikel  8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken die 
betrekking hebben op de verdachte activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de 
onderzoeksrechter voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks- en 
vonnisgerechten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Verdachte activiteiten van een 
advocaat - Inbeslagname van stukken - Beroepsgeheim

- Art. 458 Strafwetboek

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

26 mei 2004P.04.0772.F AC nr. 286

Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is opgesteld in het 
Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl de inverdenkinggestelde zich in het 
Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, 
kan geen schending van artikel  5.4 E.V.R.M. worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Uitlevering - Bevel tot aanhouding bij verstek - Bevel opgesteld in de taal 
van de rechtspleging - Uitlevering aan België - Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal uitdrukt - Schending

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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21 april 2004P.04.0124.F AC nr. 211

Noch artikel  6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het dossier van de 
rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, 
wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de 
rechters die een dergelijke beslissing hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (1). (1) Zie Cass., 20 
jan. 1999, AR P.98.0408.F, nr 31.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Vonnisgerecht - Verwijderde stukken - Gevolg - 
Samenstelling van de zetel

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van een onderzoeksgerecht niet regelmatig met redenen 
omkleed zou zijn, kan geen schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 1999, AR P.99.1274.F, nr 512; zie 
Hof van Cassatie, Jaarverslag 2002, p. 143.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksgerechten - Beslissing - Redengeving - Onregelmatigheid - 
Schending

6 april 2004P.03.1459.N AC nr. 185

Het cassatiemiddel dat overschrijding van de redelijke termijn en schending van artikel 6.1 EVRM aanvoert en 
als verweer niet aan de appèlrechters werd voorgelegd, is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 1 
okt. 1997, AR P.97.0555.F, nr 379.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Overschrijding van de redelijke termijn - Verweer niet voorgelegd aan de 
appèlrechters - Cassatiemiddel

31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

De weigering om enige fysieke dwang uit te oefenen bij de uitzetting van een vreemdeling die het grondgebied 
van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen, maakt de beslissing om hem, met het oog op zijn 
verwijdering, van zijn vrijheid te beroven, helemaal niet onwettig.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.f) - Vreemdelingen - Verwijdering - Fysieke dwang - Weigering - 
Vrijheidsberoving - Wettigheid

- Art. 5.1, f Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artt. 5.1, f, en 18, E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om, met toepassing van hun 
nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun grondgebied wederrechtelijk tracht binnen 
te dringen, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die 
daad opnieuw stelt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.f) - Vreemdelingen - Nieuwe vrijheidsberovende maatregel

- Artt. 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 18 - Beperkingen van rechten en vrijheden - Beperking - Vreemdelingen - Nieuwe 
vrijheidsberovende maatregel

- Artt. 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

17 maart 2004P.04.0210.F AC nr. 151

Art. 5, E.V.R.M. is niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 2002, AR 
P.02.1008.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 5 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 maart 2004P.03.1110.N AC nr. 144

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg hij verbindt aan het overschrijden van de redelijke 
termijn; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen straf meer mag opleggen of dat hij 
moet vermelden tot welke straf hij zou hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet overschreden was 
(1). (1) Cass., 17 oktober 2001, AR P.01.0807.F, nr 550.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 maart 2004P.04.0044.N AC nr. 147

De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende over de 
herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van 
een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een 
beslissing op de strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op de 
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 2002, AR 
P.02.1008.F, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping, schorsing of herziening van 
voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing van de Commissie - Aard van de beslissing

- Art. 10 Wet 5 maart 1998

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping, schorsing of herziening van 
voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing van de Commissie - Aard van de beslissing

- Art. 10 Wet 5 maart 1998

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten; die bepaling is alleen van 
toepassing op de misdrijven inzake de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden 
weerlegd, zodat zij geen onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in artikel  6.2 
EVRM is uitgedrukt (1). (1) Cass., 7 feb. 2001, AR P.00.1532.F, nr 75; 14 juni 2002, AR P.01.0119.N, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Wegverkeer - Overtreding - Titularis van de 
nummerplaat - Vermoeden van schuld - Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

24 februari 2004P.03.1148.N AC nr. 97

Art. 13, EVRM houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1, EVRM bedoelde redelijke 
termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk 
bestaat in het staken van de strafvervolging of het verval van de strafvordering (1). (1) Zie Cass., 9 december 
1997, AR P.96.0448.N, nr 543, met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Strafrechtelijk vervolgde beklaagde - 
Herstel

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Overschrijding van de redelijke termijn - Strafrechtelijk vervolgde beklaagde - Herstel

24 februari 2004P.03.1652.N AC nr. 99

Ten gevolge van de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in artikel  10, Wet 23 mei 1990 inzake de 
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en strekkende tot het zien aanpassen van de in het 
buitenland uitgesproken straf aan die welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard, 
beslist de rechtbank niet over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6, EVRM 
maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het buitenland uitgesproken straf of maatregel met 
het oog op een verdere uitvoering ervan in België (1). (1) Zie L. Declercq, Overbrenging tussen Staten van 
gevonniste personen, Comm. Straf.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Overbrenging tussen staten van gevonniste personen - Toepassing

- Art. 10.2 Verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen

- Art. 10 Wet 23 mei 1990

19 februari 2004D.03.0002.N AC nr. 92

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces, zoals vervat 
in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf de wijze te bepalen waarop men zijn verdediging 
organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de 
wijze waarop hij zijn verdediging heeft waargenomen (1). (1) Zie Cass., 24 aug. 1998, AR P.98.1007.N, nr 371.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt 

P. 2012/30476-9-2016



vervolgd zijn verdediging heeft georganiseerd

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

Art. 5.2, E.V.R.M. waarborgt iedere gearresteerde het recht om onverwijld en in een taal die hij verstaat, op de 
hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn 
ingebracht; het vereist evenwel niet dat de gearresteerde op de hoogte wordt gebracht in zijn eigen taal (1). 
(1) Cass., 24 juli 1986, AR 5222, nr 691.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.2 - Gearresteerde - Recht om ingelicht te worden "in een taal die hij verstaat" - 
Taal

4 februari 2004P.03.1370.F AC nr. 57

De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die hij vaststelt, te 
bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de bewijsvoering of op de uitoefening 
van het recht van verdediging, kan hij ofwel een veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen 
ofwel een lagere straf dan de bij wet bepaalde minimumstraf opleggen overeenkomstig artikel  21ter V.T.Sv., 
ofwel een straf uitspreken die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd t.o.v. die 
welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; geen enkele 
wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf te 
bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding had opgelegd (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, 
AR P.01.0807.F, nr 550; 28 jan. 2004, AR P.03.1533.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling tot een straf - 
Redengeving

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de appèlrechters, bij het wijzigen van de desbetreffende beslissing van de eerste rechter, de 
overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, dan moeten zij de door hen opgelegde straf verminderen 
t.o.v. die welke zij hadden opgelegd als de zaak zonder vertraging was berecht, en niet t.o.v. die welke de 
eerste rechter in aanmerking heeft genomen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Vermindering van de straf

4 februari 2004P.03.1764.F AC nr. 58

Een rechtsmiddel dat een weerslag kan hebben op een maatregel van vrijheidsberoving, hoeft deze niet 
noodzakelijkerwijs op te schorten om effectief te zijn (1). (1) Zie Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, nr 133, 
met concl. adv.-gen. SPREUTELS; 21 maart 2001, AR P.01.1705.F, nr 151; 12 aug. 2003, AR P.03.1003.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Maatregel van vrijheidsberoving - Daadwerkelijk rechtsmiddel

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

28 januari 2004P.03.1339.F AC nr. 48

Het middel dat de miskenning van het bij artikel  6.3, e, E.V.R.M. gewaarborgde recht van verdediging 
aanvoert, kan niet voor de eerste maal worden voorgedragen voor het Hof (1). (1) Zie Cass., 2 nov. 1999, AR 
P.98.1366.N, nr 581; 25 juni 2002, AR P.02.0609.N, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Bijstand van een tolk - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 6.3.e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

28 januari 2004P.03.1533.F AC nr. 51

De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die hij vaststelt, te 
bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de bewijsvoering of op de uitoefening 
van het recht van verdediging, kan hij ofwel een veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen 
ofwel een lagere straf dan de bij wet bepaalde minimumstraf uitspreken overeenkomstig artikel  21ter V.T.Sv., 
ofwel een straf opleggen die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is vermindert t.o.v. die 
welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; geen enkele 
wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf te 
bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding had opgelegd (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, 
AR P.01.0807.F, nr 550.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling tot een straf - 
Redengeving

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het arrest van het hof van beroep is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het de beklaagde 
veroordeelt tot een straf wegens de jegens haar bewezen verklaarde telastlegging, zonder dat de redenen van 
dat arrest het Hof van cassatie in staat stellen na te gaan of de appèlrechters, die de overschrijding van de 
redelijke termijn hebben vastgesteld, de straf die zij hadden uitgesproken als de zaak zonder vertraging was 
berecht, op reële en meetbare wijze hebben verminderd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Vermindering van de straf - 
Redengeving - Toezicht van het Hof

28 januari 2004P.04.0119.F AC nr. 50

Miskenning van het in artikel  6.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om over voldoende tijd te beschikken voor de 
voorbereiding van zijn verdediging, vormt op zich geen wrakingsgrond (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1997, AR 
P.96.1322.N, nr 63.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht om over voldoende tijd te beschikken voor de voorbereiding van zijn 
verdediging - Wraking - Gewettigde verdenking

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2004C.02.0236.N AC nr. 38

Het vermoeden van onschuld wordt niet geschonden wanneer feiten, die het voorwerp uitmaakten van een 
strafonderzoek voor oplichting dat door het openbaar ministerie geseponeerd werd, op burgerlijk gebied als 
oplichting worden ingeroepen tegen de persoon tegen wie het onderzoek werd gevoerd (1). (1) Waar het 
arrest de term "strafonderzoek" hanteert is het reeds uit de context zelf duidelijk dat hiermee 
"opsporingsonderzoek" wordt bedoeld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Opsporingsonderzoek - Feiten van oplichting - 
Sepot - Gevolg op burgerlijk gebied

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, aangezien die miskenning geen onherstelbaar gebrek is (1); de feitelijke omstandigheden van 
de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die in het 
aanhoudingsbevel worden omschreven als gronden die de handhaving van de voorlopige hechtenis 
verantwoorden, houden niet op te bestaan, alleen op grond dat hun formulering door een dergelijk gebrek zou 
zijn aangetast (2). (1) Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met concl. O.M. (2) Zie Cass., 23 juni 1994, AR 
P.94.0808.N, nr 331.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste 
beslissing - Wettigheid van het aanhoudingsbevel - Onjuiste redenen - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Toezicht

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch artikel  5.4 E.V.R.M., worden geschonden door het arrest dat de 
voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces-verbaal van het verhoor van de inverdenkinggestelde 
door de onderzoeksrechter, die hem de voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorziening bij een rechter - Voorlopige hechtenis - Inzage van het dossier - 
Inverdenkinggestelde - Proces-verbaal van het verhoor door de onderzoeksrechter - Deskundige - Voorafgaande 
opmerkingen

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 21, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 januari 2004C.01.0126.F AC nr. 9
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Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens onpartijdigheid wordt vermoed, te 
wraken (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 2000, AR C.00.0051.N, nr 93.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Deskundige - Onpartijdigheid - Wraking

23 december 2003P.03.1352.N AC nr. 667

Uit de artikelen 6.3, E.V.R.M. en 14.3.g, I.V.B.P.R., volgt niet dat de verdachte, die met zijn instemming 
onderworpen wordt aan een radiologisch onderzoek, vooraf de redenen van dit onderzoek moet kennen en 
dat hem moet worden medegedeeld dat de resultaten ervan tegen hem kunnen worden gebruikt (1). (1) Zie 
Cass., 31 jan. 2001, AR P.00.1540.F, nr 61 met concl. adv.-gen. LOOP.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Radiologisch 
onderzoek - Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te ondergaan - Vereisten

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Noch het recht van verdediging, noch artikel  6 E.V.R.M. waarborgen, in strafzaken, het recht op een 
rechtspraak in twee instanties (1). (1) Zie Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111; 16 mei 2001, AR 
P.01.0305.F, nr 288.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op uitspraak in twee instanties

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

3 december 2003P.03.1191.F AC nr. 616

Alleen uit de omstandigheid dat de termijn van hoger beroep die van toepassing is op een bij verstek 
veroordeelde beklaagde, beperkt is bij artikel  203, § 1, Sv., kan geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. 
worden afgeleid, in zoverre daarin het recht op een rechtbank is vastgelegd (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1994, AR 
P.93.1745.N, nr 61.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een rechtbank - Hoger beroep - Termijn - Beklaagde veroordeeld 
bij verstek - Beperking

- Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

17 november 2003S.03.0018.N AC nr. 573

De bescherming van het gezinsleven houdt niet noodzakelijk in dat alle verschilpunten tussen het huwelijk en 
het feitelijk samenwonen worden weggewerkt; onderzocht moet worden of, onder meer gelet op de stand van 
de wetgeving in de verdragsluitende staten en de economische belangen van het land, het onderscheid dat 
wordt gemaakt berust op een objectief criterium en niet onredelijk is gelet op het beoogde doel (1). (1) Noot 
O.M. Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd op grond van het eerste middel. Het wees erop dat het 
Grondwettelijk Hof wetgevende normen kan toetsen aan rechtstreeks werkende verdragsbepalingen, op 
voorwaarde dat er een samenhang is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat het Hof binnen zijn 
bevoegdheid blijft. (De bijzondere wet van 9 maart 2003 heeft de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof 
uitgebreid tot de toetsing aan alle artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten", en de artikelen 170, 172 en 
191 van de Grondwet. In deze zaak werd de bevoegdheid van het Hof nog bepaald door artikel 26, § 1, van de 
bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof, vóór de wijziging door de bijzondere wet van 9 maart 2003). 
Hoewel het Grondwettelijk Hof niet rechtstreeks bevoegd is om uitspraak te doen over de schending van de 
door het EVRM gewaarborgde grondrechten, heeft het daaromtrent, via de toetsing aan de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, dus toch een duidelijke grondwettelijke opdracht. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof blijkt bovendien dat de toetsing van wettelijke normen door dat Hof aan de rechten en vrijheden 
gewaarborgd in het EVRM onverbrekelijk samenhangt met de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in die zin dat elke discriminerende aantasting van de in die bepalingen van internationaal recht 
vastgestelde grondrechten eveneens een schending oplevert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het 
O.M. was dan ook van mening dat de beslissing van het Grondwettelijk Hof dat artikel 12 van de 
Arbeidsongevallenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met de artikelen 8 en 14 EVRM, 
niet schendt, noodzakelijkerwijze impliceert dat er geen discriminerende aantasting is van het recht op 
gezinsleven gewaarborgd in artikel 8 EVRM. Deze prejudiciële beslissing bindt de verwijzende rechter. 
Bijgevolg kan het arbeidshof zich ertoe beperken om de vordering af te wijzen op grond van het prejudicieel 
arrest van het Grondwettelijk Hof, zonder onafhankelijk van dit arrest zelf te onderzoeken of artikel 12 van de 
Arbeidsongevallenwet de artikelen 8 en 14 EVRM schendt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Huwelijk - Feitelijk samenwonenden - Onderscheid - Criterium

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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5 november 2003P.03.0810.F AC nr. 556

Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de wetgever niet, ter 
bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het algemeen belang beschouwd wordt, voor te 
schrijven dat de rechter de door de wet voor dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten (1); dat is 
het geval voor de geldboete die opgelegd wordt bij artikel  35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. (1) Zie A.N., 29 maart 2000, nr 38/2000, § B.6.2; 6 
april 2000, nr 41/2000, § B.3.2; 14 feb. 2000, nr 16/2001, § B.3.5.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - Strafzaken - Straf - Misdrijf 
dat bijzonder schadelijk is voor het openbaar belang - Geen verzachtende omstandigheden - Keuze van de wetgever - 
Gevolg - Belasting op slijterijen van gegiste dranken - Geldboete

- Artt. 35, 42 en 43 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

De appèlrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin artikel  6.1 E.V.R.M., wanneer hij, 
op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft 
te verdedigen (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1993, AR 6224, nr 243; 22 mei 2001, AR P.01.0303.N, nr 304, en R. 
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, derde uitg., Mechelen, 2003, blz. 1057 tot 1059; in tuchtzaken, 
zie Cass., 30 nov. 1990, AR 7124, nr 173.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzwaring van de straf - 
Voorwaarden - Recht van verdediging

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

De bepalingen van artikel  6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (1). (1) 
Cass., 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ...; 26 maart 2003, AR P.03.0136.F, nr ...; 2 april 2003, AR P.03.0040.F, 
nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Toepassing

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500

De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering, dus over de grond van 
de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen anderzijds te oordelen of de in de vordering 
tot internering van het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende 
gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen 
(1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, nr 306; 13 feb. 2002, AR P.01.1540.F, nr 102.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a - Recht van de inverdenkinggestelde om op de hoogte te 
worden gesteld van de beschuldigingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2003D.02.0008.N AC nr. 485

Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit van het recht van verdediging noch 
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1). (1) Cass., 11 okt. 1999, AR 
S.99.0047.N, nr 523.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Gebrek aan antwoord op een verweer

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van verdediging, de 
appèlrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de 
rechter heeft willen verdedigen door de materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening 
houden bij de beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Tuchtzaken - Wijze waarop diegene die 
tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn verdediging heeft voorgedragen - Invloed op de straftoemeting

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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25 september 2003C.03.0026.N AC nr. 454

Het door de artikelen 10.1, EVRM en 19, Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten 
gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting staat een bescherming van de originaliteit van de wijze 
waarop een maker van een werk van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de weg 
(1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Auteursrechtelijke bescherming

- Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten

25 september 2003C.03.0138.N AC nr. 455

De artikelen 6 en 13, E.V.R.M. leggen niet op dat alle individuele burgers het recht zouden hebben een 
nietigheidsberoep in te stellen tegen alle mogelijke algemene akten van de overheid (1). (1) Zie Hof 
Mensenrechten, 27 aug. 1991, Rev. trim. D.H. 1992, 483.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdelingen - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - 
Weigering om het verblijf te regulariseren - Gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te leiden - Daadwerkelijke 
rechtsmiddelen

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Toepassing

12 augustus 2003P.03.1003.F AC nr. 401

T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na te gaan of de 
maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de 
wet en met artikel  5.1 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1999, AR P.99.0288.N, nr 192.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - 
Opdracht

- Art. 5.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

De vrijheidsberoving van een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, doet niet af aan het daadwerkelijk karakter 
van het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel 
om het grondgebied te verlaten, aangezien dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om 
het bevel om het grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats is 
gegrond, op te schorten of te vernietigen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Rechtsmiddel - Maatregel van vrijheidsberoving - Weerslag

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt, in de zin 
van artikel  13 E.V.R.M., tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 
verlaten, moet worden beoordeeld in het licht van de volledige rechtspleging (1) (2). (1) Cass., 14 maart 2001, 
AR P.01.0179.F, nr 133. (2) Zie Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, nr 487.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Beoordeling

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het daadwerkelijk karakter van een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingesteld beroep tegen de 
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, hangt niet noodzakelijkerwijs af 
van de voorwaarde dat dit beroep opschortend moet zijn.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Opschortende werking

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 augustus 2003P.03.1180.F AC nr. 402
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Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Vordering tot voorlopige invrijheidstelling - 
Vonnisgerechten - Toepassing

- Art. 27, § 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 juni 2003D.03.0013.F AC nr. 382

Noot J.F.L., Cass., 27 juni 2003, alg. verg., AR D.03.0013.F, AC, 2003, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Toepassingsgebied - Rechterlijke tucht - Rechter - Ontzetting

25 juni 2003P.03.0460.F AC nr. 377

Art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bekrachtigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat uit de bij de W. 10 juni 1997 
verrichte omvorming geen schending van artikel  7.1 E.V.R.M. of van artikel  15.1 I.V.B.P.R. kan worden 
afgeleid (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikel 7.1 - Wettigheid - Strafwet - Werking in de tijd - Douane en accijnzen - 
Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 juni 2003P.03.0542.F AC nr. 360

Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek dat door de 
onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met 
concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 1997, I, nr 453.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Onderzoek in strafzaken - Miskenning door de 
onderzoeksrechter

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoekschrift dat een inverdenkinggestelde heeft 
ingediend met toepassing van artikel  61quater Sv., kan niet steunen op redenen die het vermoeden van 
onschuld van de verzoeker miskennen (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1998, J.M.L.B., 1999, blz. 233.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter - 
Verplichting

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 juni 2003P.03.0719.F AC nr. 361

Schending van het bij artikel  6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid 
alleen dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te 
omkleden, verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2003, 
AR P.03.0136.F, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Redenen van de vonnissen en arresten - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Beslissing tot internering - Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen

21 mei 2003P.03.0439.F AC nr. 310

In de regel is de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet met toepassing van artikel  61quater Sv., 
niet onderworpen aan de voorschriften van artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, 
nr. 479, met concl. adv.-gen. Spreutels.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Verzoek tot opheffing van een 
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onderzoekshandeling m.b.t. goederen - Toepassing

- Art. 61quater Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 1, eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M., dat rechtstreeks van toepassing is in het Belgisch recht, 
waarborgt in substantie het eigendomsrecht, maar staat de Lid-Staten toe het gebruik van de goederen in 
overeenstemming met het algemeen belang te regelen; die inmenging moet een juist evenwicht 
bewerkstelligen tussen de vereisten van het algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de 
fundamentele rechten van het individu te beschermen; er moet bijgevolg een redelijke verhouding bestaan 
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (1). (1) Hof Mensenrechten, arrest Gasus Dosier-
und Fördertechnik GmbH, 23 feb. 1995, Public. Cour eur. D.H., reeks B, nr. 306 ; Hof Mensenrechten, arrest Air 
Canada, 5 mei 1995, Public. Cour eur. D.H., reeks A, nr. 316; VELU J. en ERGEC R., Convention européenne des 
droits de l'homme, R.P.D.B., aanv. VII, m.n. nrs. 827, 830, 838 en 839.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag - Artikel 1 - Waarborg van 
eigendomsrecht - Inmenging van de Staat

- Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M. Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

21 mei 2003P.03.0524.F AC nr. 308

De jeugdrechter kan in de voorbereidende fase van de rechtspleging tot toepassing van een van de 
maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet, t.a.v. de minderjarige die vervolgd wordt wegens 
een als misdrijf omschreven feit, de maatregel van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn 
milieu te laten en hem, in voorkomend geval, onder het in artikel  37, § 2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te 
plaatsen; die zgn. maatregel van plaatsing onder voorlopig toezicht kan afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard te leveren, in verhouding tot de leeftijd en 
middelen van de minderjarige, mits die voorwaarde, net als de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe 
strekt de in artikel  50 van de wet bepaalde onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel 
of als een uitsluitend opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de voorbereidende fase 
van de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich akkoord verklaren 
met die voorwaarde; de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te plaatsen, samen met een dergelijke 
voorwaarde, kan noch het recht van de minderjarige op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld 
miskennen, die gewaarborgd worden bij artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 4 maart 1997, AR P.96.1660.N, nr 
123, met concl. adv.-gen. Dubrulle, AC, 1997, nr 123; J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., Deurne, 1996, 
blz. 365 tot 367, nr 939; F. TULKENS en Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, 2000, blz. 757 tot 760.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Jeugdbescherming - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten 
aanzien van minderjarigen - Handhaving in hun milieu - Prestatie van opvoedende of filantropische aard - Aard - Voorlopige 
plaatsing onder toezicht - Voorwaarden

- Artt. 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Jeugdbescherming - Jeugdrechtbank - 
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Handhaving in hun milieu - Prestatie van opvoedende of filantropische aard - 
Aard - Plaatsing onder voorlopig toezicht - Voorwaarden

- Artt. 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

14 mei 2003P.03.0672.F AC nr. 295

Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1985, AR 4017, nr 281; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534, redenen, blz. 
1276; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, met concl. O.M.; 26 maart 2003, 
AR P.03.0208.F, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Verhoor - Onderzoeksgerechten - Voorlopige 
hechtenis - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige hechtenis te handhaven op 
grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de verklaring van een beschermde getuige (1). (1) 
Zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F en 19 feb. 2003, AR P.03.0209.F, nrs ... en ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - 
Beschermde getuige

- Artt. 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 102 en 104 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - 
Beschermde getuige

- Artt. 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 102 en 104 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 mei 2003P.03.0292.F AC nr. 277

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de jeugdrechter in hoger beroep 
niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de 
objectieve, afdoende waarborgen heeft geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid uit te sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appèlrechter de beroepen 
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de telastlegging B bewezen 
te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en zijn behoud in zijn milieu beveelt, op 
voorwaarde dat deze een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter 
de feiten van de telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen 
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden getrokken, en evenmin dat hij het 
vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak 
heeft gedaan en de weerslag ervan in de media.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - 
Minderjarige delinquent - Jeugdrechtbank - Vonnis - Vrijspraak van een feit en maatregel van berisping voor een ander feit - 
Hoger beroep - Appèlrechter - Arrest - Maatregel van bewaring met voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten - 
Verklaringen van de Minister van Justitie met weerklank in de media - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
appèlrechter - Miskenning

- Artt.  40 en 151, § 1 Grondwet 1994

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Jeugdbescherming - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - 
Minderjarige delinquent - Jeugdrechtbank - Vonnis - Vrijspraak van een feit en maatregel van berisping voor een ander feit - 
Hoger beroep - Appèlrechter - Arrest - Maatregel van bewaring met voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten - 
Verklaringen van de Minister van Justitie met weerklank in de media - Vermoeden van onschuld - Miskenning

- Artt.  40 en 151, § 1 Grondwet 1994

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

Art. 5.3 E.V.R.M. waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld; de uitoefening van dat recht moet worden beoordeeld 
in het licht van de concrete gegevens van elke zaak (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 2000, AR P.00.0226.F, nr 130.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de 
rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, §§ 4 en 5, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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Art. 5.3 E.V.R.M., waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, bepaalt dat de invrijheidstelling afhankelijk kan worden 
gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene op de rechtszitting; het gaat niet om een 
absoluut recht op invrijheidstelling onder borgsom of onder een andere waarborg, maar de rechter moet 
nagaan of de doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden bereikt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Invrijheidstelling afhankelijk 
gesteld van een waarborg

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de inverdenkinggestelde die hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de 
opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de desbetreffende stukken van het dossier (1). (1) Cass., 5 jan. 
2000, AR P.99.1874.F, nr 10.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Inverdenkinggestelde - Inzage van het dossier

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 6.3 E.V.R.M. is in de regel niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die inzake 
voorlopige hechtenis uitspraak doen (1). (1) Zie Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Toepassingsgebied - Voorlopige hechtenis

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 april 2003C.02.0112.F AC nr. 240

In zoverre artikel  8 E.V.R.M. eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven waarborgt , 
legt het de Staten niet op een persoon het statuut van adoptant of geadopteerde toe te kennen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Adoptie - Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling - Geadopteerde ouder dan 
vijftien jaar - Homologatie - Voorwaarden - Persoonlijk statuut - Vreemde wet die alleen adoptie van minderjarigen in hun 
eigen belang toestaat - Eerbiediging van privé- en gezinsleven - Beperkingen

- Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek

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

De toepassing van artikel  14 E.V.R.M. krachtens hetwelk het genot van de rechten en de vrijheden die in dat 
Verdrag zijn vermeld, verzekerd moet zijn zonder enig onderscheid ook, vereist  dat de feiten van het geschil 
onder toepassing van ten minste een van zijn bepalingen of van zijn aanvullende protocols vallen (1). (1) Cass., 
17 okt. 2001, AR P.01.1056.F, nr 554.

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Discriminatieverbod - Toepassingsgebied

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 april 2003P.03.0072.F AC nr. 236

Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de rechter niet onpartijdig is, moeten de 
vermoedens die een beklaagde zegt te hebben in aanmerking worden genomen, zonder dat zij evenwel een 
exclusief criterium mogen vormen; er moet immers worden onderzocht of de vrees van de betrokkene 
objectief verantwoord kan zijn (1); dat is niet het geval wanneer de beklaagde alleen een klacht vermeldt die 
hij zelf tegen die rechter heeft neergelegd, zonder enig verifieerbaar gegeven aan te voeren dat de vrees die 
hij zegt te hebben ervaren, objectief kan staven. (1) Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, volt. terechtz., AR 
P.98.0738.F, nr 362, inz. blz. 884 en 885, nr 11, en de vermelde verwijzingen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdige rechtbank - Begrip - Criteria

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in de regel, niet 
onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. en van artikel  14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-
inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (1). (1) Cass., 
10 april 2002, AR P.02.0058.F, nr ...; 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - 
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Toepassing

2 april 2003P.03.0233.F AC nr. 222

Het middel op grond waarvan de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, betoogt dat hij bij de Raad van State een 
beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen, die hem, op een dringend beroep, toegang, verblijf of vestiging in het 
Koninkrijk heeft geweigerd, zodat hij niet van zijn vrijheid kon worden beroofd zonder dat die maatregel hem 
het recht op een bij artikel  13 E.V.R.M. gewaarborgd recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft ontzegd, 
aangezien zijn opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering, welke zal plaatsvinden vóór het afsluiten van de 
ingestelde rechtsplegingen, berust op een veronderstelling en is dus niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 14 
maart 2001, AR P.01.0179.F, nr 133.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdelingen - Asielaanvraag - Verwerping - Hoger beroep - Bevestiging van de 
verwerping door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot 
nietigverklaring - Opschortende werking - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Rechtsmiddel - Daadwerkelijk 
rechtsmiddel - Verwijdering - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 7, eerste lid, 1°, 63-2 tot 63-5, 69, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

26 maart 2003P.03.0136.F AC nr. 206

Art. 6.1 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
regeling van de rechtspleging (1). (1) Cass., 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Toepassing

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde  naar het vonnisgerecht verwijzen (1). (1) Cass., 28 april 
1999, AR P.99.0315.F, nr 246.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht om getuigen te doen verhoren - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

26 maart 2003P.03.0412.F AC nr. 208

Art. 90ter Sv. is een norm die toegankelijk is voor de betrokkenen en die precies is verwoord; het is een 
wetsbepaling die, krachtens artikel  8.2 E.V.R.M., de inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van 
het recht op eerbiediging van het privé-leven toestaat (1). (1) Zie Cass., 10 april 1990, AR 4346, nr 479.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Privé-leven - Eerbiediging - Grenzen - Inmenging - Afluisteren, kennisnemen en 
opnemen van privé-communicatie of -telecommunicatie

- Art. 90ter Wetboek van Strafvordering

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

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

De bepalingen van artikel  6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten, 
behalve wanneer door de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te komen (1). (1) Cass., 6 okt. 1999, AR P.99.1274.F, nr 512; 10 april 2002, AR P.02.0058.F, nr ... en 25 
sept. 2002, AR P.02.0954.F, nr ..., met concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Toepassing

12 maart 2003P.03.0333.F AC nr. 165

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis (1). (1) Cass., 17 april 1996, AR P.96.0470.F, nr 118.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.2 - Voorlopige hechtenis - Toepassing

- Art. 5.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151
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Geen enkele schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat een 
verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is 
verricht, terwijl de betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een 
dossier waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR 
P.01.0784.F, nr 361, met concl. adv.-gen. Loop.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoek in strafzaken - Verhoor niet op tegenspraak verricht - Polygraaf - 
Schending

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het E.V.R.M., en m.n. 
artikel  3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid van het verklaard bewezen misdrijf 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0286.F, nr 296; over het toezicht van het Hof van Cassatie, zie Cass., 12 
maart 1998, AR D.97.0003.N, nr 139 en 28 feb. 2002, AR D.01.0008.N, nr ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Straf - Levenslange opsluiting - Evenredigheid - Zwaarwichtigheid van het misdrijf - 
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de gegrondheid van een 
beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. (1); die 
bepaling verbiedt hen bijgevolg niet een getuige of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste 
van wie die verklaring wordt afgenomen. (1) Zie Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0362.N, nr 157; 22 april 1998, AR 
P.98.0207.F, nr 205.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksrechter - Politieambtenaren - Toepassing - Getuige - Verdachte - 
Verhoor

3 maart 2003C.99.0268.N AC nr. 144

Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om 
tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te 
beïnvloeden (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand zoals zij bestond vóór de 
Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar 
ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot 
wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. (2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr 
S.99.0058.N, nr 455.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Eerlijke behandeling van de zaak

Uit artikel  6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand 
zoals zij bestond vóór de Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, 
voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. 
(2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr S.99.0058.N, nr 455.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies 
O.M. - Beginsel van tegenspraak - Procespartijen - Rechten - Draagwijdte - Vóór Wet 14 nov. 2000 tot wijziging Ger.W. 
inzake tussenkomst van het O.M.

28 februari 2003C.01.0221.N AC nr. 142
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Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een geschilpunt te 
beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij het geschilpunt definitief beslecht; 
dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige 
maatregel (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1990, AR 6890, nr 618. De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in 
het gedrang komen wanneer hij reeds vroeger kennis genomen heeft van het geschil bijv. in de 
omstandigheden vermeld in het tweede lid van artikel  292 Ger.W. Gelet op de beperking sub 1 van de 
wrakingsgrond vermeld in artikel  828, 9°, Ger.W. is het arrest van 12 dec. 1997, AR C.96.0284.F, nr 552, niet 
relevant. Over het onderscheid tussen persoonlijke en objectieve onpartijdigheid, zie de conclusie van 
advocaat-generaal Lenaerts bij Cass., 13 jan. 1986, AR 4965, nr 308.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Objectieve onpartijdigheid - Beslissing over 
voorlopige maatregel - Definitieve beslechting van het geschil

19 februari 2003P.02.1400.F AC nr. 118

De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen deelnemen aan het 
door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre hij zulks gepast vindt voor 
het opsporen van de waarheid, is op zich geen schending van artikel  6 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 7 feb. 1995, 
AR P.95.0002.N, nr 75; 24 juni 1998, AR P.97.1075.F, nr 332, met concl. adv.-gen. De Riemaecker in Bull. en 
Pas., 1998, I, nr 332; 8 feb. 2000, AR P.97.0515.N, nr 100, met concl. adv.-gen. Duinslaeger ; 12 april 2000, AR 
P.00.0136.F, nr 249; de Codt, J., Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances 
récentes, Rev. dr. pén., 2000, blz. 3 e.v.; De Smet B., Deskundigenonderzoek in strafzaken, APR, 2002, nrs 
286-292, 295-303.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Redenen van de vonnissen en arresten - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Beslissing tot internering - Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen

17 februari 2003S.02.0061.F AC nr. 109

De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken, 
is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen (1). (1) Cass., 1 juni 1999, AR P.99.0547.N, nr 323.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Rechter die zich voor de 
opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken - Verbod voor de rechter om de zaak te 
berechten

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor 
hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die 
zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten 
aan de rechter (1). (1) Cass., 24 aug. 1998, AR P.02.0615.N, nr 370.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de mogelijkheid biedt het 
voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste 
worden gelegd; er is voldaan aan de verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te 
stellen van de aard en van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is 
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0218.F, nr 306.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen

- Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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21 januari 2003P.01.1121.N AC nr. 40

Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig 
met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van 
verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (1). (1) Zie 
Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Anonieme aangifte van misdrijf - Geldigheid

- Art. 12 Grondwet 1994

- Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

8 januari 2003P.02.0694.F AC nr. 13

Het vonnis schendt artikel  8 E.V.R.M. niet, wanneer het, bij het wettigheidstoezicht op de huiszoekingen die 
zijn verricht met toepassing van artikel  3 W. 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de 
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, dat de bevoegde 
agenten toegang verleent tot de lokalen, terreinen, transportmiddelen, beroepsboeken en -documenten van 
de ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing van die wet genomen koninklijke besluiten, 
beslist dat de inmenging gegrond was op een wet, goedgekeurd met het oog op de vervolging van de 
misdrijven die de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen en waarvan de bestraffing een in artikel  
8.2 van dat Verdrag bepaald doel nastreeft (1). (1) Zie Cass., 26 sept. 1978 (AC, 1978-79, 117); 7 okt. 1981 (AC, 
1981-82, nr. 95) ; 27 okt. 1999, A.R. P.99.0715.F, nr. 569; VELU J., Convention européenne des droits de 
l'homme, RPDB, dl. VII, aanv., Bruylant, 1990, blz. 346 en 347; BOSLY H.-D. en VANDERMEERSCH D., Droit de la 
procédure pénale, Die Keure, 2001, blz. 347 ; FRANCHIMONT M., JACOBS A., MASSET A., Manuel de procédure 
pénale, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, blz. 
325 ; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr. 286; JACOBS A., Les perquisitions, in 
Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Mys & Breesch, 2000, blz. 34.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Privé-leven - Eerbiediging van de woonplaats - Inmenging van het 
gezag - Huiszoekingen - Artikel 3, Wet 18 feb. 1969 - Toegang van de bevoegde agenten tot de lokalen van bepaalde 
ondernemingen - Wettigheid

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

17 december 2002P.02.0027.N AC nr. 675

De appèlrechters die hun oordeel niet uitsluitend of in overwegende mate laten steunen op de verklaringen 
van de anonieme getuige, vermogen wettig te oordelen dat een verhoor van en een confrontatie van de 
beklaagde met die getuige niet noodzakelijk zijn voor het vormen van hun overtuiging (1). (1) Zie Cass., 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr 241.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Anonieme getuige - Verhoor ter rechtszitting - 
Confrontatie - Verzoek van de beklaagde - Verwerping door de rechter

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij het verzoek van de beklaagde tot het 
verhoor van een anonieme getuige ter rechtszitting met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich 
voldoende ingelicht acht en hij zijn oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende 
mate op de tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen 
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op (1). (1) Zie Cass., 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr 241.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Anonieme getuige - Verhoor ter rechtszitting - Verzoek van 
de beklaagde - Verwerping van de rechter

- Artt. 153 en 155 Wetboek van Strafvordering

17 december 2002P.02.1531.N AC nr. 681

Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het enkel feit dat leden van het Hof van Cassatie reeds uitspraak 
hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige rechtsvragen, zelfs al is de eiser dezelfde.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van Cassatie - Partijdigheid

11 december 2002P.02.1156.F AC nr. 666

Art. 7.1 E.V.R.M. verbiedt de toepassing, met terugwerkende kracht, van de zwaarste strafwet, maar legt de 
toepassing van de minder zware strafwet niet op.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikel 7.1 - Terugwerkende kracht van de strafwet

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Artikel 6.3.a EVRM krachtens hetwelk eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft 
om onverwijld in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard 
en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten 
en niet op de onderzoeksgerechten, tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces 
ernstig in het gedrang brengt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a - Onderzoeksgerechten - Toepasselijkheid - Recht op een eerlijk 
proces

De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de nietigheid van de 
rechtspleging of de niet-herstelbare miskenning van het recht van verdediging tot gevolg.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a - Inverdenkingstelling - Afwezigheid of onregelmatigheid

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM 
en artikel 14.3 IVBPR (1), leidt naar Belgisch recht niet tot verval van de strafvordering, en kan hoogstens 
leiden tot een eenvoudige schuldigverklaring of het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan de 
minimumstraf. (1) Het arrest vermeldt artikel 14.1. Gelet op de specifieke context lijkt dit een materiële 
vergissing te zijn: bedoeld wordt artikel 14.3 c IVBPR.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvordering - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 december 2002P.02.1403.N AC nr. 661

De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling 
wordt bevolen (1). (1) Zie Cass., 26 maart 1985, AR 9422, nr 455; 23 jan. 1990, AR 4056, nr 321; 19 jan. 1993, 
AR 7255, nr 37.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Internering - Beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de 
maatschappij - Toepasselijkheid

- Artt. 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 5.4 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikel 6.2 - Artikel 6.3 - Internering - Beslissing van de Hoge Commissie tot 
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bescherming van de maatschappij - Toepasselijkheid

- Artt. 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Artt. 5.4 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 december 2002P.02.1553.F AC nr. 651

Alleen uit het feit dat noch artikel  16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere wettelijke bepaling 
voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor dat de 
onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel, van hem afneemt, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in artikel  6.1 E.V.R.M., ernstig in het 
gedrang kan worden gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de 
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit evenmin een 
schending van artikel  5 E.V.R.M. voort.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Strafzaken - Vrijheidsberoving - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - 
Onderzoeksrechter - Verhoor van de inverdenkinggestelde - Advocaat - Geen bijstand - Eerlijk proces - Recht van verdediging

- Artt. 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Vrijheidsberoving - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - 
Onderzoeksrechter - Verhoor van de inverdenkinggestelde - Advocaat - Geen bijstand - Eerlijk proces - Recht van verdediging

- Artt. 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het in artikel  6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te 
hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een 
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het 
belang van de rechtspraak dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de 
gegrondheid van de strafvordering (1); die bepaling is niet van toepassing op het bij artikel  16, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bepaalde verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het 
aanhoudingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt. (1) Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr 678.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Advocaat - Recht op bijstand - Draagwijdte - Voorlopige 
hechtenis - Aanhoudingsbevel - Onderzoeksrechter - Verhoor van de inverdenkinggestelde

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 november 2002P.02.1158.F AC nr. 634

Het middel waarin de onpartijdigheid van een rechtbank wordt betwist wegens zijn samenstelling, raakt de 
openbare orde en kan voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. 
5216, nr. 386.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Onpartijdige rechterlijke instantie - Cassatiemiddel - Middel dat 
de onpartijdigheid van de rechtbank betwist wegens zijn samenstelling - Middel dat de openbare orde raakt - Middel 
voorgedragen voor het Hof

Art. 6.1 E.V.R.M. wordt geschonden door de veroordeling, uitgesproken door een strafrechtelijk college dat 
o.m. bestond uit een magistraat die reeds van de zaak had kennisgenomen, doordat hij, als voorzitter van de 
raadkamer, de voorlopige hechtenis van de beklaagde had gehandhaafd (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. 
9836, nr. 591.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Onpartijdige rechterlijke instantie - Strafgerecht dat uitspraak 
doet over een zaak waarin een lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad

24 oktober 2002C.01.0502.N AC nr. 565

Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, toelaten een 
uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te vorderen tegen diegene die gedurende 
het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling 
die eenieder het recht geeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling, staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou gelasten 
voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.1 - Kind - Levensonderhoud - Vordering - Vermoedelijke vader - Bewijs - 
Bloedonderzoek - Geoorloofdheid

- Art. 336 Burgerlijk Wetboek

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin miskend door het feit 
alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat als gerecht op verwijzing  uitspraak doet 
t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de 
kwalificatie.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Kwalificatie - Wijziging - Gerecht op verwijzing na cassatie

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 oktober 2002P.02.0916.F AC nr. 544

De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding, op 1 januari 2002 
van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving, inzake de in artikel  78 Gw. bedoelde 
materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de 
oude wet die gunstiger is, waarbij het bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het 
te delen door 40,3399.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikel 7.1 - Recht op niet-veroordeling tot een zwaardere boete dan diegene 
toepasselijk op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd - Geldboete - Introductie van de euro - Toepassing

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2002P.02.1008.F AC nr. 521

De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij wet zijn opgericht om 
uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van 
een beschuldiging in strafzaken, zodat artikel  6 E.V.R.M. en artikel  14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn 
(1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65; 7 maart 2000, A.R. P.99.1894.N, nr. 159; 5 april 2000, 
A.R. P.00.0206.F, nr. 227.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikel 6.2 - Artikel 6.3 - Commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2002P.02.1183.F AC nr. 522

Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat, oordeelt de rechter in 
feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij beslist  zulks niet te moeten doen, rest hem 
geen andere mogelijkheid dan die stukken uit de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter 
aldus beslist heeft op die stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging 
van de beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van artikel  6 E.V.R.M., en m.n. zijn recht op de 
gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, 
A.R. 9326, nr. 141; 9 jan. 2002, A.R. P.00.1351.F-P.01.0671.F, nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Heropening van het debat - Beoordeling - Neerlegging van 
stukken na sluiting van het debat - Gevolgen - Recht van verdediging - Eerlijk proces - Gelijkheid der wapens

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 2002P.02.0635.F AC nr. 497
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De strafrechter die de aard, kwalificatie en strafbare periode van de ten laste gelegde feiten niet wijzigt, maar 
zich ertoe beperkt de in de oorspronkelijke telastlegging bedoelde periode van de misdrijven te beperken en 
het misdrijf te omschrijven in de bewoordingen van het artikel van het Sw. waarop de vervolgingen gegrond 
waren, en vaststelt dat het aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding 
gekwalificeerde feit, zonder de beklaagde te hebben verzocht zich tegen de nieuwe telastlegging te 
verdedigen, schendt artikel  6 E.V.R.M. niet en miskent evenmin het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 4 
dec. 2001, A.R. P.00.0558.N, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op tegenspraak - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijkingen door de 
rechter - Waarschuwing aan de beklaagde

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 2002P.02.0996.F AC nr. 503

De onderzoeksgerechten die over de regeling van de rechtspleging uitspraak doen, zijn in de regel niet 
onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M., tenzij de niet-naleving ervan vóór de 
aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te brengen (1). (1) Zie Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - 
Toepassing

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Art. 6 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 september 2002P.02.0718.N AC nr. 473

De enkele omstandigheid dat stukken die werden opgesteld in het kader van een in het buitenland ingestelde 
strafvervolging, nadien zonder vertaling aan het strafdossier betreffende een in België ingestelde 
strafvordering werden gevoegd heeft niet voor gevolg dat de beklaagde niet onverwijld, in een taal welke hij 
verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte wordt gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in 
België ingebrachte beschuldiging (1). (1) Zie Cass., 16 okt. 1991, AR 8601, AC 1991-1992, nr. 91.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De processuele gelijkheid tussen de partijen houdt enkel in dat elke partij in het proces voor de rechter die 
kennis neemt van de zaak dezelfde processuele middelen kan aanwenden en op gelijke wijze kennis moet 
kunnen nemen van de stukken en gegevens die aan het oordeel van de rechter worden voorgelegd (1). (1) Zie 
Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.1021.F, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Wapengelijkheid - Processuele gelijkheid 
tussen partijen

De vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stukken die een andere partij in zijn bezit heeft of kan 
verkrijgen maar aan de rechter niet worden voorgelegd en in het proces niet worden gebruikt, tegenspraak 
moet kunnen voeren over de aanvraag van dergelijke stukken door die andere partij aan een buitenlandse 
overheid, is vreemd aan de processuele gelijkheid voor de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van 
de strafvordering (1). (1) Zie Cass., 30 okt. 2001, AR P.01.1239.N, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Wapengelijkheid - Processuele gelijkheid 
tussen partijen - Draagwijdte

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van 
stukken - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter
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- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

18 september 2002P.01.1652.F AC nr. 457

Wanneer uit het bestreden arrest blijkt dat de appèlrechters het beroepen vonnis, dat de niet-verschenen 
beklaagde het recht weigerde om zich door zijn raadsman te laten vertegenwoordigen, weliswaar niet hebben 
vernietigd, maar het onderzoek van de zaak volledig hebben hervat en, op eigen gronden, zowel over het 
verzet als over het hoger beroep uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het 
beroepen vonnis en zonder dat te bevestigen, enerzijds, en eiser zich voor het hof van beroep heeft kunnen 
verdedigen met de bijstand van een advocaat, en zijn zaak heeft kunnen laten onderzoeken onder de bij artikel  
6.1 E.V.R.M. bedoelde voorwaarden, anderzijds, miskent het bestreden arrest noch het recht van verdediging 
noch het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0687.N, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Vertegenwoordiging door 
raadsman - Weigering - Hoger beroep - Recht op een eerlijk proces - Miskenning

18 september 2002P.02.0874.F AC nr. 459

Uit het voorbarig karakter van het cassatieberoep tegen het arrest waarbij een vordering tot wraking van een 
strafrechter verworpen wordt, kan niet worden afgeleid dat aan eiser een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin 
van artikel  13 E.V.R.M. is ontzegd (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 1996, A.R. P.95.1166.F, nr. 481.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Strafzaken - Recht op een daadwerkelijk beroep

18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460

De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Bewijsmiddel - Telefoontap - 
Onwettigheid - Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

10 september 2002P.02.0496.N AC nr. 433

De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde tot het ter rechtszitting horen van 
een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet kan bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, 
levert geen schending op van de artikelen 6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van verdediging 
(1). (1) Zie Cass., 22 juin 1999, AR P.99.0716.N, nr. 384.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Horen van getuigen ter rechtszitting - Beoordeling 
door de strafrechter

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Getuigen - Horen van getuigen ter rechtszitting - Beoordeling door de 
strafrechter

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

27 augustus 2002P.02.1175.F AC nr. 413

De wettelijke hechtenis van een vreemdeling met het oog op zijn daadwerkelijke verwijdering van het 
grondgebied is, op zich, geen onmenselijke of vernederende behandeling (1). (1) Zie Cass., 31 juli 2001, 
P.01.1011.F, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Onmenselijke of vernederende behandeling - Hechtenis van een vreemdeling met het 
oog op zijn verwijdering

- Artt. 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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20 augustus 2002P.02.1217.F AC nr. 411

De bodemrechter beoordeelt in feite, in het licht van de specifieke omstandigheden van elke zaak, het redelijk 
karakter van de termijn waarbinnen elke aangehouden of gehechte persoon het recht heeft om berecht of 
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de 
rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juli 2002P.02.1083.F AC nr. 404

De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van artikel  14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving van wraking kunnen worden aangevoerd 
(1). (1) Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F (wat artikel  6.1 en het algemeen beginsel betreft) en 4 feb. 2000, 
A.R. C.00.0051.F, nr. 93 (wat de twee internationale bepalingen betreft).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Miskenning - Rechtspleging - 
Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 juli 2002P.02.0959.N AC nr. 395

Om te oordelen of de in artikel  5.3. E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet overschreden is, moet de 
rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, zich plaatsen ten tijde van zijn beslissing (1) en hoeft hij 
niet na te gaan of de redelijke termijn zal worden in acht genomen bij de berechting van de zaak zelf in haar 
geheel. (1) Cass. 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr 260.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de beoordeling - Voorlopige 
hechtenis

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, 22 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 mei 2002P.02.0372.F AC nr. 314

Het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwetten is niet van toepassing op de wetten die 
geen beschuldiging bevatten of straf opleggen (1). (1) Zie Cass., 2 nov. 1989, A.R. 6286, nr. 135 ; 5 april 1996, 
A.R. A.94.0002.F, nr. 111.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikel 7.1 - Strafwet - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Toepassingsgebied

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

21 mei 2002P.01.0332.N AC nr. 308

De enkele omstandigheid dat de rechter de verklaring van een anonieme getuige in niet-overwegende mate in 
aanmerking neemt heeft niet voor gevolg dat hij noodzakelijk deze getuige op verzoek van de beklaagde ter 
zitting moet verhoren, wanneer hij oordeelt dat het verhoor van deze getuige ter zitting niet noodzakelijk is 
voor het achterhalen van de waarheid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Verhoor van anonieme getuige - Beoordeling door de rechter

24 april 2002P.02.0105.F AC nr. 250

De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting houdt die reeds als 
voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen hij de beklaagde naar het vonnisgerecht 
had verwezen, schendt de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie waarborgen (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1985, A.R. 4426, nr. 58; 27 mei 1986, A.R. 9836, nr. 591; 4 feb. 
1997, A.R. P.95.0238.N, en de concl. O.M. vóór Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, volt. terechtz., nr. 362, 
inz. blz. 849, nr. 7.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Correctionele rechtbank die in hoger 
beroep uitspraak doet - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter die daarvoor van de zaak heeft kennisgenomen als 
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voorzitter van de raadkamer

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel  67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel  6, lid 2, EVRM en artikel  14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Wegverkeer - Bewijsregeling - Misdrijf - 
Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon - Niet geïdentificeerde bestuurder - Titularis van de 
nummerplaat - Weerlegbaar vermoeden

10 april 2002P.02.0058.F AC nr. 219

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in de regel, niet 
onderworpen aan de voorschriften van artikel  6.1 E.V.R.M. en van artikel  14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-
inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (1). (1) Cass., 6 
okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - 
Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

Het bij artikel  5.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of tijdens 
de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, is niet van toepassing op een persoon die is aangehouden of 
regelmatig is opgesloten teneinde hem te beletten het grondgebied onrechtmatig binnen te komen, of op een 
persoon tegen wie een rechtspleging tot terugwijzing of uitlevering hangende is (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1991, 
A.R. 8739, nr. 253, en de noot J.V. sub Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr. 509.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn - Vreemdelingen - Administratieve aanhouding of 
hechtenis - Toepassing

- Artt. 5.1.f, en 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

26 maart 2002P.01.1642.N AC nr. 204

De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel tast op zich niet de 
regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, 
noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat 
dat de feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de 
regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringonderzoekt inzonderheid in de context van de 
vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen hieromtrent verweer voeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven - Strafzaken - 
Huiszoeking - Delegatie - Huiszoekingsbevel - Niet-vermelding van het misdrijf

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

- Art. 89bis Wetboek van Strafvordering

28 februari 2002D.01.0008.N AC nr. 150
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Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en derhalve onaantastbaar de 
sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad 
van beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3 E.V.R.M. (1). (1) Cass., 
23 okt. 1997, A.R. D.97.0018.N, nr 423.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Tuchtzaken - Orde van architecten - Beroepstucht - Raad van beroep - Tuchtstraf - 
Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

26 februari 2002P.00.1034.N AC nr. 129

Art. 7 EVRM en artikel  15.1 IVBPR brengen alleen mee dat de beklaagde retroactief aanspraak kan maken op 
een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde 
feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit 
feit is gewijzigd (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafrecht - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op 
misdrijven onder oude wet gepleegd

19 februari 2002P.00.1100.N AC nr. 117

De bescherming van de artikelen 8, lid 1 EVRM en 15 Gw. omvat de bedrijfsruimte in de mate dat al daar 
ontwikkelde activiteiten een privé karakter vertonen of er vertrouwelijke briefwisseling wordt bewaard.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Omvang van de bescherming

13 februari 2002P.01.1540.F AC nr. 102

Het recht van elke beschuldigde om onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden op de hoogte 
te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen, betreft het recht 
van verdediging voor het vonnisgerecht; het is niet van toepassing op de verhoren die de politie verricht 
tijdens een strafrechtelijk vooronderzoek (1). (1) Zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a - Recht van de beschuldigde om op de hoogte te worden 
gesteld van de beschuldigingen - Termijn

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 februari 2002P.01.1534.N AC nr. 99

De overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde huiszoeking is een bij artikel 8.2 EVRM en artikel 
17.2 IVBPR toegestane inmenging van het openbaar gezag (1). (1) Cass., 27 okt. 1999, AR P.99.0715.F, nr 569.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Inmenging van het openbaar gezag - 
Huiszoeking - Wettigheid

Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR op de enige grond 
dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (1). (1) Cass., 4 april 2001, 
AR P.01.0041.F, nr ....

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

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

23 januari 2002P.02.0054.F AC nr. 49

Het middel, volgens hetwelk de duur van de rechtspleging de in artikel  5.3 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn 
heeft overschreden, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst voor het Hof van 
cassatie wordt aangevoerd (1). (1) Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.1253.F, nr. 348.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn - Overschrijding - Cassatiemiddel - Nieuw middel - 
Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen in het E.V.R.M. is 
bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert overeenkomstig het Reglement van het 
Tribunaal, moet door de regering worden nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging 
van de aangehouden persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, 
dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door 
het Internationaal Tribunaal - Exequatur - Raadkamer - Toepassing van het Verdrag - Overbrenging van de aangehouden 
persoon

- Art. 13 Wet 22 maart 1996

Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van het aanhoudingsbevel dat 
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het oog op de 
overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal (1). (1) Zie, inzake uitlevering, Cass., 8 mei 2001, A.R. 
P.01.0392.N, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - 
Onderzoeksgerecht - Recht van verdediging - Toepassing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van artikel  12, W. 22 maart 1996, uitspraak doet, m.n. 
moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter bij het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling 
in de persoon bestaat, is het daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het 
Internationaal Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - 
Onderzoeksgerecht - Onderzoeken - Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal - Overeenstemming met het Verdrag - 
Toetsing

- Art. 12 Wet 22 maart 1996

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Wanneer de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. regelmatig tegen hem ingebrachte gegevens 
vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen 
recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., alleen op grond dat stukken niet bij 
het dossier zouden zijn gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd wordt naar dezelfde feiten of 
naar daarmee samenhangende feiten, dat evenwel tegen andere personen is gericht (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Begrip - Dossier - Voeging van stukken - Ander lopend 
onderzoek

Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., moet worden onderzocht of 
de zaak, in haar geheel, het voorwerp van een eerlijk proces heeft uitgemaakt (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Beoordeling

9 januari 2002P.01.1416.F AC nr. 18

De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch de 
schending van artikel  6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf, al was het subsidiair, voorstelt de 
kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (1). (1) Zie Cass., 
14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24 ; P. MORLET, "Changement de qualification - Droits et devoirs du juge", 
Rev. dr. pén., 1990, blz. 584 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 455, nr. 
1010.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3, a en b - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

2 januari 2002P.01.1740.F AC nr. 1
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Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op degene tegen wie een uitleveringsprocedure hangende is en die van 
zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelfde artikel (1). (1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 
168; 16 jan. 1991, A.R. 8739, nr. 253; zie Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr. 349.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Uitlevering - Bepaling niet toepasselijk

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, hoeven de naleving van de 
bij artikel  5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na te gaan m.b.t. de hechtenis die op het 
Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf het verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is 
(1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1990, A.R. 7998, nr. 325; zie VELU J. en ERGEC R., La notion de délai raisonnable dans 
les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, essai de synthèse, Rev. trim. D.H., 1991, 
p. 141, nr. 5.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Onderzoeksgerechten - Toezicht

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit dat een rechter op grond van 
de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Dossier - Stukken - Inlichting van de rechter

Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Strafmaatregel - Geseponeerde klacht - Aard

Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige contrôle is geen 
strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Strafmaatregel - Geneeskunde - Uitoefening van de geneeskunde - Dienst voor 
geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie - Aard

- Art. 141, § 2 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het 
recht heeft hoger beroep in te stellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Geneesheer - Hoger beroep

19 december 2001P.01.1428.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat dezelfde rechter opeenvolgend verschillende rechtsprekende functies heeft 
uitgeoefend in twee verschillende zaken, nl. in een zaak, in de hoedanigheid van onderzoeksrechter, en, in de 
andere zaak, in de hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan 
over het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer die de verdachten naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, kan geen schending van artikel  6.1 E.V.R.M. worden afgeleid, ook al is een van de 
verdachten betrokken in beide zaken (1). (1) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4289, nr. 97; 2 juni 1992, A.R. 6649, 
nr. 518.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter

Art. 6.1 E.V.R.M. wordt niet geschonden door de rechter die de hem door de wet toegekende discretionaire 
bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van de aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van 
valsheid moet worden aangenomen (1). (1) Zie Cass., 30 mei 1892 (Bull. en Pas., 1892, I, 279); BELTJENS A., 
Encyclopédie du Droit criminel belge, Seconde partie, dl. II, Brussel, 1903, blz. 308, nrs. 9 en 13; HÉLIE F., Traité 
de l'instruction criminelle ou Théorie du Code d'instruction criminelle, dl. III, Brussel, 1869, blz. 757, nr. 5337.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Betichting van valsheid - Valsheidincident in strafzaken - Toestemming om 
een stuk van valsheid te betichten - Discretionaire bevoegdheid van de rechter - Eerlijk proces - Miskenning

- Artt. 458 en 459 Wetboek van Strafvordering

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...
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Artikel 6 EVRM houdt niet in dat de rechter, die kennisneemt van de voorziening van de verdachte, gericht 
tegen de strafvordering die tegen hem is ingesteld, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen 
inzage kan ontzeggen van nietig verklaarde stukken, die tegen hem niet zullen worden gebruikt (1). (1) Zie 
Cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208; 19 dec. 2000, AR P.001691.N, nr. 709.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Regeling van de rechtspleging - Inzage van het 
dossier - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR verbieden niet dat, krachtens een regeling van intern recht, een partij die 
geen deel genomen heeft aan een procedure met betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen 
betwisting meer kan voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend (1). (1) Zie 
Cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208; 19 dec. 2000, AR P.00.1691.N, nr. 709.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte van de bij deze 
procedure niet betrokken personen

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De omstandigheid dat een procedurestuk, waarvan de latere aanwending wegens nietigheid wordt uitgesloten 
ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek 
van Strafvordering, eerder door de inverdenkinggestelde werd aangewend, noch de omstandigheid dat dit 
verbod tot verdere aanwending later door een wetswijziging uitdrukkelijk wordt bevestigd, leveren geen 
miskenning van het recht van verdediging op (1). (1) Het artikel 235bis, § 6, Sv., ingevoegd bij de wet van 12 
maart 1998, werd inmiddels aangevuld door artikel 8 van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van sommige 
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende 
de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (B.S. 24 juli 2001), in werking getreden op 3 augustus 
2001. Uit het geannoteerde arrest blijkt dat het Hof van oordeel is dat de tussenkomst van de wetgever van 4 
juli 2001, waarbij de inzage in en de verdere aanwending in de strafprocedure van de nietigverklaarde en ter 
griffie neergelegde stukken verboden wordt, enkel een formele en uitdrukkelijke bevestiging is van een reeds 
eerder door de rechtspraak erkend gevolg van de zuiveringsprocedure.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op verdediging - Eerdere aanwending 
door de inverdenkinggestelde van stukken die later nietig worden verklaard - Navolgende zuivering van nietigheden - 
Verbod tot verdere aanwending van de nietigverklaarde stukken - Navolgende uitdrukkelijke bevestiging van dit verbod 
door de wetgever

- Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch de kamer van 
inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde stukken belet niet dat de strafvordering wordt 
beoordeeld op andere bewijsmiddelen, die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee 
niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vonnisrechter, die hun 
bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de onwettig bevonden bewijzen die uit het 
strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, 
met uitsluiting van de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van verdediging 
in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het vonnisgerecht uit (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 
1999, AR P.99.1585.N, nr. 678.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Ingevolge een eerdere zuiveringsprocedure nietigverklaarde 
stukken - Definitieve verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stukken - Beoordeling van de 
strafvordering op grond van andere regelmatige bewijsmiddelen

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 december 2001S.99.0118.N AC nr. ...
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Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het stelsel waarbij door een 
gerechtsbrief van de rechterlijke beslissingen kennis wordt gegeven aan de betrokkenen die tegelijkertijd 
uitdrukkelijk worden ingelicht over de gevolgen van die kennisgeving en waarbij die kennisgeving de termijn 
doet ingaan voor de aanwending van de rechtsmiddel; dit stelsel geeft aan de bestemmelingen van de 
gerechtsbrief de vereiste inlichtingen en laat een voldoende termijn om hun recht van verdediging ten volle uit 
te oefenen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Rechterlijke beslissing - Kennisgeving bij 
gerechtsbrief - Informatiewaarborg

- Art. 792, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

20 november 2001P.00.1769.N AC nr. ...

Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek wil de wetgever niet enkel de 
georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; 
deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in 
georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven prostitutie, die op 
zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze wetsbepalingen bedoelde reclame, ook al heeft 
zij enkel betrekking op louter persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 EVRM (1). (1) 
HIRSCH, M.La traite des êtres humains. Une législation modèle pour l'Europe?", J.T. 1995, 553-564 (inz. 561).

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Ontucht en prostitutie - Reclame die prostitutie 
kenbaar maakt of aanzet tot seksuele exploitatie - Artikel 380quinquies, § 3, Strafwetboek - Toetsing

- Art. 380quinquies, § 3 Strafwetboek

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

13 november 2001P.00.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 november 2001, A.R. nr. P.00.0366.N, AC, 2001, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Procesgang - Redelijke termijn

De duur van de overschrijding van de redelijke termijn van de procesgang in strafzaken bepaalt niet 
noodzakelijk de hoegrootheid van de door de rechter toegekende strafvermindering (1). (1) Zie de concl. van 
het O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Procesgang - Redelijke termijn

6 november 2001P.00.0475.N AC nr. ...

Artikel 8 EVRM verbiedt de wetgever niet door middel van stedenbouwwetgeving de mogelijkheid tot wonen 
te beperken.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven - Recht op wonen - 
Inmenging van het openbaar gezag - Beperking van de mogelijkheid tot wonen - Stedenbouwwetgeving - Toepassing

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

31 oktober 2001P.01.1036.F AC nr. ...

Wanneer de vonnisgerechten vaststellen dat de termijn overschreden is waarbinnen eenieder het recht heeft 
wegens een beschuldiging in strafzaken berecht te worden, beoordelen zij, in het licht van de feitelijke 
gegevens van elke zaak, de gevolgen die uit een dergelijke overschrijding kunnen voortvloeien (1). (1) Zie Cass., 
17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr. 302 ; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F-P.00.1353.F-P.00.1363.F, nr. 91.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten

Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden zonder dat die 
omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging, 
kan hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken hetzij een straf uitspreken die lager 
is dan de wettelijke minimumstraf, hetzij een bij wet voorgeschreven straf uitspreken die evenwel 
daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd t.o.v. de straf die hij had kunnen opleggen als hij de 
overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F-
P.00.1353.F-P.00.1363.F, nr. 91, en 15 mei 2001, A.R. P.99.1478.N, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie
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- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

Art. 5.3 E.V.R.M. kent aan de aangehouden of gedetineerde persoon niet hetzelfde recht toe als artikel  6.3 van 
dat verdrag, dat aan eenieder die voor een vonnisgerecht wordt vervolgd het recht geeft bijstand te hebben 
van een raadsman van zijn keuze (1). (1) Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. 6920-6966, nr. 686 ; 14 dec. 1999, A.R. 
P.99.1585.N, nr. 678.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Aangehouden of gedetineerde persoon - Bijstand van een raadsman van 
zijn keuze

- Artt. 5.3 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

30 oktober 2001P.01.1239.N AC nr. ...

Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch vervolgingssysteem, het openbaar 
ministerie alle elementen à décharge van de beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag 
de rechter ter zake aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen 
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt, maar die het niet overlegt 
aan de rechter (1). (1) EHRM, 16 dec. 1992Edwards t. U.K.", A 247-B; zie cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, 
nr 241. De regel dat het recht op een eerlijk proces impliceert dat het openbaar ministerie alle elementen à 
décharge van de beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, dient genuanceerd te worden in 
het licht van het arrest nr 44787/98 van 25 september 2001 van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (P.G. en J.H. t. United Kingdom). In dit arrest preciseert het EHRM dat de verplichting voor het openbaar 
ministerie om de verdediging inzage te geven in al het bewijsmateriaal à charge en à décharge waarover het 
beschikt, geen absolute draagwijdte heeft. De rechten van de verdachte moeten worden afgewogen tegen 
andere strijdige belangen, zoals de nationale veiligheid, de bescherming van getuigen tegen eventuele 
vergeldingsacties of de noodzaak om opsporingsmethodes af te schermen. Dergelijke beperkingen van het 
recht van verdediging zijn evenwel enkel verzoenbaar met artikel 6.1 EVRM wanneer zij strikt noodzakelijk zijn 
en bovendien moeten de problemen die de verdediging door deze beperkingen zou ondervinden voldoende 
gecompenseerd worden door de procureur die de rechter volgt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Openbaar ministerie - 
Bewijsvoering - Overlegging van stukken aan de rechter - Implicatie

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 oktober 2001C.99.0445.F AC nr. ...

De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door verweerster waren 
aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren, miskent de volgende algemene 
rechtsbeginselen niet: de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en 
dat recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr.15.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beginsel van tegenspraak - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

17 oktober 2001P.01.0807.F AC nr. ...

Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn overschreden is, zonder dat die 
omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging, 
kan hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken hetzij een straf uitspreken die lager 
is dan de wettelijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., hetzij een bij wet voorgeschreven 
straf uitspreken die evenwel daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd t.o.v. de straf die hij had 
kunnen opleggen als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 
2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64 ; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1351.F- P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91; 15 mei 2001, 
A.R. P.99.1478.N, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke 
termijn te bestraffen, verplicht geen enkele wetsbepaling hem om, wanneer hij de straf op die grond 
vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou 
hebben opgelegd (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64 ; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.N, nr. 
197 ; 14 feb. 2001, P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Motivering

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het vonnisgerecht vrij de 
gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie van financiën en door het openbaar ministerie 
tegen hem zijn aangevoerd in het kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan 
hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin van het 
Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. 
P.97.0555.F, nr. 379.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van de beklaagde op een eerlijk proces - Douane en accijnzen - 
Strafvervolgingen - Strafvordering - Gelijktijdige uitoefening door de administratie van Financiën en het openbaar 
ministerie - Wapengelijkheid

- Artt. 267 tot 285 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 205 Douane- en Accijnzenwet verlicht, in de bijzondere materie waarop het betrekking heeft, de bewijslast 
die op de vervolgende partij of partijen rust, door ze in staat te stellen de niet-overeenstemming van de 
gegevens van de boeken, geschriften of documenten betreffende de aan- en verkoop van met rechten of met 
accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden toegekend, 
als bewijs van een fraude van de rechten aan te voeren ; die bepaling is alleen van toepassing op misdrijven 
inzake douane en accijnzen en laat het bewijs van het tegendeel toe door alle middelen rechtens, zodat zij 
geen aantasting vormt van het vermoeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel 6.2 E.V.R.M. (1). (1) 
Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr 75.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Douane en accijnzen - Discrepanties in de 
boeken, geschriften of documenten - Bewijs van een fraude van de rechten - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 205 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging - Voorrecht van 
rechtsmacht

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod op discriminatie - Toepassingsgebied

Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat de overzending, overeenkomstig artikel  482 Sv., van de processtukken aan de 
eerste voorzitter van een hof van beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een 
debat op tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging - Voorrecht van 
rechtsmacht

Art. 14 E.V.R.M. leidt geen onafhankelijk bestaan ; die bepaling kan alleen worden aangevoerd m.b.t. het genot 
van de door het E.V.R.M. en zijn aanvullende protocollen erkende rechten en vrijheden (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod op discriminatie - Toepassingsgebied

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

17 oktober 2001P.01.1333.F AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld betreft de houding van de rechter die moet kennisnemen van een 
strafrechtelijke beschuldiging, en niet de publieke opinie (1). (1) Zie Cass., 16 sept. 1998, J.L.M.B., 1998, 1340.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld

P. 2039/30476-9-2016



- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Miskenning van het recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de 
enige omstandigheid dat het openbaar ministerie een persconferentie heeft gegeven die een zekere 
ruchtbaarheid aan de zaak van de verdachte heeft gegeven (1). (1) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. 2921, nr. 260.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Persconferentie van het openbaar ministerie

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

26 september 2001P.01.0733.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op een eerlijk proces, vastgelegd 
in artikel  6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de strafrechter niet zelf 
getracht heeft het gebrek aan bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen (1). (1) Zie 
Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, en 26 mei 1999, A.R. P.99.0096.F, nrs. 74 en 311.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Deskundigenonderzoek - Gebrek 
aan bewijzen - Aanvullend onderzoek - Initiatief van de rechter

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

Artt. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet toepasselijk op een tuchtprocedure 
die ingesteld is op grond van aangevoerde inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een 
schorsing van het recht om het beroep uit te oefenen (1). (1) Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271; zie 
Cass., 23 mei 1997, A.R. D.95.0024.N, nr. 237, dat uitspraak doet over een middel dat afgeleid is uit, onder 
meer, de schending van artikel  6.3 c).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Beschuldigde - Recht op de hoogte gesteld te worden - Tuchtzaken - 
Toepassing

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 september 2001P.01.1274.F AC nr. ...

De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van inbeschuldigingstelling, kan geen 
schending van artikel  5.4 E.V.R.M. of een miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het 
vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter 
aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog 
op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. 
P.97.1650.F, nr. 581.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - 
Geen voeging van de stukken

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 september 2001P.98.0760.N AC nr. ...

De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich te laten 
vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren, ontnemen hem de mogelijkheid zijn 
verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze en schenden aldus artikel  6.1 en 6.3, c E.V.R.M., 
nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang hebben 
op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij artikel  185 en 211 Sv.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - 
Weigering tot vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 185 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - 
Weigering tot vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 185 en 211 Wetboek van Strafvordering
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- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 september 2001P.01.0687.N AC nr. ...

De artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, welke rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang 
genieten op de minder gunstige bepalingen van het interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te 
verdedigen met bijstand van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, 
niettegenstaande de door artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde opgelegde 
verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn cliënt te vertegenwoordigen ook al 
toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen (1) Zie Cass., 16 maart 1999, AR 
P.98.0861.N, nr. 158 en J.T., 2000, 124 met noot KUTY, F.; 8 juni 1999, AR P.97.1104.N, nr. 335; 15 feb. 2000, 
AR P.98.0760.N, nr. 122.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Vertegenwoordiging door 
raadsman - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen - Conflict met regel van intern recht

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Vertegenwoordiging door 
raadsman - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen - Conflict met regel van intern recht

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, de beslissing waarbij de appèlrechters de versteklatende beklaagde 
het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid 
ontnemen zijn verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch 
strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in het kader van dit 
verzet te laten bijstaan door een raadsman (1). (1) Zie Cass., 16 maart 1999, AR P.98.0861.N, nr. 158 en J.T., 
2000, 124 met noot KUTY, F.; 8 juni 1999, AR P.97.1104.N, nr. 335; 15 feb. 2000, AR P.98.0760.N, nr. 122; 
TRAEST, Ph.De vertegenwoordiging van de afwezige beklaagde", T. Strafr., 2000, p. 205. De beslissing van het 
geannoteerde arrest ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens dat reeds eerder, onder meer in zijn arrest van 21 januari 1999, nr. 26103/95, zaak Van Geyseghem t. 
België, J.T., 1999, 174 en Rev. Dr. Pén., 1999, 780-784, met noot BEERNAERT, A.M., benadrukte dat de 
omstandigheid dat de beklaagde in een latere fase van de rechtspleging alsnog de mogelijkheid heeft om zich 
te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze op zich niet doorslaggevend is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Beklaagde - 
Vertegenwoordiging door raadsman - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Beklaagde - 
Vertegenwoordiging door raadsman - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 september 2001P.01.1123.N AC nr. ...

Artikel 6.3.c EVRM, dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, is niet 
toepasselijk in het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking 
van de Regering was gesteld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6, § 3.c - Recht van verdediging - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Internering - Beslissing van de minister van Justitie - Toepasselijkheid

- Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...
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De beroepen tot nietigverklaring, tot gewone schorsing en tot schorsing met uiterst dringende 
noodzakelijkheid die bij de Raad van State kunnen worden ingesteld door de vreemdeling, tegen wie 
opeenvolgend een koninklijk uitzettingsbesluit en een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de 
regering, een beslissing waarbij hem het voordeel van de W. 22 december 1999 is geweigerd en een 
opsluitingsmaatregel om hem met dwang naar de grens te leiden is genomen, beantwoorden aan de vereisten 
van artikel  13 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de concl. adv.-gen. 
Spreutels.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdelingen - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - 
Weigering om het verblijf te regulariseren - Gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te leiden - Daadwerkelijke 
rechtsmiddelen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De regelmatige hechtenis van een vreemdeling tegen wie een uitzettingsprocedure wordt gevoerd levert, op 
zich, geen onmenselijke of vernederende behandeling op; dat is evenmin het geval, wanneer de hangende 
uitzettingsprocedure voorlopig niet ten uitvoer wordt gelegd, in afwachting van een beslissing over de 
vordering van die vreemdeling tot schorsing van zijn repatriëring.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Vreemdelingen - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Weigering 
om het verblijf te regulariseren - Gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te leiden - Onmenselijke of 
vernederende behandeling

- Artt. 5.1.f, en 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

24 juli 2001P.01.0963.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN vóór Cass., 24 juli 2001, A.R. P.01.0963.F, AC, 2001, nr ....

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om 
rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie

Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele vervolgende functie heeft 
uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden zijn aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet 
bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen (1). (1)  Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om 
rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 juni 2001D.00.0003.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. bepaalt niet dat in tuchtzaken de sanctie wegens overschrijding van de redelijke termijn 
het verval van de tuchtvordering is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Tuchtvordering - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging 
valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde der geneesheren beslist geen 
acht te slaan op een schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is 
toegekomen (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr 9326, nr 141 (strafzaak).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Tuchtvordering - 
Sluiting van het debat - Navolgend stuk - Raadsman

19 juni 2001P.01.0884.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige hechtenis vervuld zijn, 
mag de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis beoordelen rekening houdend met alle feitelijke 
omstandigheden van de zaak (1). (1) Zie cass., 16 feb. 2000, AR P.00.0226.F, nr 130.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 juni 2001D.00.0011.F AC nr. ...

De beslissing van de raad van beroep van de orde van apothekers, die een tuchtstraf van schorsing van het 
recht het beroep uit te oefenen oplegt op grond van een ander gedrag dan dat waarvoor de vervolgde 
apotheker terechtstond, miskent het recht op een eerlijk proces en schendt artikel  6.1 E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Apotheker - Tucht - Raad van beroep van orde van apothekers - 
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Telastlegging - Ander gestraft gedrag

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding - Ontvankelijkheid

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Gezamenlijk vervolgde personen

Art. 6.1 E.V.R.M. verplicht de bodemrechter niet de strafvordering, ingesteld tegen een rechtstreeks voor hem 
gedaagde persoon,  niet ontvankelijk te verklaren, wanneer het dossier niet voorafgaandelijk aan een 
onderzoeksgerecht is voorgelegd (1). (1) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.99.0002.F, nr. 111.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding - Ontvankelijkheid

Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door het feit alleen dat alle personen die van deelneming 
aan een misdrijf worden verdacht, niet samen voor dezelfde rechter verschijnen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Gezamenlijk vervolgde personen

13 juni 2001P.01.0613.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, AC, 2001, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen 
voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

Alleen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met 
toepassing van artikel  36, 4°, Jeugdbeschermingswet, berecht kan worden zonder onderzoek naar zijn 
persoonlijkheid en zijn milieu, kan niet worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Jeugdbescherming - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen 
voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces

- Artt. 36, 4°, en 50, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

5 juni 2001P.01.0556.N AC nr. ...

Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6, lid 1, EVRM moet worden nagegaan 
of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; uit de omstandigheid dat de beklaagde onder 
meer is veroordeeld op grond van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden of andere personen 
die voor dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, kan op zich niet worden afgeleid dat deze beklaagde tegen 
wie de aldus verkregen verklaringen worden aangewend, geen recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat 
zijn recht van verdediging is miskend, wanneer blijkt dat hij voor het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft 
gehad om vrij tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de twijfel eraan 
te doen gelden (1). (1) Zie cass., 23 jan. 1991, AR 8732, nr 274; 11 maart 1992, AR 9477, nr 362; 1 feb. 1995, 
AR P.94.1545.F, nr 62; 1 okt. 1997, AR P.97.0555.F, nr 379; 16 juni 1999, AR P.98.0738.F, nr 362.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Verklaringen onder ede afgelegd door gewezen 
medebeklaagden of andere personen die voor dezelfde feiten werden veroordeeld - Mogelijkheid tot tegenspraak - 
Toepassing

17 mei 2001D.00.0022.F AC nr. ...

De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet worden afgeleid uit het gebrek 
aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van apothekers, die optreedt als 
vonnisgerecht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Apothekers - Tuchtvordering - Onpartijdigheid van de provinciale raad van 
de Orde van apothekers - Ontvankelijkheid van de vervolgingen - Invloed

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

P. 2043/30476-9-2016



Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., moet worden onderzocht 
of de zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces ; aangezien de beklaagde, voor het vonnisgerecht, 
de door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat 
zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass., 1 
okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379 ; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nrs. 362 en 
392.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Begrip - Gegevens aangebracht door het 
openbaar ministerie

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M. valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de 
onderzoeksrechter is verhoord (1). (1) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor door de onderzoeksrechter

15 mei 2001P.99.1478.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet 
worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de 
rechter in hoger beroep de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf te 
verhogen (1) (2). (1) Zie cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543 met conclusies van advocaat-generaal 
Bresseleers; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, P.99.1758.F, nr. 197; 20 juni 2000, A.R. 
P.00.0654.N, nr. 385. (2) De onder (1) geciteerde rechtspraak van het Hof gaf inmiddels aanleiding tot een 
tussenkomst van de wetgever, wat resulteerde in de invoeging in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering van een nieuw artikel 21ter (W. 30 juni 2000, B.S., 2 december 2000, p. 40488).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door de 
vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 mei 2001P.01.0175.F AC nr. ...

De bestraffing van het wanbedrijf van laster overeenkomstig artikel  443 Sw. houdt geen inperking in van het 
recht van vrije meningsuiting die onverenigbaar is met artikel  10 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1979 (AC, 
1979-80, nr. 191); 9 dec. 1981, A.R. 1312, en 15 juni 1982, A.R. 7204 (ibid., 1980-81, nrs. 235 en 612).

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting - Grenzen - Wanbedrijf van laster

- Artt. 443 en 444 Strafwetboek

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

27 april 2001C.00.0258.N AC nr. ...

De bepaling van artikel  6.2 E.V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor 
onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt bewezen, is niet van toepassing op 
vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten in de zin van deze 
verdragsbepaling betrekking hebben (1). (1) Velu, J., en Ergec, R., Convention européenne des droits de 
l'homme, R.P.D.B.,Compl. VII, Bruylant 1990, nr 565.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Architect - Vervolging in tuchtzaken - 
Toepasselijkheid

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 20 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten
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27 april 2001D.00.0005.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 27 april 2001, AR D.00.0005.N, AC, 2001, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtonderzoek - Vraag tot mededeling van documenten

De tuchtoverheid die in het kader van een tuchtonderzoek aan een persoon vraagt documenten mede te delen 
die hij wettelijk verplicht is op te stellen, schendt het recht van verdediging noch artikel  6.1 EVRM (1). (1) Zie 
de conclusie van het O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtonderzoek - Vraag tot mededeling van documenten - Verplichting - 
Recht van verdediging

- Art. 29 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

De onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artikelen 18 tot 27 van de wet van 20 juli 
1814 houdende de provisionele instructie voor het hoog Militair gerechtshof, waaraan de militaire leden van 
het Militair gerechtshof onderworpen zijn, waarborgen de onpartijdigheiden onafhankelijkheid van het Militair 
gerechtshof als gerechtelijke instantie (1). (1) Zie cass. 24 juli 1986, A.R. nr 5228, AC 1985-1986, nr 693.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Militair gerechtshof - 
Samenstelling

24 april 2001P.01.0057.N AC nr. ...

Geen partijdigheid van de voorzitter van het hof van assisen, noch miskenning van recht van verdediging en 
van recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat deze magistraat tot 
hetzelfde rechtscollege behoort als de voorzitter van het Hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd 
met betrekking tot de straftoemeting.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Samenstelling - Voorzitter - Onpartijdigheid - Recht van 
verdediging - Recht op een eerlijk proces

18 april 2001P.01.0033.F AC nr. ...

De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen ; het staat aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op 
onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen 
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van verdediging en het recht 
op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast ; de kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid 
te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een 
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de door nietigheid 
aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het 
licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet 
naar recht (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 ; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr 382.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Bewijsmiddel - Eed - 
Onwettigheid - Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

4 april 2001P.01.0041.F AC nr. ...

De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en zijn niet strijdig met de artt. 6 
en 8 E.V.R.M., op de enige grond dat zij het gevolg zijn van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn 
verkregen (1). (1) Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. ... en 28 juni 2000, A.R. P.00.0243.F, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Artt. 6.1 en 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Anonieme getuige - Huiszoeking

- Artt. 6.1 en 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk proces, in weerwil van het feit dat hij 
geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die bij de nationale magistraat waren geopend, op 
grond, m.n., dat de door die magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze 
aan de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen-verbaal bij het dossier van de rechtspleging zijn 
gevoegd, schendt artikel  6.1 E.V.R.M niet.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Nationaal magistraat - Onderzoeksdossiers - Geen inzage 
voor de beklaagde

- Art. 144bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering

21 maart 2001P.01.0163.F AC nr. ...

Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, in het Belgische 
recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij 
gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn 
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging van de betrokkene in het 
Koninkrijk heeft geweigerd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling - Commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot vernietiging - Geen opschortende werking - 
Verwijdering

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan leiden tot een situatie die onder 
de toepassing valt van artikel  3 E.V.R.M., als er ernstige gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na 
zijn verwijdering, bedreigd zal worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen - Verbod - 
Draagwijdte - Vreemdeling - Verwijdering

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel  13 
E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de 
vreemdeling in het interne recht beschikt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 maart 2001P.01.0260.F AC nr. ...

Wanneer de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist om de wetsbepaling toe te passen die 
haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, na te hebben vastgesteld dat de 
betrokkene tijdens de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd die in de beslissing van de 
commissie was opgelegd die over de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak heeft gedaan, miskent zij het 
vermoeden van onschuld niet (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1999, A.R. P.99.0873.F, nr. 418.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden 
van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

14 maart 2001P.01.0179.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ... .

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen - Verbod - 
Draagwijdte - Vreemdeling - Verwijdering

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling - Commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Geen opschortende 
werking - Verwijdering

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling
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Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, in het Belgische 
recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij 
gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn 
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging van de betrokkene in het 
Koninkrijk heeft geweigerd (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling - Commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Geen opschortende 
werking - Verwijdering

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan leiden tot een situatie die onder 
de toepassing valt van artikel  3 E.V.R.M., als er ernstige gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na 
zijn verwijdering, bedreigd zal worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen - Verbod - 
Draagwijdte - Vreemdeling - Verwijdering

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel  13 
E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de 
vreemdeling in het interne recht beschikt (1). (1) Zie concl. O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

27 februari 2001P.99.0706.N AC nr. ...

Artikel 8, eerste lid, EVRM staat er niet aan in de weg dat een werkgever, op grond van een gewettigd 
vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, maatregelen 
neemt om door middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke 
winkelruimte, nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.1 - Eerbiediging van het privé-leven - Huisdiefstal - Gewettigde vermoeden - 
Vaststellen of voorkomen van strafbare feiten - Camerabewaking - Toepassing

Artikel 8, tweede lid, EVRM houdt niet in dat de maatregel, genomen door de werkgever, op grond van een 
gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om 
door middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte, 
nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen, vooraf moet worden aangekondigd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Inmenging - Huisdiefstal - Gewettigde 
vermoeden - Camerabewaking - Voorafgaande aankondiging - Toepassing

Het recht op eerbiediging van het privé-leven, vastgesteld in artikel 8, eerste lid, E.V.R.M., is geen absoluut 
recht (1). (1) Zie Cass., 29 jan. 1999, A.R. C.97.0195.N, nr 53.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.1 - Eerbiediging van het privé-leven

Voor zover zij de aangifte van de feiten bij de overheid tot doel heeft, en, uitgaande van dit doel, toereikend, 
ter zake dienend en niet overmatig is, houdt de maatregel, genomen door de werkgever, op grond van een 
gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om 
door middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte, 
nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen, geen inmenging in op de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het privé-leven in de zin van artikel  8, tweede lid, EVRM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Huisdiefstal - Gewettigde vermoeden - 
Camerabewaking - Doeleinde en modaliteiten - Toepassing

- Art. 5 Wet 8 dec. 1992

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

21 februari 2001P.01.0242.F AC nr. ...
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Wanneer een raadsheer deel heeft uitgemaakt van de zetel van de kamer van inbeschuldigingstelling die het 
arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft gewezen terwijl hij daarvóór in 
dezelfde zaak tijdelijk was aangewezen als onderzoeksraadsheer, maar in die hoedanigheid geen enkele 
rechterlijke handeling of onderzoekshandeling heeft gesteld, kan die omstandigheid geen gewettigde twijfel 
doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die magistraat om op onpartijdige wijze uitspraak te doen (1). (1) 
Zie Cass., 25 mei 1988, A.R. 6564, nr. 588; 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, nr ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Samenstelling - Magistraat die als onderzoeksrechter is opgetreden

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Het staat aan de vonnisgerechten om, in het licht van de concrete gegevens van elke zaak, na te gaan of de 
zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld (1). (1) Cass., 17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr 302.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door de vonnisgerechten

Noch artikel  6.1 E.V.R.M, noch artikel  14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die verdragen of van een 
nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van 
de redelijke termijn moet verbinden; zo staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een 
strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met 
inaanmerkingneming van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke 
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.F, nr. 197; 
KUTY F., "Dépassement du délai raisonnable, peine inférieure au minimum légal et irrecevabilité des 
poursuites", J.T. 2001, blz. 41 tot 46.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het 
opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop 
moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden 
niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te preciseren (1). (1) Zie Cass., 8 
feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. Zie P. MORLET, "Changement de 
qualification - Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén., 1990, blz. 561; R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de 
strafrechtspleging", in Strafrecht voor rechtspratici - IV (Acco, 1991), blz. 179.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M. valt niet af te leiden uit de 
omstandigheid alleen dat de strafrechter beslist het debat niet te heropenen (1). (1) Cass., 14 nov. 1995, A.R. 
P.94.1194.N, nr. 496; zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verzoek tot heropening der debatten - Onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter

13 februari 2001P.99.0739.N AC nr. ...

Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan niet leiden tot verval van de strafvordering (1). (1) 
Cass. 20 juni 2000, A.R. nr P.00.0654.N; Cass. 2 februari 2000, A.R. nr 99.0513.F (AC 2000, nr. 87).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding

7 februari 2001P.00.1532.F AC nr. ...

Art. 67bis Wegverkeerswet verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten ; die bepaling is alleen van 
toepassing op de misdrijven inzake de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden 
weerlegd, zodat zij geen onverantwoorde inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld dat in artikel  6.2 
E.V.R.M. is uitgedrukt (1). (1) A.A., 21 maart 2000, nr. 27/2000, B.S. 26 mei 2000, blz. 17911; zie Cass., 17 
maart 1999, en 19 okt. 1999, A.R. P.98.0753.F en P.98.0177.N, nrs. 160 en 547.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Wegverkeer - Misdrijf - Titularis van de 
nummerplaat - Vermoeden van schuld - Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld
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- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

7 februari 2001P.01.0168.F AC nr. ...

De rechter die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, is niet bevoegd om te oordelen of grieven die 
afgeleid zijn uit de schending van het recht om op onpartijdige wijze binnen een redelijke termijn te worden 
berecht, gesteld dat ze gegrond zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zullen maken (1). (1) 
Zie Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0483.F, nr. 208.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Eerlijk proces - Beoordeling - Voorlopige hechtenis - 
Bevoegdheid

6 februari 2001P.99.0527.N AC nr. ...

De overschrijding van de redelijke termijn schaadt op zich de verdachte of de beklaagde in een hem door 
artikel  6, lid 1, E.V.R.M. verleend fundamenteel recht; de omstandigheid dat de beklaagde de mogelijkheid 
heeft om de behandeling van zijn zaak door middel van een vrijwillige verschijning voor de strafrechter te 
bespoedigen en dat dergelijke medewerking niet meebrengt dat zijn rechten voor het vonnisgerecht daardoor 
in het gedrang komen, doet daaraan niet af (1). (1) Cass., 29 juni 1999, A.R. nr P.99.0754.N, nr 408.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn - 
Verplichting in hoofde van de beklaagde

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het lichaam met het oog op een 
DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel vergeleken wordt met sporen die op de plaats van 
het strafbare feit zijn aangetroffen, verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand 
dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiediging van het privé-leven, gewaarborgd bij artikel  8 E.V.R.M, 
waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, noch enig andere vigerende 
wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming 
telkens opnieuw te vragen wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal 
noodzakelijk maakt (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van het privé-leven - Onderzoek in strafzaken - Afname op het 
lichaam - Toestemming van de betrokkene

24 januari 2001P.00.1402.F AC nr. ...

Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffing van het bezit van verdovende middelen niet, ook al dienen die 
verdovende middelen enkel voor het persoonlijk gebruik van de bezitter; het misdrijf "bezit van verdovende 
middelen" wordt immers door de wet gestraft in het belang van de hygiëne en de volksgezondheid (1). (1) 
Cass., 7 feb. 1996, A.R. 8042, nr. 351.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Privé-leven - Eerbiediging - Verdovende middelen - Bezit - Persoonlijk gebruik - 
Misdrijf - Straf - Wettigheid

- inz. art. 1 Wet 24 feb. 1921

Hoewel artikel  8.1 E.V.R.M. eenieder het recht op eerbiediging van zijn privé-leven waarborgt, staat artikel  
8.2 de inmenging van het openbaar gezag m.b.t. de uitoefening van dat recht toe, mits die inmenging bij wet is 
voorzien en in een democratische samenleving nodig is voor één van de in artikel  8.2 opgesomde 
doelstellingen, waaronder de bescherming van de gezondheid (1). (1) Cass., 7 feb. 1996, A.R. 8042, nr. 351.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Privé-leven - Eerbiediging - Grenzen - Inmenging

9 januari 2001P.99.0235.N AC nr. ...

Hij die een telefoongesprek voert kan het recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig 
maakt aan het voorwerp van dat recht (1). (1) Zie cass., 10 april 1990, A.R. nr. 4346, nr. 479; 30 mei 1995, A.R. 
nr. P.94.0126.N, nr. 262; E.H.R.M., 12 juli 1988, Schenk t/ Zwitserland, A140.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Telefoongesprek - Deelnemer aan telefoongesprek - Bescherming

- Art. 17.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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19 december 2000P.00.1691.N AC nr. ...

De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rechter die kennis neemt van de voorziening 
van iemand die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een 
internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen 
worden gebruikt (1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage 
van het dossier - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken

- Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Inzage van het dossier - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken

- Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op vrijheid en veiligheid - Recht op voorziening bij de rechter - 
Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het 
dossier verwijderde nietverklaarde stukken

- Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

6 december 2000P.00.1250.F AC nr. ...

Art. 6.2 E.V.R.M., volgens hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig 
wordt gehouden tot zijn schuld bewezen wordt, heeft alleen betrekking op de verklaring van beklaagdes 
schuld aan het hem ten laste gelegde feit ; het heeft geen betrekking op de burgerlijke rechtsvordering (1). (1) 
Zie Cass., 25 maart 1992, A.R. 9583, nr. 395 ; 26 nov. 1993, A.R. 5223, nr. 463.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of de straf bedoeld in de 
artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR impliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden 
veroordeeld op grond van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast 
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet (1). 
(1) Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; 2 feb. 2000, AR 
P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, Ar P.99.1583.F, nr. 161; 11 april 2000, AR P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 
245.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Geen straf zonder wet - Verjaring van de strafvordering - Termijn - Nieuwe wet - 
Werking in de tijd - Verlenging van de termijn - Verenigbaarheid

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 november 2000D.99.0013.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geen datum 
vastgesteld heeft voor de uitspraak van haar beslissing en dat zij eiser niet heeft gedagvaard om bij de 
uitspraak aanwezig te zijn, houdt geen enkele miskenning van het recht van verdediging in (1). (1) Over de 
toepassing van artikel  6.1, E.V.R.M., zie Cass., 20 okt. 1997, AR D.96.0003.N, nr. 417.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 
Beroepskamer - Beslissing - Datum van uitspraak - Geen bepaling van rechtsdag - Geen dagvaarding

30 november 2000D.00.0023.F AC nr. ...
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De samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten kan geen grond zijn om de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. in twijfel te trekken (1). (1) Zie 
Cass., 13 sept. 1984, AR. 7105, nr. 39; 15 dec. 1994, AR D.94.0016.F, nr. 560 en 10 nov. 1995, AR C.94.0477.f, 
nr. 487.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Raad van beroep van de 
Orde van Advocaten - Samenstelling

- Art. 473 Gerechtelijk Wetboek

28 november 2000P.99.0082.N AC nr. ...

De duur van het beraad door de strafrechter volstaat op zichzelf niet om een overschrijding van de redelijke 
termijn van artikel  6 EVRM vast te stellen (1). (1) Cass., 10 febr. 1999, AR nr. P.98.1137.F, nr. 77.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Strafrechter - Beraadslaging - Duur

31 oktober 2000P.00.1280.N AC nr. ...

Een miskenning van het recht van artikel 6, derde lid, a, EVRM van eenieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, om onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden 
gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, tast op zich de regelmatigheid 
van de strafrechtelijke veroordeling niet aan, wanneer de strafrechter, naar de regels van het interne recht, 
oordeelt dat een latere kennisgeving of precisering van de beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht 
van verdediging van de beklaagde niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft toegelaten zijn recht van 
verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie cass. 28 juni 1994, AR P.94.0503.N, nr 335.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Kennisgeving van de beschuldiging - Latere precisering - Regelmatigheid 
van de strafrechtelijke veroordeling

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

De overeenkomstig artikel  88bis Sv. bevolen telefoontap is een bij artikel  8.2 E.V.R.M toegestane inmenging 
van het openbaar gezag in het privé-leven (1). (1) Zie Cass., 26 jan. 1993, A.R. 7340, nr. 52.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Recht op eerbiediging van het privé-leven - Inmenging van het openbaar 
gezag - Voorwaarden - Opsporen van telefonische mededelingen

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 oktober 2000P.00.0718.F AC nr. ...

Wanneer het arrest van het hof van beroep is gewezen door de magistraten die alle rechtszittingen over de 
zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitterschap van degene die, onder hen, tevens het debat heeft 
voorgezeten, hebben de appèlrechters het bij wet bepaalde recht van de beklaagde nageleefd om door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht (1). (1) Zie Cass., 22 nov. 1994, A.R. 
P.94.0735.N, nr. 507; 23 okt. 1996, A.R. P.96.0437.F, nr. 397.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Samenstelling van het 
rechtscollege - Voorzitterschap - Regelmatigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

3 oktober 2000P.98.1074.N AC nr. ...

Zo artikel  6, lid 3, d, EVRM het recht van de beklaagde waarborgt om getuigen à décharge op te roepen, 
verhindert die bepaling niet dat de rechter de pertinentie van een gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en 
die vraag afwijst mits hij het recht van de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent (1). (1) Cass. 
22 juni 1999, AR P.99.0716.N, nr. 384.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Getuigen à décharge - Beoordeling door rechter van gevraagd 
getuigenverhoor

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

30 juni 2000C.98.0484.N AC nr. ...
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Alleen uit de omstandigheid dat het arrest gewezen werd na negen maanden en twee dagen te rekenen vanaf 
het sluiten van het debat, volgt niet dat het recht van eiser op een behandeling van zijn zaak binnen een 
redelijk termijn en zijn recht van verdediging miskend zouden zijn, gelet op de tijd die partijen genomen 
hebben om de zaak voor de appelrechters in staat te stellen, de aard van de beslissing en de door partijen 
uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Redelijke termijn - Vonnissen en arresten - In beraad 
houden - Uitspraak - Termijn voor de uitspraak

- Art. 770 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 2000C.98.0530.F AC nr. ...

Wettelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting geven de rechter, mits ze duidelijk genoeg 
omschreven zijn, het recht om in kort geding een uitgever die inbreuk schijnt te plegen op het privé-leven en 
het recht van verdediging van een persoon, het bevel te geven de verspreiding van de schadeveroorzakende 
tekst te doen ophouden (3). (3) Zie cass., 14 mei 1987, AR. 7639, AC 1986-87, nr 538, in Bull. en Pas. 1987, I, nr 
538 en concl. adv.-gen. J. Velu; cass., 13 sept. 1991, AR. 7332, nr. 25; J. Velu en R. Ergec, La Convention 
européenne des droits de l'homme, R.C.J.B., Aanv. VII, p. 339.

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Artikel 10.2 - Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke beperking

- Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 144 Grondwet 1994

- Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Art. 19.3 I.V.B.P. is enkel van toepassing  binnen de context van de bepalingen of beperkingen die vermeld of 
toegestaan worden in artikel  10 E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikel 19.3 - Vrijheid van meningsuiting

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

- Art. 19.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

28 juni 2000P.00.0243.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een arrest verwijst naar een anonieme getuigenis waarin het uiterlijk van 
beklaagde in algemene bewoordingen wordt omschreven en op grond waarvan, samen met een geheel van 
precieze feitelijke gegevens, die verdachte geïdentificeerd en zijn schuld bewezen kan worden, kan niet 
worden afgeleid dat voornoemd getuigenis in de beoordeling van de appèlrechters een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld en dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 
E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R.P.97.0780.N, nr. 314, en de concl. adv.-gen. De Riemaecker; 27 april 
1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Anonieme getuige - Bewijswaarde

27 juni 2000P.98.1147.N AC nr. ...

In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem gebleven getuige niet als 
bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden aangewend bij de vorming van de innerlijke 
overtuiging van de rechter, kan evenwel geen schending van artikel  6 EVRM, noch miskenning van het recht 
van verdediging worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond, niet 
alleen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de overige hem reglematig 
overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewjswaarde beoordeelt, zoals de verklaringen van een 
medebeklaagde en van wel met naam gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en 
materiële feitelijke gegevens eigen aan de zaak (1). (1) zie Cass., 12 mei 1998, AR nr. P.96.0263.N, nr.240.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Bewijs - Getuige - Anonieme getuige - Inlichtingen verstrekt 
aan politieambtenaar - Bewijswaarde

27 juni 2000P.00.0946.N AC nr. ...
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De Wet Voorlopige Hechtenis, het EVRM en het recht van verdediging vereisen, noch dat de verdachte 
persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarop het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige 
hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter gelegenheid 
van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR nr. P.99.0954.N, nr. 415.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de rechtszitting aan verdachte - Inzage van dossier door verdachte - 
Vereiste

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 juni 2000P.99.1285.F AC nr. ...

Wanneer de voorzitter van de raadkamer, in het kader van de hem voorgelegde zaak, vroeger als 
onderzoeksrechter is opgetreden, zonder zelf een onderzoek te hebben verricht, maar om daden te verrichten 
die hem niet ertoe hebben kunnen aanzetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen, kan die 
omstandigheid geen gewettigde twijfel wekken omtrent de geschiktheid van de raadkamer om op onpartijdige 
wijze uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging ; uit die omstandigheid alleen kan niet worden 
afgeleid dat de beklaagde geen recht op een eerlijk proces heeft gehad of dat zijn recht van verdediging werd 
geschonden (1). (1) Zie Cass., 11 sept. 1985, A.R. 4232, nr. 15; 19 mei 1987, A.R. 864, nr. 553.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Raadkamer - Voorzitter - Magistraat die als 
onderzoeksrechter is opgetreden

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun juiste kwalificatie te 
geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten 
dezelfde zijn als die waarop de vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat (1). (1) Zie Cass., 2 feb. 1988, A.R. 
1747, nr. 333; 8 feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21; 3 maart 1999, A.R. 
P.98.1042.F, nr. 126.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging - Veroordeling - 
Wettigheid

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

20 juni 2000P.98.0965.N AC nr. ...

In het systeem van de vrije bewijswaardering wordt de wapengelijkheid niet miskend door de omstandigheid 
dat getuigen onder eed worden ondervraagd en een beklaagde slechts buiten eed in zijn verweer wordt 
gehoord (1). (1) Velu J. en ERGEC R., Convention Européenne des Droits de l'Homme, R.P.D.B., compl. VII, n° 
496.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Ondervraging - Getuigenis onder eed - Wapengelijkheid

Uit artikel  6, §§ 1 en 3 EVRM volgt niet dat een beklaagde het recht heeft om in zijn eigen strafzaak onder eed 
als getuige te worden ondervraagd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Ondervraging - Beklaagde - Getuigenis onder eed

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

20 juni 2000P.00.0654.N AC nr. ...

Bij overschrijding van de redelijke termijn, voor zover ondertussen het bewijs niet teloor is gegaan of de 
uitoefening van het recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, moet de strafrechter het meest 
passende herstel bepalen voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel. Dit herstel kan 
bestaan, hetzij in het opleggen van een straf die lager kan zijn dan de wettelijk bepaalde minimumstraf of 
enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, hetzij in het 
uitspreken van een schuldigverklaring alleen, maar niet in het verval van de strafvordering.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding

13 juni 2000P.00.0788.N AC nr. ...
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Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer 
deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of 
verplichtingen tot voorwerp heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel tot aanhouding 
uitgevaardigd door een buitenlandse overheid (1). (1) Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr 349.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - 
Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet verplicht het Grondwettelijk 
Hof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die 
grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (1); de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een 
dergelijke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, schenden artikel  6 E.V.R.M. niet en miskennen evenmin 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter. (1) Cass., 19 mei 1999, A.R. 
P.98.1546.F, nr. 293, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting - 
Grenzen - Kennelijke schending

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 26, § 2, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 mei 2000P.00.0089.F AC nr. ...

Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
bodemrechter steunt op de bekentenissen van de beklaagde om te beslissen dat hun laattijdige intrekking niet 
geloofwaardig is (1). (1) Zie Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.0727.N, nr. 494.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 mei 2000P.00.0377.N AC nr. ...

Een wet die de verjaring van de strafvordering verlengt, is wellicht ongunstig voor een beklaagde ter zake van 
zijn vervolgbaarheid, maar is niet in strijd met artikel 7 E.V.R.M. dat enkel de bestraffing betreft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Verjaring van de strafvordering - Nieuwe wet - Ongunstig voor de beklaagde

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 mei 2000P.00.0275.F AC nr. ...

De vonnisgerechten dienen, in het licht van de concrete gegevens van elke zaak, na te gaan of de zaak binnen 
een redelijke termijn werd behandeld en, zo dit niet het geval is, te oordelen in hoeverre die termijn werd 
overschreden en wat de gevolgen daarvan zijn (1). (1) Zie Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door de vonnisgerechten

Wanneer de rechter vaststelt dat de verschillende misdrijven waarvan hij heeft kennisgenomen, de 
opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet, moet het geheel van die misdrijven 
berecht worden binnen een redelijke termijn die pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de vervolgde 
persoon verplicht werd zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uiting van dat misdadig opzet vormt (1). 
(1) Zie Cass., 21 nov. 1995, A.R. P.94.0619.N, nr. 502.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Aanvang

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beschuldiging in strafzaken - Sociale zekerheid - Werknemer - Bijdragen - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd 
bedrag - Herstelvergoeding - Gevolg - Cassatiemiddel - Straf - Naar recht falend middel
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Naar recht faalt het middel dat zegt dat artikel  6.1, E.V.R.M. toepasselijk is omdat het de vergoeding als 
bedoeld in artikel  30ter, § 6, B, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, na de wijziging ervan bij 
Wet 20 juli 1991, die een louter herstellend karakter heeft, omschrijft als een strafsanctie (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beschuldiging in strafzaken - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd 
bedrag - Herstelvergoeding - Gevolg - Cassatiemiddel - Straf - Naar recht falend middel

19 april 2000P.00.0009.F AC nr. ...

Miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces 
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de rechter het verzoek van de beklaagde om alle, 
tijdens het onderzoek in beslag genomen overtuigingstukken op de rechtszitting voor te leggen, heeft 
verworpen, als de rechter vastgesteld heeft dat de gevraagde maatregel niet noodzakelijk is voor de 
ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet zijn beschreven in een inventaris, 
die bij het dossier is gevoegd en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vonnisgerechten - rechtszitting - Verzoek om alle in beslag genomen 
overtuigingstukken over te leggen - Verwerping - Eerlijk proces

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

De vonnisgerechten dienen, in het licht van de gegevens van elke zaak, na te gaan of de zaak binnen een 
redelijke termijn is behandeld; de gegevens waarmee rekening kan worden gehouden, zijn niet alleen de aard 
en de complexiteit van de zaak, en de wijze waarop zij door het gerecht is onderzocht, maar ook het gedrag 
van de beklaagde, die door zijn houding het verloop van het proces kan vertragen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Vonnisgerecht - Beoordeling - Gedrag van de beklaagde

5 april 2000P.00.0206.F AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Artikel 6 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Toepassing

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de beslissing tot verwerping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, die gegrond is op de zwaarwichtigheid van de feiten waarop de veroordeling is gestoeld, en 
op de sociale onrust die de invrijheidstelling van de veroordeelde, gelet op het overblijvende gedeelte van de 
straf, zou veroorzaken, aangezien die veroordeelde, tijdens een tegensprekelijk debat voor de commissie voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn middelen over het geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft 
kunnen aanvoeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Veroordeelde - Voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Verwerping - 
Recht van verdediging - Miskenning

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 april 2000P.00.0293.N AC nr. ...

Het enkele feit zitting te houden in de gevangenis creëert bij de rechter geen vermoeden van schuld en is 
evenmin vernederend.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Vernederende behandeling - Zitting in de gevangenis - Toepassing

- Artt. 3, 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Zitting in de gevangenis - Toepassing

- Artt. 3, 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling - Zitting in de gevangenis - Toepassing

- Artt. 3, 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

P. 2055/30476-9-2016



Uit het feit alleen dat het O.M.,voor de aanvang van het debat voor de strafrechter, de partijen geen kennis 
heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, 
kan noch een schending van de artt. 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling 
aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling 
aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

28 maart 2000P.00.0464.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 
136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering van het openbaar ministerie heeft beslist dat 
bepaalde stukken van het gerechtelijk onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft 
bevolen, kan geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste onderzoeksrechter 
om à charge en à décharge te onderzoeken en miskent evenmin het recht van verdediging van de verdachte.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Zuivering van nietigheden door de Kamer van inbeschuldigingsstelling - 
Gevolg t.a.v. de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter

De omstandigheid dat raadsheren die deel uitmaken van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt 
over een hoger beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer betreffende diens voorlopige 
hechtenis, zitting hadden in de kamer van inbeschuldigingstelling die in dezelfde zaak voordien met toepassing 
van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering van het openbaar 
ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het 
dossier heeft bevolen, kan geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent hun onpartijdigheid om te oordelen over 
het hoger beroep van de verdachte tegen de handhaving van zijn voorlopige hechtenis en miskent evenmin 
zijn recht van verdediging.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Zuivering van nietigheden door het onderzoeksgerecht - Dezelfde rechters 
die beslissen over de handhaving van de voorlopige hechtenis - Onpartijdigheid

28 maart 2000P.00.0489.N AC nr. ...

Artikel 5.2, EVRM  vereist niet dat de Belgische onderzoeksrechter, die een vreemdeling ingevolge een verzoek 
tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse overheid voorlopig onder aanhoudingsbevel plaatst, deze 
vreemdeling persoonlijk in een taal die hij verstaat, op de hoogte dient te brengen van de redenen van zijn 
arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. De onderzoeksrechter mag deze 
opdracht aan een door hem aangewezen persoon toevertrouwen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.2 - Verzoek tot uitlevering - Voorlopige aanhouding - Kennisgeving van de 
redenen van de arrestatie

- Art. 5.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

22 maart 2000P.99.1758.F AC nr. ...

De overschrijding van de redelijke termijn is geen verzachtende omstandigheid in de zin van de artt. 79 tot 85 
Sw.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Straf

- Artt. 79 tot 85 Strafwetboek

De rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan o.m. een bij wet bepaalde 
straf uitspreken, die hij evenwel op een reële en duidelijke wijze vermindert t.a.v. de straf die hij zou hebben 
opgelegd als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf uitspreken die 
lichter is dan de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde alleen maar schuldig verklaren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie
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Noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch enige andere bepaling van dat verdrag of van de nationale wet duidt de 
gevolgen aan die de bodemrechter aan de door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet 
verbinden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

20 maart 2000S.99.0163.N AC nr. ...

De processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9 van de wet van 16 november 
1972, zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van de in die wet opgesomde strafbepalingen vast te 
stellen met het oog op de bestraffing ervan; een zulkdanig proces-verbaal maakt geen "beschuldiging" uit in de 
zin van artikel 6.1 van het E.V.R.M., nu het de betrokkene niet in verdenking stelt en hem ook niet noopt tot 
het nemen van maatregelen om zich te verdedigen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Sociale zaken - Arbeidsinspectie - Processen-
verbaal - Aard

- Art. 9 Arbeidsinspectiewet

De redelijke termijn is deze binnen welke een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en beslecht 
dient te worden en gaat slechts in op het ogenblik dat de betrokkene "beschuldigd" is ter zake de strafbare 
feiten waarop de strafvordering betrekking heeft, dit is wanneer de betrokkene in verdenking wordt gesteld 
wegens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- of 
vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn 
persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te 
verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem zijn ingebracht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Strafzaken - Aanvang

16 maart 2000C.99.0258.N AC nr. ...

De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van de rechter in kort geding 
wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep 
doet, enig gevaar loopt voor zijn leven, fysieke integriteit of vrijheid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vreemdeling - Vluchteling - Kort geding - Bevoegdheid

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdeling - Vluchteling - Kort geding - Bevoegdheid

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De daadwerkelijke rechtshulp bestaat niet noodzakelijk in een bescherming door de rechter maar kan ook 
worden gegeven door een administratief rechtscollege.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp - Administratief rechtscollege

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief rechtscollege dat de nodige waarborgen 
biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, heeft een schorsende werking, sluit in beginsel uit dat de 
vreemdeling, hangende het hoger beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en staatlozen, zou worden uitgewezen en biedt zodoende daadwerkelijke rechtshulp; hieraan 
staat niet in de weg dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State na de beëindiging van die 
procedure geen schorsende werking heeft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp - Vreemdeling - Vluchteling - Vaste beroepscommissie - 
Procedure - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State

- Art. 57/12-23 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De vraag of de rechtshulp daadwerkelijk is moet onderzocht worden op grond van het volledig verloop van de 
procedure voor de nationale instantie.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling is geen betwisting over rechten en verplichtingen 
bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vreemdeling - Vluchteling - Betwisting - Aard

14 maart 2000P.98.0553.N AC nr. ...

In zoverre de rechter releveert dat een uitgebreid getuigenverhoor geschiedde mede op verzoek van de 
beklaagde, verwijt hij hem niet gebruik te hebben gemaakt van een essentieel recht van verdediging, maar 
stelt hij vast dat de concrete uitoefening van dit recht een bepaalde tijd vergt, waardoor het redelijk karakter 
van de termijn binnen dewelke de zaak is behandeld niet wordt aangetast.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling

8 maart 2000P.99.1583.F AC nr. ...

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat de redelijke termijn is overschreden, is niet ontvankelijk, als het 
onderzoek van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter - 
Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

7 maart 2000P.98.0573.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens zijn vroeger ambt een 
pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt wekt geen schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, 
eerste lid, EVRM en artikel 14, eerste lid, IVBPR wanneer hij overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk 
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel 207bis, § 1, 3, Gerechtelijk 
Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onpartijdige rechter - Plaatsvervangend 
raadsheer - Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - Toepassing

- Artt. 102, § 1 en 207bis, § 1, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 maart 2000P.99.1894.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot 
invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het 
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een 
strafvervolging. De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR zijn niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Toepasselijkheid

- Art. 4 Wet 5 maart 1998

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 februari 2000P.00.0226.F AC nr. ...

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stellen vanaf het tijdstip waarop de 
handhaving van de voorlopige hechtenis onredelijk wordt; de redelijkheid van de handhaving van de hechtenis 
moet niet in abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak worden beoordeeld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de 
rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 27, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 februari 2000C.00.0051.N AC nr. ...

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1. E.V.R.M. en 14.1. I.V.B.R. geen grond tot wraking opleveren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Schending - Rechtspleging - 
Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 februari 2000P.99.0513.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, kan het vonnisgerecht niet afleiden dat de 
strafvordering niet ontvankelijk is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Ontvankelijkheid van de 
strafvordering

Art. 7 E.V.R.M. is niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn verlengen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafzaken - Strafvordering - Wetten betreffende de verjaring - Verenigbaarheid

27 januari 2000C.98.0364.N AC nr. ...

Noch artikel 8 E.V.R.M. noch artikel 29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om brieven die men op 
regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebruiken in een echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot 
voorlopige maatregelen tijdens dat geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige 
maatregelen een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het 
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Eerbiediging van de briefwisseling - Bewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - 
Voorlopige maatregelen

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloor gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet 
onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken bij overschrijding van de redelijke termijn voor de 
berechting van de zaak het meest passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of 
nadeel; dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk bepaalde 
minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, 
hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring alleen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding

25 januari 2000P.99.1685.N AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtspleging - 
Toepassing van artikel 6 E.V.R.M.

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 januari 2000P.99.1773.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de verdachte, voor de eindbeslissing, instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wanneer dat arrest, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak te doen, de exceptie betreffende de bij artikel  5.3 
E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn verwerpt, aangezien die mogelijke overschrijding geen grond van 
nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering oplevert.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - 
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Ontvankelijkheid

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

19 januari 2000P.00.0059.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een raadsheer bij het hof van beroep uitspraak doet over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een beklaagde, die een verzoek tot invrijheidstelling bij de correctionele 
rechtbank heeft ingediend, nadat voornoemde magistraat kennisgenomen heeft van een door die beklaagde 
tegen de leden van de voormelde rechtbank ingestelde vordering tot wraking, kan geen schending van artikel  
5.4 E.V.R.M. worden afgeleid, evenmin als een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het 
recht verleent om door een onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Rechtsmiddel aangewend voor een rechtbank - Onpartijdige rechterlijke 
instantie - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Hof van beroep - Samenstelling van het rechtscollege - 
Magistraat die van een vordering tot wraking heeft kennisgenomen

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 januari 2000P.99.1189.F AC nr. ...

Tolkkosten mogen niet ten laste van de beklaagde worden gelegd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.e - Recht op gratis bijstand van een tolk

- Art. 6.3.e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 januari 2000P.99.1085.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter een verzoek tot getuigenverhoor verwerpt wegens de tijd 
die sinds de feiten is verstreken, volgt niet dat degene die daarom verzoekt buiten de bij artikel  6.1 
gewaarborgde redelijke termijn is berecht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Begrip - Getuigenverhoor

5 januari 2000P.99.1874.F AC nr. ...

Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de verdachte die hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de opening van het 
debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
inzage te nemen van de desbetreffende stukken van het dossier.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte - 
Inzage van het dossier

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 december 1999P.99.1797.F AC nr. ...

Het hof van beroep verantwoordt de handhaving van de voorlopige hechtenis niet naar recht, wanneer het in 
zijn arrest, op het verweer waarin de beklaagde concludeerde dat de bij artikel  5.3 E.V.R.M. bepaalde redelijke 
termijn is overschreden, niet nagaat of de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis, in het licht van de 
feitelijke gegevens van de zaak, redelijkerwijs verantwoord was, doch alleen antwoordt dat de redelijke 
termijn niet was overschreden, op grond dat die zaak, gelet op de omvang en de complexiteit ervan, geen 
enkele onverantwoorde vertraging heeft opgelopen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn

14 december 1999P.99.1585.N AC nr. ...

De onwettigheid van een bewijsmiddel tast slechts dan het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met 
dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg geheel 
erop steunen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; het 
staat de kamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien 
onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de oorsprong liggen 
van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Bewijsmiddel - Onwettigheid - 
Aantasting

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

Het recht van eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, 
te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman, de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d I.V.B.P.R. en het recht van eenieder zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt, om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, 
c, E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering. 
Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een persoon tijdens 
een vooronderzoek wordt verhoord, faalt naar recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - 
Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 14.3, b en d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen miskenning van het recht van 
verdediging in en sluit zulks de mogelijkheid van een eerlijk proces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later voor de vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen 
worden en deze hun bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal hebben van de 
door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

27 oktober 1999P.99.0715.F AC nr. ...

De door een onderzoeksrechter op regelmatige wijze bevolen huiszoeking is een bij artikel  8.2 E.V.R.M. 
toegestane inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van het bij artikel  8.1 van dat Verdrag 
erkende recht op eerbiediging van het privé-leven.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Inmenging van het openbaar gezag - 
Huiszoeking - Wettigheid

De inbeslagneming en kennisneming van de inhoud van een opgenomen cassette van een antwoordapparaat, 
in het kader van een door de onderzoeksrechter of op zijn bevel regelmatig verrichte huiszoeking, schendt 
artikel  8 E.V.R.M. niet.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Eerbiediging van het privé-leven - Schending

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het recht op ouderdoms- en weduwenrenten van de 
bedienden van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi een "eigendom" is, in de zin van artikel  1 van het aanvullend 
Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M., terwijl het recht op de verhogingen van die renten geen 
"eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1, als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot 
de renten, geen enkel verband bestaat tussen het bedrag van de betaalde bijdragen en dat van het ontvangen 
pensioen.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 - Artikel 1 - Eigendom

- Artt. 18, 21, 32, 33 en 60 KB 25 jan. 1952

- Art. 3, § 1, a en d Wet 16 juni 1960

6 oktober 1999P.99.1274.F AC nr. ...

De vonnisgerechten dienen, in het licht van de gegevens van elke zaak, na te gaan of de zaak binnen een 
redelijke termijn werd behandeld en, zo dit niet het geval is, de mogelijke gevolgen daarvan vast te stellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door de vonnisgerechten
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De bepalingen van artikel  6.1 zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten, behalve 
wanneer door de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te 
komen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten

29 september 1999P.99.1228.F AC nr. ...

Aangezien de verdachte reeds over drie dagen beschikte om kennis te nemen van het dossier en om, met 
toepassing van artikel   127, derde tot vijfde lid, Sv., te verzoeken om aanvullende daden van onderzoek te 
verrichten, en aangezien hij over meer dan een maand beschikte om van het dossier kennis te nemen alvorens 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, kan uit het feit alleen dat het dossier hem, met 
toepassing van artikel   127, zesde lid, van voornoemd wetboek, pas drie dagen voor de rechtszitting van de 
raadkamer ter beschikking is gesteld, nu een medeverdachte zich in voorlopige hechtenis bevond, geen 
miskenning van zijn recht van verdediging worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Dossier neergelegd 
ter griffie - Termijn - Voorbereiding van de verdediging

De onderzoeksgerechten zijn alleen gebonden door het bepaalde in artikel  6 E.V.R.M., in zoverre de niet-
naleving van die bepaling, voor de aanhangigmaking bij de bodemrechter, het eerlijk karakter van het proces 
ernstig in het gedrang kan brengen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksgerecht - Eerlijk proces

29 september 1999P.99.1364.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat oordeelt dat de bij artikel   5.3, E.V.R.M., bepaalde 
termijn niet is overschreden, en zich hiertoe baseert op de aard en de complexiteit van de aan de verdachte 
verweten feiten, op de moeilijkheid om eenieders rol te bepalen, op de witwasmechanismen en de complexe 
operaties die de verdachte vermoed wordt in het buitenland te hebben opgezet om de waarheid doelbewust 
te verbergen, en op de handelingen die het onderzoek langer en ingewikkelder hebben gemaakt, 
verantwoordt zijn beslissing om de voorlopige hechtenis te handhaven naar recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis oordeelt dat de duur ervan de redelijke termijn niet overschrijdt, op grond dat de verdachte 
vermoed wordt witwamechanismen in het buitenland te hebben opgezet om de waarheid doelbewust te 
verbergen en handelingen te hebben verricht die het onderzoek langer en ingewikkelder hebben gemaakt, 
doet geen uitspraak over de schuld en miskent bijgevolg het in artikel  6.2, E.V.R.M., vastgelegde vermoeden 
van onschuld niet.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Motivering - Vermoeden van onschuld

22 september 1999P.99.1350.F AC nr. ...

Wanneer de ten laste gelegde feiten aanleiding kunnen geven tot een zwaardere straf dan 15 jaar opsluiting, 
kunnen de onderzoeksgerechten, door een feitelijke beoordeling, de naleving van de redelijke termijn afleiden 
uit de enige omstandigheid dat er op dat ogenblik daden van onderzoek, die noodzakelijk zijn voor het 
ontdekken van waarheid, zonder onverantwoorde vertraging worden verricht, zonder dat zij moeten nagaan of 
de voorwaarden, bepaald in artikel   16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zijn vervuld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn

13 september 1999S.99.0058.N AC nr. ...

Artikel 6.1 EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om 
tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te 
beïnvloeden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Eerlijke behandeling van de zaak

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek
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Uit artikel  6.1 EVRM en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies 
O.M. - Verzoek tot heropening der debatten - Beginsel van tegenspraak - Procespartijen - Rechten

9 september 1999D.98.0005.N AC nr. ...

Krachtens artikel  8 EVRM kan een inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van 
het recht op eerbiediging van de briefwisseling alleen voorzien zijn bij wet, wanneer die wet voldoende 
toegankelijk is voor de rechtsonderhorige, en het toepassingsgebied en de normatieve inhoud voldoende 
precies zijn om de gevolgen ervan met redelijke voorspelbaarheid te voorzien; de bepalingen van de artt. 20 en 
29 van het reglement van beroepsplichten en de wettelijke bepalingen waarop zij zijn gebaseerd 
beantwoorden aan die vereisten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van de briefwisseling - Beperking - Bij de wet voorzien - 
Begrip - Architect - Beroepsplichten

- Artt. 20 en 29 Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 18 april 1985

- Artt. 38 en 39 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

8 september 1999P.99.1329.F AC nr. ...

Uit het enkele feit dat andere beslissingen van het hof van beroep in dezelfde zaak vernietigd zijn, kan niet 
worden afgeleid dat de beklaagde geen recht heeft gehad op onpartijdige rechters.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdige rechtbank - Hof van beroep - Eerdere vernietigde arresten

In de regel is artikel  6 E.V.R.M. niet van toepassing op de rechtspleging inzake vorlopige hechtenis.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikel 6.2 - Artikel 6.3 - Voorlopige hechtenis - Toepassing

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het redelijk karakter van de termijn gedurende welke een aangehouden of gehechte persoon het recht heeft 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, moet worden beoordeeld in het licht 
van de gegevens van iedere zaak afzonderlijk.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Beoordeling

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

3 augustus 1999P.99.0934.F AC nr. ...

Het recht van de beschuldigde op een eerlijk proces wordt niet miskend wanneer de rechter, teneinde de 
zwaarste straf te bepalen in geval van samenloop van misdrijven, geen rekening houdt met de mogelijkheid 
dat de beschuldigde voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld vooraleer hij zijn straf uitgezeten heeft (Impliciet).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verschillende beschuldigden - Verschillende straffen van 
vrijheidsbeneming - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Invloed

- Art. 62 Strafwetboek

20 juli 1999P.99.0873.F AC nr. ...

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling om toepassing te maken van de 
wetsbepaling die haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, wanneer de betrokkene 
tijdens de proeftijd in verdenking is gesteld wegens nieuwe strafbare feiten, miskent het vermoeden van 
onschuld niet.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden 
van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

13 juli 1999P.99.0954.N AC nr. ...
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Noch artikel  30 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 noch artikel  5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan 
de verdachte moet worden medegedeeld voor de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan, overeenkomstig 
artikel  21, § 3, of artikel  22, derde lid, van die wet, inzage heeft kunnen nemen voor de rechtszitting van de 
raadkamer, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; de eerbiediging van het recht van 
verdediging en inzonderheid de regel van het contradictoire debat in verband met deze nieuwe stukken wordt 
gewaarborgd door de kennisgeving aan de verdachte en zijn raadsman dat het dossier voor de rechtszitting ter 
inzage te hunner beschikking staat, zonder dat van het bestaan van nieuwe stukken melding moet worden 
gemaakt.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Mededeling van het dossier aan de verdediging - Wijze van mededeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

De overschrijding van de redelijke termijn levert op zich een krenking op van een aan de verdachte of de 
beklaagde door artikel 6.1 EVRM verleend fundamenteel recht;  waar het de rechter staat te oordelen welk 
gevolg aan een overschrijding van de redelijke termijn moet worden verleend, vermag hij niet wettig te 
beslissen dat het overschrijden van de redelijke termijn de verdachte of de beklaagde niet grieft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Krenking van fundamenteel recht

De verplichting om de zaak binnen redelijke termijn te behandelen, zoals vereist door artikel 6.1 EVRM, rust op 
de Verdragstaten en op hun ter zake bevoegde gerechtelijke overheden;  in geen geval is een verdachte of een 
beklaagde gehouden tot actieve medewerking met de gerechtelijke overheden om de behandeling van zijn 
zaak te doen versnellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn - 
Verplichting in hoofde van de verdachte of de beklaagde

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn - 
Verplichting in hoofde van de Verdragstaten en hun gerechtelijke overheden

23 juni 1999P.99.0663.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat het O.M. verzuimd zou hebben de verdediging ervan op de hoogte te brengen dat de 
beklaagde door buitenlandse overheden was verhoord en dat er van dergelijke verhoren geen melding is 
gemaakt, kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat haar 
recht van verdediging is miskend, aangezien zij, voor de vonnisgerechten, de mogelijkheid heeft gehad om vrij 
tegenspraak te voeren over alle door het O.M.  tegen haar ingebrachte gegevens.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Gegevens aangebracht door het openbaar 
ministerie - Geen kennisgeving aan de verdediging

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

22 juni 1999P.99.0611.N AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld ten aanzien van de beklaagde wordt gewaarborgd onder meer door de 
tegenspraak die hij met betrekking tot de vaststellingen van de verbalisanten vermag te voeren waaronder het 
al dan niet objectief karakter van deze vaststellingen, en door de onpartijdigheid waarmee de rechter de 
bewijswaarde van deze vaststellingen beoordeelt.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Waarborgen

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

22 juni 1999P.99.0716.N AC nr. ...

Aan de beklaagde komt geen onbeperkt recht toe om het oproepen van getuigen voor het gerecht te 
bekomen:  het staat de rechter te antwoorden op een door de beklaagde gedaan verzoek om een getuige te 
horen en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuige - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Grenzen - 
Taak van de rechter

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering
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Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces worden miskend 
door de rechter die het verzoek van de beklaagde om een getuige te horen afwijst zonder vast te stellen dat 
het horen van die getuige geen nut vertoont voor het vormen van zijn oordeel en zonder aan de beklaagde de 
mogelijkheid te bieden om de door hem gevraagde getuige op te roepen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Afwijzing 
door de rechter

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 juni 1999P.98.0738.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F., nr...~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling van het 
rechtscollege - Uitspraak van het arrest - Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die 
tijdens de verwijzing deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling

Aangezien de beklaagde voor de vonnisgerechten ongehinderd tegenspraak heeft kunnen voeren over de door 
het O.M. en de burgerlijke partijen tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet aanvoeren dat hij geen recht 
heeft gehad op een eerlijk proces en evenmin dat zijn recht van verdediging is geschonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vonnisgerechten - Eerlijk proces

Wanneer een raadsheer, die bij beschikking van de voorzitter is aangewezen om een andere raadsheer te 
vervangen die wettig verhinderd is om de uitspraak bij te wonen van het arrest van het hof van beroep 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de beklaagde tegen de beschikking van de raadkamer, die 
hem naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, kan de loutere aanwezigheid van die magistraat ter 
zitting op het ogenblik van de uitspraak geen gewettigde verdenking wekken aangaande de geschiktheid van 
het hof van beroep om op onpartijdige wijze uitspraak te doen, aangezien hij niet heeft deelgenomen aan het 
beraad van het arrest; uit die omstandigheid alleen kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht 
heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M..~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling van het 
rechtscollege - Uitspraak van het arrest - Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die 
tijdens de verwijzing deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

8 juni 1999P.97.1104.N AC nr. ...

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en 
voorrang op de minder gunstige bepalingen van het interne recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6, § 3.c - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - 
Voorrang

Het recht van een beklaagde om zich, op verzet, te verdedigen met de bijstand van een raadsman naar zijn 
keuze, houdt in dat de strafrechter, niettegenstaande de aan de beklaagde opgelegde verplichting om 
persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn cliënt te vertegenwoordigen, ook al toont deze niet 
aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6, § 3.c - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Recht op bijstand 
van een raadsman naar keuze - Procedure op verzet - Vertegenwoordiging door de raadsman - Verplichting persoonlijk te 
verschijnen

- Art. 14.3.d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 185, § 2 Wetboek van Strafvordering

3 juni 1999C.98.0081.F AC nr. ...

Wanneer de geestelijke overheid een bedienaar van de eredienst zijn taak heeft ontnomen, is de rechter niet, 
zelfs niet in kort geding, bevoegd om op grond van de rechten van de mens of het recht van verdediging te 
bevelen dat de betrokkene zijn pastorale taak verder zou vervullen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Bedienaar van de eredienst - Afzetting 
door de geestelijke overheid - Toetsing door de rechter

- Art. 21 Grondwet 1994
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2 juni 1999P.99.0023.F AC nr. ...

Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de 
rechtbank de datum van de uitspraak van het vonnis heeft vastgesteld op een buitengewone zitting, daags 
voor de verjaring van de strafvordering, aangezien de rechter op die datum nog de mogelijkheid had om eiser 
vrij te spreken of hem te veroordelen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Miskenning

Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat het openbaar 
ministerie tijdens het onderzoek, dat aan het verstekvonnis is voorafgegaan, een strafdossier heeft neergelegd 
zonder eiser daarvan op de hoogte te brengen of het hem vooraf ter inzage voor te leggen, daar eiser ten 
gevolge van zijn verzet alle gelegenheid heeft gehad om zijn verweermiddelen in verband met die stukken voor 
te dragen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Miskenning

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

1 juni 1999P.99.0547.N AC nr. ...

De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken 
is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechter - Rechter die zich voor de opening van het 
debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om de zaak te beslechten

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 mei 1999P.99.0517.N AC nr. ...

Om uit te maken of een administratieve sanctie inzake belastingen een strafsanctie is in de zin van artikel 6 
EVRM en 14 IVBPR moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid elke belastingplichtige en niet slechts een 
bepaalde groep met een particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan 
een sanctie stelt, niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt 
te straffen om de herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, stoelt op een norm met een 
algemeen karakter, waarvan het oogmerk terzelfdertijd preventief en repressief is en of ze zeer zwaar is gelet 
op het bedrag ervan.~ Indien na afweging van al deze elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten de 
doorslag geven moet de administratieve sanctie inzake belastingen beschouwd worden als een strafsanctie in 
de zin van de vermelde verdragsbepalingen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 mei 1999P.98.0883.N AC nr. ...

Onder folteringen of onmenselijke handelingen in de zin van artikel  3 EVRM worden die handelingen 
begrepen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard wordt 
toegepast met het oog bijvoorbeeld op het bekomen van informatie of bekentenissen van het slachtoffer, de 
bestraffing van het slachtoffer of het onder druk zetten of intimideren van het slachtoffer; vernederende 
behandelingen zijn handelingen die diegenen die eraan worden onderworpen, in zijn ogen of in de ogen van 
derden krenken of in zijn menselijke waardigheid aantasten.~  Waar elke strafrechtelijke veroordeling 
vernederend kan zijn, vereist artikel   3 EVRM evenwel dat het verboden vernederende aspect van de straf 
afhangt van het geheel der omstandigheden, inzonderheid de aard, de context en de uitvoeringsmodaliteiten 
van de straf en dat, bovendien, de vernedering een minimum van zwaarwichtigheid moet hebben.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Folteringen of onmenselijke handelingen - Vernederende behandelingen

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 mei 1999D.98.0044.N AC nr. ...

Artikel 6.3,b. E.V.R.M. is in beginsel niet toepasselijk in een tuchtprocedure waarin de schorsing wordt 
uitgesproken wegens deontologische fouten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Voorbereiding van de verdediging - Tuchtzaken - 
Toepasselijkheid

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat het vonnis op verzet van de beklaagde door dezelfde rechters is gewezen als 
het verstekvonnis, valt niet af te leiden dat het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een 
onafhankelijke en opartijdige rechterlijke instantie.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de rechtszitting te 
horen; noch de artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch artikel  14.1 I.V.B.P.R., noch het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om een getuige à décharge onder 
eed te horen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling 
door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Strafzaken - Getuige - Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - 
Beoordeling door de rechter

- Art. 14, §§ 1 en 3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

28 april 1999P.98.0936.F AC nr. ...

Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft geen betrekking op het openbaar 
ministerie. Miskenning van het recht van verdediging, met name de partijdigheid van een rechter, kan niet 
worden afgeleid uit het feit dat die rechter geoordeeld heeft dat een door een parketmagistraat ondertekende 
brief van meet af aan een namaking bleek te zijn, aangezien de aangeklaagde onwettigheid niet te wijten is 
aan de rechter zelf maar aan een magistraat van het openbaar ministerie.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Openbaar ministerie

28 april 1999P.99.0315.F AC nr. ...

Art. 6.3 E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten, die een verdachte naar het vonnisgerecht verwijzen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Onderzoeksgerecht

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

Het arrest waarbij het hof van assisen beslist om de aanvullende, door de verdediging voorgelegde vragen niet 
aan de jury stellen, dwingt de beschuldigde niet om zich schuldig te verklaren aan de aan de jury voorgelegde 
feiten, en kan niet leiden tot een oneerlijk proces of een miskenning van het vermoeden van onschuld, 
aangezien die beslissing wordt genomen na het debat op tegenspraak.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Aan de jury te stellen vragen - Debat op tegenspraak - 
Verwerping - Eerlijk proces

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Hof van assisen - Aan de jury te stellen vragen - Debat op tegenspraak - 
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Verwerping - Vermoeden van onschuld

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk proces worden 
miskend door de omstandigheid alleen dat, naar aanleiding van de tussenvordering van de beschuldigde voor 
het hof van assisen betreffende uit het debat te weren stukken, de inhoud van die stukken besproken is in 
aanwezigheid van de gezworenen, wanneer die uit het debat geweerde stukken na het tussenarrest niet 
opnieuw in het debat zijn gebracht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Tussenvordering - Aanwezigheid van de gezworenen

27 april 1999P.97.0860.N AC nr. ...

Aan de beklaagde komt geen onbeperkte recht toe om het oproepen van getuigen voor het gerecht te 
bekomen;  het staat de rechter te antwoorden op een door de beklaagde gedane verzoek om een getuige te 
horen en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Oproeping - Verzoek van de beklaagde - Grenzen - 
Taak van de rechter

Het bewijs tegen een beklaagde mag in geen geval uitsluitend of in doorslaggevende mate stoelen op een 
anonieme verklaring.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Anonieme getuige - Bewijswaarde

Het gebruik van een getuigenis afgelegd tijdens het vooronderzoek schendt op zich het recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces en op het laten ondervragen van getuigen niet, voor zover zijn recht van verdediging 
wordt geëerbiedigd;  dit is het geval wanneer de beklaagde voldoende de gelegenheid heeft gekregen om de 
getuigenis te betwisten en de getuige te ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de getuigenis afgelegd wordt, 
hetzij op een later tijdstip;  de omstandigheid dat deze getuige, op het ogenblik van de behandeling van de 
zaak ten gronde niet meer aan te treffen is en dan ook niet ter rechtszitting kan worden verhoord, levert op 
zich evenmin een schending op van het recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk proces.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Getuigen - Ondervraging tijdens het vooronderzoek - 
Onderzoek ter rechtszitting - Afwezigheid van de getuige

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Ondervraging tijdens het vooronderzoek - 
Onderzoek ter rechtszitting - Afwezigheid van de getuige

- Artt. 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

In principe moet, wanneer het verhoor van een getuige noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid, 
die getuige ter rechtszitting worden ondervraagd ten einde het recht op tegenspraak te verzekeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Getuigen - Recht op tegenspraak

Van het ondervragen van een getuige ter rechtszitting, op een door de beklaagde gedane verzoek, kan bij 
uitzondering worden afgeweken wanneer het noodzakelijk is om de anonimiteit van een vertrouwenspersoon 
van de politie die zelf geen politiebeambte is, te bewaren ten einde hem en zijn familie te beschermen - wat 
impliceert dat omtrent deze persoon geen informatie wordt verstrekt - of om in de toekomst nog op hem 
beroep te kunnen doen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen - Anonieme getuige - Oproeping - Verzoek van de 
beklaagde - Afwijzing

20 april 1999P.99.0521.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die oordeelt dat, wanneer ter rechtszitting van het hof 
van assisen een beschuldigde aangehouden en andere medebeschuldigden in voorlopige vrijheid verschijnen, 
het verschil in voorlopige hechtenistoestand niet van aard is om het vermoeden dat de aangehouden 
verdachte onschuldig is aan te tasten en hem evenmin de mogelijkheid ontneemt van een eerlijk proces en 
een objectieve beoordeling door de jury.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Schending

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Schending

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
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vrijheden

14 april 1999P.99.0483.F AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, met name het rechtscollege dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of grieven, waarin de schending 
wordt aangevoerd van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, binnen een redelijke termijn, door 
een onpartijdige rechterlijke instantie, gesteld dat zij gegrond zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht in 
de weg staan.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Beoordeling - Voorlopige hechtenis - Voorlopige 
invrijheidstelling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Bevoegdheid

31 maart 1999P.99.0286.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, in het kader van de hem bij artikel   268 
Sv.  verleende bevoegdheden, bij gebrek aan verzet of bezwaar van de beschuldigde of diens raadsman, voor 
het sluiten van het debat een ontwerp van vragenlijst aan de juryleden overhandigd heeft, kan geen schending 
van artikel   6 E.V.R.M. worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Hof van assisen - 
Behandeling ter zitting - Discretionaire macht van de voorzitter - Aan de jury overhandigd ontwerp van vragen

24 maart 1999P.99.0378.F AC nr. ...

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stellen vanaf het tijdstip waarop de 
handhaving van de hechtenis onredelijk wordt; de redelijkheid van de handhaving van de hechtenis moet niet 
in abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak worden beoordeeld.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de 
rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het onderzoeksgerecht beslissen dat de hechtenis de duur 
van de redelijke termijn niet heeft overschreden, door rekening te houden met strafbare feiten die niet in de 
telastlegging zijn opgenomen maar wel in de stukken van het onderzoek vermeld worden en waarvoor tal van 
lopende onderzoeksopdrachten de verdachte zouden kunnen betreffen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Andere strafbare feiten

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 maart 1999P.98.0861.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appelrechters, geadiëerd ingevolge het 
verzet van eiser, eiser het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman om reden dat 
de door eiser ingeroepen vrees om aangehouden te worden geen onmogelijkheid van persoonlijke verschijning 
voor gevolg heeft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - 
Verzet - Beklaagde - Weigering tot vertegenwoordiging - Schending van het Verdrag

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6, § 3.c - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze - 
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot vertegenwoordiging - Schending 
van het Verdrag

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 185 Wetboek van Strafvordering
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9 maart 1999P.98.1018.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

Ontvankelijk is de voorziening van de beklaagde tegen de rechterlijke beslissing die hem veroordeelt tot een 
vrijheidstraf en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, alhoewel hij zich niet als gevangene is komen 
aanmelden ter uitvoering van die beslissing, omdat dit hem zou verplichten zichzelf dan reeds de 
vrijheidsbeneming op te leggen die uit die bestreden beslissing voortvloeit, hoewel ze pas definitief wordt door 
de uitspraak over de voorziening of het verstrijken van de termijn van voorziening en hem zodoende, met 
schending van artikel 6.1 E.V.R.M., een last zou opleggen die onevenredig zijn recht van toegang tot de 
bevoegde rechter belemmert.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - Strafzaken - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Vereiste effectieve hechtenis - Evenredigheid

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

3 maart 1999P.98.1042.F AC nr. ...

De omschrijving kan alleen op regelmatige wijze worden gewijzigd als er aan twee voorwaarden wordt 
voldaan, nl. als de door de rechter in aanmerking genomen feiten dezelfde feiten zijn als die, waarop de 
vervolging gegrond is en als de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren tegen de nieuwe 
omschrijving; dit is het geval, wanneer de burgerlijke partij een conclusie heeft neergelegd, waarin zij een 
dergelijke wijziging van de telastlegging heeft gevorderd, en de beklaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te dragen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Omschrijving - Wijziging - Voorwaarden - Burgerlijke partij - 
Conclusie - Beklaagde - Voorbereiding van zijn verdediging - Nodige tijd en faciliteiten

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 februari 1999P.99.0224.F AC nr. ...

Noch artikel  5.4 E.V.R.M., noch artikel  56, § 1, tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeksgerecht ertoe om, 
wanneer het, bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van 
de getuige, uit het debat te weren.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - 
Getuigenis - Beoordeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld, dat is neergelegd in artikel  6.2 E.V.R.M., wordt niet miskend door het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevestigen, gewag maakt van aanwijzingen, niet 
van bewijzen van schuld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van 
schuld - Bewijzen van schuld - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 februari 1999P.98.1137.F AC nr. ...

De duur van een beraadslaging geeft op zichzelf geen aanwijzing van overschrijding van de redelijke termijn.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beraadslaging - Duur

3 februari 1999P.98.0985.F AC nr. ...
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Miskenning van het recht van verdediging en schending van artikel  6 E.V.R.M.  kunnen niet worden afgeleid 
uit de omstandigheid alleen dat de rechter zijn beslissing grondt op een getuigenis zonder rekening te houden 
met andere gegevens van het dossier, wanneer de beklaagde zijn middelen vrijelijk heeft kunnen voordragen 
over alle gegevens van dat dossier.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Getuigenis - Andere gegevens - Beoordeling door de rechter

29 januari 1999C.97.0195.N AC nr. ...

De inmenging van het openbaar gezag in het recht op eerbiediging van het privé-leven en het huis is niet 
alleen toegelaten ter vrijwaring van fundamentele rechten maar kan ook strekken tot vrijwaring van 
individuele rechten en vrijheden, ook al zouden die niet van fundamentele aard zijn.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Inmenging van het openbaar gezag

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het huis is geen absoluut recht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.1 - Eerbiediging van het privé-leven

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

27 januari 1999P.98.0759.F AC nr. ...

De rechter oordeelt, mits eerbiediging van het recht van verdediging, of de voeging van de zaken al dan niet 
moet worden bevolen in het belang van een goede rechtsbedeling; uit de enige omstandigheid dat hij die 
voeging niet beveelt, kan niet worden afgeleid dat artikel  6.1 E.V.R.M. is geschonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Feitenrechter - Vordering tot voeging van rechtsplegingen - Weigering

20 januari 1999P.98.0817.F AC nr. ...

Miskenning van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het 
openbaar ministerie naast de rechter zou hebben plaatsgenomen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Openbaar ministerie - Zittingzaal - Plaats

14 januari 1999F.98.0047.F AC nr. ...

Art. 6.1, E.V.R.M. is niet van toepassing op geschillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij 
de rechtspleging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een sanctie die voortvloeit uit een strafvervolging in 
de zin van die bepaling.

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

13 januari 1999P.98.0412.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F,AC, 1999, nr.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Douane en accijnzen - Burgerlijke 
rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen 
inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken 
rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen 
verkregen met miskenning van het recht van verdediging

Voor de rechtsvordering tot invordering van de ontdoken rechten mag het bestuur geen voordeel halen uit 
inlichtingen die, naar aanleiding van een onderzoek dat tot strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging, en meer bepaald van het recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Douane en accijnzen - Burgerlijke 
rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen 
inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen verkregen met miskenning van het recht van verdediging

- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Verdrag rechten van de mens - Art. 10 - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken 
rechten - Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te werken - Inlichtingen 
verkregen met miskenning van het recht van verdediging
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- Artt. 6.1, 6.2 en 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 januari 1999P.98.1062.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van het vonnisgerecht niet regelmatig met redenen omkleed 
zou zijn, kan geen schending van artikel  6 E.V.R.M. worden afgeleid.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Begrip - Strafzaken - Vonnisgerecht - 
Beslissing - Motivering

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 januari 1999P.98.1204.N AC nr. ...

De behandeling van een zaak is niet meer eerlijk in de zin van artikel 6 E.V.R.M. wanneer de rechter de 
schuldigverklaring van een beklaagde uitsluitend of op beslissende wijze laat steunen op de verklaring van een 
getuige die buiten de aanwezigheid van de beklaagde of diens raadsman werd ondervraagd, en die zij op geen 
enkel ogenblik zelf hebben kunnen ondervragen om de geloofwaardigheid van diens verklaring te controleren 
of twijfel eraan te doen gelden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Getuigen - Getuigenis van 
doorslaggevend belang - Ondervraging door de verdediging - Onmogelijkheid

17 december 1998C.97.0259.N AC nr. ...

De bij artikel 1016bis Ger.W.  bedoelde vaststelling van overspel is op zichzelf geen schending op eerbiediging 
van het privé-leven, ook niet wanneer die vaststelling betrekking heeft op het overspel van een echtgenoot 
met iemand van hetzelfde geslacht;  dergelijke vaststelling geschiedt immers op grond van een wet en ter 
bescherming van de rechten van de echtgenoot.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Eerbiediging van het privé-leven - Inmenging van het openbaar gezag - 
Echtscheiding - Overspel - Buitenechtelijke betrekkingen - Persoon van zelfde geslacht - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder

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

- Art. 1016bis Gerechtelijk Wetboek

8 december 1998P.97.1102.N AC nr. ...

Miskent het vermoeden dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd onschuldig wordt geacht 
totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt, de rechter die reeds voor de behandeling van de zaak zijn 
mening over de handelwijze van de beklaagde heeft gevormd, wat te dezen blijkt uit de vermelding dat het 
herhaald uitstel van de zaak was bedoeld om de beklaagde tot betere inzichten te brengen, doch tevergeefs.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - rechtszitting - Uitstel van de zaak - Doel van het 
uitstel

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

8 december 1998P.98.1375.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter beslist soeverein wie hij als deskundige benoemt; uit de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter een neuropsychiater gelast met het geestesonderzoek van de verdachte terwijl dezelfde 
deskundige voordien op verzoek van de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer aanwezig was op de plaats 
waar het slachtoffer werd aangetroffen kan geen miskenning van eisers recht van verdediging noch schending 
van artikel  6.1 E.V.R.M. worden afgeleid.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling - Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Deskundige - 
Twee opdrachten

3 december 1998C.97.0200.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 3 dec. 1998, AR C.97.0200.F, Bull. en Pas., I, 1998, nr ...~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Rechterlijk gewijsde - Gezag van gewijsde - Strafzaken - 
Tegenstelbaar aan derden
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Het gezag van het strafrechterlijk gewijsde belet niet dat de verzekeraar van de veroordeelde die bedragen 
heeft uitgekeerd aan de slachtoffers van het ongeval, tijdens een burgerlijk proces achteraf, de mogelijkheid 
heeft om de tijdens het strafproces verkregen gegevens te betwisten; die regel vloeit voort uit artikel  4 V.T. 
Sv. en niet uit artikel  6.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Draagwijdte - Rechterlijk gewijsde - Gezag van gewijsde - 
Strafzaken

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

De partijen hebben recht gehad op een eerlijk proces wanneer zij voor de vonnisgerechten vrij het 
deskundigenverslag hebben kunnen tegenspreken dat het O.M. tegen hen aanvoert, en zo nodig een 
aanvullend deskundigenonderzoek of de aanwijzing van een college van deskundigen hebben kunnen vragen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Eerlijk proces - Geneeskundig deskundigenonderzoek - 
Tegensprekelijk karakter

19 november 1998P.98.1420.F AC nr. ...

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1 E.V.R.M. en 14, §1, I.V.B.P.R., geen grond tot wraking opleveren.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Schending - Rechtspleging - 
Wraking

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

13 oktober 1998P.96.1146.N AC nr. ...

Bij de beoordeling van een vraag tot opschorting mag de rechter alle gegevens eigen aan de persoon van de 
beklaagde in acht nemen maar mag hij in zijn oordeel geen strafbare feiten betrekken waarvoor de schuld van 
de beklaagde niet onherroepelijk vaststaat.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Draagwijdte - Vermoeden van onschuld - Beoordeling - Opschorting - 
Strafbare feiten

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

6 oktober 1998P.98.1228.F AC nr. ...

Aangezien de wet een limitatieve opsomming geeft van de wrakingsgronden, kan een schending van artikel   
6.3 E.V.R.M.  en van artikel  14.3 I.V.B.P.R. niet worden aangevoerd in een verzoek tot wraking.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Wraking - Grondslag

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

29 september 1998P.98.1133.F AC nr. ...

Alleen uit de vaststelling dat de beklaagde geen bijstand van een tolk heeft gekregen voor de 
onderzoeksrechter, waaraan hij dat niet formeel had gevraagd, ook al had hij dat wel gedaan tijdens een 
verhoor door de politie, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van verdediging of zijn rechten van de mens 
zijn geschonden, nu hij zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep een dergelijke bijstand heeft 
genoten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Onderzoeksrechter - Verhoor van de verdachte - Geen tolk

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 september 1998D.97.0002.N AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat de schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. niet bij wege van wraking kan worden aangevoerd.~
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Schending - Wraking - Redenen - Rechtspleging

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut procureur des Konings bij de uitspraak van het vonnis door de 
eerste rechter, dat alleen beslist op civielrechtelijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis in hoger beroep 
wijst, vroeger geen kennis genomen van de zaak.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Vroeger uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt - Substituut - Aanwezigheid bij de uitspraak - Civielrechtelijk

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

3 september 1998D.97.0016.N AC nr. ...

Een gebrek aan onpartijdigheid kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de bestreden 
beslissing, voor de bepaling van de op te leggen sanctie, verwijst naar een vorige beslissing die mede gewezen 
werd door een rechter die zowel de bestreden beslissing heeft gewezen als de beslissing waarnaar verwezen 
wordt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Opleggen van een sanctie - 
Vorige beslissing gewezen

3 september 1998D.97.0028.N AC nr. ...

De artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. zijn niet toepasselijk in tuchtzaken.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafbaar feit - Legaliteit - Tuchtzaken - Toepasselijkheid

De grief dat de straf evenredig moet zijn met de zwaarte van de feiten is vreemd aan de artikelen 6.1 en 14 
E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Straf - Evenredigheid - Tuchtzaken - Toepasselijkheid

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Straf - Evenredigheid - Tuchtzaken - Toepasselijkheid

3 september 1998D.97.0034.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een geneesheer door de raad van beroep van de Orde der geneesheren een tuchtsanctie 
wordt opgelegd moet in het openbaar worden uitgesproken, tenzij de geneesheer, in zijn belang, vrijwillig en 
ondubbelzinning van de openbaarheid afstand doet.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Beslissing - Uitspraak - Openbaarheid - Afstand

24 augustus 1998P.98.1006.N AC nr. ...

Aan de vereiste dat een strafbepaling de strafbaar gestelde gedraging op voldoende precieze wijze omschrijft 
is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten 
en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving ervan wordt overgelaten aan de rechter.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Omschrijving strafbare gedraging - Vereiste

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

24 augustus 1998P.98.1007.N AC nr. ...

Het recht van de beklaagde op een eerlijk proces impliceert dat hij vrij kiest op welke wijze hij voor de rechter 
zijn onschuld wil staande houden;  het houdt evenwel niet in dat hij om zijn misdrijven verborgen te houden 
strafbare feiten mag plegen, noch dat de strafrechter geen rekening mag houden, voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, met de wijze waarop hij gepoogd heeft zijn misdrijven voor de politie-
overheid verborgen te houden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Wijze waarop de beklaagde onschuld staande 
houdt - Verborgen houden van de gepleegde misdrijven door nieuwe strafbare feiten - Geestesgesteldheid van de beklaagde
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10 augustus 1998P.98.1092.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat in de loop van een regelmatig gevoerd onderzoek een bepaalde verrichting 
met een ongewone vertraging is uitgevoerd, valt niet af te leiden dat de in artikel  5.3 E.V.R.M. bedoelde 
redelijke termijn is overschreden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid gesteld te worden

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

27 juli 1998P.98.0850.F AC nr. ...

Ofschoon de Belgische wetgeving niet voorziet in de verschijning van de vreemdeling voor de raadkamer die 
het buitenlandse bevel uitvoerbaar moet verklaren, kent zij hem evenwel de mogelijkheid toe om hoger 
beroep in te stellen, waarvan de modaliteiten geregeld worden bij artikel   135 Sv.;  schending van artikel   5.4 
E.V.R.M.  kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat voornoemd hoger beroep, op straffe van verval, 
moet worden ingediend binnen vierentwintig uren na de betekening van de beschikking.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Vreemdeling - Uitlevering - Door de vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding - Beschikking van de raadkamer waarbij het bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard - Beroep

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1998P.97.0281.N AC nr. ...

Afgezien ervan dat het voorstel door de administratie van een transactie geen daad van vervolging zou zijn, 
mogen de appelrechters wel met het feit dat dergelijk voorstel werd gedaan rekening houden om de redelijke 
termijn te beoordelen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Douane en accijnzen - Voorstel tot transactie - Relevantie

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 juni 1998P.98.0489.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, dat mede is gewezen door een raadsheer die vroeger als rechter in de 
rechtbank van eerste aanleg in de zaak uitspraak heeft gedaan, biedt niet de vereiste waarborgen van 
onpartijdigheid en is, bijgevolg, nietig.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling van de 
zetel - Raadsheer die vroeger van de zaak heeft kennisgenomen - Magistraat die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan

22 juni 1998C.96.0249.N AC nr. ...

Uit de niet op de inventaris van de processtukken vermelde brief van de Minister van Justitie gericht aan de 
eerste voorzitter van het Hof van Beroep, luidende als volgt: "Ingesloten laat ik u kopie geworden van het 
schrijven dat ik mocht ontvangen van (verweerder), waarin hij melding maakt van een bewarend beslag op een 
landbouwbedrijf. Ik hou eraan U dit schrijven over te maken. U zult oordelen en mij desgevallend informeren" 
en het eveneens niet-geïnventariseerde antwoord van die eerste voorzitter, dat luidt als volgt: "Mijnheer de 
Minister, ik nam kennis van Uw geëerd schrijven (...). Onderhavige betwisting (tussen drie broers) staat thans 
voor pleidooi (...) en zal, behoudens verzoek tot uitstel vanwege partijen, behandeld worden. Wat het 
bewarend beslag betreft, zulks is uiteraard, nu de voorlopige tenuitvoerlegging in het bestreden vonnis 
toegestaan was, een aangelegendheid tussen partijen. (...)" alleen volgt niet dat de uitvoerende macht zich 
heeft ingemengd in de rechterlijke macht, noch dat de brief van de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de appèlrechter niet onafhankelijk was of dat hij vooringenomen was, noch 
dat het recht van verdediging van de eisers is miskend.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdige rechter - Brief minister van Justitie - Hangend geding

17 juni 1998P.98.0567.F AC nr. ...

De wetsbepaling die de verdachte niet elk daadwerkelijk rechtsmiddel ontneemt, maar hem het recht om dat 
rechtsmiddel aan te wenden na de eindbeslissing toekent, doet geen afbreuk aan de rechten die de verdachte 
geniet op grond van artikel 6 E.V.R.M. en doet evenmin afbreuk aan zijn recht van verdediging.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Voorbarig rechtsmiddel vóór de eindbeslissing

15 mei 1998C.97.0027.F AC nr. ...
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De wet die de organisator van een loodsdienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, schendt artikel   1 Eerste 
aanvullend protocol bij het E.V.R.M.  waarin het recht op ongestoord genot van de eigendom wordt 
gewaarborgd, in zoverre zij betrekking heeft op feiten van vòòr haar bekendmaking en inwerkingtreding.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Eerste aanvullend protocol - Artikel 1 - Ongestoord genot van de eigendom - 
Loodsen van zeevaartuigen - Aansprakelijkheid - Herstelplicht

- Art. 3bis Wet 30 aug. 1988

13 mei 1998P.98.0077.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat de in artikel  6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, kan het 
vonnisgerecht niet afleiden dat de strafvordering niet ontvankelijk is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Ontvankelijkheid van de 
strafvordering

13 mei 1998P.98.0149.F AC nr. ...

Wanneer de rechter beslist dat de verschillende, aan de beklaagde ten laste gelegde feiten eerder een 
collectief misdrijf door eenheid van opzet dan een materiële samenloop van misdrijven vormen, moet hij de 
beklaagde daar niet vooraf kennis van geven, aangezien die beslissing geen wijziging van de omschrijving 
inhoudt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafzaken - Strafvordering - Meerdere feiten - Eenheid van opzet - 
Wijziging van de omschrijving

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 182 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

22 april 1998P.98.0207.F AC nr. ...

De ondervraging van een getuige na de pleidooien van de verdediging, krachtens de discretionaire macht van 
de voorzitter van het hof van assisen, leidt niet tot nietigheid van de procedure, als de partijen de aldus in het 
debat gebrachte gegevens naderhand vrijelijk hebben kunnen tegenspreken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Hof van assisen - Ondervraging van een getuige na de pleidooien - 
Wettigheid

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Alleen het feit dat de onderzoeksrechter die oorspronkelijk van de zaak heeft kennisgenomen voorheen 
raadsman van één van de beklaagden is geweest, belet de kamer van inbeschuldigingstelling niet de zaak naar 
het hof van assisen te verwijzen, nu zij oordeelt dat de onpartijdigheid van de rechter te dezen niet in twijfel 
kan worden getrokken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter - Voorheen raadsman 
van een medebeklaagde

21 april 1998P.96.0727.N AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld impliceert dat een beklaagde niet het bewijs moet leveren van de werkelijkheid 
van een door hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond die niet van alle geloofwaardigheid is ontbloot.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Rechtvaardigingsgrond - Bewijslast

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 71 Strafwetboek

21 april 1998P.96.1470.N AC nr. ...
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Zo een dienstreglement, dat op de gebruikelijke wijze wordt bekendgemaakt, beperkingen oplegt aan het 
recht op eerbiediging van het privé-leven van militairen inherent aan de opdracht, organisatie en werking van 
een krijgsmacht, dan beantwoordt deze afwijking aan de toegestane afwijking in artikel 8.2 EVRM, nu de 
artikelen 5 en en volgende, onder meer artikel 9, 2°, van de wet van 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de Krijgsmacht, welke bepalingen voldoende toegankelijk en precies zijn, de militairen 
enerzijds dezelfde rechten toekennen als de Belgische burgers doch anderzijds hen opleggen onder alle 
omstandigheden nauwgezet alle dienstverplichtingen te vervullen die hun worden opgelegd door de 
Grondwet, door de wets- en verordeningsbepalingen alsook door de reglementen, onderrichtingen en bevelen 
die op de krijgsmacht toepassing vinden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging van het privé-leven - Beperking - Militair - Kazerne - 
Slaapkamer - Zoeking - Dienstreglement - Geldigheid

- Artt. 5 e.v. Wet 14 jan. 1975

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

8 april 1998P.97.1692.F AC nr. ...

Noch het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging oplegt, noch artikel  6.3 
E.V.R.M. ontzeggen de feitenrechter het recht om over het verhoor van een getuige te beslissen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Verzoek tot verhoor van een getuige - Beoordeling door de rechter

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die alleen betrekking hebben op de rechtscolleges die ofwel over 
burgerlijke rechten en verplichtingen ofwel over de gegrondheid van een strafvervolging uitspraak doen, zijn, 
in beginsel, niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het uitspraak doet over een verzoek tot 
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Strafzaken - Gewettigde 
verdenking - Toepassing

12 maart 1998D.97.0003.N AC nr. ...

Het Hof vermag na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat 
de commissie van beroep van het Instituut der Accountants een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd 
en aldus heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

10 maart 1998P.96.0691.N AC nr. ...

Wanneer een wet na het tijdstip van de ten laste gelegde feiten de verjaringstermijn verlengt, heeft zij niet tot 
gevolg de op de datum van het misdrijf toepasselijke straf te verzwaren, noch een handelen of nalaten te 
straffen dat niet strafbaar was ten tijde van het handelen of nalaten.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Nieuw strafbaar feit en strafverzwaring - Verlenging verjaringstermijn 
strafvordering - Onmiddellijke toepassing

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 maart 1998P.98.0131.F AC nr. ...

Alleen uit het feit dat de bij artikel  473 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheid een objectieve verzwarende 
of reële omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, die geldt voor allen die aan de diefstal deelgenomen hebben, 
en geen subjectieve verzwarende omstandigheid is, kan geen schending van artikel  6.1 E.V.R.M. worden 
afgeleid.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Diefstal - Objectieve verzwarende omstandigheden - Verscheidene daders

- Art. 473 Strafwetboek

18 februari 1998P.97.1402.F AC nr. ...

De vonnisgerechten dienen in het licht van de gegevens van elke zaak te oordelen of de zaak binnen een 
redelijke termijn is behandeld en, zo niet, moeten zij de mogelijke gevolgen daarvan vaststellen.~
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten

17 februari 1998P.96.0963.N AC nr. ...

De vaststelling dat de redelijke termijn al dan niet is overschreden is bepalend voor wat de aan de beklaagde 
op te leggen straf betreft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Vaststelling - Invloed - Straf

22 januari 1998C.95.0402.N AC nr. ...

Artikel 6 E.V.R.M. wordt niet geschonden doordat de rechtsmiddelen van de onteigende wiens goed volgens 
de overheid dringend moet onteigend worden, in de eerste fase van de procedure meer beperkt zijn dan die 
van de onteigenaar, ongeacht of de beoordeling van de hoogdringendheid door de onteigenaar al dan niet als 
juist wordt bevonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure - Hoger beroep - 
Onteigende - Beperking - Verenigbaarheid

- Artt. 7 en 8 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

Wanneer uit het verzoek van de verweerder een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in 
verband met een mogelijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door een 
in een middel als geschonden aangewezen wetsbepaling, blijkt dat beide conflicten met elkaar verbonden zijn 
en dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, in de stelling van de verweerder, slechts aanwezig is in 
zoverre het E.V.R.M. door die wetsbepaling geschonden is, gaat het Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verzoek van de verweerder - Hof 
van Cassatie - In het middel als geschonden aangewezen wetsbepaling - Conflict met het E.V.R.M. - Conflict met de 
Grondwet (artikelen 10 en 11) - Verband - Verplichting voor het Hof

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

Miskenning van het recht van verdediging of schending van artikel  6.1 E.V.R.M.  valt niet uitsluitend af te 
leiden uit het feit dat de verdachte nooit door de onderzoeksrechter is verhoord.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Geen verhoor door de onderzoeksrechter

13 januari 1998P.97.1534.N AC nr. ...

Miskent het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging, de rechter die uit de debatten weert een 
wegens schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, Taalwet gerechtszaken, nietig proces-verbaal waarnaar een 
beklaagde voor zijn verdediging verwijst.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Eerlijke behandeling van de zaak - Inlichtingen ingeroepen 
voor de verdediging - Verwijzing naar nietig proces-verbaal - Proces-verbaal uit de debatten geweerd

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het strafbaar stellen door de wetgever van het opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen 
beantwoordt aan het begrip wet in de zin van artikel  8.2 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Eerbiediging van het privé-leven - Seksualiteitsbeleving - Inmenging van het 
openbaar gezag - Bij de wet voorzien

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Sadomasochistische praktijken die gepleegd worden ten aanzien van een persoon die er op wettige wijze mee 
instemt, en niet van aard zijn de gezondheid van degene aan wie ze worden toegebracht aan te tasten, 
moeten worden geacht te behoren tot het privé-leven, waarvan de eerbiediging moet leiden tot uitsluiting van 
straf ook al zijn de bestanddelen van het wanbedrijf opzettelijke verwondingen of slagen verenigd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Eerbiediging van het privé-leven - Opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen - Sadomasochisme - Strafuitsluiting

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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6 januari 1998P.97.1574.N AC nr. ...

De beschuldigde kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie de miskenning van zijn recht op een eerlijk 
proces aanvoeren op grond van feiten die hij ter kennis had kunnen brengen van het hof van assisen en die het 
Hof van Cassatie niet bevoegd is te onderzoeken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Hof van assisen - Feiten niet ter kennis 
gebracht van het hof van assisen

30 december 1997P.97.1650.F AC nr. ...

Een verdachte, wiens hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de 
schending van artikel  5.4 E.V.R.M. noch de schending van zijn recht van verdediging aanvoeren op grond dat 
er in het dossier dat voor hem en zijn raadsman ter inzage is gelegd, een proces-verbaal zou ontbreken, nu uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer mondeling 
uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin dat hij verzocht heeft ofwel om die magistraat over het 
zogezegd ontbrekende proces-verbaal te ondervragen, ofwel om de zaak met het oog op de voeging en het 
onderzoek ervan te verdagen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - 
Proces-verbaal niet bij het dossier gevoegd

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 december 1997D.97.0015.N AC nr. ...

De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de Nationale Raad van de Orde van 
architecten, van vergoedingen van de leden van de raad van beroep, geput uit de bijdragen van alle leden van 
de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid niet verbonden zijn met de inhoud van de te 
wijzen beslissing en hierop geen invloed kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige verdenking doen ontstaan 
bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte onpartijdigheid van de raad van beroep bij de beoordeling 
van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging (Eerste zaak); hieraan staat niet in de weg dat de Nationale Raad 
ook als orgaan van de Orde in het geding optreedt. (Eerste en tweede zaak)

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Orde van architecten - Raad van beroep - Werking - Leden - 
Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Orde van architecten - Raad van beroep - Werking - Leden - 
Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

16 december 1997P.97.1405.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Uitlevering - Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende 
Macht - Voorziening bij de rechter

De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling dat door de vreemdeling is ingediend nadat hij definitief ter beschikking is gesteld 
van de Uitvoerende Macht, schendt artikel   5.4 E.V.R.M.  niet wanneer de vreemdeling in de loop van de 
exequaturprocedure over het recht heeft beschikt om voorziening te vragen bij de rechter.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Uitlevering - Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende 
Macht - Voorziening bij de rechter

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 december 1997C.96.0374.N AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een 
deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts een 
waarde van een inlichting hecht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Niet 
contradictoir karakter - Rechter - Debat op tegenspraak - Deskundigenverslag - Waarde van inlichting
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9 december 1997P.96.0448.N AC nr. ...

Conclusie adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 9 dec. 1997, volt. zitt., AR nr. P.96.0448.N, AC, 1997, nr.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp - Strafvervolging - Schending van de redelijke termijn - 
Verval van de strafvordering - Vermindering van de straf - Schuldigverklaring zonder straf

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist 
door artikel   14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in artikel   6.1 E.V.R.M.  bedoelde redelijke termijn is 
overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk of vervallen verklaren;  wanneer hij 
regelmatig vaststelt dat de schending van de verdragsbepalingen zo buitensporig is dat ook de minimumstraf 
zelfs met uitstel geen passend herstel zou vormen, kan hij volstaan met een schuldigverklaring.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 14.3, aanhef en onder c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te 
New-York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft;  aan deze vereiste is voldaan wanneer 
het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is - waarbij rekening mag worden gehouden met de 
bijzondere hoedanigheid of functie van deze personen - mogelijk is om op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

21 november 1997F.97.0048.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de geschillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij 
de rechtspleging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van een strafvordering 
uitgesproken straf in de zin van die bepaling.

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

5 november 1997P.97.0890.F AC nr. ...

Noch het recht van verdediging, noch de artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M.  en de artt.  14.1 en 14.3, a en b, 
I.V.B.P.R.  worden geschonden door het arrest dat, zonder de beklaagde op de hoogte te brengen, één of meer 
overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel van het misdrijf onopzettelijke 
slagen en verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde waarvan dat 
arrest geen enkele veroordeling uitspreekt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikelen 6.1 en 6.3, a en b - Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Overtredingen van het Wegverkeersreglement - Geen 
afzonderlijke strafvervolging

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

- Artt. 14.1 en 14.3, a en b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-
York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.1 en 6.3, a en b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

5 november 1997P.97.1344.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste 
beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle
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De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, nu die miskenning geen onherstelbaar gebrek is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste 
beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

24 oktober 1997D.96.0016.F AC nr. ...

De bepalingen van artikel  6.1, E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten, 
behalve als door de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in gedrang dreigt te 
komen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten

24 oktober 1997D.97.0006.F AC nr. ...

Het verzoek om de beslissing van de provinciale raad van de Orde van apothekers met gesloten deuren of in 
openbare rechtszitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is geen 
substantiële rechtsvorm; nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad 
verweten wordt in openbare rechtszitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt dat de apotheker dat 
bezwaar voor de raad van beroep heeft aangevoerd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Orde der apothekers - Provinciale raad - Openbaarheid van 
beslissing - Beoordelingsvrijheid van de apotheker

- Art. 24 KB nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers

Twijfel aangaande de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van 
apothekers kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de vervolgde 
apotheker neergelegde klacht zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke de provinciale raad beslist heeft om 
klachten samen te voegen en die apotheker voor een aanvullend onderzoek op te roepen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Tuchtzaken - Orde der apothekers - Provinciale raad - 
Klacht van een lid van de raad - Deelname van de klagende partij aan het onderzoek van de zaak

23 oktober 1997D.97.0018.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 
E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Tuchtstraf - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 92 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

20 oktober 1997D.96.0003.N AC nr. ...

Nu de kamers van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars onder meer uitspraak doen over de 
beroepen tegen de beslissingen genomen door de uitvoerende kamers in verband met de vraag of een 
aanvraag tot inschrijving al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten, doen zij in dergelijk geval uitspraak 
over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6, lid 1, E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vastgoedmakelaar - Weigering van inschrijving - Burgerlijk recht

Nu niet blijkt dat betrokkene ondubbelzinnig aan de openbaarheid van de behandeling van zijn verzoek tot 
inschrijving heeft verzaakt, schendt de beslissing van de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars, die niet op grond van een behandeling van de zaak in openbare rechtszitting werd 
genomen, artikel 6, lid 1, E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Openbare rechtszitting - 
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Vastgoedmakelaar - Weigering van inschrijving

2 oktober 1997C.94.0030.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 2 okt. 1997, A.R. nr. C.94.0030.N, AC, 1997, I, nr...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - 
Strafzaken - Gezag van gewijsde - Gelding ten opzichte van derden

De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering bestaande regel dat 
beslissingen op de strafvordering niet opnieuw ter sprake mogen gebracht worden ter gelegenheid van een 
burgerlijk proces moet gelezen worden in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en artikel 6.1 E.V.R.M.; het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat 
een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te 
betwisten in zoverre zij geen partij was in dat geding of er niet vrij haar belangen kon laten gelden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - 
Strafzaak - Gezag van gewijsde - Gelding ten opzichte van derden

1 oktober 1997P.96.0310.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. heeft, in de regel, alleen betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
vonnisgerechten, en niet op de rechtspleging die voor het hof van beroep wordt gevoerd om, met toepassing 
van artikel   445 Sv., een advies te krijgen over een aanvraag tot herziening.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Herziening - Advies en verwijzing tot herziening - Toepassing

1 oktober 1997P.97.0506.F AC nr. ...

De rechter beoordeelt in feite of de bij het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen 
poliomyelitis een noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin van artikel   8.2 
E.V.R.M.  is;  het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.2 - Verplichting tot inenting - Noodzakelijke maatregel tot bescherming van 
de gezondheid - Feitenrechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

1 oktober 1997P.97.0555.F AC nr. ...

Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld, in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., moet worden nagegaan 
of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld;  blijkt dat de beschuldigde of de beklaagde voor 
het vonnisgerecht de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het O.M.  tegen hem 
ingebrachte gegevens, dan kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak in de zin van het Verdrag.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak

29 september 1997F.96.0082.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ bij Cass., 29 sept. 1997, A.R. F.96.0082.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...~@@              
CCCC     CCC

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden - Belastingverhogingen - Beschuldiging in strafzaken - Gegrondheid - Eerlijk proces

19 september 1997C.96.0217.F AC nr. ...

De bepaling van artikel  8.1 E.V.R.M., luidens welke een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven 
en zijn gezinsleven, in zoverre zij in beginsel de Staat verbod oplegt zich te mengen in het privé-leven en in het 
gezinsleven van de individuen, stelt een norm die in de regel voldoende nauwkeurig en volledig is om directe 
werking te hebben; in zoverre die bepaling evenwel verplichtingen bevat in die zin dat de Staat, bij het bepalen 
van het stelsel van familiebanden, zoals dat van de rechten van de natuurlijke kinderen op de nalatenschap 
van hun overleden vader, zo moet handelen dat dezen een normaal gezinsleven kunnen leiden, is zij niet 
voldoende nauwkeurig en volledig om directe werking te hebben; in zoverre legt zij aan de Staat slechts een 
verplichting op om te handelen, die de wetgever moet nakomen, maar kan zij niet gelden als bron van 
subjectieve rechten en van verplichtingen voor particulieren.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 8.1 - Recht van een ieder op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn 
gezinsleven - Draagwijdte
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- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 september 1997C.96.0307.F AC nr. ...

De rechter die de door de echtgenoot tijdens een echtscheidingsgeding verschuldigde onderhoudsbijdrage 
vaststelt, kan de lasten die de echtgenoot heeft voor het levensonderhoud en de opvoeding van de door hem 
erkende kinderen die uit zijn relatie met een andere vrouw dan zijn echtgenote zijn geboren, niet weren op 
grond dat de behoeften van het wettige gezin primeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Artikel 14 - Eerbiediging van het gezinsleven - Op geboorte gebaseerd onderscheid - 
Echtscheidingsgeding - Uitkering tot levensonderhoud - Lasten van onderhoudsplichtige - Buiten het huwelijk geboren 
kinderen

- Artt. 8 en 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 213 Burgerlijk Wetboek

15 juli 1997P.97.0780.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, voor cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N (AC, 1997, nr ...)~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen - 
Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - Verweermogelijkheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen - 
Verklaring van de jury - Geen motivering

Het tegensprekelijk karakter van het verhoor van de anonieme getuigen en van de rechtspleging voor het hof 
van assisen, alsmede het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging worden in principe 
geëerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het gerechtelijk onderzoek, en 
mogelijkheden tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de rechtszittingen van het hof van assisen, 
geboden worden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen - 
Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat - Verweermogelijkheden

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de veroordeling uitsluitend of in beslissende mate op de verklaringen 
van anonieme getuigen is gesteund, en dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvordering geen eerlijk proces gekregen heeft in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen - 
Verklaring van de jury - Geen motivering

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor de arresten ter rechtszitting te vertalen ten behoeve van de beklaagden die de 
taal van de rechtspleging niet spreken;  het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de 
artikelen 6, 3, a en e, E.V.R.M.  en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R.  hebben betrekking op de debatten voor de 
vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het vonnis of van het arrest.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op bijstand van een tolk - Uitspraak van een arrest - 
Toepassingsgebied

- Art. 14.3, a en f Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 6.3, a en 6.3, e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

20 juni 1997C.96.0142.N AC nr. ...

De afkeuring in een uitspraak in hoger beroep, van een redenering gevolgd door de eerste rechter in een 
beroepen vonnis, is in beginsel geen blijk van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit de redenen van de 
appelrechter zou blijken dat hij vooringenomen of partijdig was bij het beoordelen van de zaak of althans de 
indruk kan wekken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

20 juni 1997D.97.0012.N AC nr. ...
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Noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de rechter of van de gelijkheid 
der wapens worden geschonden doordat de rechter weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als 
getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen, op grond dat de partij die het getuigenverhoor 
vraagt die verklaringen als zodanig niet betwist en die verklaringen blijven behoren tot het geheel van 
voorhanden zijnde gegevens die de rechter bij zijn beoordeling betrekt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechter - Wapengelijkheid - Rechterlijke tucht - 
Betrokkene - Verzoek tot bijkomend onderzoek - Ondervraging van getuigen - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid

4 juni 1997P.97.0686.F AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet over een voorlopige hechtenis, meer bepaald het vonnisgerecht dat uitspraak 
doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of de in artikel   6.1 
E.V.R.M.  bepaalde redelijke termijn bij de berechting van de zaak al dan niet in acht zal zijn genomen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling - Voorlopige hechtenis - Voorlopige 
invrijheidstelling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Bevoegdheid van het gerecht

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het arrest dat, zonder het beginsel van het vermoeden van onschuld te miskennen, vaststelt dat er ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan en de omstandigheden vermeldt die de hechtenis verantwoorden, gelet op 
de in artikel   16, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde criteria, is regelmatig met redenen omkleed en 
verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Beoordeling - Voorlopige hechtenis - Voorlopige 
invrijheidstelling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Motivering - Wettigheid

- Art. 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Om te oordelen of de in artikel  5.3 E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet overschreden is, moet de 
rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, inzonderheid over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling, zich plaatsen ten tijde van zijn beslissing.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de beoordeling - Voorlopige 
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van de gehechte beklaagde

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

23 mei 1997D.95.0024.N AC nr. ...

Noch het recht van verdediging noch artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de 
verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel vóór de rechtszitting van de Raad van beroep als 
op de rechtszitting te laten bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verdachte 
geneesheer - Recht op billijk proces

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verdachte 
geneesheer - Recht op een raadsman naar keuze

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

14 mei 1997P.97.0492.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een rechtspleging voor het hof van assisen een 
dossier heeft gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter kennis 
gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van verdediging of van het vermoeden 
van onschuld, nu de beschuldigde de tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd heeft kunnen 
tegenspreken en de zaak, in haar geheel, eerlijk is behandeld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Voeging van een ander dossier

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...
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Art. 6.1 E.V.R.M. evenals het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden 
geschonden door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is uit een 
magistraat die, nu hij de uitspraak over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de 
zaak om de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdige rechter - Krijgsraad - Samenstelling - Zelfde zaak - Voorlopige 
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling - Zelfde rechter - Nietigheid

23 april 1997P.97.0294.F AC nr. ...

Noch een miskenning van het recht van verdediging, noch een miskenning van het beginsel van het recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier, dat gerechtelijk de 
feiten vaststelt waarop de veroordeling van een in eer en rechten herstelde persoon gegrond was, 
samengevoegd werd met het dossier van de latere vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen 
om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde gegevens ongehinderd tegen te spreken.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Herstel in eer en rechten - Latere vervolging - Samenvoeging van de 
dossiers - Wettigheid

- Art. 634 Wetboek van Strafvordering

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 april 1997C.96.0051.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat er tussen een rechter en een advocaat van een der partijen verwantschap 
heeft bestaan, kan niet worden afgeleid dat die rechter niet in staat is de zaak op onpartijdige wijze te 
berechten.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Verwantschap

19 maart 1997P.97.0330.F AC nr. ...

Het in de artt. 6.2, E.V.R.M., en 14.2, I.V.B.P.R., vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat volgt op het 
bevelt tot aanhouding, voorgelegd wordt en dat, met verwijzing naar de reden van het bevel tot aanhouding, 
uitspraak doet over de schuld van de beklaagde.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bevel tot aanhouding - Motivering - 
Vermoeden van onschuld - Eerbiediging

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...

De verschillende behandeling van de beklaagde doordat de procureur des Konings hoger beroep instelde tegen 
zijn vrijspraak en niet tegen de vrijspraak van een medebeklaagde ontneemt de beklaagde de kans niet om vrij 
tegenspraak te voeren over de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens; het beginsel 
van wapengelijkheid en het recht van de beklaagde op een eerlijk proces wordt daardoor niet miskend.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wapengelijkheid - Eerlijk proces - Meerdere beklaagden - Vrijspraak - 
Verschillende behandeling - Hoger beroep van het openbaar ministerie beperkt tot één vrijspraak

Door een veroordeling van een beklaagde in hoger beroep na herkwalificatie van het feit ongeacht de 
vrijspraak van een medebeklaagde door de eerste rechter wordt artikel 6 E.V.R.M. niet geschonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Meerdere beklaagden - Vrijspraak - Verschillende behandeling - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie beperkt tot één vrijspraak - Herkwalificatie

Wanneer een magistraat van het hof van beroep werd belast met het gerechtelijk onderzoek van de klacht 
met burgerlijke partijstelling van één of meerdere beklaagden wegens valsheid in geschrifte gepleegd in het 
proces-verbaal van de rechtszitting bij het behandelen van hun zaak voor de correctionele rechtbank, zonder 
dat hij de grond van de zaak zelf hoefde te onderzoeken of over deze zaak zelf een standpunt hoefde in te 
nemen, is de omstandigheid dat dezelfde magistraat later zitting neemt in de correctionele kamer van het hof 
van beroep die over de zaak zelf uitspraak moet doen, niet van aard dat zij bij de beklaagde een gewettigde 
twijfel kan doen ontstaan aan de geschiktheid van de aldus samengestelde kamer om de zaak op onpartijdige 
wijze te behandelen.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van de rechter - Hof van beroep - Samenstelling - 
Magistraat belast met een gerechtelijk onderzoek in aanverwante zaak - Regelmatigheid

4 maart 1997P.96.1660.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.1660.N, AC, 1997, nr ...~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - 
Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedende of filantropische aard - Aard - Gevolg - 
Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van onschuld

De jeugdrechter die vaststelt dat er in het strafdossier in hoofde van een voor hem gebrachte minderjarige 
aanwijzingen van schuld zijn, zonder voorafgaande beslissing ten gronde, diens behoud in zijn milieu niettemin 
afhankelijk stelt van de uitvoering van prestatie van opvoedkundige aard, legt hem aldus een maatregel op, die 
een sanctionerend karakter heeft, wat het oordeel inhoudt dat hij het als misdrijf omschreven feit heeft 
gepleegd en miskent zodoende het vermoeden dat de minderjarige geacht wordt onschuldig te zijn.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - 
Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedende of filantropische aard - Aard - Gevolg - 
Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te oefenen, noch het door artikel 8 
E.V.R.M. gewaarborgde recht op eerbiediging van het privé-leven, waartoe het recht op eerbiediging van de 
lichamelijke integriteit behoort, staan eraan in de weg dat voor de noodwendigheden van het strafonderzoek 
van een persoon met diens toestemming een bloedstaal wordt genomen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van het privé-leven - Onderzoek in strafzaken - Bloedstaal - 
Toestemming van de betrokkene

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

Wanneer de partijen de mogelijkheid hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, 
kan geen schending van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een miskenning van het recht van verdediging worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat, door het teloorgaan van het onderzochte overtuigingsstuk tengevolge van 
het deskundigenonderzoek, de partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise uit te voeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - 
Deskundigenonderzoek - Tegenexpertise - Onmogelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek

12 februari 1997P.97.0161.F AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld wordt niet miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
de handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte beveelt, nu het vaststelt dat er redelijke termen 
aanwezig zijn om te vermoeden dat hij de in het aanhoudingsbevel vermelde feiten heeft begaan en er 
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten andere strafbare feiten te 
begaan.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 februari 1997P.96.1659.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die haar beslissing tot internering van een verdachte steunt op een 
verslag van een door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek 
van de verdachte, miskent diens recht op een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling van zijn 
zaak niet doordat de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige, met als opdracht de 
geestestoestand van de verdachte te onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid 
niet tot gevolg had dat dit college dit onderzoek niet objectief kon uitvoeren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Internering - Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige 
behandeling - Deskundigenonderzoek - College van deskundigen - Samenstelling - Objectiviteit

4 februari 1997P.95.0238.N AC nr. ...
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Gegrond is het middel hieruit afgeleid dat eiser noch het Hof, uit de stukken waarop het vermag acht te slaan, 
kunnen nagaan of de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl.  alle waarborgen 
van objectieve onpartijdigheid boden, doordat de appelrechters niet vaststelden dat geen van de rechters de 
beschikking tot verwijzing, waarop de naam van de rechter niet vermeld werd, heeft gewezen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Onpartijdige rechter - Beschikking tot verwijzing - Niet-
vermelding van de naam van de rechter - Vonnisgerechten - Samenstelling van de zetel - Regelmatigheid - Vaststelling - 
Controle door het Hof

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

4 februari 1997P.95.1267.N AC nr. ...

De redelijke duur van het proces op het ogenblik van de bestreden beslissing is niet bepalend voor een 
rechtsbelang om als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de rechter zich onbevoegd 
heeft verklaard.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beslissing van onbevoegdheid - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Rechtsbelang

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Het vermoeden van onschuld ten aanzien van de beklaagde wordt gewaarborgd onder meer door de 
tegenspraak die hij met betrekking tot de vaststellingen van de verbalisanten vermag te voeren, waaronder 
het al of niet objectief karakter van deze vaststellingen en door de onpartijdigheid waarmede de rechter de 
bewijswaarde van deze vaststellingen beoordeelt.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Waarborgen

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en de onpartijdigheid van de 
rechter niet bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Schending - Procedure - 
Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling van het E.V.R.M. verbiedt de nationale gerechten om de onpartijdigheid van de rechter 
te beoordelen op grond van in het interne recht vastgelegde criteria, die strenger zijn dan die van het 
voornoemd Verdrag, zoals het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgelegd wordt.~

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikel 60 - Onpartijdigheid van de rechter - Criteria - Intern recht - Intern recht 
strenger dan voornoemd Verdrag

- Art. 60 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 december 1996P.95.1166.F AC nr. ...

De bewoording rechtshulp in artikel  13, E.V.R.M. heeft, in de regel, betrekking op een procedure waarbij een 
handeling die een schending inhoudt van de in het Verdrag vermelde rechten en vrijheden aan een bevoegde 
instantie kan worden voorgelegd; het aan de onderzoeksrechter gerichte verzoekschrift tot opheffing van een 
beslag is een dergelijke rechtshulp.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een schending van artikel  13, E.V.R.M. kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat, in 
strafzaken, het cassatieberoep eerst openstaat na de eindbeslissing.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Schending

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

26 november 1996P.95.0698.N AC nr. ...
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de 
beklaagde, aan wie het niet staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem opgedrongen herhaalde 
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te 
wijten is, of van haar advocaat, bij de feitenrechter niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan - rechtszitting - 
Afwezigheid - Instemming van de beklaagde

21 november 1996C.95.0313.F AC nr. ...

Het gebruik van dwangtuigen, zoals handboeien of voetkluisters, is geen normale veiligheidsmaatregel t.a.v.  
een gehospitaliseerde gedetineerde, maar een uitzonderingsmaatregel die slechts onder de strikte, in artikel   
107, K.B.  houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, opgesomde voorwaarden kan worden 
toegepast.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Gehospitaliseerde gedetineerde - Gebruik van handboeien of voetkluisters

8 november 1996D.95.0026.N AC nr. ...

Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende 
wetsbepalingen, ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt 
betwist.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Orde der geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering - 
Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste geldigheid

8 november 1996D.95.0041.N AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar 
de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag 
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
commissie van beroep van het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel  3, 
E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Tuchtzaken - Instituut der accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - 
Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof

- Artt. 90 t.e.m. 93 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

17 oktober 1996D.95.0022.F AC nr. ...

Noch een schending van artikel 6.1, E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, noch een 
miskenning van het recht van verdediging kunnen worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad 
van beroep van de Orde van geneesheren niet is ingegaan op het verzoek tot opschorting, dat was ingediend 
door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem ingestelde tuchtvordering is gegrond, 
van valsheid had beticht en zich op grond van die betichting van valsheid burgerlijke partij had gesteld bij een 
onderzoeksrechter.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om opschorting - 
Weigering

16 oktober 1996P.96.1278.F AC nr. ...

Art. 6.3.b, E.V.R.M. heeft in de regel enkel betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
vonnisgerechten; het recht is niet toepasselijk op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Voorlopige hechtenis

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 oktober 1996S.95.0117.N AC nr. ...

Ten aanzien van een rechterlijke procedure waarbij de R.S.Z. wordt veroordeeld tot terugbetaling van 
onverschuldigde bijdragen aan een particulier is er geen sprake van burgerlijke rechten en verplichtingen en 
vindt artikel 6.1 E.V.R.M. geen toepassing.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Sociaal zekerheidsrecht - Draagwijdte

2 oktober 1996P.96.1253.F AC nr. ...
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Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerecht - Voorlopige hechtenis

Art. 5.1.c. E.V.R.M. staat de vrijheidsberoving, langs wettelijke weg, toe indien de betrokkene "op rechtmatige 
wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden 
geleid, wanneer redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een strafbaar feit heeft begaan of 
indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te 
begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan"; het arrest waarbij de voorlopige hechtenis van een 
verdachte wordt gehandhaafd, is regelmatig met redenen omkleed, als het overeenkomstig de vereisten van 
de nationale wet melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan 
de persoonlijkheid van die verdachte.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.c - Vrijheidsberoving - Voorwaarden - Wettelijke weg

- Art. 16, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5.1.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, volgens hetwelk de rechter melding moet maken van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die 
de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in § 1, hebben niet de bij artikel  14 E.V.R.M. 
verboden discriminatie tot gevolg.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verbod op onderscheid of discriminatie - Voorlopige hechtenis - Bevel tot 
aanhouding - Wettiging - Feitelijke omstandigheden van de zaak - Omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van de 
verdachte

- Art. 16, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het vermoeden van onschuld, dat is neergelegd in artikel  6.2 E.V.R.M., wordt niet miskend door het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevestigen, gewag maakt van aanwijzingen, niet 
van bewijzen van schuld.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van 
schuld - Bewijzen van schuld - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 1996P.96.1256.F AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Artikel 6.2 - Artikel 6.3 - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerecht - 
Voorlopige hechtenis

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een verdachte, wiens voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan 
noch de schending van artikel  5 E.V.R.M., noch de schending van zijn recht van verdediging of van het beginsel 
van de rechtspleging op tegenspraak afleiden uit het feit dat vijf processen-verbaal ontbreken in het ter inzage 
van de verdachte en diens raadslieden gelegde dossier wanneer, enerzijds, uit de regelmatig opgemaakte en 
niet van valsheid betichte inventaris van het dossier blijkt dat drie van die processen-verbaal in het dossier 
zaten ten tijde van de verschijning van de verdachte voor de raadkamer, en wanneer, anderzijds, de 
raadslieden van die verdachte van de twee overige processen-verbaal inzage hebben gekregen ten tijde van 
hun verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling, en, ten slotte, de raadslieden elke verdaging van 
de zaak naar een latere datum met het oog op de vervollediging van het dossier hebben geweigerd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.2 - Artikel 5.3 - Artikel 5.4 - Artikel 5.5 - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Geen voeging van bepaalde processen-verbaal

- Art. 124 KB 28 dec. 1950

- Art. 423 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 september 1996P.96.1224.F AC nr. ...
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Het vermoeden van onschuld, dat is neergelegd in artikel  6.2 E.V.R.M., wordt niet miskend door het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak moet doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling van 
een verdachte en dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om te beslissen dat die verdachte 
zich in het geval bevindt waarin zijn voorlopige hechtenis kan worden gehandhaafd, gewag maakt van 
aanwijzingen, niet van bewijzen van schuld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Voorwaardelijke vrijheid - 
Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van schuld - Bewijzen van schuld - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

3 september 1996P.96.0675.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een deskundige bevindingen doet, een advies uitbrengt of ter rechtszitting verklaringen 
aflegt die de beschuldigde of beklaagde nadelig acht doet geen afbreuk aan zijn onpartijdigheid als 
deskundige.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaak - Deskundigenonderzoek - Onpartijdigheid

Geen schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit het feit dat een van de wedersamenstelling 
gemaakte videofilm, die deel uitmaakt van de processtukken, aan het hof van assisen werd vertoond, des te 
meer uit het proces-verbaal van de rechtszittingen niet blijkt dat de beschuldigde met betrekking tot de 
vertoning van de film aanmerkingen zou hebben gedaan.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaak - Videofilm van de wedersamenstelling - Vertoning van die film 
ter rechtszitting

Het staat de strafrechter, en niet het Hof van cassatie, om de uitleg en bewijswaarde van het verslag van een 
deskundige en de onpartijdigheid van zijn bevindingen en advies te beoordelen, hierin begrepen het 
geschreven verslag dat de deskundige, op de rechtszitting onder eed bevestigt en het geheel van zijn 
verklaringen ter rechtszitting.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaak - Deskundigenonderzoek - Onpartijdigheid

30 juli 1996P.96.0824.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen, krachtens de hem door artikel   268, Sv.  
toegekende bevoegdheden, bij ontstentenis van verzet of van opmerkingen van de beschuldigde of zijn 
raadsman, aan de juryleden een ontwerp van vragen heeft overhandigd vòòr de sluiting van de debatten, valt 
geen schending af te leiden van artikel  6, E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - 
Discretionaire macht van de voorzitter - Aan de jury overhandigd ontwerp van vragen

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

30 juli 1996P.96.1062.N AC nr. ...

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling die inzake douane en accijnzen bij 
toepassing van artikel  114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten 
overeenkomstig artikel  5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - 
Onderzoek van de wettigheid van de aanhouding

23 juli 1996P.96.0837.N AC nr. ...

De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oordelen of het verstekarrest 
binnen een redelijke termijn werd gewezen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beslissing bij verstek - Beoordeling door de rechter op 
verzet

23 juli 1996P.96.1024.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 6.3 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten 
gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Toepassingsgebied - Voorlopige hechtenis
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25 juni 1996P.95.0756.N AC nr. ...

De appelrechters die de verhoging van de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op 
de feitelijke omstandigheid dat de beklaagde op datum van de bestreden beslissing "nog steeds geen einde 
heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van het door hen bewezen verklaard 
bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen, verwijten, voor de bepaling 
van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig verzuim, wat zij slechts vermogen te doen vanaf zijn 
definitieve veroordeling wegens de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de 
beklaagde onschuldig wordt geacht tot hij bij een beslissing die kracht van gewijsde heeft is veroordeeld.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Motivering van de straf - Voortduren van een 
wederrechtelijke toestand

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter miskent het vermoeden van onschuld van een beklaagde niet in zoverre hij beslist dat hij op een 
latere rechtszitting bij eenzelfde beslissing de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet zal 
beoordelen en spreekt zich, door deze beslissing alleen, niet over de schuld van de beklaagde uit.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op de eerste of op een latere 
rechtszitting te onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter geen 
afbreuk aan de eisen van een eerlijk proces.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 juni 1996C.94.0449.F AC nr. ...

Het bij artikel  6.1 E.V.R.M. gewaarborgde recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt 
mee dat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde aan derden, die geen partij waren in het strafproces, 
slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - Strafzaken - Gezag 
van gewijsde - Gelding ten opzichte van derden

13 juni 1996C.96.0052.N AC nr. ...

Noch artikel 5.1.e E.V.R.M. noch artikel 9.1 I.V.B.P.R. worden geschonden door het feit dat de beslissing van de 
vrederechter betreffende de persoon van de geesteszieke na het verstrijken van de termijn van 24 uur bepaald 
bij artt.  7, § 2, en 13, van de wet van 26 juni 1990 werd genomen, nu de internrechtelijke bepalingen geen 
sanctie verbinden aan de overschrijding van bedoelde termijn.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.e, E.V.R.M. - Rechtmatige gevangenhouding - Geesteszieken - 
Nationale wetgeving - Vrederechter - Geesteszieken - Verder verblijf instelling - Procedure - Beschikking - Termijn - 24 uur - 
Geen sanctie

- Art. 860, derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 juni 1996P.96.0574.N AC nr. ...

In zoverre zij bepalen dat eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn, 
zijn artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c I.V.B.P.R. toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op het Hof wanneer 
dit het rechtsgebied regelt, wat geen uitspraak inhoudt over de gegrondheid van een strafvordering.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Toepassingsgebied

15 mei 1996P.96.0266.F AC nr. ...
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Uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel waar de assisen 
worden gehouden niet de oudstbenoemde magistraten in zijn rechtbank als assessoren bij het hof van assisen 
heeft aangewezen, kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces.
~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Samenstelling van het hof - Assessoren - Aanwijzing - 
Andere dan de "oudstbenoemde" rechters - Eerlijk proces

- Art. 121, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het hof van assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de verdediging), die in kennis 
was gesteld van de vorderingen van het openbaar ministerie bij de verschijning van de beschuldigden voor het 
vonnisgerecht, aldus de kans heeft gehad om in pleidooien de vorderingen te betwisten en conclusie te 
nemen" en dat de beschuldigde geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te vragen dat 
bijkomende vragen worden gesteld", stelt daardoor vast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte is gebracht 
van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging en dat hij over voldoende tijd en 
faciliteiten heeft beschikt om zijn verdediging voor te bereiden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b, E.V.R.M. - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - 
Verdediging van beschuldigde - Voorbereiding - Tijd - Faciliteiten

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.a, E.V.R.M. - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - 
Onderrichting van de beschuldigde - Aard en reden van de beschuldiging

- Artt. 6.3.a en 6.3.b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Geen schending van de in artikel  6.1, E.V.R.M. vervatte regels kan hieruit worden afgeleid dat de voorzitter 
van het hof van assisen aan de jury een vraag heeft gesteld over een verzwarende omstandigheid betreffende 
een misdaad waarvan dat hof van assisen diende kennis te nemen, wanneer die omstandigheid uit de 
debatten blijkt.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Vraag aan de jury - Verzwarende 
omstandigheid - Omstandigheid blijkt uit de debatten

- Art. 338 Wetboek van Strafvordering

9 mei 1996D.94.0001.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die het Bureau voorzat dat de zaak in onderzoek heeft gesteld, zelf 
een aantal onderzoeksdaden heeft verricht en vervolgens de vergadering heeft voorgezeten waarbij beslist 
werd de betrokken geneesheer voor de raad te vervolgen en zelf deelnam aan de behandeling van de zaak, 
valt af te leiden dat de beslissing van de provinciale raad gewezen is met schending van artikel 6.1 van het 
E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Recht op een onpartijdige 
rechterlijke instantie

8 mei 1996P.96.0183.F AC nr. ...

De discretionaire macht waarover de voorzitter van het hof van assisen krachtens artikel   258 Sv.  beschikt, 
geeft hem niet het recht om o.m. in een aan de juryleden overhandigd stuk zijn mening te kennen te geven 
over de aan de beschuldigden verweten feiten en aldus artikel   6.1 en 6.2 E.V.R.M.  te schenden dat de 
onpartijdigheid van de hoven en rechtbanken en het vermoeden van onschuld waarborgt.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Hof van assisen - Meningsuiting van de voorzitter

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Hof van assisen - Meningsuiting van de voorzitter

7 mei 1996P.95.0362.N AC nr. ...

Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft geen betrekking op het openbaar 
ministerie of op de politie.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Openbaar ministerie - 
Politie

30 april 1996P.93.0780.N AC nr. ...
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De veroordeling tot schadevergoeding jegens de verdachte van een burgerlijke partij, die op haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk aan het vereiste 
van het eerlijk proces en houdt geen schending in van de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksgerechten - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Verzet 
van de burgerlijke partij - Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot schadevergoeding

25 april 1996P.94.1412.N AC nr. ...

De rechter die aan de benadeelde het recht ontzegt om door burgerlijke partijstelling het onderzoek te doen 
heropenen wegens nieuwe bezwaren, miskent diens recht op een eerlijk proces niet.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Benadeelde - Gerechtelijk onderzoek - Beslissing van 
buitenvervolgingstelling - Heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren - Burgerlijke partijstelling - Afwijzing

- Artt. 246, 247 en 248 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0022.F AC nr. ...

Geen schending van artikel  6.2 E.V.R.M., waarin het vermoeden van onschuld is vastgelegd, kan worden 
afgeleid uit de weigering van de voorzitter van het hof van assisen om de vraag i.v.m.  de reële of objectieve 
verzwarende omstandigheden afzonderlijk te stellen voor ieder van de beschuldigden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Objectieve of 
reële verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde - Weigering van de 
voorzitter

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0470.F AC nr. ...

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.2 - Toepassingsgebied

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt 
vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en 
niet voor het Hof van cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk 
proces verloren heeft.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde feit - 
Eerlijk proces

- Art. 103 Grondwet 1994

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Alleen uit de omstandigheid dat er een louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie 
is geweest tijdens de schorsing van de zitting, kan niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan aan het eerlijk 
karakter van het proces.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Schorsing van de zitting - Ontmoeting tussen de deskundige en 
het openbaar ministerie - Eerlijk proces

Bij de beoordeling van de redelijke termijn waarbinnen over een zaak moet worden geoordeeld, dient 
rekening te worden gehouden met de concrete omstandigheden ervan en inzonderheid met haar complexiteit 
en de eventuele vertraging bij het voeren van het onderzoek en het uitoefenen van de vervolgingen; onder de 
verschillende elementen die de complexiteit van de zaak bepalen kunnen onder meer in aanmerking worden 
genomen de vele verhoren en opdrachten die wegens de aard van de feiten noodzakelijk zijn, de noodzaak van 
een deskundigenonderzoek dat duizenden stukken moet nagaan en ontleden, de verstrengeling van de feiten 
waardoor de verklaringen van de talrijke betrokken personen moeten worden nagetrokken en de confrontatie 
van de verkregen gegevens, de eigenheden van de procedure wegens de aanwijzingen van misdrijf ten laste 
van personen die ministeriële of parlementaire functies uitoefenen en de mogelijke samenhang tussen de aan 
de verschillende beklaagden verweten feiten zodat het lot van een ieder, wat de regeling van de procedure 
betreft, niet kan worden losgekoppeld van dat van de anderen.
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling rekening houdend met de concrete 
omstandigheden - Ingewikkeldheid van de zaak - Vertraging in het onderzoek en in de vervolging

De artt. 7, E.V.R.M. en 15, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn verlengen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafzaken - Strafvordering - Wetten betreffende de verjaring - Verenigbaarheid

De waarborgen, bedoeld in artikel  6 E.V.R.M. moeten worden nageleefd tijdens het deskundigenonderzoek.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Verrichtingen tijdens deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid

Noch het recht van verdediging noch artikel  6, E.V.R.M. waarborgen het recht van een persoon om enkel op 
grond van een beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht, of het 
recht op rechtspraak in twee instanties.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Recht om enkel op grond van een beslissing van een 
onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht - Recht op uitspraak in twee instanties

Om te bepalen of de beklaagde en zijn raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij 
nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de 
faciliteiten die hen werden gegeven zowel vóór als tijdens de rechtszittingen, en inzonderheid met het feit dat 
de overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn neergelegd, dat de deskundige de opdracht heeft gekregen om de 
door de verdediging gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan 
het verhoor door de verdediging was gevraagd.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 2.1 van het Aanvullend Protocol nr. 7 bij het E.V.R.M. bepaalt weliswaar dat "een ieder, die door een 
rechtbank schuldig verklaard is aan een misdrijf, het recht heeft de schuldigverklaring of veroordeling te doen 
onderzoeken door een hogere rechterlijke instantie" en dat "de uitoefening van dat recht, met inbegrip van de 
redenen waarom het wordt uitgeoefend, bij wet worden geregeld", maar dat protocol is niet ondertekend 
door België en sorteert dus geen effect in de nationale rechtsorde.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Protocol nr. 7 - Artikel 2 - Recht op uitspraak in twee instanties - Effect in de 
nationale rechtsorde

12 maart 1996P.94.1281.N AC nr. ...

Het redelijk karakter van een termijn moet beoordeeld worden op grond van de concrete omstandigheden van 
de zaak, waaronder de complexiteit hiervan;  derhalve geeft de duur van een beraad op zichzelf geen 
aanwijzing van overschrijding van deze termijn.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beraad - Duur

14 februari 1996M.80.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het O.M. de in artikel  190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een tendentieuze manier zou 
hebben voorgedragen doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der 
partijen en berooft de beschuldigde alsook de beklaagden niet van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele 
duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen 
interpretatie ervan voor te dragen en hun verweermiddelen toe te lichten.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting - Correctionele 
rechtbank - Uiteenzetting van het O.M. - Recht van de beklaagde op een eerlijk proces

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting - Correctionele 
rechtbank - Uiteenzetting van het O.M. - Recht van de beklaagde op het vermoeden van onschuld

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...
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Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor 
de grondwetswijziging van 5 mei 1993, was het naast elkaar bestaan, in de zin van de oude artt. 90 en 134 
Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid en een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
naar gemeen recht slechts met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het 
oude artikel  134 Gw. het Hof toestond een minister te berechten en te veroordelen wegens een handeling of 
verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd gepleegd,geen misdrijf was dat door het nationale of 
internationele recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten in het geval dat de minister werd 
vervolgd en veroordeeld op grond van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - 
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een wet tot uitvoering van artikel 90 Gw. - 
Verenigbaarheid

De regels van de samenhang, die van algemene toepassing zijn, doen geen willekeurig onderscheid ontstaan in 
de behandeling van de vervolgde personen in de zin van artikel  14 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Strafzaken - Strafvordering - Regels betreffende de samenhang - Artikelen 226 en 
227 Sv. - Verenigbaarheid

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Noot J.V., Cass., Verenigde kamers, 12 februari 1996, A.R. A.94.0002.F, AC, 1996, nr ...~

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Artikelen 90 en 134, Gw. (1831) - Artikel 103, Gw. (1994) - Strafzaken - 
Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid

6 februari 1996M.80.0001.F AC nr. ...

De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn vordering meer tijd zou 
hebben gehad dan de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, 
ontneemt de beklaagde niet de waarborg op een eerlijk proces.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de vordering - 
Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces

- Artt. 14.1 en 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal bij het Hof van cassatie is gedagvaard om te 
verschijnen op een zitting van het Hof in verenigde kamers wegens feiten die samenhangen met die waarvoor 
een minister in beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak te verdagen onder aanvoering van het feit dat hij, 
gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt 
behandeld en op de complexiciteit van de zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te 
bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens die het aanwijst en rekening houdend met het feit 
dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn 
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet dient te worden verdaagd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van de beklaagde om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten 
voor de voorbereiding van zijn verdediging - Verdaging van de zaak

- Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 103 Grondwet 1994

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling

17 januari 1996P.95.0930.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. regelt de uitoefening van het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht niet, 
wanneer dat verklaart dat er geen grond tot vervolging bestaat.~
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksgerecht - Buitenvervolgingstelling

9 januari 1996P.94.0613.N AC nr. ...

Nu artikel  6.1 E.V.R.M. naast celeriteit van de rechtspleging ook het algemeen rechtsbeginsel van goede 
rechtsbedeling omvat, dient bij het beoordelen van de duurtijd van een beraadslaging rekening gehouden te 
worden met de complexiteit van de zaak, inzonderheid van de te beoordelen feiten en omstandigheden en van 
de debatten.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beraadslaging - Duur - Redelijke termijn

2 januari 1996P.95.1299.N AC nr. ...

De feitenrechter stelt op grond van de hem overgelegde feitelijke gegevens onaantastbaar vast dat de 
beklaagde de taal van de rechtspleging voldoende verstaat. Geen schending van de artt. 6.3, a en b, E.V.R.M. 
en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat een voor het eerst in hoger 
beroep door de beklaagde gedaan verzoek tot verwijzing naar een andere rechter of tot vertaling van stukken 
door de appelrechters wordt afgewezen met aanvoering van redenen die in de bestreden beslissing zijn 
vermeld.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3, a en b - Kennis door de verdachte van de taal van de 
rechtspleging - Beoordeling door de feitenrechter

18 december 1995C.95.0095.N AC nr. ...

Het recht van verdediging noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt miskend door de 
rechter die op de rechtsdag, uitspraak doende over een desbetreffend verzoek van de partij die de toepassing 
heeft gevraagd van artikel   751, Ger.W., weigert de zaak naar de rol te verwijzen, wanneer hij vaststelt dat 
deze partij niet uiterlijk tien dagen vòòr de rechtsdag om die verwijzing heeft verzocht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verzoekende partij - Burgerlijke zaken - Artikel 751, §§ 1 en 2, Ger.W. - 
Vraag van verwijzing naar rol op rechtsdag - Geen voorafgaand verzoek - Eerlijk proces

- Art. 751, § 2, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 november 1995P.94.0619.N AC nr. ...

De artt. 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. betreffen de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft 
en waarvan iemand beschuldigd is; de door artikel  6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn gaat in op het 
ogenblik van die beschuldiging en kan geen aanvang nemen vóór de datum van het oudste feit.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Strafbaar feit

De bij artt. 6.1. E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. beoogde redelijke termijn is die waarbinnen een tegen iemand 
ingestelde strafvordering behandeld en gevonnist dient te worden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn

- j° artt. 14.1 en 14.3.c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De door de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. beoogde redelijke termijn gaat in op het ogenblik dat de 
betrokkene "beschuldigd" is ten aanzien van de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft en 
kan zodoende geen aanvang nemen vóór de datum van het oudste feit dat voorwerp is van deze 
strafvordering.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Aanvang - Redelijke termijn

- j° artt. 14.1 en 14.3.c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Eventuele vooronderzoeksverrichtingen in verband met "mogelijke bestaande strafbare feiten" die vóór het 
oudste feit, dat het voorwerp is van de strafvordering, zouden zijn gepleegd en waarvan een persoon zou zijn 
verdacht maar waarvoor hij niet in beschuldiging werd gesteld in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., doen geen 
afbreuk aan het rechtvaardig en eerlijk karakter van het proces dat, wegens de feiten die het voorwerp zijn van 
de strafvordering te zijnen laste, tegen hem werd ingesteld en miskennen zijn recht van verdediging tegen die 
feiten niet.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Eerlijk proces

14 november 1995P.94.0727.N AC nr. ...
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De rechter die op grond van feitelijke gegevens waarvan hij de bewijswaarde vrij apprecieert, oordeelt dat het 
door de verdachte gevoerde verweer niets geloofwaardigs bevat, legt aan die verdachte geen niet op hem 
rustende bewijslast op en miskent evenmin het vermoeden van onschuld.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld

14 november 1995P.94.1194.N AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel  6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de omstandigheid 
dat de rechter in strafzaken beslist de debatten niet te heropenen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Verzoek tot heropening 
der debatten

10 november 1995D.95.0003.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten is samengesteld uit vier 
advocaten en een enkele magistraat, valt niet af te leiden dat dat rechtscollege niet onafhankelijk en 
onpartijdig is, in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten - Tuchtzaken

8 november 1995P.95.0428.F AC nr. ...

Geen schending van het vermoeden van onschuld kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat het 
O.M.  bij het dossier van de rechtspleging een ander dossier heeft gevoegd, dat weliswaar betrekking heeft op 
de eiser maar geen verband houdt met de vervolgingen en geseponeerd werd, mits dat dossier regelmatig aan 
tegenspraak is onderworpen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Schending - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

31 oktober 1995P.95.1196.N AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure 
inzake voorlopige hechtenis.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerechten

24 oktober 1995P.95.0319.N AC nr. ...

Gebrek aan onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de enkel omstandigheid dat dezelfde 
magistraat zitting had in de echtscheidingsprocedure tussen partijen en later als onderzoeksrechter is 
opgetreden in een strafzaak omtrent de bedrieglijke wegmaking van roerende goederen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdige rechterlijke instantie

- Art. 507, tweede lid Strafwetboek

19 oktober 1995C.95.0069.N AC nr. ...

De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W., 8.1 E.R.V.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen 
verhinderen niet dat een proces-verbaal van vaststelling van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor 
een echtscheiding op grond van grove beledigingen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Draagwijdte - Artikel 8.1 - Eerbiediging van het privé-leven - Vaststelling van overspel 
door gerechtsdeurwaarder - Artikel 1016bis, Ger.W.

- Artt. 229 en 231 Burgerlijk Wetboek

21 september 1995C.93.0344.N AC nr. ...

De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet 
te verklaren houdt in dat de rechtbank het initiatief mag nemen de betrokkenen op te roepen en zelf te 
onderzoeken of aan de vereisten voor een faillietverklaring is voldaan; uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een oproeping wel nodig 
is, kan niet worden afgeleid dat die rechter niet de vereiste onpartijdigheid aan de dag zou leggen om over het 
faillissement uitspraak te doen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en onderzoek - Uitspraak over 
faillissement - Onpartijdige rechter
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- Art. 442 Wet 18 april 1851

21 september 1995D.94.0020.N AC nr. ...

Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak door de raad van beroep van de 
orde der geneesheren kan worden afgeweken indien dit de wil is van de arts en wanneer deze vrijwillig en 
ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak - Afwijking

- gewijzigd Wet 13 maart 1985

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

20 september 1995P.95.0243.F AC nr. ...

Het feit dat een persoon zijn identiteitskaart afgeeft aan de politie wanneer hij daartoe gevorderd wordt, is 
geen vrijheidsroving in de zin van artikel  5.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Aanhouding

15 juni 1995P.94.0198.N AC nr. ...

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de beklaagde de getuigen à charge of à 
décharge niet heeft kunnen doen oproepen en ondervragen, als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat een dergelijk verzoek tot de appelrechters werd gericht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Artikel 6.3.d - Ondervraging van getuigen

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

7 juni 1995P.95.0299.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel   6.1 E.V.R.M.  niet is 
overschreden, wanneer het arrest erop wijst dat het voorbereidend onderzoek tal van onderzoeksopdrachten 
noodzakelijk heeft gemaakt, zoals boekhoudkundige onderzoeken en ambtelijke opdrachten in België en in het 
buitenland, dat de beklaagde de onderzoeken bovendien nog bemoeilijkt heeft doordat hij tal van stukken 
heeft vernield, zijn boekhouding vol fouten en valse stukken zat en de strafbare feiten sinds ten minste twaalf 
jaar gebeurd waren en honderden klanten betroffen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn

Niet van partijdigheid kan worden verdacht de eerste voorzitter van het hof van beroep die uitspraak doet in 
een zaak waarvoor hij met toepassing van artikel  480 Sv. een onderzoeksrechter heeft aangewezen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Eerste voorzitter van het hof van beroep, zitting houdende 
na een onderzoeksrechter in de zaak te hebben aangewezen

6 juni 1995P.95.0543.N AC nr. ...

De rechter in strafzaken kiest vrij wie hij als deskundige aanstelt; een in de zaak reeds aangestelde deskundige, 
wiens advies door de beklaagde wordt betwist, mag hij met een aanvullende opdracht gelasten zonder dat 
daardoor het recht van de beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak wordt geschonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Aanvullende opdracht - Dezelfde deskundige - Betwist deskundigenverslag - 
Strafzaken - Eerlijk proces

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvervolging geen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak gekregen heeft in de zin 
van artikel   6.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Verklaring van de jury - 
Geen motivering - Hof van assisen
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Het arrest van het hof van assisen waarin staat dat "in de veronderstelling dat het relaas van de 
omstandigheden waarin de onderzoekers bewijsmateriaal hebben ontdekt, onjuistheden bevat, zulks geen 
afbreuk doet aan de regelmatigheid van die ontdekkingen als zodanig en van de in de aangeklaagde processen-
verbaal gedane vaststelling van de ontdekte feitelijke gegevens en dat niet wordt aangetoond of zelfs maar 
wordt aangevoerd dat die ontdekkingen, welke aan de opmaak van die processen-verbaal zijn voorafgegaan, 
onregelmatig of onwettig zijn", beslist wettig dat artikel   6.1 E.V.R.M., in zoverre het betrekking heeft op het 
recht op eerlijke behandeling van de zaak, niet geschonden is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Bewijsmateriaal - 
Ontdekking - Regelmatig verrichte onderzoeksopdrachten - Onjuist relaas - Proces-verbaal

Door de afwijzing van het verzoek van de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen 
die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter inzage te leggen van hem zelf of zijn raadsman miskent het 
hof van assisen noch het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens noch het beginsel van het 
recht van verdediging noch het recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Weigering - Samenstelling 
van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman - Strafzaken - Hof 
van assisen

De gevolgen van de overschrijding van de in artikel  6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn moeten worden 
beoordeeld in het licht van de bewijslevering t.a.v.  de feiten enerzijds, en in verband met het aan die feiten te 
verbinden strafgevolg anderzijds.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding

Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld, in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M., moet worden nagegaan 
of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; blijkt dat de beschuldigde of de beklaagde voor 
het vonnisgerecht de kans gekregen heeft om vrij tegenspraak te voeren over de door het O.M. tegen hem 
ingebrachte gegevens, dan kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak in de zin van het Verdrag.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak

Geen schending van de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet of van het recht op 
eerlijke behandeling van de zaak kan worden afgeleid uit het feit dat het hof van assisen op grond van 
omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de beschuldigden, afzonderlijk beschouwd, beslist dat de redelijke 
termijn bedoeld in artikel   6.1 E.V.R.M.  voor de ene wel en voor de andere niet is overschreden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Afzonderlijke beoordeling - 
Redelijke termijn - Overschrijding

Geen schending van de artt. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
beschuldigde van het bestuur der strafinrichting geen verlof gekregen heeft om in zijn cel een microcomputer 
te gebruiken waarop hij het strafdossier geregistreerd had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen 
heeft van alle processtukken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beschuldigde - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Onderzoek 
van het strafdossier - Strafzaken - Hof van assisen

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Beschuldigde - Onderzoek van het strafdossier - Artikel 6.3.b - 
Voorbereiding van zijn verdediging - Hof van assisen

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...

Telefoongesprekken vallen onder de begrippen "privé-leven" en "briefwisseling" waarvan de eerbiediging is 
gewaarborgd bij artikel   8.1, E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Privé-leven - Telefoongesprekken - Briefwisseling - Telefoontap

26 mei 1995D.94.0034.N AC nr. ...

Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt noch artikel  6.1 E.V.R.M. 
noch het recht van verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter rechtszitting van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging

- Artt. 20, 24, § 1, en 25, § 4 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

17 mei 1995P.95.0422.F AC nr. ...
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Het hof van assisen schendt het recht van verdediging en het bij artikel  6.1 E.V.R.M.  gewaarborgde recht op 
eerlijke behandeling van de zaak niet, wanneer een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar 
verklaard is door de kamer van inbeschuldigingstelling nadat de verdachte in vrijheid gesteld was, nu hij die 
grief voor het hof van assisen heeft kunnen opwerpen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Beschikking tot gevangenneming - 
Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard - Gevolg t.a.v. de rechtspleging voor het hof van assisen - Invrijheidstelling

11 april 1995P.94.1074.N AC nr. ...

De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866, krachtens dewelke het cassatieberoep dat door een beklaagde ingesteld 
wordt tegen het arrest waarbij hij tot een vrijheidstraf is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding 
is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet, zich effectief in hechtenis bevindt, zijn niet strijdig 
met de artt. 6.1. en 6.3.c E.V.R.M., nu het recht op toegang tot een rechterlijke instantie er niet door wordt 
ontzegd en het recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze er 
niet door wordt miskend, maar daardoor enkel een bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld om een 
cassatievoorziening regelmatig te kunnen instellen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Recht op toegang tot een rechterlijke 
instantie - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Vereiste effectieve hechtenis - Strafzaken

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Recht van verdediging - Bevel tot 
onmiddellijke aanhouding - Vereiste effectieve hechtenis - Artikel 6, § 3.c - Strafzaken

- Art. 2 Wet 10 feb. 1866

- Art. 421 Wetboek van Strafvordering

7 april 1995C.93.0200.N AC nr. ...

Artt. 8, §1 jo 14 E.V.R.M. staat er niet aan in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766 B.W. nog worden 
toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn vóór 13 juni 1979.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Verenigbaarheid - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis - Artikelen 765 en 
766 (oud) B.W. - Artikel 8, § 1 jo 14 - Recht van de naaste verwanten

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Verenigbaarheid - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis - Artikelen 765 en 
766 (oud) B.W. - Artikel 8, § 1 jo 14 - Recht van de naaste verwanten

Door de werking in de tijd van artikel  8, §1 jo 14 E.V.R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan 
door het Hof Mensenrechten werd gegeven in het arrest Marckx van 13 juni 1979, kennen de appelrechters 
aan dat arrest geen gezag toe dat het niet heeft.~

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikelen 45, 46, 50, 52 en 53 - Hof Mensenrechten - Arresten - Interpretatie van het 
verdrag - Gezag

- Artt. 45, 46, 50, 52 en 53 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

31 maart 1995F.93.0055.N AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op geschillen die hun oorsprong vinden in het belastingrecht.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Draagwijdte - Belastingrecht

22 maart 1995P.95.0064.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat aan de beraadslaging over de toepassing van de wet werd deelgenomen door een 
plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft bijgewoond en die na een regelmatig verkregen 
schuldigverklaring, regelmatig geroepen werd ter vervanging van een gezworene die verhinderd was zijn ambt 
verder te vervullen, valt niet af te leiden dat de veroordeling van de beschuldigden gewezen is door een 
rechtscollege dat niet voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bedoeld bij artikel  6.1, 
E.V.R.M.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verklaring van de jury - Debatten over de toepassing van de wet - 
Vervanging van een gezworene - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Hof van assisen

28 februari 1995P.93.0887.N AC nr. ...
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Naar recht verantwoord is de beslissing van de feitenrechter die de uit de opsporing van telefoongesprekken 
onwettig verkregen informatie uitsluit en zijn beslissing van veroordeling enkel laat steunen op gegevens die 
vreemd zijn aan voornoemde informatie.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Privé-leven - Telefoongesprekken - Opsporing - Onwettig verkregen informatie - 
Uitsluiting door de rechter - Eerbiediging

16 februari 1995C.94.0291.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het 
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenverslag aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Deskundigenonderzoek - Partij - Geen 
opmerkingen - Burgerlijke zaken

16 februari 1995D.94.0024.F AC nr. ...

Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak zoals die is vastgesteld bij artikel  
6.1 E.V.R.M. kan worden afgeweken, als zulks de wil is van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig en 
ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht; dat geval doet 
zich voor wanneer de verdachte geneesheer verschijnt voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Openbaarheid - Behandeling - Eigenlijke rechtspraak - Begrip - Vonnis - 
Tuchtzaken - Afstand van recht

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

7 februari 1995P.95.0002.N AC nr. ...

Wanneer het deskundigenverslag aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen valt geen schending van 
artikel  6.1. E.V.R.M. noch miskenning van het recht van verdediging af te leiden uit de omstandigheid dat het 
deskundigenonderzoek in strafzaken in de regel niet op tegenspraak wordt uitgevoerd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek - Recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...

Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te 
motiveren kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvervolging geen eerlijk proces gekregen heeft in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Verklaring van de jury - Geen 
motivering - Hof van assisen

Uit de enkele omstandigheid dat er geen inventaris is opgemaakt van het aan de gezworenen bij hun 
beraadslaging overhandigde dossier kan niet worden afgeleid dat de zaak niet op een eerlijke wijze is 
behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M. of dat het recht van verdediging van de beschuldigde is 
geschonden.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Verklaring van de jury - Dossier waarvan 
geen inventaris is opgemaakt - Hof van assisen

Art. 6.1 E.V.R.M. verleent aan de rechtzoekende tegen wie een strafvervolging is ingesteld, geen recht op 
rechtspraak in twee instanties.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtspraak in twee instanties

Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel  6.1 E.V.R.M. moet worden nagegaan of 
de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; blijkt dat de beklaagde voor het vonnisgerecht de 
kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens, 
dan kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin van 
voormeld Verdrag.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak

Een beslissing waarbij een rechtscollege de doodstraf uitspreekt in een land waar die straf wettelijk bestaat, 
vormt op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel  3 E.V.R.M.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Onmenselijke of vernederende straf of behandeling - Doodstraf

4 januari 1995P.94.1092.F AC nr. ...
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Wanneer het hof van assisen uitspraak doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de voorzitter eerst aan de jury 
of degene die voorgesteld wordt als de dader van het misdrijf, dat werkelijk is en daarna of het aan die 
persoon ten laste gelegde geschrift een misdrijf inhoudt;  het antwoord van de jury op de eerste vraag houdt 
geen vooroordeel in over het misdadig karakter van het feit.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Drukpersmisdrijf - Vragen aan de jury - Hof van assisen

- Art. 11 Decr. 20 juli 1831

15 december 1994D.94.0016.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een lid van de raad van beroep van de Orde van Advocaten zitting had als lid van een 
scheidsrechterlijk college, dat uitspraak heeft gedaan inzake een geschil over honoraria zonder enig verband 
met de aan voormelde raad overgelegde feiten, valt niet af te leiden dat de raad van beroep niet onafhankelijk 
noch onpartijdig is, ook al wordt tegen de beslissing van dat scheidsrechterlijk college hoger beroep ingesteld 
voor het hof van beroep en spreekt de raad van beroep zich ook uit over grieven betreffende honoraria.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Raad van beroep van de Orde van Advocaten - Lid dat als 
scheidsrechter zitting had in een andere zaak aangaande dezelfde advocaat - Tuchtzaken

Stafhouders en gewezen leden van de Raad van de Orde van Advocaten nemen in de tuchtraad van beroep 
niet als vertegenwoordigers van de Orde zitting, maar voor zich persoonlijk; de samenstelling van die raad kan 
geen twijfel doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Raad van beroep van de Orde van 
Advocaten - Samenstelling - Tuchtzaken

- Art. 473 Gerechtelijk Wetboek

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en op die grond de ontbinding van 
het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk aan het recht te huwen en mengt hij zich niet in het privé- en 
gezinsleven van de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de 
wil in van de andere echtgenoot.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 12 - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Ontbinding - Recht te huwen

- Art. 232 Burgerlijk Wetboek

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven - Ontbinding

- Art. 232 Burgerlijk Wetboek

9 december 1994D.93.0030.N AC nr. ...

Het beginsel van de onpartijdigheid van de tuchtrechter is niet geschonden wanneer de magistraat-assessor bij 
de provinciale raad van de Orde der geneesheren zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling en de 
beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet heeft deelgenomen aan de stemming.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Magistraat-assessor - Onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken - Orde 
der geneesheren - Provinciale raad

- Art. 7, § 1, 2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

25 november 1994D.93.0019.N AC nr. ...

Noch artikel  23 Architectenwet 26 juni 1963, noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch het recht van verdediging staan 
eraan in de weg dat het bureau van de provinciale raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect 
oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Orde van architecten - Bureau van de provinciale raad - Oproeping van een 
architect - Tuchtzaak

24 november 1994D.94.0023.F AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet 
bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Procedure - Wraking - Schending - Recht op de onpartijdigheid van de 
rechter

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek
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23 november 1994P.94.1294.F AC nr. ...

In de context van artikel  5.3 EVRM naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen aard en de 
doelstellingen van de door titel I, hoofdstuk VII, van de Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer 
bepaald de verplichting om de bij artikel  29 bepaalde termijn van twee maanden na te leven, het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof in de weg.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.3 - Vrijheidsberoving - Prejudiciële vraag - Arbitragehof - Verplichting tot het 
stellen van een prejudiciële vraag - Vreemdeling - Hof van Cassatie - Redelijke termijn

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 27, 28, 29 en 30 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

20 oktober 1994C.93.0485.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de rechter die, na in het geschil tussen de getroffene en de schadeverwekker te hebben 
geoordeeld dat deze laatste een grove fout had begaan, nadien als rechter zitting heeft gehad in het hof van 
beroep dat, op de regresvordering van de verzekeraar tegen zijn verzekerde, heeft beslist dat de verzekerde 
geen grove fout had begaan, in de zin van artikel  16 Verzekeringswet, kan geen gewettigde twijfel doen 
ontstaan aangaande de geschiktheid van het aldus samengestelde hof van beroep om de zaak op onpartijdige 
wijze te berechten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beslissing op de regresvordering - Burgerlijke zaken - Onpartijdige 
rechterlijke instantie - Beslissing over de aansprakelijkheidsvordering

11 juli 1994P.94.0794.N AC nr. ...

Door voor de raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling aan te voeren dat, enerzijds, de redelijke termijn 
van artikel  6 E.V.R.M. is overschreden en, anderzijds, het onderzoek onvolledig is, wordt geen 
bevoegdheidsgeschil opgeworpen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzet van de beklaagde - Beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Redelijke termijn - Overschrijding - Niet-ontvankelijkheid van het verzet - 
Geen uitspraak inzake bevoegdheid - Strafzaken

29 juni 1994P.94.0766.F AC nr. ...

Het enkele feit dat er tussen welbepaalde categorieën van personen een objectieve verantwoord onderscheid 
bestaat kan niet als een door artikel  14 E.V.R.M. verboden discriminatie worden beschouwd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Discriminatie

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel  6.1. E.V.R.M. kan worden afgeleid uit het feit dat 
de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na diens getuigenis, wanneer 
niet wordt aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis - Hof van 
assisen - Eerlijk proces

Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld wanneer het hof van assisen 
achtereenvolgens door twee magistraten werd voorgezeten, van wie de tweede door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, 
wegens de verhindering van de eerste, aangewezen werd als voorzitter in het tweede gedeelte van de 
debatten dient te worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen 
schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste dier 
voorzitters bij de uitoefening van zijn discretionaire macht, als de partijen niet om aanvullende 
onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben kunnen 
voeren.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Voorzitterschap achtereenvolgens door twee magistraten 
waargenomen - Grieven i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste - Hof van assisen

11 mei 1994P.94.0457.F AC nr. ...
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Geen schending van artikel  6 E.V.R.M. en van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit 
dat het hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de verdediging gewilde 
bewoordingen.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Weigering - Tussenarresten - Vraag - Vragen in de door de verdediging 
gewilde bewoordingen - Strafzaken - Hof van assisen

4 mei 1994P.94.0556.F AC nr. ...

Noch artikel  30 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 noch artikel  5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan 
de verdachte moet worden medegedeeld vóór de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig 
artikel  21, §3, van die wet inzake heeft kunnen nemen vóór de rechtszitting van de raadkamer, tenzij nadien 
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Dossier - 
Mededeling aan de verdediging - Voorlopige hechtenis

26 april 1994P.94.0358.N AC nr. ...

De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke 
voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de verdachte uitspraak doet, is 
niet van die aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de geschiktheid van 
dat gerecht om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen en doet evenmin afbreuk aan de regel luidens 
dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over 
voorlopige hechtenis

13 april 1994P.94.0436.F AC nr. ...

Geen schending van artikel  5.4 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de voorziening van de 
vreemdeling tegen de beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse 
overheid verleende bevel tot aanhouding op straffe van verval moet worden ingesteld binnen vierentwintig 
uur na de betekening van de beschikking.~

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Beroep - Vreemdeling - Uitlevering - Door de vreemde overheid verleend 
bevel tot aanhouding -

30 maart 1994P.94.0263.F AC nr. ...

De voorzitter van het hof van assisen kan op grond van zijn discretionaire macht en zonder daardoor de regel 
van het eerlijk proces te miskennen, de onderzoeksrechter, die het voorbereidend onderzoek gedaan heeft, 
belasten met aanvullende onderzoeksopdrachten en bevelen dat alle stukken of opdrachten die hij nuttig acht 
om de waarheid te vinden en die hij aan de tegenspraak van de partijen onderwerpt, worden gevoegd bij de 
stukken van de rechtspleging.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Voorzitter - Discretionaire macht - 
Eerlijk proces - Aanvullend onderzoek - Voeging van stukken

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

RECHTERLIJK GEWIJSDE

ALGEMEEN

24 juni 1998P.98.0227.F AC nr. ...

De ambtshalve veroordeling tot betaling van een vergoeding aan de R.S.Z. is een teruggave die in het 
algemeen belang wordt bevolen, teneinde de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen; zij 
moet door de strafrechter worden bevolen, zelfs als de strafvordering wegens het misdrijf dat de onwettige 
situatie heeft doen ontstaan, door het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing vervallen is, op 
voorwaarde dat de vordering daartoe vóór dat verval is ingesteld.

Algemeen - Strafzaken - Sociale zekerheid - Werknemer - Bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten - Ambtshalve 
veroordeling - Strafvordering - Verval door het rechterlijk gewijsde - Gevolg voor de ambtshalve veroordeling

- Art. 35, laatste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
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maatschappelijke zekerheid der arbeiders

20 mei 1997P.96.0141.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 mei 1997, AR P.96.0141.N, AC, 1997, nr.

Algemeen - Strafzaken - Vrijspraak

ALLERLEI

20 april 2004P.03.1537.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, AC, 2004, nr ... .

Allerlei - Strafzaken - Artikel 10, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof volgt dat, in strafzaken, het beroep tot 
intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit beroep gericht is, terzelfdertijd: 1) een 
eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem 
opschorting van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de 
bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op 
het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot 
intrekking (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Allerlei - Strafzaken - Artikel 10, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

GEZAG VAN GEWIJSDE

21 december 2004P.04.1357.N AC nr. 622

Een beslissing op de strafvordering heeft gezag van gewijsde zodra zij is gewezen (1). (1) Zie Cass., 8 april 1998, 
AR P.97.1692.F, nr 195; 23 sept. 2004, AR C.03.0451.F, nr ...

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Douane en accijnzen - Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied

30 september 2004C.02.0420.F AC nr. 443

Uit het feit dat het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet hetzelfde is als dat van 
een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die identiteit niet kan bestaan 
t.a.v. enige aanspraak of betwisting van een partij in de ene of de andere instantie, noch dat de rechter, 
derhalve, een aanspraak kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde 
(1). (1) Cass., 27 maart 1998, AR C.97.0091.F, nr 174; 14 feb. 2002, AR C.99.0088.N, nr 105.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Zelfde partijen - Voorwerp van een vordering waarover beslist is niet hetzelfde als 
dat van een latere rechtsvordering

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

23 september 2004C.03.0451.F AC nr. 431

Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is 
beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening 
houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken; het vonnis 
dat steunt op de door de strafrechter gegeven omschrijving van de maatregel tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling en diens verwijzing naar artikel  65 Sw., verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat de 
strafrechter definitief gevonnist heeft dat de telastlegging alcoholemie in oorzakelijk verband stond met de 
schade (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Douane en accijnzen - Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333
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In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter over de grond van de 
strafvordering gezag van gewijsde (1). (1) Cass., 3 okt. 2001, AR P.01.0537.F, nr 519; Jaarverslag van het Hof, 
2002, p. 82; Rev. dr. pén., 2002, p. 337, met noot G.-F. Raneri.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Wettelijke grondslag

Het gezag van gewijsde, aangaande de strafvordering, wordt niet geregeld door de artt. 23 e.v. Ger. W. (1). (1) 
Cass., 27 juni 1972 (AC, 1972, 1036).

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Wettelijke grondslag

- Artt. 23 e.v. Gerechtelijk Wetboek

27 mei 2004C.03.0069.N AC nr. 290

Om te beslissen of de exceptie van het gewijsde aanneembaar is dient met name erop te worden gelet of de 
nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de vroegere beslissing ongedaan te maken 
(1). (1) Cass., 23 juni 1995, AR C.93.0185.N, nr 323.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Exceptie

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

25 mei 2004P.03.0622.N AC nr. 280

Het gezag van gewijsde van de beslissing inzake douane en accijnzen die, op de strafvordering, de beklaagde 
vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de vordering tot betaling van de ontdoken rechten die door de vervolgende 
partij voor de rechter in hoger beroep wordt gebracht (1). (1) Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.0535.F, nr 472.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Douane en accijnzen - Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan niemand een tweede 
keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de wetsomschrijving die men aan dat feit 
geeft en het opzet van de dader (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1992, AR 6440, nr 464; 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, 
nr 206; VAN DEN WYNGAERT, C.Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht", 2003, 698.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Nieuwe veroordeling voor hetzelfde materiële feit - Algemeen rechtsbeginsel - "Non bis in 
idem"

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

6 april 2004P.03.1667.N AC nr. 186

De beschikkingen van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van 
Strafvordering doen geen uitspraak over de gegrondheid van de strafvordering en zijn slechts voorlopig zodat 
die beslissingen geen gezag van gewijsde hebben (1). (1) Zie Cass., 18 sept. 2001, AR P.01.0913.N, nr 470.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Beschikkingen genomen met toepassing van artikel 61quinquies Sv. - 
Voorlopig karakter

26 februari 2004C.01.0522.N AC nr. 107

Wanneer de kort-gedingrechter in een geval dat hij spoedeisend acht bij voorraad uitspraak doet over de 
tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, mag hij het gezag van rechterlijk gewijsde dat 
aan die beslissing toekomt niet miskennen (1). (1) Zie Cass., 2 sept. 1988, AR 5785, nr 2; 23 juni 1995, AR 
C.93.0185.N, nr 323; 11 mei 1998, AR C.95.0106.N, nr 233.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Uitvoerbare beslissing tot uitdrijving - Tenuitvoerlegging - Kort geding

- Artt. 25 en 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 februari 2004C.01.0013.N AC nr. 75

Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is 
beslist, met betrekking tot de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de 
motieven die de noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke beslissing uitmaken (1). (1) Cass., 22 sept. 
1999, AR P.99.0555.F, nr 478.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Omvang
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18 december 2003C.02.0344.N AC nr. 658

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde is beperkt tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is 
beslist met betrekking tot hetgeen aan de beklaagde ten laste wordt gelegd, rekening houdend met de 
redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken vormen (1).(2). (1) Cass. 22 sept. 1999, 
AR P.99.0555.F, nr 478. (2) Andersluidende conclusie O.M. De zaakvoerder van eiseres had aangifte gedaan 
van diefstal van een bedrijfsvoertuig. Verweerster stelde zich burgerlijke partij tegen de zaakvoerder wegens 
valsheid in geschrifte, gebruik van een vals stuk en poging tot oplichting. De strafrechter sprak de zaakvoerder 
van eiseres vrij op grond van twijfel. Eiseres leidde een vordering in tegen verweerster op grond van de polis. 
De eerste rechter en de appèlrechters wezen de vordering af omdat niet bewezen was dat het risico zich had 
voorgedaan. In dezelfde lijn, doch anders dan het Hof, concludeerde het O.M. dat de strafrechter in casu 
slechts uitspraak had gedaan over de op de zaakvoerder van eiseres geïmputeerde feiten van valsheid in 
geschrifte, gebruik van valse stukken en poging tot oplichting, zodat het feit van de diefstal voor de burgerlijke 
rechter in discussie kon worden gebracht.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Aard

18 december 2003C.02.0465.N AC nr. 659

Wanneer het slachtoffer van een onrechtmatige daad vergoeding vordert voor bepaalde hieruit 
voortvloeiende schade doch niet voor andere en de rechter zich bijgevolg niet over die andere schade 
uitspreekt, verhindert het gezag van het rechterlijk gewijsde niet dat het slachtoffer in een andere procedure 
vergoeding vordert voor die andere schade tenzij wanneer de rechter door die beslissing de gehele 
tegenwoordige en toekomstige schade heeft willen vergoeden (1). (1) Cass., 18 okt. 1979, AC, 1979-1980, nr 
119.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Onrechtmatige daad - Vordering tot schadevergoeding voor bepaalde schade - 
Mogelijkheid tot vordering van schadevergoeding voor andere schade uit hetzelfde feit in een andere procedure - Beperking

- Artt. 23 en 25 Gerechtelijk Wetboek

23 oktober 2003C.01.0365.N AC nr. 523

De beslissing met betrekking tot een bepaald geschilpunt heeft geen gezag van gewijsde ten aanzien van de 
rechter in hoger beroep aan wie hetzelfde geschilpunt wordt voorgelegd ingevolge een regelmatig hoger 
beroep (1). (1) Zie Cass., 23 april 1976, 954.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Begrip en gevolgen

- Art. 26 Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 2003S.03.0010.F AC nr. 493

Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig is omdat hij 
daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij 
zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet 
(1). (1) Zie Cass., 19 maart 1992, AR 9122, nr 384; 1 maart 2001, AR C.00.0155.F, nr 121; 19 april 2001, AR 
C.00.0161.F, nr 215.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Machtsoverschrijding - Eindvonnis - Onderscheid

- Artt. 19 en 24 Gerechtelijk Wetboek

15 september 2003C.02.0480.F AC nr. 435

De beslissing waarbij de zaakvoerder van de verzekerde vennootschap, wegens het bestaan van twijfel, 
vrijgesproken wordt van de telastleggingen van valsheid in geschirften, gebruik van valse stukken en poging tot 
oplichting van de verzekering is geen dwingende reden om de door hem ingediende klacht wegens diefstal en 
de door hem bij de verzekeringsmaatschappij ingediende aangiften van schade als waarheidsgetrouw en 
aannemelijk te beschouwen.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Draagwijdte - Verzekeringen - Oplichting - Poging - Vrijspraak - Twijfel - Gevolg - Klacht 
wegens diefstal - Aangiften van schade

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 april 2003P.03.0438.F AC nr. 256
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Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling ingestelde vordering 
tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet dat een dergelijke vordering nogmaals 
wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag 
van gewijsde verkrijgen, al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond (1). (1) Zie LEROY 
M., Contentieux administratif, Bruylant, Brussel, 2000, blz. 733 en 734.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Koninklijk besluit tot uitzetting - Vordering tot schorsing - Raad van 
State - Arrest - Verwerping - Gezag van gewijsde

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden 
aanneemt of de wet haar de bevoegdheid toekent om als vonnisgerecht over de grond van de zaak te 
oordelen, wijst ze arresten die geen gezag van gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van 
buitenvervolgingstelling, de heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan vorderen en de 
burgerlijke partij ook een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten kan instellen (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 
2002, AR P.01.1035.F, nr ..., met concl. adv.-gen. SPREUTELS.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing - Arrest van 
buitenvervolgingstelling

21 januari 2003P.02.0088.N AC nr. 41

Een vonnis dat beslist dat de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is en de zaak 
verder onbepaald uitstelt heeft ten opzichte van de ontvankelijkheid van de vordering gezag van gewijsde (1). 
(1) Cass., 10 sept. 1981, AC, 1981-82, nr. 25.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vonnis dat beslist over de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering - Vonnis 
met gezag van gewijsde

- Artt. 19 en 24 Gerechtelijk Wetboek

10 januari 2003C.01.0418.N AC nr. 23

Concl. adv.- gen. m.o. THIJS, Cass., 10 jan. 2003, A.R. C.01.0418.N, AC, 2003, nr ...

Gezag van gewijsde - Handelszaken - Vonnis dat de voorlopige opschorting toestaat

Het gezag van gewijsde van het vonnis dat de voorlopige opschorting toekent op grond van artikel  15 van de 
Wet op het gerechtelijk akkoord op basis van een voorlopige beoordeling van de continuïteit van de 
onderneming, wordt niet geschonden door het vonnis waarbij nadien de voorlopige opschorting ongedaan 
wordt gemaakt en het faillissement wordt uitgesproken, ook al wordt in dat vonnis het tijdstip van staking van 
betaling bepaald op de dag dat de akkoordaanvraag werd ingediend. (Impliciet) (1). (1) Zie de verwijzingen in 
de conclusie van het O.M.

Gezag van gewijsde - Handelszaken - Vonnis dat de voorlopige opschorting toestaat

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 15 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord

28 november 2002C.01.0102.F AC nr. 640

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 28 nov. 2002, A.R. C.01.0102.F, AC, 2002, nr ... .

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Wettige 
verdediging - Gezag van het gerechterlijk gewijsde

Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de gevallen waarin de wet hun 
rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, uitspraak te doen over de zaak zelf; zulks is niet het 
geval wanneer een onderzoeksgerecht, overeenkomstig, artikel  416 Sw., beslist dat er noch misdaad, noch 
wanbedrijf, is, op grond dat de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden waren door de 
daadwerkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander (1). (1) Zie concl. O.M.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Wettige 
verdediging - Gezag van het gerechterlijk gewijsde

13 juni 2002C.99.0405.N AC nr. 355
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Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een punt dat in 
betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing 
uitmaakt (1). (1) Cass., 27 feb. 1995, A.R. S.94.0134.N, nr 116.

Gezag van gewijsde - Algemeen - Strafzaken - Sociale zekerheid - Werknemer - Bijdragen, bijdrageopslagen, 
verwijlinteresten - Ambtshalve veroordeling - Strafvordering - Verval door het rechterlijk gewijsde - Gevolg voor de 
ambtshalve veroordeling

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

4 april 2002C.00.0457.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, nr ...

Gezag van gewijsde - Allerlei - Raad van State - Nietigverklaring van een administratieve beslissing

Ook t.a.v. de arresten van de Raad van State geldt dat het gezag van het rechterlijk gewijsde beperkt is tot wat 
de rechter heeft beslist op een punt dat in betwisting is, en tot wat, om reden van het geschil dat voor de 
rechter is gebracht en waarover partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van 
de beslissing uitmaakt (1). (1) Cass., 23 april 1981, AC, 1980-81, nr 482; cass., 8 juni 1984, A.R. nr 3973-4005, 
AC, 1983-84, nr 579; cass., 8 feb. 1991, A.R. nr 6930, AC, 1990-91, nr 307.

Gezag van gewijsde - Allerlei - Raad van State - Nietigverklaring van een administratieve beslissing

14 februari 2002C.99.0088.N AC nr. 105

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist niet dezelfde 
zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat de rechter een 
aanspraak kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (1). (1) Cass., 27 
maart 1998, A.R. C.97.0091.F, nr 174.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Voorwerp en oorzaak van een vordering niet dezelfde als die van een latere 
rechtsvordering tussen dezelfde partijen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

6 februari 2002P.01.1770.F AC nr. 89

Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt 
en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt 
dat het gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel heeft, door de 
kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen verband houdt met die welke 
krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het 
verwijzingsarrest.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Cassatiemiddel - Beschikking van de 
onderzoeksrechter - Gezag van gewijsde - Miskenning - Ontvankelijkheid van het middel

- Artt. 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Algemeen rechtsbeginsel - Gezag van gewijsde

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Aard

De beslissing van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda die de akte van beschuldiging van de Procureur bij 
dat Tribunaal niet bevestigt, is geen beslissing over de grond van de zaak en heeft bijgevolg geen gezag van 
gewijsde m.b.t. het al dan niet bestaan van de feiten en de kwalificatie ervan (1). (1) Zie concl. O.M.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Akte van beschuldiging - Geen bevestiging - 
Beslissing - Aard

- Art. 47 (D) en (E) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 
29 juni 1995
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Art. 9.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, gevoegd bij Resolutie 955 van 8 nov. 1994 van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft betrekking op de persoon die reeds is berecht door het 
Internationaal Tribunaal voor Ruanda en niet op de persoon t.a.v. wie dat Tribunaal zich onbevoegd heeft 
verklaard of, zoals te dezen, de akte van beschuldiging niet heeft bevestigd bij gebrek aan afdoende 
vermoedens (1). (1) Zie concl. O.M.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen

- Art. 9.1 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda

De strafvordering vervalt door het gezag van gewijsde, dat evenwel alleen kleeft aan datgene wat de 
strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld m.b.t. het al dan niet bestaan van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde feiten, en door rekening te houden met de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijs steunt (1). (1) Cass., 26 juni 1997, A.R. C.96.0281.F, nr. 303.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen

De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben alleen gezag van gewijsde wanneer zij uitspraak doen als 
vonnisgerechten (1). (1) Zie concl. O.M.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Beslissingen

Hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat in verschillende bepalingen is 
vastgelegd, bestaat er in strafzaken evenwel geen algemeen rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van 
gewijsde op de latere uitoefening van de strafvordering (1). (1) Zie concl. O.M.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Algemeen rechtsbeginsel - Betrekkelijk gezag van gewijsde

21 december 2001C.99.0528.F AC nr. ...

Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van 
een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van 
de administratieve handeling door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot 
nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid 
een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel aanleiding geven als het oorzakelijk verband 
tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is (1). (1) Cass., 21 juni 1990, A.R. 8575, nr. 614.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Nietigverklaring van een administratieve beslissing door de Raad van State

17 december 2001S.99.0093.F AC nr. ...

De strafrechter die een werkgever veroordeelt omdat hij geen arbeidsongevallenverzekering heeft aangegaan 
maar die geen uitspraak diende te doen over de vraag of de door die werkgever gesloten verzekering 
"huispersoneel" het risico dekte van de tewerkstelling van de door een arbeidsongeval getroffene en die 
bijgevolg aan het arbeidsgerecht geen prejudiciële vraag heeft gesteld over de draagwijdte van die verzekering 
"huispersoneel", spreekt een beslissing uit die, op dat punt, geen gezag van gewijsde heeft (1). (1) Zie cass. 12 
okt. 1992, AR 9417, nr 662, en de concl. O.M. in Bull. En Pas. 1992.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Arbeidsongeval - Schade - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het 
arbeidsgerecht - Gezag van het gewijsde in strafzaken t.a.v. de burgerlijke rechter

- Art. 74 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

2 november 2001C.00.0046.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij, in een later burgerlijk proces, de 
mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het 
strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden (1). (1) Cass. , 2 okt. 1997, 
volt. zitting, AR. C.94.0030.N, nr. 381 en concl. adv.-gen. Dubrulle.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verzekeraar van de veroordeelde die de getroffenen door het ongeval heeft vergoed, mag, wanneer de 
strafrechter afzonderlijke straffen uitspreekt , enerzijds, wegens het besturen van een voertuig met kale 
banden en anderzijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, in een later 
burgerlijk geding, aantonen dat er een oorzakelijk verband tussen de staat van de banden en de schade 
bestaat (1). (1) Cass. , 2 okt. 1997, volt. zitting, AR. C.94.0030.N, nr. 381 en concl. adv.-gen. Dubrulle.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Kale banden - 
Afzonderlijke straffen - Schade - Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering
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3 oktober 2001P.01.0537.F AC nr. ...

In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter die over de grond van de 
strafvordering uitspraak doen gezag van gewijsde (1). (1) R.P.D.B., Aanv., dl. VI, V° Chose jugée, 1983, blz. 284 
tot 288, nrs. 134 tot 154 ; SCREVENS R., L'autorité de la chose jugée au pénal, Verslag op het IXde 
Internationaal Congres voor vergelijkend recht, C.I.D.C., 1974, blz. 596 tot 599 ; FRANCHIMONT M., JACOBS A. 
en MASSET A., Manuel de procédure pénale, Luik, uitg. Collection Scientifique de la Fac. de Droit de Liège, éd. 
du Jeune Barreau de Liège, 1989, blz. 936 ; HENNAU Ch. en VERHAEGEN J., Droit pénal général, tweede uitg., 
Brussel, Bruylant, 1995, blz. 234 en 235 ; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, Deurne, Kluwer, 
1994, blz. 91 ; BOSLY H.-D. en VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, Brugge, Die Keure, 1999, blz. 
174 en 175.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Beslissingen

Het gezag van gewijsde van de vrijspraak van een telastlegging en van de redenen waarop deze 
noodzakelijkerwijs steunt, kleeft niet aan de overweging van dat arrest m.b.t. het bestaan van een afzonderlijk 
misdrijf, wanneer dat arrest niet ten gronde uitspraak heeft gedaan over dat afzonderlijk misdrijf.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vrijspraak van een misdrijf - Vaststelling van een afzonderlijk misdrijf - Geen beslissing 
over de grond van dat afzonderlijk misdrijf

De heterogeniteit van de bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties bewijst op zich het bestaan van 
twee afzonderlijke misdrijven niet.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Afzonderlijke strafrechtelijke kwalificaties - Afzonderlijke misdrijven

19 september 2001P.01.0535.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit 
tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appèlrechter is gebracht (1). (1) Zie 
Cass., 7 dec. 1982, A.R. 7539, nr. 219.

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

27 juni 2001P.01.0638.F AC nr. ...

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen een beslissing van de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij, en het voordeel van het rechterlijk gewijsde aanvoert op grond van 
beslissingen van die commissie, waarin geen uitspraak kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot 
invrijheidstelling, aangezien zij gewezen zijn vóór het laatste verzoek waarover de bestreden beslissing 
uitspraak heeft gedaan.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

19 juni 2001P.01.0362.N AC nr. ...

Onverminderd de eventuele toepassing van artikel  13 V.T.Sv. of van afwijkende internationale 
verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in België voor een feit waarvoor de beklaagde 
reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na 
een uitspraak in het vreemde land (1). (1) Zie cass., 23 mei 2000, AR P.00.0377.N, nr 315.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervolgingen - In België - In het buitenland

- Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

- Art. 13 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 december 2000P.99.0194.N AC nr. ...

De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een bepaalde periode gepleegde 
misdrijven, die door de strafrechter als één feit worden beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van 
gewijsde gaat, heeft niet tot gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het 
vonnis heeft geoordeeld en vóór de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan, begrepen zijn onder de 
misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader van nieuwe misdrijven die samen met de reeds 
beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig 
opzet, is strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Verscheidene feiten - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig 
opzet - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop de 
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veroordeling betrekking had en vóór het in kracht van gewijsde gaan ervan - Strafbaarheid

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

19 december 2000P.00.1691.N AC nr. ...

Het verbindend karakter van de door de kamer van inbeschuldigingstelling verrichte zuivering vloeit voort uit 
het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dat een wettelijke regeling invoert die niets uitstaande heeft 
met het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken of met de artikelen 6, 11 en 23 
Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek 
van de regelmatigheid van de procedure - Zuivering van de procedure - Nietigverklaarde stukken - Verwijdering uit het 
dossier - Verbindend karakter - Grondslag

- Artt. 6, 11 en 23 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

12 april 2000P.00.0136.F AC nr. ...

Een beslissing alvorens recht te doen heeft, in de regel, geen gezag van gewijsde.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslissing alvorens recht te doen

16 februari 2000P.99.1826.F AC nr. ...

De regel volgens welke een persoon geen tweede maal kan worden vervolgd wegens feiten die zijn berecht 
door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is alleen van toepassing op de beslissingen van de strafrechter 
die uitspraak doet over de grond van de vervolgingen, en niet op de beslissingen van de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" - Toepassing - Commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling

15 februari 2000P.98.0836.N AC nr. ...

Wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige btw-aftrek bewezen heeft verklaard, is de rechter die 
over een verzet tegen een dwangbevel betreffende deze onrechtmatige btw-aftrek moet oordelen, ingevolge 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden.

Gezag van gewijsde - Belastingzaken - Belasting over de toegevoegde waarde - Onrechtmatige btw-aftrek - Beslissing van 
de strafrechter - Verzet tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken

- Art. 74, § 4 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Belasting over de toegevoegde waarde - Onrechtmatige btw-aftrek - Beslissing van de 
strafrechter - Verzet tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken

- Art. 74, § 4 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 december 1999P.99.1839.F AC nr. ...

Een beslissing over de strafvordering verkrijgt slechts gezag van gewijsde met alle hieraan verbonden gevolgen 
nadat de strafvordering is vervallen, d.w.z. nadat de zaak onherroepelijk is berecht; dat is niet het geval zolang 
het cassatieberoep niet is verworpen.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Belasting over de toegevoegde waarde - Onrechtmatige btw-aftrek - Beslissing van de 
strafrechter - Verzet tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken

20 oktober 1999P.99.0826.F AC nr. ...

De rechter die een door hem gewezen beslissing moet uitleggen, mag het gezag van gewijsde van die 
beslissing niet aantasten; het ophelderen van een dubbelzinnigheid, uitsluitend om een uitwerking toe te 
lichten die van rechtswege uit de uitgelegde beslissing voortvloeit, wijzigt de daarin bevestigde rechten niet.

Gezag van gewijsde - Algemeen - Rechterlijke beslissing - Uitlegging door de rechter

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

29 september 1999P.99.0624.F AC nr. ...
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Wanneer alleen de verzekeraar hoger beroep instelt, heeft de beslissing waarbij hij samen met de verzekerde 
t.a.v.  de burgerlijke partij of de burgerlijke partijen is veroordeeld, jegens hem geen gezag van gewijsde;  het 
feit dat die beslissing hem niet tegenstelbaar is, geldt zowel t.a.v.  de benadeelde persoon als van de 
verzekerde.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering - Tussenkomst van de verzekeraar - 
Veroordeling van de verzekerde, beklaagde - Beslissing gemeen en tegenstelbaar aan de verzekeraar verklaard - Hoger 
beroep van de verzekeraar alleen

29 september 1999P.99.1364.F AC nr. ...

De beslissingen van de onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, kunnen geen 
gezag van gewijsde verwerven.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Voorlopige hechtenis

22 september 1999P.99.0555.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat de beklaagde, die veroordeeld is wegens 
verduistering van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt dat de door de getroffene geleden schade 
beperkt is tot het deel dat hem in de verduisterde zaak toekomt.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Omvang

Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is 
beslist, m.b.t.  het bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de 
motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Omvang

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Een op een eerste cassatieberoep gewezen arrest van het Hof van Cassatie heeft geen gezag van gewijsde.~

Gezag van gewijsde - Allerlei - Cassatiearrest

29 maart 1999S.98.0105.F AC nr. ...

De beschikking of het arrest van buitenvervolgingstelling die het onderzoeksgerecht hierop grondt dat er niet 
voldoende bezwaren bestaan tegen de verdachte, hebben enkel tot gevolg dat de strafvordering voorlopig 
wordt stopgezet;  ze hebben dus geen gezag van gewijsde t.a.v.  de rechtsvordering die voor de burgerlijke 
rechter wordt ingesteld door een partij die rechten wil afleiden uit het bestaan van de ten laste gelegde feiten.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling

- Art. 128 Wetboek van Strafvordering

10 februari 1999P.98.0888.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken ten 
aanzien van een strafrechtelijk veroordeelde vader of moeder, ongeacht het verval van de strafvordering door 
het gezag van het gewijsde.~

Gezag van gewijsde - Allerlei - Strafvordering - Verval - Ontzetting van het ouderlijk gezag

15 december 1998P.98.1403.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn voor een vroegere veroordeling 
en voor de wijziging van artikel  65 Sw. door artikel  45 W. 11 juli 1994 , moet de rechter, als hij oordeelt dat de 
misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn met hetzelfde opzet als de 
misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - 
Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

3 december 1998C.97.0200.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 3 dec. 1998, AR C.97.0200.F, Bull. en Pas., I, 1998, nr ...~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Tegenstelbaar aan derden
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Het gezag van het strafrechterlijk gewijsde belet niet dat de verzekeraar van de veroordeelde die bedragen 
heeft uitgekeerd aan de slachtoffers van het ongeval, tijdens een burgerlijk proces achteraf, de mogelijkheid 
heeft om de tijdens het strafproces verkregen gegevens te betwisten; die regel vloeit voort uit artikel  4 V.T. 
Sv. en niet uit artikel  6.1 E.V.R.M.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Begrip - Later burgerlijk proces - Verzekeraar van de veroordeelde - Niet-tegenstelbaar 
karakter

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

1 december 1998P.98.0298.F AC nr. ...

In geval van een tot de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering beperkte cassatie, hoort de rechter naar 
wie de zaak verwezen wordt, de ontvankelijkheid te beoordelen van de strafvordering, waarvan de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering afhankelijk is, vanuit het oogpunt van de ontvankelijkheid 
van de burgerlijke rechtsvordering; het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde wordt bijgevolg 
miskend door de rechter naar wie de zaak verwezen is, die oordeelt dat het arrest van het Hof het gezag van 
gewijsde "ongeschonden laat" van de beschikkingen van het vernietigde arrest, die betrekking hebben op de 
ontvankelijkheid van de vervolgingen.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beperkte vernietiging - Beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen - Rechter naar 
wie de zaak is verwezen - Burgerlijke rechtsvordering - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Vernietigde beslissing - Gezag van 
gewijsde

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds vroeger een definitief geworden strafrechtelijke veroordeling werd 
uitgesproken, en andere, als misdrijf omschreven feiten die hem zijn voorgelegd, werden gepleegd voor die 
beslissing, staat het aan hem te onderzoeken of de misdrijven waarover reeds uitspraak gedaan is en die 
waarover nog uitspraak moet worden gedaan, gepleegd zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat geval is hij 
gebonden door het gezag van het rechterlijk gewijsde van de vorige beslissing waardoor de strafvordering 
vervallen is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen of de dader al dan niet schuldig is.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Eenheid van opzet - Verval van de strafvordering - Definitieve strafrechtelijke 
veroordeling - Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling - Gezag van het gerechterlijk gewijsde

- Art. 65 oud Strafwetboek

8 april 1998P.97.1692.F AC nr. ...

De beslissing van de eerste rechter m.b.t. de omschrijving van de aan een beklaagde verweten feiten heeft 
geen gezag van gewijsde t.a.v. een andere beklaagde die, voor het appèlgerecht, voor zijn deelname aan die 
feiten als mededader of medeplichtige moet terechtstaan.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslissing m.b.t. een medebeklaagde

Het gezag van gewijsde in strafzaken valt niet onder toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar is een algemeen strafrechtelijk beginsel dat is vastgelegd in verschillende bepalingen van dat 
strafrecht.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

27 maart 1998C.97.0091.F AC nr. ...

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist niet dezelfde 
zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die identiteit 
niet kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van een partij in beide instanties, noch dat de rechter, 
derhalve, een aanspraak kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Voorwerp van een vordering waarover beslist is niet hetzelfde als dat van een 
latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 1997C.95.0018.N AC nr. ...
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Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde is beperkt, met inachtneming van het recht van verdediging van de 
betrokkenen in een later burgerlijk geding, tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist 
met betrekking tot hetgeen aan de beklaagde ten laste wordt gelegd, rekening houdend met de redenen die 
de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Omvang

2 oktober 1997C.94.0030.N AC nr. ...

Als de strafrechter onderscheiden straffen uitspreekt, enerzijds, wegens het besturen van een voertuig in staat 
van alcoholintoxicatie of dronkenschap, anderzijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, mag de verzekeraar van de veroordeelde, die aan het slachtoffer van het ongeval bedragen 
heeft uitgekeerd, in een daarop volgend burgerlijk geding het bewijs leveren van het oorzakelijk verband 
tussen de alcoholintoxicatie of dronkenschap en de schade.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden - Onopzettelijke slagen en verwondingen - 
Alcoholintoxicatie of dronkenschap - Onderscheiden straffen - Schade - Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 2 okt. 1997, A.R. nr. C.94.0030.N, AC, 1997, I, nr...

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden - Onopzettelijke slagen en verwondingen - 
Alcoholintoxicatie of dronkenschap - Onderscheiden straffen - Schade - Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering

De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering bestaande regel dat 
beslissingen op de strafvordering niet opnieuw ter sprake mogen gebracht worden ter gelegenheid van een 
burgerlijk proces moet gelezen worden in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en artikel 6.1 E.V.R.M.; het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat 
een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te 
betwisten in zoverre zij geen partij was in dat geding of er niet vrij haar belangen kon laten gelden.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

26 juni 1997C.96.0281.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is 
beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend 
met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Omvang

Noch het gezag van gewijsde noch de bewijskracht van het vonnis in strafzaken waarbij afzonderlijke straffen 
worden opgelegd wegens sturen in staat van dronkenschap en overtreding van het Wegverkeersreglement, en 
waarbij wordt beslist dat er twijfel bestond omtrent de invloed van de staat van dronkenschap op het ongeval, 
worden miskend door de burgerlijke rechter die de bij hem aanhangig gemaakte regresvordering van de 
verzekeraar gegrond verklaart, op grond dat eiser niet overeenkomstig de verzekeringsovereenkomst aantoont 
dat er in casu geen verband bestaat tussen zijn staat van dronkenschap en het ongeval.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Verkeersongeval - Afzonderlijke straffen - Overtreding van het wegverkeersreglement - 
Dronkenschap - Invloed op het ongeval - Twijfel - Verzekeraar - Regresvordering

- Artt. 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek

13 maart 1997C.96.0105.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de strafrechter heeft beslist dat een voor hem gedaagde partij geen enkele nalatigheid 
had begaan belet de burgerlijke rechter niet die partij op grond van artikel   1384, eerste lid, B.W.  te 
veroordelen tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de zaak die zij onder haar bewaring had.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - 
Geen fout - Rechterlijk gewijsde dienaangaande

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

24 januari 1997C.94.0119.N AC nr. ...

De burgerlijke rechter die het besturen van een voertuig door de verzekerde met een alcoholintoxicatie die 
een misdrijf uitmaakt als een zware fout in aanmerking neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de 
verzekerde heeft vrijgesproken van dit misdrijf, miskent het gezag van dit strafrechterlijk gewijsde.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - Vrijspraak - Gelding voor de burgerlijke 
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rechter - Vordering van de verzekerde - Eigen schade - Zware fout

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gewijsde erga omnes heeft de beslissing van de 
strafrechter ten aanzien van de burgerlijke rechter gezag van gewijsde wat betreft de feiten waarvan de 
strafrechter, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van de beklaagde het bestaan zeker 
en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt; 
daaruit volgt dat in de regel die feiten door de partijen en door derden in een later burgerlijk geschil niet meer 
kunnen worden betwist.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - Vrijspraak - Gelding voor de burgerlijke 
rechter - Vordering van de verzekerde - Eigen schade - Zware fout

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State dat een tegen een individuele bestuurshandeling 
ingesteld beroep tot nietigverklaring afwijst, belet niet dat de hoven en rechtbanken recht doen op een door 
dezelfde vereisende partij ingestelde vordering tot vergoeding van de schade die zij beweert te hebben 
geleden wegens die bestuurshandeling, aangezien het voorwerp van laatstgenoemde vordering verschilde van 
dat van het verzoek waarover de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Gezag van gewijsde - Allerlei - Raad van State - Individuele bestuurshandeling - Beroep tot nietigverklaring - Afwijzing van 
het beroep

- Art. 159 Grondwet 1994

- Artt. 2, 23, 24 en 25 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 107 Grondwet 1831

4 december 1996P.96.0007.F AC nr. ...

Wanneer alleen de verzekeraar hoger beroep instelt, hebben de beslissingen waarbij hij samen met de 
verzekerde ten aanzien van de burgerlijke partij of de burgerlijke partijen wordt veroordeeld, jegens hem geen 
gezag van gewijsde; het feit dat die beslissingen hem niet tegenstelbaar zijn, geldt zowel ten aanzien van de 
verzekerde als ten aanzien van de benadeelde persoon of personen.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering - Tussenkomst van de verzekeraar - 
Veroordeling van de verzekerde, beklaagde - Beslissing gemeen en tegenstelbaar aan de verzekeraar verklaard - Hoger 
beroep van de verzekeraar alleen

8 november 1996C.95.0206.N AC nr. ...

De beoordeling in kort geding door de Raad van State dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een akte 
geen moeilijk te herstellen nadeel berokkent heeft geen gezag van gewijsde voor de beoordeling die de 
rechter moet doen op grond van de wet van 12 jan. 1993 betreffende een kennelijke inbreuk of een ernstige 
dreiging voor een inbreuk op de wetten betreffende het leefmilieu.~

Gezag van gewijsde - Allerlei - Raad van State - Kort geding - Moeilijk te herstellen nadeel - Wet 12 jan. 1993 betreffende 
een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op 
leefmilieuwetten - Beoordeling - Gezag van gewijsde

20 september 1996C.93.0367.N AC nr. ...

Wanneer de strafrechter naar aanleiding van een verkeersongeval een definitieve veroordeling tot 
onderscheiden straffen uitspreekt wegens het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie 
enerzijds en wegens een overtreding van het wegverkeersreglement anderzijds, aldus te kennen geeft dat de 
beide overtredingen niet één feit opleverden en tevens zeker en noodzakelijk beslist dat de staat van 
alcoholintoxicatie noch de oorzaak noch één van de oorzaken van het ongeval is geweest, wordt het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van deze beslissing miskend door de rechter die de regresvordering van de verzekeraar 
gegrond verklaart om reden dat enkel de toestand van alcoholintoxicatie de oorzaak was van het ongeval zoals 
het is gebeurd.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Verkeersongeval - Alcoholintoxicatie - Overtreding van het wegverkeersreglement - 
Onderscheiden straffen - Verzekeraar - Regresvordering

- Art. 65 Strafwetboek
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13 september 1996C.94.0336.N AC nr. ...

De rechter die zijn vorige beslissing, luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van 
de partijen maar voor het overige maatregelen bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan 
diezelfde partij in vroegere beslissingen was toegekend, aldus uitlegt dat ze geen wijziging heeft gebracht aan 
dit hoederecht, schendt daardoor het gezag van het gewijsde van de uit te leggen beslissing niet.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Uitlegging van een vonnis - Perken - Beschikking in kort geding - 
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - T.a.v. de kinderen

- Artt. 23 t.e.m. 28 en 793 Gerechtelijk Wetboek

20 juni 1996C.93.0183.N AC nr. ...

Het gezag van gewijsde van een vonnis in burgerlijke zaken is relatief en vereist dat de vordering tussen 
dezelfde partijen bestaat.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Draagwijdte - Tussen partijen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat de staat van de persoon betreft heeft ook gezag van gewijsde ten aanzien van derden, wegens 
de ondeelbaarheid van deze staat.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Draagwijdte - Tegenover derden - Staat van de personen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

14 juni 1996C.94.0449.F AC nr. ...

Het bij artikel  6.1 E.V.R.M. gewaarborgde recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt 
mee dat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde aan derden, die geen partij waren in het strafproces, 
slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden

14 juni 1996C.95.0265.F AC nr. ...

Een rechter steunt niet op het gezag van het rechterlijk gewijsde van een vroegere rechterlijke beslissing, 
wanneer hij oordeelt dat over het hem voorgelegde geschil reeds definitief uitspraak is gedaan, namelijk door 
een beslissing waarbij de rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid

- Artt. 19 en 24 Gerechtelijk Wetboek

25 april 1996P.94.1462.N AC nr. ...

Het bestraffingssysteem uit het nieuwe artikel  65 Sw., zoals gewijzigd bij artikel   45 Wet 11 juli 1994, is voor 
de beklaagde strenger dan dat van het oorspronkelijk artikel;  de strafrechter heeft mitsdien geen rechtsmacht 
om te beslissen dat de beklaagde zich aan het hem ten laste gelegde feit schuldig heeft gemaakt en om hem te 
veroordelen, wanneer hij oordeelt dat dit feit "verbonden is door eenzelfde misdadig opzet" met feiten die 
vòòr het in werking treden van het nieuw artikel   65 reeds het voorwerp zijn van een beslissing met gezag van 
gewijsde.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Samenloop van misdrijven - Eenheid van opzet - Wijziging van de strafwet - Strengere 
strafwet

25 april 1996P.94.1565.N AC nr. ...

Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een 
civielrechtelijk geschil heeft gewezen, belet niet het gezag van het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk 
gewijsde, maar de reeds volledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

15 december 1995C.94.0382.F AC nr. ...

Het gezag van het rechterlijk gewijsde van een beslissing houdende ontvankelijkverklaring van een hoger 
beroep staat niet eraan in de weg dat de appelrechter nadien datzelfde hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaart, op grond van gegevens die hem niet waren overgelegd en waarvan hij geen kennis kon dragen.~
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Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Vennootschap onder firma - Verzet en hoger beroep van de 
vennoten - Faillissement

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

1 december 1995C.95.0168.F AC nr. ...

Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van consolidatie van de letsels kan 
niet worden tegengeworpen aan de partijen noch aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen 
over die datum moeten beslissen;  evenzo, geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid, 
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het Fonds voor arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der 
partijen of, zonder bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens 
het gemene recht uitspraak moeten doen over de datum van consolidatie van de letsels.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Gemeen recht - Beslissing van het burgerlijk gerecht - Beslissing van het 
arbeidsgerecht - Arbeidsongeval - Schade

- Artt. 24, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Artt. 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek

2 november 1995C.93.0350.N AC nr. ...

Het gezag erga omnes van de beslissing op de strafvordering geldt enkel voor hetgeen de strafrechter zeker 
een noodzakelijk heeft beslist over het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, met 
inachtneming van de redenen waarop hij de strafrechtelijke beslissing noodzakelijk heeft laten steunen;  de 
vaststelling dat derden die geen partij waren in het strafproces, een fout hebben begaan, maakt geen 
noodzakelijke reden uit waarop de vrijspraak van beklaagde ingevolge twijfel over het bedrieglijk opzet inzake 
oplichting, berust.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Redenen van het strafrechtelijk vonnis - Gezag van gewijsde t.o.v. de burgerlijke rechter - 
Fout van een derde

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 september 1995C.93.0290.N AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij vroeger in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent niet het gezag van gewijsde 
van het vorige vonnis, maar doet uitspraak over een geschilpunt waarover hij zijn rechtsmacht al volledig heeft 
uitgeoefend.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis over geschilpunt - Nieuwe beslissing

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

18 juli 1995P.95.0889.N AC nr. ...

De bepalingen van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot het gezag van gewijsde zijn niet van toepassing 
in strafzaken.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Toepasselijkheid - Artikelen 23 tot 26 Ger.W.

De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Beschikking inzake voorlopige hechtenis

23 juni 1995C.93.0185.N AC nr. ...

Om te beslissen of de exceptie van het gewijsde aanneembaar is, dient met name erop te worden gelet of de 
nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de vroegere beslissing ongedaan te maken.
~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Exceptie

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1995S.94.0134.N AC nr. ...

Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een punt dat in 
betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, al weze het impliciet de noodzakelijke grondslag van de beslissing 
uitmaakt.

Gezag van gewijsde - Algemeen - Omvang
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- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

13 januari 1995F.93.0035.N AC nr. ...

Het gezag van gewijsde verbonden aan een beslissing van een directeur die een aanslag nietig verklaart omdat 
hij werd gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg dat een hof van 
beroep, bij de beoordeling van de vervangende aanslag, de reden van de nietigverklaring van de 
oorspronkelijke aanslag wijzigt.~

Gezag van gewijsde - Belastingzaken - Vernietiging - Reden - Wijziging - Hof van beroep - Bevoegdheid - Beslissing van de 
directeur

21 december 1994P.94.0966.F AC nr. ...

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gezag van gewijsde in zoverre zij de feiten bewezen 
verklaart en uitspraak doet over de kosten alsook, in voorkomend geval, over de teruggaven of 
verbeurdverklaringen, en over de eventuele burgerlijke rechtsvordering.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling

- Art. 18 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan opschorting van de uitspraak van de veroordeling in zoverre die 
beslissing de feiten bewezen verklaart, belet dat vroegere feiten, die wegens eenheid van opzet geacht 
worden één enkel strafbaar feit te vormen met de feiten die tot de maatregel van opschorting hebben geleid, 
aanleiding kunnen geven tot nieuwe vervolgingen tijdens de proeftijd.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Eenheid van opzet - Ontvankelijkheid - Vroegere feiten - Eén enkel strafbaar feit - 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Strafvordering

- Artt. 2 en 65 oud Strafwetboek

24 november 1994C.93.0484.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel met beroep op schending van de artt. 23 tot 28 Ger.W., terwijl als grief wordt 
aangevoerd dat het bestreden arrest uitspraak doet over een geschil waarover het hof van beroep reeds in 
dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen waardoor het zijn rechtsmacht over dat geschil volledig 
had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet op het gezag van gewijsde van een vroegere eindbeslissing en 
houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een arrest het verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar ontvankelijk en ten dele gegrond 
verklaart, na te hebben vastgesteld dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn vordering grondt op een ongeval 
van zijn verzekerde op de weg naar en van het werk, maar dat het feit dat het ongeval gebeurd is op de weg 
naar en van het werk niet wordt betwist, doet het arrest geen uitspraak over de vraag of het ongeval voor de 
getroffene een arbeidsongeval dan wel een ongeval op de weg naar en van het werk is.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Verhaal - Ongeval op de weg naar en van het werk - Arbeidsongeval - Grondslag - 
Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

16 november 1994P.94.1206.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn vòòr een vroegere veroordeling 
en vòòr de wijziging van artikel  65, Sw. door artikel  45, Wet van 11 juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt 
dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn met hetzelfde opzet als de 
misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Samenloop van misdrijven - Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand 
misdrijf - Eenheid van opzet - Wijziging van de wet

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

20 oktober 1994C.93.0485.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken raakt het gezag van het rechterlijk gewijsde, in de regel, de openbare orde niet.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Openbare orde

- Art. 27 Gerechtelijk Wetboek
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15 september 1994C.93.0426.F AC nr. ...

Een rechter steunt niet op het gezag van gewijsde van een vroegere eindbeslissing wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds definitief uitspraak is gedaan, namelijk bij een beslissing waarbij de 
rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend.~

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1994P.94.0012.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde onder meer wegens niet-verzekering van zijn voertuig is veroordeeld, het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met hem veroordeeld is tot schadeloosstelling van de 
getroffene van het door de beklaagde veroorzaakte ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de 
zaak is gesteld, verbiedt het gezag van gewijsde van de veroordeling de appelrechter niet om, in geval van 
ontvankelijk hoger beroep van de getroffene, burgerlijke partij, en van het Gemeenschappelijk Fonds, het 
misdrijf "niet-verzekering" niet bewezen te verklaren op de burgerlijke rechtsvordering, de verzekeraar te 
veroordelen en het Gemeenschappelijk Fonds buiten de zaak te stellen.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordelend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij

22 februari 1994P.94.0056.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter behoeft met een ten aanzien van de beklaagde door een buitenlands strafgerecht 
gewezen beslissing enkel rekening te houden als het misdrijf waarvan hij kennis neemt, in het buitenland is 
gepleegd.~

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Misdrijf in België gepleegd - Berechting in het buitenland - Vervolging in België

- Art. 13 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

KRACHT VAN GEWIJSDE

21 december 2004P.04.1357.N AC nr. 622

Een beslissing op de strafvordering verkrijgt kracht van gewijsde wanneer daartegen geen rechtsmiddel meer 
openstaat (1). (1) Cass., 5 okt. 1999, AR P.99.0695.N, nr 507.

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing

21 maart 2001P.01.0163.F AC nr. ...

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te handhaven van een vreemdeling 
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die 
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen 
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de 
concl. O.M.

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 73 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

14 maart 2001P.01.0179.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ... .

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te handhaven van een vreemdeling 
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die 
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen 
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing
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- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 73 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

5 oktober 1999P.99.0695.N AC nr. ...

Een beslissing op de strafvordering heeft gezag van gewijsde zodra zij is gewezen, maar verkrijgt pas kracht van 
gewijsde wanneer zij onherroepelijk wordt;  dat is het geval bij verwerping van het cassatieberoep.

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing

14 april 1999P.99.0318.F AC nr. ...

De beklaagde die is veroordeeld door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, kan niet meer 
wegens hetzelfde feit worden vervolgd, ook al wordt dat feit anders omschreven.

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Veroordeelde beklaagde - In kracht van gewijsde gegane veroordelende beslissing - 
Zelfde feit - Nieuwe vervolgingen

3 juni 1997P.95.1321.N AC nr. ...

De beslissing die, op het hoger beroep van de beklaagde alleen, door de eerste rechter in solidum met zijn 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar veroordeeld tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij, deze 
veroordeling herleidt ten opzichte van deze verzekeraar, miskent de kracht van het gewijsde van het vonnis 
van de eerste rechter.~

Kracht van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde en vrijwillig tussengekomen verzekeraar - 
Veroordeling - Hoger beroep van de beklaagde alleen - Verstek van de verzekeraar - Veroordeling

- Artt. 2 en 28 Gerechtelijk Wetboek

14 december 1995C.93.0122.N AC nr. ...

De kracht van gewijsde van een rechterlijke beslissing wordt niet miskend doordat in een andere, op zichzelf 
staande procedure, de rechter nieuwe aanspraken inwilligt die de voordelen van de eerste beslissing ongedaan 
maken.~

Kracht van gewijsde - Burgerlijke zaken - Andere zelfstandige procedure - Beslissing die de voordelen van de eerste 
beslissing ongedaan maakt - Rechterlijke beslissing

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

RECHTERLIJKE MACHT

9 mei 2001P.01.0674.F AC nr. ...

Net als de onpartijdigheid waarvan zij één van de uitingen is, wordt de persoonlijke objectiviteit van de rechter 
vermoed zolang het tegendeel niet bewezen is (1). (1) Zie Cass., 24 sept. 1986, A.R. 5372, nr. 48, met concl. 
proc.-gen. Krings, in Bull. en Pas., 1985-86, I, nr. 48.

 - Onpartijdigheid - Rechter - Objectiviteit - Bewijs - Magistraat

RECHTERLIJKE ORGANISATIE

ALGEMEEN

14 juni 2004S.04.0001.F AC nr. 322

De rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, kan op het ogenblik van de uitspraak alleen worden vervangen door een andere rechter die de 
voorzitter van het gerecht heeft aangewezen (1) of diens vervanger. (1) Cass., 20 sept. 1977 (AC, 1978, 82); 13 
mei 1981, AR 1692 (ibid., 1980-81, nr 521); zie Cass., 22 jan. 1991, AR 4933, nr 267.

Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak van het vonnis - Wettig verhinderde rechter - Vervanging

- Artt. 319 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189

De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige 
onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van 
de feiten à charge of à décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij 
de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van 
die verplichting (1). (1) Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

Algemeen - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter

Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een grondregel van de rechterlijke 
organisatie; dit houdt voor de rechtzoekenden de waarborg in dat de rechter de wet op een gelijke wijze zal 
toepassen (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

Algemeen - Onpartijdigheid van de rechter - Algemeen rechtsbeginsel

19 december 2002C.02.0285.F AC nr. 685

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij kan zijn, 
verbiedt een rechter die rechtstreeks bij een zaak betrokken is om in die zaak te beslissen en dus eraan in de 
weg dat een rechter kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens de 
rechtsprekende functie, wanneer hijzelf heeft deelgenomen aan de aangevoerde foutieve uitoefening van die 
functie (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975, A.C 1976, 191 en de door J.V. ondertekende noot.

Algemeen - Samenstelling van de zetel - Algemene rechtsbeginselen - Verbod om in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij 
te zijn - Aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat - Vermeende schuldige traagheid van een onderzoek - Rechter die 
optrad in de hoedanigheid van onderzoeksrechter - Rechter die rechtstreeks bij de zaak betrokken is

22 oktober 2002P.01.1110.N AC nr. 559

Een vonnis moet, op straffe van nietigheid, de namen bevatten van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld en de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te stellen dat aan de vereisten van artikel  779, 
tweede lid, Ger.W. is voldaan doet aan die verplichting niets af (1). (1) Art. 780, eerste lid, 1°, Ger.W. verplicht 
het vonnis, op straffe van nietigheid, de namen te bevatten van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld (in de Franse tekst: les noms des membres du siège). Volgens het verslag-Van Reepinghen 
herneemt deze bepaling de vroegere wetgeving. (Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, p. 321). Met name 
verplichtte artikel  141, W. Burg. Rechtsv. het vonnis melding te maken van "le nom des juges". Het ging om de 
rechters bedoeld in artikel  138, W. Burg. Rechtsv., nl. degenen die aan de zitting hadden deelgenomen. De 
ratio legis van artikel  141, W. Burg. Rechtsv. was: te kunnen nagaan of was voldaan aan het vereiste dat de 
rechters die het vonnis wezen alle zittingen hadden bijgewoond waarop de zaak was behandeld. (R.P.D.B., v° 
Jugements et arrêts, nrs 333-334 en 143-45 en de verwijzingen; Pand.B.,v° Jugement, nrs 153-54 en 513 e.v. en 
Audience des Cours en Tribunaux, nrs 145 e.v. en de verwijzingen. Dit vereiste is hernomen in artikel  779, 
eerste lid, Ger. W. Aangezien het vonnis maar bestond door de uitspraak, en tot aan de uitspraak door de 
leden van de zetel moest kunnen worden herroepen, moest de uitspraak dan ook gebeuren door de rechters 
die alle zittingen hadden bijgewoond, of minstens door een meerderheid onder hen. Gelet op het voorgaande, 
lijdt het geen twijfel dat het voorschrift van artikel  780, eerste lid, 1°, Ger.W. de rechters betreft die over de 
zaak oordeelden, die dus beraadslaagden in de zin van artikel  778, Ger.W., en niet de rechters die het vonnis 
of arrest uitspraken. Zulks blijkt ten overvloede uit de parlementaire voorbereiding van artikel  779, Ger.W. Het 
tweede lid van die bepaling maakte geen deel uit van het ontwerp-Van Reepinghen. Vóór het Gerechtelijk 
Wetboek moesten immers de rechters die oordeelden principieel aanwezig zijn bij de uitspraak. De h. 
Defraigne heeft bij amendement voorgesteld dat slechts één van de beraadslagende rechters bij de uitspraak 
aanwezig zou moeten zijn. Naar luid van het voorgestelde artikel  779, Ger.W. moest "In dat geval [...] het 
vonnis vermelden wie erover heeft beraadslaagd", meer bepaald dat erover is beraadslaagd door alle rechters 
die de debatten hebben bijgewoond. (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 59/42). Om dat laatste vereiste te 
waarborgen, is de tekst verder geamendeerd door Pierson (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 59/44) en door de 
Commissie. (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 52/49, p. 127-28). Bij een vervanging zou moeten worden vastgesteld 
dat alle leden die aan de debatten hebben deelgenomen, ook over het vonnis hebben beraadslaagd. 
Bovendien kan een vervanging enkel gebeuren door de voorzitter van het gerecht. De mogelijkheid van artikel  
779, tweede lid, Ger.W. en de omstandigheid dat de naleving van de vereisten ervan niet uit het vonnis zelf 
moet blijken, doet niets af aan de verplichting van artikel  780, eerste lid, 1°, Ger.W. om te namen te 
vermelden van de rechters die hebben beraadslaagd. Die verplichting is ook van toepassing in strafzaken. Door 
de werking van artikel  782, Ger.W. dient het vonnis of arrest dus de namen te bevatten, zowel van de rechters 
die beraadslaagden als van zij die uitspreken.MSD.
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Algemeen - Samenstelling van de zetel - Vermeldingen in het vonnis - Namen van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld

- Art. 780, eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

7 juni 2002C.00.0413.F AC nr. 344

Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de orde, kan het 
rechtscollege van de rechtbank alleen voltallig maken als niet alleen alle raadsheren, maar ook alle 
plaatsvervangende rechters van die rechtbank zijn verhinderd (1). (1) Cass., 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 
283.

Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Rechtbank - Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende 
rechters - Toegevoegde advocaat

- Artt. 321 en 322 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

Algemeen - Dienstorder van de rechtbank

De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling van de rechtbank voor het gerechtelijk 
jaar opmaakt, is een maatregel van inwendige aard (1). (1)  Zie concl. O.M.

Algemeen - Dienstorder van de rechtbank

- Art. 316 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2001P.99.1215.N AC nr. ...

Artikel 109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van de rechter in de 
jeugdrechtbank aan een kamer met één raadsheer wordt toegewezen schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet 
(1). (1) Grondwettelijk Hof 8 november 2000, nr 112/2000, B.S. 2 februari 2001, 2864.

Algemeen - Hof van beroep - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Kamer met één raadsheer - 
Gelijkheidsbeginsel

- Art. 109bis, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 2000P.00.0718.F AC nr. ...

Aangezien de bepaling, volgens welke de in de rechtscolleges van de rechterlijke orde gehouden ranglijsten de 
rang bepalen van de magistraten die in een zelfde kamer zitting houden, noch substantieel noch op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, heeft zij alleen betrekking op de voorrang tussen die magistraten en is zij geen 
regel waarvan zij niet kunnen afwijken.

Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Regelmatigheid - Ranglijsten

- Art. 313, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het arrest van het hof van beroep is gewezen door de magistraten die alle rechtszittingen over de 
zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitterschap van degene die, onder hen, tevens het debat heeft 
voorgezeten, hebben de appèlrechters het bij wet bepaalde recht van de beklaagde nageleefd om door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht (1). (1) Zie Cass., 22 nov. 1994, A.R. 
P.94.0735.N, nr. 507; 23 okt. 1996, A.R. P.96.0437.F, nr. 397.

Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Voorzitterschap - Regelmatigheid - Onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2000P.00.0107.F AC nr. ...

Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de orde, kan het 
rechtscollege van het hof van beroep alleen voltallig maken als niet alleen alle raadsheren, maar ook alle 
plaatsvervangende raadsheren van dat hof zijn verhinderd (1). (1) Zie Cass., 22 dec. 1999, A.R. P.99.1287.F, 
nr. ...; Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door dhr. WECKX, Gedr. St., Senaat, 550 
(1982-1983), nr. 2, blz. 19; P. MAHILLON, "La loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à 
réduire l'arriéré judiciaire", J.T., 1984, blz. 581, nr. 34; G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Luik, 1992, blz. 234, 
nr. 200.

Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Hof van beroep - Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende 
raadsheren - Toegevoegde advocaat
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- Artt. 321 en 322 Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1998P.98.0489.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, dat mede is gewezen door een raadsheer die vroeger als rechter in de 
rechtbank van eerste aanleg in de zaak uitspraak heeft gedaan, biedt niet de vereiste waarborgen van 
onpartijdigheid en is, bijgevolg, nietig.

Algemeen - Samenstelling van de zetel - Hof van beroep - Raadsheer die vroeger van de zaak heeft kennisgenomen - 
Magistraat die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan - Onpartijdigheid

22 mei 1998C.97.0109.F AC nr. ...

De eerste voorzitter van het hof van beroep mag de rechters die als enige rechter zitting zullen houden alleen 
kiezen uit de werkende rechters;  een vonnis dat is gewezen door een plaatsvervangende rechter die alleen 
zitting houdt, is nietig.

Algemeen - Samenstelling van de zetel - Rechtbank van eerste aanleg - Enige rechter - Werkend rechter

- Art. 195 Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1998P.97.0144.N AC nr. ...

Zo de zetel volgens het proces-verbaal van de rechtszitting samengesteld was uit meer dan het 
voorgeschreven aantal rechters is het op deze zitting gehouden getuigenverhoor nietig.~

Algemeen - Getuigenverhoor - Onregelmatige samenstelling rechtscollege

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

5 mei 1997S.96.0086.F AC nr. ...

De advocaten-generaal en de substituten-generaal die deel uitmaken van het auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof oefenen het ambt van openbaar ministerie uit onder het toezicht en de leiding van de procureur-
generaal bij het hof van beroep van de zetel, en, derhalve, in diens naam;  het ambt van auditeur-generaal bij 
het arbeidshof bestaat niet.

Algemeen - Arbeidshof - Openbaar ministerie - Ambten - Uitoefening - Auditeur-generaal

- Artt. 143 en 145 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling van het E.V.R.M. verbiedt de nationale gerechten om de onpartijdigheid van de rechter 
te beoordelen op grond van in het interne recht vastgelegde criteria, die strenger zijn dan die van het 
voornoemd Verdrag, zoals het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgelegd wordt.~

Algemeen - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Onpartijdigheid van de rechter - Criteria - Intern recht - Intern recht strenger 
dan voornoemd Verdrag

- Art. 60 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 oktober 1996P.96.1267.F AC nr. ...

De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig onafhankelijk staat tegenover 
de partijen, zodat hij niet de schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à 
décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die geen schijn van partijdigheid mag 
wekken bij de partijen of bij de publieke opinie; geen enkele omstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, ontslaat 
hem van die verplichting.

Algemeen - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter

De onpartijdigheid van de rechter is een fundamentele regel van de rechterlijke inrichting; zij is, samen met 
het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechters ten aanzien van de andere Machten, de grondslag zelf, 
niet alleen van de grondwettelijke bepalingen die het bestaan van de rechterlijke macht regelen, maar van elke 
democratische staat; dat houdt voor de rechtsonderhorigen de waarborg in dat de rechters de wet op een 
gelijke wijze zullen toepassen.~

Algemeen - Onpartijdigheid van de rechter

24 oktober 1995P.95.0319.N AC nr. ...
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Gebrek aan onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de enkel omstandigheid dat dezelfde 
magistraat zitting had in de echtscheidingsprocedure tussen partijen en later als onderzoeksrechter is 
opgetreden in een strafzaak omtrent de bedrieglijke wegmaking van roerende goederen.~

Algemeen - Onpartijdige rechterlijke instantie

- Art. 507, tweede lid Strafwetboek

19 april 1994P.94.0276.N AC nr. ...

Een plaatsvervangend rechter kan niet worden aangewezen om in de rechtbank van eerste aanleg zitting te 
nemen als enige rechter.~

Algemeen - Rechtbank van eerste aanleg - Aanwijzing als enige rechter - Plaatsvervangende rechter

- Art. 195 Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

21 oktober 2004C.04.0171.F AC nr. 496

Uit artikel  779 Ger.W. volgt dat, wanneer een alleenrechtsprekende rechter wettig verhinderd is een vonnis 
uit te spreken,  het vonnis dat gewezen is door de rechter die hem voor de uitspraak vervangt, nietig is 
wanneer niet is vastgesteld dat de wettig verhinderde alleenrechtsprekende rechter heeft beraadslaagd (1). 
(1) Over de toepassing van artikel  779, tweede lid, op het geval van een alleenrechtsprekende rechter die 
wettig verhinderd is om een vonnis uit te spreken, zie Cass., 12 okt. 2001, AR C.99.0438.N, nr 543; zie Cass., 21 
dec. 1988, AR 5599bis, nr 245 en 5 jan. 1983, AR 2692, nr 261.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Wettig verhinderde rechter - Alleensprekend rechter - 
Vervanging

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 2004S.03.0066.F AC nr. 15

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR S.03.0066.F, Pas. 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Arbeidsgerechten - Kamers - Samenstelling - Verzoening - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - Rechten en verplichtingen - 
Betwisting

De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met de rechten en 
plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en administratieve betrekkingen tussen de 
verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en 
de zorgverleners die tot die overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis 
nemen van die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het arbeidshof 
en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (1). (1) Zie concl., O.M., in Pas., 2003, nr.

Burgerlijke zaken - Arbeidsgerechten - Kamers - Samenstelling - Verzoening - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - Rechten en verplichtingen - 
Betwisting

- Artt. 42, 49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

24 oktober 2003C.01.0555.F AC nr. 526

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 24 okt. 2003, AR C.01.0555.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Burgerlijke zaken - Beslissing gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander ambt van de zaak 
heeft kennisgenomen

Wanneer een rechter in de rechtbank van eerste aanleg eerst van het geschil heeft kennisgenomen als rechter 
in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en de zaak naar de politierechtbank verwees, leidt 
dit tot nietigheid van het vonnis dat is gewezen door dezelfde magistraat die nadien over die zaak uitspraak 
doet als rechter in hoger beroep tegen het door de politierechtbank gewezen vonnis (1). (1) 1 Zie concl. O.M. 
in Bull. en Pas., I, 2003, nr. ....

Burgerlijke zaken - Beslissing gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander ambt van de zaak 
heeft kennisgenomen

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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10 april 2003C.02.0220.F AC nr. 243

Het arrest van een kamer van het hof van beroep, dat gewezen is in een geschil over de toepassing van artikel  
1278,  vierde lid, Ger.W., waarin een raadsheer zitting had, die als rechter deel uitmaakte van de rechtbank 
van eerste aanleg die voordien de vereffening en de verdeling had bevolen van de gemeenschap die tussen de 
partijen had bestaan, is gewezen door een rechter die  vroeger bij de uitoefening van een ander rechterlijk 
ambt reeds van de zaak kennisnam.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Door de rechtbank van eerste aanleg bevolen ontbinding en 
verdeling - Geschil betreffende toepassing van artikel 1278, vierde lid, Ger.W. aanhangig gemaakt bij hof van beroep

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van hetzelfde geschil, is 
gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en dus voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (1). (1) 
Cass., 10 maart 1997, AR S.96.0137.N, nr 134.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 maart 2003C.01.0091.N AC nr. 189

Wanneer bij tussenarrest het debat werd heropend teneinde de partijen toe te laten hun verweermiddelen 
voor te dragen nopens een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep die zij niet hadden 
ingeroepen, dient het arrest dat uitsluitend uitspraak doet over de exceptie die voor de heropening niet het 
voorwerp is geweest van het debat, te worden gewezen door de rechters die de rechtszitting na de heropening 
van het debat hebben bijgewoond (1). (1) Zie Cass., 3 juni 1985, AR 7338, nr 596; 5 mei 1988, AR 5695, nr 548, 
en de conclusie van procureur-generaal Krings; 13 dec. 1990, AR 8858, nr 199.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Heropening van het debat - Ontvankelijkheid van het hoger 
beroep - Exceptie die voordien niet in het debat was tussen partijen - Wijziging van het rechtscollege

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

28 februari 2003C.01.0221.N AC nr. 142

Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een geschilpunt te 
beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij het geschilpunt definitief beslecht; 
dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige 
maatregel (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1990, AR 6890, nr 618. De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in 
het gedrang komen wanneer hij reeds vroeger kennis genomen heeft van het geschil bijv. in de 
omstandigheden vermeld in het tweede lid van artikel  292 Ger.W. Gelet op de beperking sub 1 van de 
wrakingsgrond vermeld in artikel  828, 9°, Ger.W. is het arrest van 12 dec. 1997, AR C.96.0284.F, nr 552, niet 
relevant. Over het onderscheid tussen persoonlijke en objectieve onpartijdigheid, zie de conclusie van 
advocaat-generaal Lenaerts bij Cass., 13 jan. 1986, AR 4965, nr 308.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Onverenigbaarheid - Objectieve onpartijdigheid - Beslissing over 
voorlopige maatregel - Definitieve beslechting van het geschil

17 februari 2003S.02.0083.N AC nr. 110

Wanneer de werknemer de hoedanigheid van bediende heeft en zeeman is, moet de raadsheer in sociale 
zaken benoemd zijn als werknemer-bediende en bovendien in de mate van het mogelijke behoren of behoord 
hebben tot de zeelieden.

Burgerlijke zaken - Arbeidsgerechten - Geschil - Arbeidsovereenkomst - Bediende - Zeeman - Samenstelling van de zetel

- Art. 104, tweede en zevende lid Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2002C.99.0332.N AC nr. 71

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, 
zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de vordering worden 
gewezen door de rechters die de vorige rechtszittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door de rechters 
waarvoor het debat in zijn geheel is hervat (1). (1) Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr 439.

Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Beslissing - Heropening van het debat - Bepaald onderwerp - 
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Voortzetting - Latere beslissing over de vordering - Wettigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 oktober 2001C.99.0438.N AC nr. ...

De bepaling van artikel  779, lid 2, Ger.W. is van toepassing in geval een alleenrechtsprekende rechter wettig 
verhinderd is de uitspraak van het vonnis bij te wonen; de wet stelt geen nadere voorwaarden voor de 
aanwijzing van de rechter om de alleensprekende rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen - 
Alleensprekend rechter - Vervanging

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Uit de wil van de wetgever, uitgedrukt in de artikelen van het Ger.W. die het instituut van de alleensprekende 
rechter organiseren, volgt dat een beraad niet noodzakelijk gebeurt met andere rechters maar dat dit ook met 
zichzelf overleggen kan zijn.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Alleensprekend rechter - Beraad

- Artt. 109bis, 779 en 780 Gerechtelijk Wetboek

31 maart 2000C.99.0144.N AC nr. ...

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, 
zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de vordering worden 
gewezen door de rechters die de vorige rechtszittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege 
waarvoor het debat in zijn geheel is hervat.

Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Heropening van het debat - Bepaald onderwerp - Voortzetting - Latere 
beslissing - Wettigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

17 maart 2000C.99.0129.N AC nr. ...

De beslissing die is gewezen door een rechter die niet alle zittingen van de zaak heeft bijgewoond, is nietig.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Zaak gepleit voor en in beraad genomen door een zetel - Beslissing 
gewezen door een anders samengestelde zetel - Nietigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

28 oktober 1999C.96.0391.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling vereist dat, na wijziging van de samenstelling van het rechtscollege, in een proces-verbaal 
van de rechtszittingen zou worden vastgesteld dat het debat volledig is hernomen; zulks kan blijken uit de 
stukken van de rechtspleging.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging - Herneming van de zaak in haar geheel - Bewijs

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 1999C.98.0423.F AC nr. ...

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, 
zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de vordering worden 
gewezen door de rechters die de vorige rechtszittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege 
waarvoor het debat in zijn geheel is hervat.

Burgerlijke zaken - Samenstelling van de zetel - Heropening van het debat - Latere beslissing

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

10 mei 1999S.98.0102.N AC nr. ...

Nietig is de beslissing uitgesproken door rechters die niet alle zittingen hebben bijgewoond.~

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Behandeling en uitspraak - Andere samenstelling

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 april 1999C.98.0426.F AC nr. ...
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Een vonnis is nietig wanneer het een samenstelling van de zetel vermeldt die strijdig is met het proces-verbaal 
van de rechtszitting, zonder dat die stukken of een beschikking van de voorzitter aantonen dat een rechter is 
aangewezen om een andere te vervangen die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen.~

Burgerlijke zaken - Samenstelling van de zetel - Vaststelling - Vonnis - Proces-verbaal van de rechtszitting - Tegenstrijdigheid

- Art. 775 Gerechtelijk Wetboek

12 februari 1999C.97.0041.N AC nr. ...

Wegens het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het openbaar ministerie moet, in burgerlijke 
zaken, het advies van het openbaar ministerie niet gegeven worden door het lid dat het debat heeft 
bijgewoond.~

Burgerlijke zaken - Openbaar ministerie - Bijwonen van de debatten - Advies aan de rechter - Verschillende magistraten - 
Wettigheid

- Artt. 138, 764 tot 768 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 1999S.98.0038.N AC nr. ...

De regel waaruit volgt dat de griffier de rechter bijstaat in alle verrichtingen van zijn ambt en dat slechts 
uitzondering wordt gemaakt wanneer om dringende reden zijn tegenwoordigheid niet kan worden gevorderd, 
ressorteert onder de rechterlijke organisatie.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Zetel - Samenstelling - Griffier - Bijstand - Tegenwoordigheid - Gerechtelijk recht - Regel

- Art. 170 Gerechtelijk Wetboek

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, 
zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de vordering worden 
gewezen door de rechters die de vorige rechtszittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege 
waarvoor het debat in zijn geheel is hervat.

Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Beslissing - Heropening van het debat - Bepaald onderwerp - 
Voortzetting - Latere beslissing over de vordering - Wettigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 maart 1997S.96.0137.N AC nr. ...

De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat deze uitspraak gewezen werd 
door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt reeds kennis nam van de zaak, 
is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentiëel voor de rechtsbedeling, zodat het 
de openbare orde raakt en voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen.~

Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Vroegere kennisname - Verbod - Nietigheid

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het arrest, mede gewezen door een raadsheer in sociale zaken die in de hoedanigheid van sociale rechter 
reeds deel uitmaakte van de zetel die het bestreden vonnis had geveld, is nietig.~

Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samenstelling - Raadsheer in sociale zaken - Vroegere kennisname - Sociale rechter - 
Nietigheid

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

23 december 1996S.96.0082.N AC nr. ...

Artikel 580 Ger.W., dat de geschillen vermeldt die ter beslechting aan de arbeidsrechtbanken moeten worden 
voorgelegd en tot doel heeft de paritaire samenstelling van de arbeidsgerechten te verwezenlijken en de 
rechterlijke organisatie betreft is van openbare orde.~

Burgerlijke zaken - Arbeidsgerechten - Bevoegdheid - Aard van geschil - Openbare orde

Nietig is het arrest van een arbeidshof dat niet met 2 raadsheren in sociale zaken, respectievelijk benoemd als 
werkgever en als werknemer, en de voorzitter, uitspraak doet over het hoger beroep tegen een vonnis 
gewezen in een geschil betreffende de rechten die een zelfstandige put uit de bijkomende verzekering die 
sommige mutualiteiten boven de wettelijke uitkeringen aanbieden.~

Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samenstelling - Geschil - Zelfstandige - Vrije invaliditeitsverzekering - Arrest niet gewezen 
door 2 raadsheren sociale zaken - Werkgever - Werknemer - Nietige beslissing
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- Artt. 104, vierde lid, 580, 6°, 607, 779, eerste lid,en 1042 Gerechtelijk Wetboek

29 november 1996C.96.0148.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N - C.96.0280.N, AC, 1996, nr ...~

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Draagwijdte

Het verbod voor de rechter om kennis te nemen van een zaak waarvan hij vroeger bij het uitoefenen van een 
ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald bij artikel  292, tweede lid van het Ger.W., is gegrond 
op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling; het raakt aldus de 
openbare orde.~

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Draagwijdte

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

17 juni 1996S.96.0015.N AC nr. ...

Het Arbeidshof oordeelt wettig dat het niet dient te worden samengesteld als bepaald in artikel  104, derde 
lid, Ger.W. nu het vaststelt dat het beroepen vonnis niet met vier rechters in sociale zaken werd uitgesproken.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Arbeidsgerechten - Samenstelling - Betwisting hoedanigheid werknemer - Exceptie van 
onbevoegdheid - Verruimde samenstelling - Arbeidsrechtbank - Beperkte kamer - Arbeidshof - Beperkte kamer

- Art. 104, derde lid Gerechtelijk Wetboek

21 september 1995C.93.0344.N AC nr. ...

De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet 
te verklaren houdt in dat de rechtbank het initiatief mag nemen de betrokkenen op te roepen en zelf te 
onderzoeken of aan de vereisten voor een faillietverklaring is voldaan; uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een oproeping wel nodig 
is, kan niet worden afgeleid dat die rechter niet de vereiste onpartijdigheid aan de dag zou leggen om over het 
faillissement uitspraak te doen.

Burgerlijke zaken - Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en onderzoek - Uitspraak over faillissement - Onpartijdige 
rechter

- Art. 442 Wet 18 april 1851

26 juni 1995S.94.0165.N AC nr. ...

Art. 779, 1e lid Ger.W. vereist niet dat het arrest alvorens recht te doen, waarbij een getuigenverhoor wordt 
toegestaan of bevolen en het na het getuigenverhoor uitgesproken arrest over de zaak zelve, door dezelfde 
rechters wordt gewezen, indien niet blijkt dat het debat na het getuigenverhoor de voortzetting is van het 
vorig debat.~

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens recht te doen - Latere beslissing over de grond 
van de zaak - Anders samengestelde zetel

STRAFZAKEN

27 oktober 2004P.04.0765.F AC nr. 512

P. 2129/30476-9-2016



De naleving van het beginsel volgens welk het vonnis enkel kan worden gewezen door de rechters die alle 
zittingen over de zaak hebben bijgewoond vereist niet dat, na neerlegging en voorlezing van de conclusie voor 
een anders samengesteld rechtscollege, in het proces-verbaal van de latere rechtszitting wordt vermeld dat 
het debat volledig voor dat rechtscollege werd hervat, noch dat de vroeger neergelegde conclusie voor het 
rechtscollege is hernomen, wanneer de voormelde omstandigheden blijken uit de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de rechtszitting en van het vonnis (1). (1) In zijn vroegere rechtspraak, stelde het Hof van 
cassatie zich veeleer strikt op bij de beoordeling van het feit of het vroegere debat volledig werd hernomen en 
of de eerder voor de anders samengestelde rechtbank neergelegde conclusie, voor het nieuwe rechtscollege 
werd ingediend. Zie Cass., 6 nov. 1985, AR 4455, nr 148; Cass., 2 sept. 1992, AR 9819, nr 584; Cass., 7 feb. 
2000, AR P.99.1596.F, nr 128. Hier beslist het Hof, niettegenstaande het feit dat het zittingsblad nergens 
verwijst naar een eerder neergelegde conclusie, noch dat het reeds aangevatte debat volledig werd hervat, dat 
kon worden volstaan met de verwijzing, in het zittingsblad, naar artikel  190 Sv. en met de vermelding dat de 
conclusie van de partijen voor de rechtbank werd uiteengezet, aangevuld met de vermelding in het vonnis van 
de, inderdaad vrij gebruikelijke formule, dat de partijen in hun conclusie die door hun raadsman werd 
toegelicht, zijn gehoord en dat het openbaar ministerie in zijn samenvatting en zijn conclusie werd gehoord.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Neerlegging van conclusie - Verdaging naar een latere rechtszitting - 
Anders samengesteld rechtscollege - Hervatting van het debat - Vermeldingen in het proces-verbaal van de rechtszitting en 
in het vonnis - Geen nietigheid

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 2004P.04.0741.F AC nr. 491

Het eindvonnis moet, in beginsel, niet door dezelfde rechters worden gewezen als degenen die zitting hebben 
gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht te doen is voorafgegaan of op het ogenblik van 
de uitspraak ervan (1); dit is niet het geval indien het vonnis alvorens recht te doen de heropening van het 
debat over een welbepaald onderwerp beveelt, in welk geval het debat wordt voortgezet maar alleen over het 
geschil dat door de rechter werd afgebakend; in een dergelijk geval, dient de zetel uit dezelfde rechters te zijn 
samengesteld, tenzij het debat volledig wordt hernomen (2). (1) Zie Cass., 9 april 1981 (AC, 1980-1981, 910). 
(2) Zie Cass., 31 jan. 2002, AR C.99.0332.N, nr 71.

Strafzaken - Gerecht - Samenstelling van de zetel - Beslissing alvorens recht te doen - Heropening van het debat - 
Welbepaald onderwerp - Voortzetting - Latere beslissing die uitspraak doet over de vordering - Wettigheid

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Gerecht - Samenstelling van de zetel - Beslissing alvorens recht te doen - Latere eindbeslissing - Dezelfde 
rechters

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

Een heropening van het debat, die wordt bevolen teneinde een partij te dagvaarden die niet was gedagvaard, 
brengt geen enkele beperking met zich mee wat het onderwerp van het debat betreft, maar heeft 
daarentegen tot doel dat het debat volledig en op tegenspraak wordt hernomen voor een zetel waarvan 
artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet eist dat hij, in een dergelijk geval, uit dezelfde 
rechters is samengesteld.

Strafzaken - Gerecht - Samenstelling van de zetel - Beslissing alvorens recht te doen - Heropening van het debat teneinde 
een partij te dagvaarden - Latere beslissing die uitspraak doet over de vordering - Dezelfde rechters

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 2004P.04.0952.F AC nr. 462

Het Hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd is slechts ontslagen van de verplichting 
het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die is verhinderd, wordt vervangen door een magistraat 
die aan het debat heeft deelgenomen in de hoedanigheid van voorzitter of daartoe afgevaardigd of 
aangewezen plaatsvervangend assessor.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Hof van assisen - Wijziging in de samenstelling van de zetel - Verplichting het 
debat volledig te hervatten - Ontslag van die verplichting

- Artt. 120, derde lid, 121, derde lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Artikel 779 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing in strafzaken (1), met inbegrip van de 
rechtspleging voor het hof van assisen. (1) Cass., 17 dec. 1974 (AC, 1975, 456).

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Artikel 779, Ger.W. - Toepassing in strafzaken - Hof van assisen

29 juni 2004P.04.0491.N AC nr. 366
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Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan vaststaat dat het bestreden vonnis is gewezen 
en ondertekend door de rechters die de zaak hebben behandeld en erover hebben geoordeeld, doet daaraan 
niet af dat het proces-verbaal van de rechtszitting, waarop het vonnis is uitgesproken, een andere 
samenstelling van het rechtscollege vermeldt (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1993, AR 7169, nr 524; 7 juni 1995, AR 
P.95.0164.F, nr 279.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

21 april 2004P.04.0124.F AC nr. 211

Noch artikel  6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het dossier van de 
rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, 
wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de 
rechters die een dergelijke beslissing hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (1). (1) Zie Cass., 20 
jan. 1999, AR P.98.0408.F, nr 31.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Eerlijk proces - Vonnisgerecht - Verwijderde stukken

18 februari 2004P.03.1454.F AC nr. 86

Wanneer de rechters die de beslissing hebben ondertekend diegenen zijn die, bij de lezing van de processen-
verbaal van de rechtszittingen, het onderzoek van de zaak hebben bijgewoond, kan het Hof de eerbiediging 
van artikel  779, eerste lid, Ger. W., vaststellen, ook al vermeldt het proces-verbaal van de rechtszitting waarop 
de beslissing is uitgesproken, door een verschrijving, een andere samenstelling van de zetel (1). (1) Zie Cass., 2 
april 2003, AR P.03.0040.F, nr ... .

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Tegenstrijdige vermeldingen

- Artt. 779, eerste lid, en 782 Gerechtelijk Wetboek

3 februari 2004P.03.1427.N AC nr. 56

Het is niet vereist dat de rechter die mede beraadslaagd heeft en die op het ogenblik van de uitspraak van het 
arrest wettig verhinderd is en vervangen wordt ingevolge bevelschrift van de eerste voorzitter van het hof van 
beroep, aanwezig is op de zittingen waarop de zaak wegens verder beraad op een latere datum wordt 
uitgesteld (1). (1) Cass., 18 sept. 2001, AR P.99.1878.N, nr 469; Cass., 2 okt. 2001, AR P.00.0049.N, nr 511.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Uitstel van de zaak - Beslissing over de grond van de zaak

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

26 november 2003P.03.1485.F AC nr. 601

Wanneer een kamervoorzitter in het hof van beroep eerst van de zaak heeft kennisgenomen als voorzitter van 
het hof van assisen, waarbij hij een gedeelte van het debat over de grond van de zaak heeft geleid, en 
vervolgens, in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling 
in dezelfde zaak uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis van de beschuldigde, 
is het arrest van die kamer van inbeschuldigingstelling nietig (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 1984, AR 3482, nr 247; 
25 mei 1988, AR 6564, nr 588; 22 jan. 1991, AR 4213, nr 265; 16 juni 1999, AR P.98.0739.F, nr 362, met concl. 
adv.-gen. Spreutels.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Kamervoorzitter in het hof van 
beroep - Vroegere kennisname - Voorzitter van het hof van assisen - Ander rechterlijk ambt - Nietigheid

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521

Van de bij artikel  292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een magistraat, die 
deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van 
de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde 
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur-generaal t.g.v. de vernietiging van die 
beschikking na regeling van rechtsgebied (1). (1) Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, AR P.98.0738.F, nr 362, 
blz. 876, nr 4.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Magistraat die 
uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking - Regeling van 
rechtsgebied - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Zelfde magistraat - Cumulatie van ambten
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- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2003P.03.0513.N AC nr. 495

Wordt vernietigd het arrest van veroordeling in strafzaken dat niet werd gewezen door de rechters die alle 
zittingen over de zaak hebben bijgewoond (1). (1) Cass., 15 maart 2000, AR P.99.1724.F, nr 180; zie B. 
Allemeersch, De verzachting van de nietigheidssanctie in strafzaken en de regel van artikel  779 Ger. W., noot 
onder Cass., 21 mei 2002, RW., 2002-2003, 1178.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Rechters die niet alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

De rechter die enkel zetelt op een zitting die een zaak in voortzetting stelt of uitstelt zonder enige beslissing 
over de zaak te nemen, neemt geen kennis van de zaak in de zin van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek (1). (1) 
Zie Cass., 9 mei 1979, AC 1978-79, 1077; 2 okt. 2001, AR P.00.0049.N, nr 511.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Onverenigbaarheden - Rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

Wanneer uit de lezing van de processen-verbaal van de rechtszittingen blijkt dat de rechters die de beslissing 
hebben ondertekend, tevens de behandeling van de zaak hebben bijgewoond, kan het Hof vaststellen dat 
artikel  779, Ger. W. is nageleefd, al vermeldt het proces-verbaal van de rechtszitting van de uitspraak een 
andere samenstelling van het rechtscollege (1). (1) Zie Cass., 9 april 2002, AR P.00.1423.N, nr ...

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen

- Artt. 779, eerste lid, en 782 Gerechtelijk Wetboek

25 maart 2003P.02.1387.N AC nr. 201

De omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met toepassing van artikel 779, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een andere rechter die wettig verhinderd is om de 
uitspraak van dat vonnis waarover hij overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft beraadslaagd 
bij te wonen, bij die uitspraak te vervangen, belet niet dat het vonnis door de rechters die over de zaak 
beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid rechtsgeldig wordt 
vastgesteld.

Strafzaken - Wettig verhinderde rechter bij de uitspraak - Vervanging - Eenparigheid van de rechters die hebben 
beraadslaagd

- Artt. 779, tweede lid, en 778 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

21 januari 2003P.02.0102.N AC nr. 42

De aanwezigheid van de magistraten die een deskundigenonderzoek hebben bevolen is niet wettelijk vereist 
voor de beslissing na de uitvoering van de onderzoeksmaatregel (1). (1) Cass., 7 sept. 1989, AR 6367, nr. 9 en 6 
okt. 1989, AR 6333, nr. 79.

Strafzaken - Onderzoeksmaatregel - Deskundigenonderzoek - Samenstelling van de zetel

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

27 november 2002P.02.1158.F AC nr. 634

Art. 6.1 E.V.R.M. wordt geschonden door de veroordeling, uitgesproken door een strafrechtelijk college dat 
o.m. bestond uit een magistraat die reeds van de zaak had kennisgenomen, doordat hij, als voorzitter van de 
raadkamer, de voorlopige hechtenis van de beklaagde had gehandhaafd (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. 
9836, nr. 591.

Strafzaken - Onpartijdige rechterlijke instantie - Strafgerecht dat uitspraak doet over een zaak waarin een lid van het 
college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad

9 oktober 2002P.02.1311.F AC nr. 524
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De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel  779, tweede lid, Ger. W., in 
het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van beroep wettig was verhinderd de 
uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de 
rechtszitting heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden 
arrest en die in de beschikkingen van de voorzitter - neergelegd in het dossier van de rechtspleging - niet 
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging tot betichting van 
valsheid, bewijzen ze dat de bij artikel  779 Ger. W. opgelegde regels zijn nageleefd (1). (1) Zie Cass., 16 mei 
1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241 ; 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, nr. ....

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Wettig verhinderde 
rechter - Vervanging - Rechtspleging - Regelmatigheid - Bewijs

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2002P.01.1053.N AC nr. 512

De rechter kan zijn beslissing om eiser op strafrechtelijk en civielrechtelijk gebied te veroordelen niet wettig 
steunen op getuigenverklaringen die werden afgelegd voor een anders samengestelde zetel en die niet in het 
proces-verbaal van de rechtszitting werden opgetekend (1) (1) Cass., 26 okt. 1964, Pas. 1965, 202; 9 nov. 1970, 
AC 1971, 227, 20 sept. 1976, AC 1977, 73, 3 mei 1978, AC 1978, 1040; 27 jan. 1982, A.R. 1990, AC 1981-82, 
676.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Getuigenverklaring ter rechtszitting - Niet in het proces-verbaal van de 
rechtszitting opgetekende getuigenverklaring - Beslissing gewezen door een anders samengestelde zetel

- Artt. 2 en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

11 september 2002P.02.0624.F AC nr. 438

Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het hof van beroep, wanneer het t.g.v. tegenstrijdigheid tussen 
de vermeldingen van dat arrest en van het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het werd uitgesproken, 
onmogelijk kan nagaan of het arrest is gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond (1). (1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. 2353, nr. 37.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Hof van beroep - Proces-verbaal van de rechtszitting - Arrest - 
Tegenstrijdige vermeldingen

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2002P.02.0341.F AC nr. 352

Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat van 
ten minste dertig jaar oud aanwijzen om hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende 
magistraten van de rechtbank verhinderd zijn (1). (1) Zie Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr. 424; 16 juni 
1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, met concl. O.M.; 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 283, en G. DE LEVAL, 
Institutions judiciaires, Luik, 1992, blz. 233 en 268.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Verhinderde magistraat - Vervanging - Toegevoegde advocaat

- Artt. 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2002P.02.0391.F AC nr. 354

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel  778 Ger.W., op het ogenblik van de uitspraak door een andere 
rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter door de voorzitter van het gerecht, 
overeenkomstig van artikel  779, tweede lid, van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de 
authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de voorzitter tot 
aanwijzing van de vervanger hoeft niet bij het dossier te worden gevoegd (1). (1) Cass., 12 april 1984, A.R. 
7014, nr. 465. In het geval waarin dit arrest uitspraak heeft gedaan, bleek de wettige verhindering van de 
rechter om de uitspraak van het vonnis bij te wonen, impliciet uit de vermelding van het vonnis, krachtens 
welke de vervangende rechter is aangewezen door de beschikking van de voorzitter overeenkomstig artikel  
779 Ger. W.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Wettig verhinderde rechter - Vervanging - Aanwijzing - Bewijs

- Artt. 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

24 april 2002P.02.0105.F AC nr. 250
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De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting houdt die reeds als 
voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen hij de beklaagde naar het vonnisgerecht 
had verwezen, schendt de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie waarborgen (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1985, A.R. 4426, nr. 58; 27 mei 1986, A.R. 9836, nr. 591; 4 feb. 
1997, A.R. P.95.0238.N, en de concl. O.M. vóór Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, volt. terechtz., nr. 362, 
inz. blz. 849, nr. 7.

Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Samenstelling van 
het rechtscollege - Rechter die daarvoor van de zaak heeft kennisgenomen als voorzitter van de raadkamer

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

9 april 2002P.00.1423.N AC nr. 216

Niet nietig is het arrest dat is ondertekend door de drie raadsheren die, blijkens het vorige proces-verbaal, de 
zitting over de zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het 
arrest is uitgesproken een andere zetelsamenstelling (1). (1) Naar luid van artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek kan een vonnis enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen 
over de zaak moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid. Dit beginsel is ook van 
toepassing op beslissingen in strafzaken (R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 
1999, nr 1419). Soms kan het Hof de naleving van het beginsel niet nagaan wegens een tegenstrijdigheid in de 
vermeldingen over de samenstelling van de zetel in het arrest en in het proces-verbaal van de rechtszitting of 
in verschillende processen-verbaal. De sanctie is dan, volgens vaste rechtspraak, de nietigheid van de 
bestreden beslissing (R. DECLERCQ, o.c., nr 1420 en de daar aangehaalde rechtspraak van het Hof; R. 
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr 1651 en de daar aangehaalde 
rechtspraak van het Hof. Voorts de conclusie van adv.-gen. DE SWAEF onder cass. 4 dec. 2001, A.R. nr 
P.00.0570.N). Dit is zo omdat de samenstelling van de zetel zowel in het process-verbaal van de rechtszitting 
als in de beslissing moet worden vastgesteld. Een beroep op de "variabele functionele hiërarchie" tussen die 
akten is niet mogelijk, zodat men de vermeldingen uit één ervan niet als subsidiair kan afdoen. Tegenstrijdige 
vermeldingen zouden elkaar wederzijds opheffen, zodat de samenstelling van de zetel niet kan worden 
nagegaan (hierover R. DECLERCQOude recepten en nieuw recht. Drie jaar cassatierechtspraak over 
strafrechtspleging", in Liber amicorum MARC CHATEL, Antwerpen, Kluwer, 1991, 55, 79; J. 
LAENENSTegenstrijdigheden tussen het vonnis, de zittingsbladen en het proces-verbaal van de zitting in de 
burgerlijke rechtspleging", R.W. 1977-78, 2505, nr 7). Er is maar nietigheid wanneer het Hof, door de 
tegenstrijdige vermeldingen, de naleving van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek niet kan toetsen. 
Omgekeerd zou er dus geen nietigheid zijn wanneer het Hof de mogelijkheid daartoe wel heeft, aan de hand 
van de - andere - stukken waarop het acht vermag te slaan. De tegenstrijdige vermeldingen kunnen in dat 
geval worden afgedaan als materiële vergissingen of verschrijvingen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer uit 
overeenstemmende vermeldingen in de beslissing en in de processen-verbaal van de rechtszittingen waarop 
de zaak is behandeld, blijkt dat in het proces-verbaal van de rechtszitting waarop uitspraak is gedaan, ten 
onrechte sprake is van een alleenzetelende rechter (cass., 7 juni 1995, A.R., P.95.0164.F, nr 279), wanneer de 
naam van een rechter per vergissing tweemaal is vermeld terwijl de derde rechter daardoor niet werd vermeld 
(cass. 2 sept. 1986, A.R. 329, nr 3) of wanneer de tegenstrijdigheid is ontstaan door niet goedgekeurde 
doorhalingen (bijvoorbeeld cass. 26 sept. 1995, A.R. P.94.1489.N, nr 401). Dezelfde redeneerwijze is ook 
mogelijk wanneer er geen sprake is van een klaarblijkelijke verschrijving of vergissing, maar wanneer in het 
proces-verbaal van de rechtszitting van de uitspraak en het vonnis zelf zonder meer een andere samenstelling 
van de zetel wordt vermeld. Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek vormt dan de grondslag voor de 
redenering. Het vonnis wordt ondertekend door de rechters die het hebben uitgesproken. Als de rechters die 
de beslissing hebben ondertekend, overeenstemmen met degenen die blijkens de processen-verbaal van de 
rechtszittingen de behandeling van de zaak hebben bijgewoond, kan het Hof de naleving van artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek vaststellen, zelfs al vermeldt het proces-verbaal van de rechtszitting van de uitspraak 
een andere samenstelling, Die vermelding is dan een vergissing. Deze oplossing is verregaand (zie ook in die zin 
conclusie adv.-gen. DE SWAEF onder cass., 4 dec. 2001, gecit. In die zaak rees eenzelfde probleem als ten deze, 
maar werd gecasseerd op een ander onderdeel). De tegenstrijdige vermeldingen van de samenstelling van de 
zetel in het proces-verbaal van de rechtszitting en de beslissing (artikel  780, 1°, Ger.W.) zouden elkaar immers 
wederzijds moeten opheffen. Toch kiest het Hof hier niet voor een functionele hiërarchie van het vonnis ten 
opzichte van het proces-verbaal. Het is niet de vermelding van de samenstelling van de zetel in de beslissing, 
maar de ondertekening ervan door met naam genoemde rechters, die hier aan de basis ligt van de controle 
van de naleving van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen
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- Artt. 779, 780, 1°, en 782 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2002P.99.1529.N AC nr. 13

Uit artikel  779, eerste lid, Ger. W. volgt niet dat wanneer de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt 
is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een eindbeslissing is gewezen, de behandeling van de andere 
geschilpunten enkel door dezelfde rechters kan geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uitspraak 
hebben gedaan (1). (1) Cass., 3 juni 1985, A.R. nr 7338, nr 596; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, 1999, nr 1430.

Strafzaken - Eindbeslissing over een geschilpunt - Behandeling van andere geschilpunten - Samenstelling van de zetel

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

28 november 2001P.01.1017.F AC nr. ...

Wanneer uit de stukken van de voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg gevoerde rechtspleging 
blijkt dat, op de rechtszitting waar de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, het O.M. heeft gevorderd 
en de aanwezige verdachte is gehoord, alsook op de rechtszitting waarop de beschikking is gewezen, een 
persoon als griffier is toegevoegd met toepassing van artikel  329, Ger. W., maar niet blijkt dat die persoon, 
vóór die rechtszittingen, de eed heeft afgelegd die door die wetsbepaling was vereist vóór de wijziging ervan 
bij artikel  78, W. 17 feb. 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot het personeel van de griffies en parketten, kan het Hof van Cassatie niet onderzoeken of de 
raadkamer op die rechtszittingen regelmatig was samengesteld, en vernietigt het bijgevolg de bestreden 
beschikking (1). (1) Zie Cass., 27 okt. 1999, A.R. P.99.0584.F, nr. 568.

Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Persoon toegevoegd als griffier - 
Eedaflegging - Gebrek

- Art. 329, vóór de wijziging ervan bij de Wet 17 feb. 1997 Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2001P.00.0049.N AC nr. ...

De rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetreden neemt geen kennis van de zaak doordat hij als 
feitenrechter zetelt op een zitting waarop een voordien in beraad genomen zaak wegens verder beraad voor 
uitspraak op een latere datum wordt uitgesteld, zodat er geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de 
onpartijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen (1). (1) Cass., 9 mei 1979, AC, 1978-79, 
1077.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Deelname als feitenrechter aan uitstel voor uitspraak - Onpartijdigheid

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

Het is niet vereist dat een raadsheer die een arrest wijst aanwezig is op een zitting waarop de zaak wordt 
uitgesteld op een latere datum wegens verder beraad (1). (1) Cass., 8 december 1992, A.R. nr 5908, nr 774.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Uitstel van de zaak - Beslissing over de grond van de zaak

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2001P.01.0943.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de samenstelling van kamer van inbeschuldigingstelling die in de loop van het 
gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid 
van de regeling van de rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp 
oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de onpartijdigheid van de 
rechters (1). (1) Zie cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0451.N, nr 196.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over bijkomende onderzoeksverrichtingen - 
Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen

- Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Wetboek van Strafvordering

18 september 2001P.99.1878.N AC nr. ...

Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet dat de rechters die alleen beslissen over het uitstel van de 
behandeling van een zaak of die bij afzonderlijke beslissing uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep en van de strafvordering, dezelfden moeten zijn als deze die nadien over de grond van de zaak 
uitspraak doen (1). (1) Zie: Cass., 20 mei 1998, AR P.97.1487.F, nr 264.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van de zetel - Beslissing om behandeling van de zaak uit te stellen - Latere beslissing 
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over de grond van de zaak

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

4 april 2001P.00.1471.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 4 april 2001, A.R. P.00.1471.F, AC, 2001, nr...

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens recht te doen - Latere beslissing over de grond van de 
zaak - Zelfde zetel

Een vonnis dat in een zelfde zaak wordt uitgesproken na een vonnis alvorens recht te doen, moet, in de regel, 
niet worden gewezen door dezelfde rechters als die welke zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan 
het vonnis alvorens recht te doen voorafging of bij de uitspraak van dat vonnis ; zulks geldt evenwel niet na 
een vonnis tot heropening van het debat over een welbepaald onderwerp ; in dit geval gaat het om een 
voortzetting op dat punt van het eerder gevoerde debat ; wanneer, in die hypothese, het rechtscollege niet 
samengesteld is uit de rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond, kan het vonnis alleen regelmatig 
worden gewezen door het rechtscollege in zijn nieuwe samenstelling als het debat opnieuw volledig is hervat 
voor die rechters(1).(1) Zie Cass., 22 sept. 1987, A.R. 1321, nr 46; 20 mei 1998, A.R. P.97.1487.F, nr 264.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens recht te doen - Latere beslissing over de grond van de 
zaak - Zelfde zetel

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

21 februari 2001P.01.0242.F AC nr. ...

Wanneer een raadsheer deel heeft uitgemaakt van de zetel van de kamer van inbeschuldigingstelling die het 
arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft gewezen terwijl hij daarvóór in 
dezelfde zaak tijdelijk was aangewezen als onderzoeksraadsheer, maar in die hoedanigheid geen enkele 
rechterlijke handeling of onderzoekshandeling heeft gesteld, kan die omstandigheid geen gewettigde twijfel 
doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die magistraat om op onpartijdige wijze uitspraak te doen (1). (1) 
Zie Cass., 25 mei 1988, A.R. 6564, nr. 588; 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, nr ...

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Raadsheer die 
onderzoeksraadsheer is geweest - Wettigheid

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2001P.00.1030.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling vereist dat, na wijziging van de samenstelling van het rechtscollege, uitdrukkelijk 
wordt vermeld dat de zaak ab initio is hervat; zulks kan blijken uit de stukken van de rechtspleging (1). (1) 
Cass., 30 mei 1995, A.R. P.94.0473.N, nr. 263.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging - Zaak "ab initio" hervat - Bewijs

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 november 2000P.00.0820.F AC nr. ...

De vermelding, in de processen-verbaal van de rechtszitting, van de titel van de vertegenwoordiger van het 
O.M., is alleen een vormvereiste in zoverre het verzuim ervan het Hof van Cassatie niet toelaat na te gaan of 
de bodemrechter met een wettig bevoegd magistraat van het O.M. heeft gezeteld ; het onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging wordt niet in het gedrang gebracht door het feit alleen dat het O.M. de 
dubbele hoedanigheid had gekregen van substituut-procureur des Konings en van aangesteld gerechtelijk 
stagiair, aangezien hij in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hij 
benoemd is (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 1988, A.R. 6873, nr. 116.

Strafzaken - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie - Titel - Tegenstrijdige 
vermeldingen

- Artt. 153, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.1325.F AC nr. ...

Een zelfde magistraat kan in een zelfde strafzaak niet optreden als vervolgende partij en als rechter (1). (1) Zie 
Cass., 18 mei 1971 (AC, 1971, 936).

Strafzaken - Onderzoeksrechter die in dezelfde zaak het ambt van openbaar ministerie heeft uitgeoefend - Wettigheid

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek
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16 mei 2000P.00.0256.N AC nr. ...

Het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen deel uit van de kennisneming 
van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan worden gegeven door een anders samengestelde zetel (1). (1) 
Zie Cass., 20 mei 1998, A.R. nr. P.97.1487.F, nr. 264.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Neerlegging van verzoekschrift tot heropening debat - Akte geven van 
neerlegging - Anders samengestelde zetel

- Artt. 772 en 779 Gerechtelijk Wetboek

4 april 2000P.00.0293.N AC nr. ...

Het artikel 101 Gerechtelijk Wetboek schrijft niet voor dat de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt 
in het hof.

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zitting in de gevangenis - Artikel 101, Ger.W.

15 maart 2000P.99.1724.F AC nr. ...

Nietig is de beslissing, uitgesproken door rechters die niet alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Behandeling en uitspraak - Andere samenstelling

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat een vonnis van de correctionele rechtbank is gewezen door rechters die niet de zitting 
hebben bijgewoond waarop de berechte zaak is behandeld, heeft weliswaar de nietigheid van het vonnis tot 
gevolg, maar op zich leidt ze daarom nog niet tot de nietigheid van de op die zitting verrichte 
onderzoeksopdrachten.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Nietig vonnis - Onderzoeksopdrachten

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 februari 2000P.99.1596.F AC nr. ...

Het vonnis is nietig, wanneer het is gewezen door een rechtba nk waarvan één of meerdere leden de 
rechtszitting niet hebben bijgewoond waarop het debat is geopend met de neerlegging van een conclusie, 
zonder dat het debat nadien volledig is heropend of de conclusie opnieuw is ingediend.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Op conclusie - Verdaging naar een latere rechtszitting - Anders 
samengestelde rechtbank - Vonnis

19 januari 2000P.98.1182.F AC nr. ...

Het Ger. W. heeft de wettelijke bepaling niet opgeheven, volgens welke de raadkamer samengesteld is uit één 
rechter die uitspraak doet over het verslag van de onderzoeksrechter, zelfs wanneer die raadkamer uitspraak 
doet over de internering van een persoon die vervolgd wordt wegens een misdrijf tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid.

Strafzaken - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de 
openbare zedelijkheid - Beslissing tot internering

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Artt. 92, § 1, 4°, en 94 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1999P.99.1287.F AC nr. ...

Om de verhinderde rechters en plaatsvervangende rechters te vervangen door een advocaat, dient de 
magistraat die een kamer van de rechtbank van eerste aanleg voorzit die verhindering vast te stellen, en 
verder dient de advocaat, die opgeroepen wordt om zitting te houden teneinde de rechtbank volledig te 
maken, ten minste dertig jaar oud te zijn en op het tableau van de Orde ingeschreven te zijn.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Verhindering van de rechters - Vaststelling

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Verhindering van de rechters - Toegevoegde 
advocaat - Voorwaarden - Vaststelling

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

30 november 1999P.98.0353.N AC nr. ...
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Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek noch enig andere wettelijke bepaling schrijft voor dat het vonnis of arrest de 
wettige verhindering van een rechter om de uitspraak bij te wonen van de zaak waarover hij mede heeft 
beraadslaagd dient vast te stellen, wanneer die vervanging zonder tegenstrijdigheid blijkt uit andere 
processtukken.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd bij de uitspraak - Vervanging

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 1999P.99.0584.F AC nr. ...

Het vonnis van de correctionele rechtbank, die is bijgestaan door een als griffier toegevoegd persoon, zonder 
dat blijkt dat die persoon de bij het oude artikel  329 Ger.W. voorgeschreven eed heeft afgelegd, is nietig.

Strafzaken - Persoon toegevoegd als griffier - Eedaflegging

2 juni 1999P.99.0023.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling legt de correctionele rechtbank de verplichting op de noodwendigheden van 
de dienst te preciseren die een buitengewone rechtszitting noodzakelijk maken.

Strafzaken - Buitengewone rechtszitting

Het rechtscollege dat uitspraak doet op een verzet, mag anders samengesteld zijn dan datgene dat de 
verstekbeslissing heeft gewezen.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verzet - Wijziging van het rechtscollege

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

27 januari 1999P.98.0759.F AC nr. ...

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd, op het ogenblik van de uitspraak door een andere rechter vervangen wordt, kan de 
aanwijzing van die andere rechter bewezen worden door een door de griffier eensluidend verklaard afschrift 
van de beschikking van de voorzitter bij het dossier te voegen.~

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Wettig verhinderde magistraat - Beschikking van de voorzitter van het 
rechtscollege - Bewijs

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut procureur des Konings bij de uitspraak van het vonnis door de 
eerste rechter, dat alleen beslist op civielrechtelijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis in hoger beroep 
wijst, vroeger geen kennis genomen van de zaak.~

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Rechter - Vroeger uitoefenen van een ander rechterlijk ambt - Substituut - 
Aanwezigheid bij de uitspraak - Civielrechtelijk

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

20 mei 1998P.97.1487.F AC nr. ...

Een vonnis dat na een vonnis alvorens recht te doen in dezelfde zaak wordt gewezen, hoeft, in de regel, niet te 
worden gewezen door dezelfde rechters als diegenen die zitting hebben gehouden tijdens de debatten die het 
vonnis alvorens recht te doen of de uitspraak ervan zijn voorafgegaan; anders is het na een vonnis waarbij de 
heropening van de debatten wordt bevolen onder zodanige voorwaarden dat in feite het vroegere debat 
wordt voortgezet.~

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Beslissing alvorens recht te doen - Latere beslissing over de grond van de zaak - 
Zelfde zetel

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

22 april 1998P.98.0207.F AC nr. ...

De voorwaarde van anciënniteit, waaraan een rechter, die als enige rechter zitting houdt, moet voldoen, is niet 
van toepassing op de vervanging van een onderzoeksrechter.~
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Strafzaken - Vervanging van een onderzoeksrechter

- Artt. 80 en 195, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

4 februari 1998P.98.0084.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat een kamer van het Hof van Cassatie moet beslissen over de 
regeling van de rechtspleging terzake van personen die worden vervolgd als mededaders of medeplichtigen 
van een minister die voor dat Hof in beschuldiging is gesteld;  het Hof is niet bevoegd om de rechterlijke 
organisatie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om een onderzoeksgerecht in te stellen dat zou werken met de 
bevoegdheden en volgens de regels van een kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Vervolgingen ten laste van een minister - Mededaders van de minister - 
Medeplichtigen van de minister - Regeling van de rechtspleging

- Artt. 103 en 146 Grondwet 1994

21 januari 1998P.98.0058.F AC nr. ...

Hoewel de raadkamer, die een onderzoeksrechter, aangewezen ter vervanging van de geadieerde 
onderzoeksrechter in zijn mondeling verslag heeft gehoord, zonder te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, niet regelmatig 
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, heeft die onregelmatigheid geen weerslag op 
de samenstelling van de raadkamer, daar de onderzoeksrechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft alleen betrekking op de voorwaarden waaronder de vervanging is geschied en niet op 
de hoedanigheid van onderzoeksrechter van de magistraat die verslag heeft gedaan.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Raadkamer - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verslag van de 
onderzoeksrechter - Vervanging van de geadieerde rechter - Onregelmatigheid van de vervanging

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

16 december 1997P.97.0418.N AC nr. ...

Wanneer de kamervoorzitter en de twee raadsheren die de enige zitting hebben bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld, over de beslissing beraadslaagd hebben overeenkomstig artikel   778 Ger.W., maar wettig 
verhinderd zijn de uitspraak bij te wonen, en zij op het ogenblik van de uitspraak vervangen worden door de 
kamervoorzitter en raadsheren daartoe aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep, is het 
arrest gewezen door de kamervoorzitter en raadsheren die alle zittingen hebben bijgewoond van de zaak 
waarover zij mede hebben beraadslaagd.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen - Beslissing waarover 
hij mede heeft beraadslaagd - Verhindering van het volledige rechtscollege

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

16 september 1997P.97.0766.N AC nr. ...

Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof van assisen heeft 
bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling 
van de burgerlijke rechtsvordering, belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter 
aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Hof van assisen - Behandeling van de strafvordering - Uitspraak - 
Behandeling van de burgerlijke rechtsvordering - Andere samenstelling

- Artt. 121, tweede lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. evenals het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden 
geschonden door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is uit een 
magistraat die, nu hij de uitspraak over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de 
zaak om de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.

Strafzaken - Krijgsraad - Samenstelling - Zelfde zaak - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling - 
Zelfde rechter - Nietigheid

12 maart 1997P.97.0300.F AC nr. ...
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Wanneer het mandaat van een onderzoeksrechter verstreken is, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, bij wijze van uitzondering en indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een werkend 
rechter aanwijzen om hem te vervangen, zonder dat de raadkamer de zaak aan de eerstgenoemde moet 
onttrekken noch laatstgenoemde uitdrukkelijk moet adiëren.~

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Vervanging

- Art. 80 Gerechtelijk Wetboek

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...

Doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de vordering, de omstandigheid dat een substituut-procureur 
des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in het arrondissement waarin hij is benoemd een 
vordering opstelt wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden, gericht 
aan de bevoegde onderzoeksrechter van een ander arrondissement in het rechtsgebied van hetzelfde hof van 
beroep.

Strafzaken - Substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden - Arrondissement waarin hij is 
benoemd - Territoriale bevoegdheid - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksrechter van 
een ander arrondissement - Rechtsgeldigheid van de vordering

- Art. 23 Wetboek van Strafvordering

- Art. 151bis Gerechtelijk Wetboek

15 januari 1997P.96.0700.F AC nr. ...

Indien regelmatig met de behandeling van een zaak is begonnen door daartoe bevoegde rechters, gronden de 
rechters, die ter vervanging van de eerstgenoemden zijn aangewezen om de zaak verder te behandelen en te 
beslissen, hun overtuiging wettig op de reeds verrichte daden van onderzoek, als zij alle rechtszittingen 
hebben bijgewoond waartoe de zaak na hun aanwijzing aanleiding heeft gegeven;  derhalve zijn noch het 
vonnis, dat recht doet op de burgerlijke rechtsvorderingen waarvan akte is genomen ter rechtszitting waarop 
de zaak regelmatig door de eerste rechters is begonnen en dat steunt op de verklaringen van de deskundigen 
die op dezelfde rechtszitting zijn opgenomen, noch het arrest dat naar de redenen van dat vonnis verwijst, 
nietig.

Strafzaken - Correctionele rechtbank - Daden regelmatig ter rechtszitting verricht door daartoe bevoegde rechters - Verdere 
behandeling - Vonnis - Andere rechters - Wettigheid

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

4 december 1996P.96.0764.F AC nr. ...

Wanneer de behandeling van de zaak ter zitting van de correctionele rechtbank begonnen is, onder meer door 
het verhoor van de beklaagden, en de behandeling, na wijziging van de samenstelling van het rechtscollege, 
"ab initio" is hervat voor het nieuwe rechtscollege,@@                 CCCCCCCCC                                           dan is dat 
college niet ertoe gehouden de reeds gehoorde beklaagden opnieuw persoonlijk te horen, en evenmin hun 
verklaringen die in het proces-verbaal van de rechtszitting opgetekend waren en wettig in de debatten waren 
toegelaten, uit de debatten te weren.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging van het rechtscollege - Behandeling hervat "ab initio"

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 1996P.96.0523.F AC nr. ...

Nietig is het niet door drie rechters gewezen vonnis van de correctionele rechtbank dat uitspraak doet over het 
hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, zelfs als een derde rechter zitting heeft gehouden op 
de rechtszittingen waarop de zaak is behandeld.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Hoger beroep tegen vonnis van politierechtbank - Vonnis van de 
correctionele rechtbank niet door drie rechters gewezen

- Artt. 92, 3° en 779 Gerechtelijk Wetboek

23 oktober 1996P.96.0473.F AC nr. ...

Wanneer de correctionele rechtbank, rechtdoende in hoger beroep, met het onderzoek van de zaak begonnen 
is en, na wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, de debatten voor dat anders samengestelde 
rechtscollege ab initio zijn hervat, is het aldus@@                             CCCCCCCCC                           gewezen vonnis 
uitgesproken door rechters die alle rechtszittingen over de zaak hebben bijgewoond.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging van de samenstelling - Debatten hervat "ab initio"
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- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 1996P.96.0444.F AC nr. ...

Wanneer de behandeling van een zaak ter zitting van de correctionele rechtbank regelmatig is begonnen door 
een daartoe bevoegd alleenrechtsprekend rechter, grondt de rechter, die ter vervanging van de eerste rechter 
werd aangewezen om de zaak verder te behandelen en erover uitspraak te doen, zijn overtuiging wettig op de 
reeds uitgevoerde onderzoeksopdrachten, nu hij alle debatten over de zaak heeft bijgewoond.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Behandeling van de zaak - Behandeling door 
een ander rechtscollege aangevangen - Onderzoeksopdrachten - Vonnis dat op die opdrachten steunt - Wettigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

11 september 1996P.96.1096.F AC nr. ...

Voor het hof van assisen moeten het onderzoek en de debatten, wanneer zij eenmaal begonnen zijn, zonder 
onderbreking worden voortgezet tot na de verklaring van de jury; indien het proces-verbaal van de eerste 
rechtszitting de samenstelling van het hof van assisen op regelmatige wijze vaststelt, mogen de processen-
verbaal van de daaropvolgende rechtszittingen zich bijgevolg ertoe beperken vast te stellen dat het 
rechtscollege niet is gewijzigd.

Strafzaken - Hof van assisen - Samenstelling van het rechtscollege - Vaststelling - Processen-verbaal van de rechtszittingen

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 353 Wetboek van Strafvordering

26 september 1995P.94.1489.N AC nr. ...

Wanneer in het proces-verbaal van een rechtszitting tijdens dewelke een arrest in strafzaken is gewezen, 
melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van leden van het rechtscollege die niet worden vermeld in het 
arrest, hun namen zijn doorgehaald en die doorhaling genummerd is, maar de ondertekende vermelding 
luidens welke de doorhalingen zijn goedgekeurd, het aantal doorgehaalde woorden niet preciseert, doet die 
onoplettendheid tussen het arrest en het proces-verbaal geen tegenstrijdigheid ontstaan waardoor het Hof 
zijn wettigheidstoezicht niet zou kunnen uitoefenen.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verschrijving - Tegenstrijdige vermeldingen

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

7 juni 1995P.95.0164.F AC nr. ...

Niet nietig is het vonnis waarin wordt vastgesteld dat het is uitgesproken door de drie rechters die, blijkens de 
vorige processen-verbaal, alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt het proces-verbaal 
van de rechtszitting waarop het vonnis is uitgesproken, ten gevolge van een klaarblijkelijke verschrijving, dat 
het is uitgesproken door de voorzitter, zitting houdende als alleenrechtsprekend rechter.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Verschrijving - Tegenstrijdige vermeldingen

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

30 mei 1995P.94.0473.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling vereist dat na wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, uitdrukkelijk zou worden 
vermeld dat de zaak in haar geheel wordt hernomen;  zulks kan blijken uit de stukken van de rechtspleging.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging in de samenstelling - Zaak "ab initio" hervat - Bewijs

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 mei 1995P.95.0005.F AC nr. ...

Nietig is het vonnis waarin wordt vermeld dat een persoon is toegevoegd als griffier, wanneer het proces-
verbaal tot vaststelling dat die persoon, eerstaanwezend opsteller, de bij artikel  329 Ger.W. voorgeschreven 
eed heeft afgelegd niet gedagtekend is en niet vermeldt voor welke rechtszittingen die persoon als griffier is 
toegevoegd.~

Strafzaken - Persoon toegevoegd als griffier - Onvoldoende vermeldingen

28 februari 1995P.93.1781.N AC nr. ...
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De goedgekeurde doorhaling in het proces-verbaal van de rechtszitting van de vermelding "het openbaar 
ministerie wordt in zijn vorderingen gehoord" heeft tot gevolg dat die vermelding als niet bestaande wordt 
beschouwd; de vermelding in de beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord 
levert tot inschrijving van valsheid het bewijs op dat bij de behandeling van de zaak het in het voornoemde 
proces-verbaal van de rechtszitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd.

Strafzaken - Vordering van het openbaar ministerie - Goedgekeurde doorhaling - Vermelding in de beslissing - Geen 
inschrijving van valsheid - Proces-verbaal van de rechtszitting

22 november 1994P.94.0735.N AC nr. ...

Nietig is de beslissing, uitgesproken door rechters die niet alle zittingen hebben bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Behandeling en uitspraak - Andere samenstelling

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 1994P.93.1622.N AC nr. ...

Onwettig is het arrest in strafzaken, wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak is 
behandeld, geen melding maakt van de naam van de persoon die het O.M. vertegenwoordigde op de 
rechtszitting en de vermeldingen van het arrest dat verzuim niet goedmaken.~

Strafzaken - Wettigheid - Magistraat van het openbaar ministerie - Tegenwoordigheid ter rechtszitting - Niet-vermelding

- Artt. 153, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld wanneer het hof van assisen 
achtereenvolgens door twee magistraten werd voorgezeten, van wie de tweede door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, 
wegens de verhindering van de eerste, aangewezen werd als voorzitter in het tweede gedeelte van de 
debatten dient te worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen 
schending van artikel  6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste dier 
voorzitters bij de uitoefening van zijn discretionaire macht, als de partijen niet om aanvullende 
onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben kunnen 
voeren.~

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Werkend voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend 
voorzitter - Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger

26 april 1994P.94.0358.N AC nr. ...

De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke 
voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de verdachte uitspraak doet, is 
niet van die aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de geschiktheid van 
dat gerecht om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen en doet evenmin afbreuk aan de regel luidens 
dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.

Strafzaken - Wettigheid - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis

TUCHTZAKEN

24 juni 2004D.02.0022.N AC nr. 355

De raad van de Orde van Advocaten heeft opdracht om de eer van de orde op te houden, de beginselen van 
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen, te handhaven, de 
inbreuken daarop en de tekortkomingen tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het 
optreden van de rechtbanken, indien daartoe grond bestaat; de beginselen van waardigheid, 
rechtschapenheid en kiesheid zijn niet beperkt uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de dienstverlening 
door een advocaat.

Tuchtzaken - Raad van de Orde der Advocaten - Bevoegdheid - Beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek
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De raad van de Orde van Advocaten neemt door toedoen van de stafhouder kennis van de tuchtzaken, hetzij 
ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal; de stafhouder treedt 
op als een orgaan van de Orde maar heeft als dusdanig niet de hoedanigheid van rechter.

Tuchtzaken - Raad van de Orde der Advocaten - Kennisneming van de zaak - Stafhouder - Hoedanigheid

- Art. 457 Gerechtelijk Wetboek

De tuchtraad van beroep die met inachtneming van de eisen van de Mededingingswet en van de regels van de 
deontologie het verplicht aansluiten op de collectieve polissen betreffende beroepsaansprakelijkheid en de 
ziekte- en ongevallenverzekering beoordeelt, kan de handhaving van een zekere solidariteit tussen advocaten 
en de verplichte aansluiting bij groepspolissen beschouwen als behorende tot de opdrachten die de wetgever 
limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd.

Tuchtzaken - Raad van de Orde der Advocaten - Bevoegdheid - Wettelijke opdrachten

- Artt. 443 en 456 Gerechtelijk Wetboek

De tuchtraad van beroep die vaststelt dat moet worden nagegaan of eventuele concurrentiebeperkende 
maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het beroep 
van advocaat en een zelfde resultaat niet kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel is niet 
gehouden om de uitspraak uit te stellen en het hof van beroep te Brussel te raadplegen.

Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Beperking van de mededinging - Verwijzing hof van beroep te Brussel

- Art. 42bis Wet 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde gematigd uitstel te verlenen voor de betaling 
van een schuld van een advocaat aan een andere schuldeiser.

Tuchtzaken - Raad van de Orde der Advocaten - Bevoegdheid - Aanvraag tot het verkrijgen van uitstel bedoeld in artikel 
1244, B.W.

- Art. 1244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 456 Gerechtelijk Wetboek

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

De in het Ger.W. vastgelegde regeling volgens welke tuchtzaken bij de raad van de Orde door toedoen van de 
stafhouder aanhangig worden gemaakt is een regel van wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en 
raakt de openbare orde (1); de bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van 
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat die hij voor die raad 
heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde 
evenmin als aan zijn beraadslaging (2). (1) Cass., 18 feb. 1994, A.R. D.93.0022.N, nr. 82. (2) Zie Cass., 27 jan. 
1994, A.R. D.93.0021.F, nr. 52.

Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst 
van de stafhouder - Openbare orde - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaak te onthouden

- Artt. 457, 828, 6°, en 831 Gerechtelijk Wetboek

De raad van de Orde, waarbij een zaak aanhangig wordt gemaakt door een orgaan dat daartoe wettelijk 
bevoegd is, en die verplicht is uitspraak te doen, kan louter door de uitoefening van de opdracht die hem door 
het Ger.W. is gegeven, de regels van kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet overtreden.

Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst 
van de stafhouder - Wettelijk bevoegd orgaan - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaak te 
onthouden - Raad van de Orde - Verplichting om uitspraak te doen - Regels van kiesheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid

21 september 2000C.99.0091.N AC nr. ...

De raad van de Orde van advocaten wordt niet regelmatig geadieerd door een dagvaarding ondertekend door 
de secretaris van de orde, wanneer niet blijkt dat deze laatste op verzoek van de stafhouder is opgetreden (1). 
(1) Zie: Cass., 30 sept. 1994, A.R. nr D.94.0011.N

Tuchtzaken - Raad van de Orde der Advocaten - Kennisneming van de zaak - Stafhouder - Secretaris van Orde

- Art. 457 Gerechtelijk Wetboek

19 mei 2000D.99.0006.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de geneesheer, lid van de raad van 
beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de 
raad van beroep en ze ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de raad 
van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de geneesheer, vast lid, vervangen is door 
een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1997, A.R. nr. D.96.0004.N, nr. 234; doordat de samenstelling van de 
provinciale raden en van de raden van beroep van de Orde van geneesheren niet wordt bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad en dat het administratief jaarboek waarnaar eiser verwees een privé-publicatie is die uit 
zichzelf geen enkel officieel karakter heeft en geen stuk is waarop het Hof vermag acht te slaan, kan het Hof, 
bij gebreke van een officiële publicatie, zijn toetsing niet uitoefenen.

Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling - Plaatsvervanger - Wettigheid - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 18, eerste, derde en zevende lid KB 16 feb. 1970

- Art. 12, § 1 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

18 januari 1996D.95.0011.N AC nr. ...

Art. 477 Ger.W. volgens hetwelk het Hof, wanneer het een beslissing van de tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten vernietigt, de zaak verwijst naar die raad, anders samengesteld, is niet van toepassing op de 
secretaris van die raad.~

Tuchtzaken - Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar anders samengestelde raad - Secretaris van de 
raad - Advocaten

30 september 1994D.94.0011.N AC nr. ...

Met de regel van openbare orde uit artikel  457 Ger. W., volgens welke de raad van de Orde der advocaten 
kennis neemt van de tuchtzaken door toedoen van de stafhouder, is niet in strijd dat de raad wordt geadieerd 
door een dagvaarding ten verzoeke van een lid van die raad, dat optreedt op verzoek van de stafhouder.~

Tuchtzaken - Stafhouder - Lid van de raad optredend op verzoek van de stafhouder - Raad van de Orde der Advocaten - 
Kennisneming van de zaak

RECHTERLIJKE TUCHT

22 oktober 2004D.04.0011.N AC nr. 501

De plaatsvervangende rechter in het vredegerecht die bij een in kracht van gewijsde getreden arrest is 
veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is 
niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht (1). (1) Zie Cass., 6 mei 2004, 
AR D.04.0004.N, nr ...; 12 juni 2003, AR D.03.0010.N, nr ...; 15 nov. 2002, AR D.02.0020.N, nr 608.

 - Plaatsvervangende rechter in het vredegerecht - Strafrechtelijke veroordeling - Waardigheid van het ambt - Ontzetting

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

6 mei 2004D.04.0004.N AC nr. 242

De omstandigheid dat een plaatsvervangend rechter zijn ontslag heeft aangeboden belet de uitoefening van 
de tegen hem ingestelde tuchtvordering niet (1). (1) Cass., 7 dec. 2000, AR D.00.0010.F, nr 674; ingevolge 
artikel  25 van de wet van 22 dec. 2003 houdende diverse bepalingen was het nieuwe tuchtrecht nog niet 
toepasselijk.

 - Tuchtvordering - Plaatsvervangend rechter - Aanbod van ontslag

- Art. 419 Gerechtelijk Wetboek

Het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten, moet boven elke verdenking verheven zijn; door 
een gedrag dat het vertrouwen van de rechtzoekende heeft aangetast doet de magistraat afbreuk aan de 
waardigheid van zijn ambt en is hij niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke 
macht (1); om die reden ontzet het Hof uit zijn ambt een plaatsvervangend rechter die veroordeeld werd om 
(als dader) een aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging te hebben gepleegd op de 
persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijk of het vrouwelijk geslacht beneden de 
volle leeftijd van zestien jaar op het ogenblik van de feiten. (1) Cass., 10 oktober 2002, AR D.02.0013.N, nr ... .

 - Magistraat - Gedrag - Aard - Waardigheid van het ambt - Sanctie - Plaatsvervangend rechter - Aanranding van de 
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eerbaarheid - Tuchtstraf

- Artt. 404, 405, 409, 417 tot 420, en 422 tot 426 Gerechtelijk Wetboek

13 november 2003D.03.0015.F AC nr. 572

De rechter van de rechtbank van koophandel en voorzitter van die rechtbank tegen wie feiten die zijn 
aangemerkt als valsheid en gebruik van valse stukken, poging tot oplichting en poging tot vervalsing van akten 
van zijn ambt, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, bewezen zijn verklaard, heeft ernstige twijfels 
kunnen doen rijzen aan zijn persoonlijke integriteit en die van de hele rechterlijke macht, zijn ambtsplichten 
verzuimd en afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en het Hof van cassatie legt hem derhalve bij 
wijze van tuchtstraf een schorsing van één jaar op.

 - Rechter en voorzitter van de rechtbank van koophandel - Opschorting van de uitspraak van de strafrechterlijke 
veroordeling - Ambtsplichten - Waardigheid van het ambt - Tuchtvordering

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

Noch de beslissing van het hof van beroep om de betrokken magistraat tijdens de duur van de vervolgingen 
niet voorlopig te schorsen noch de hem toegekende opschorting van de uitspraak van de veroordeling sluiten 
een strenge tuchtstraf uit (1). (1) I.v.m. de invloed, op de tuchtvervolging, van feiten die als misdrijven zijn 
omschreven en waarvoor een beroepsmagistraat opschorting van de uitspraak van de veroordeling verkregen 
heeft, zie: Cass., 27 juni 2003, algemene vergadering, AR D.03.0013.F, nr ...

 - Rechter en voorzitter van de rechtbank van koophandel - Geen voorlopige schorsing gedurende de strafrechtelijke 
vervolgingen - Opschorting van de uitspraak van de strafrechterlijke veroordeling - Tuchtstraf - Weerslag

- Art. 417 Gerechtelijk Wetboek

27 juni 2003D.03.0013.F AC nr. 382
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De rechter die, door een in kracht van gewijsde gegaan arrest, schuldig is verklaard aan feiten van misbruik van 
vertrouwen en daden van ontrouw in het beheer van faillissementen, alsook aan overtredingen van de 
vennootschappenwetgeving, maar de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft 
genoten, heeft door zijn gedrag afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is bijgevolg niet meer 
waardig om deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet hem bijgevolg uit zijn 
ambt (1). (1) Zie Cass., 18 sept. 1998, alg. verg., AR D.98.0032.N, nr 408; 10 okt. 2002, alg. verg., AR 
D.02.0013.N, nr ...; 15 nov. 2002, alg. verg., AR D.02.0020.N, nr ...; "Plichten en dienstbaarheden van de leden 
van de rechterlijke macht", rede uitgesproken door proc.-gen. E. KRINGS op de plechtige openingszitting van 
het Hof van Cassatie op 1 sept. 1988, AC, 1988-89, blz. 21, nr 21; J.T., 1988, blz. 493, nr 21. Men merke op dat 
de procureur-generaal bij het Hof, in zijn schriftelijke vordering, had verwezen naar artikel  6.1 E.V.R.M. (zie 
Cass., 28 juni 2001, alg. verg., AR D.01.0010.F, nr 411; 29 nov. 2001, alg. verg., AR D.01.0015.N, nr 656; B. 
LOMBAERT, "La Convention européenne des droits de l'homme dans le contentieux de la fonction publique 
belge", Collection Droit et Justice, 132, Nemesis - Bruylant, 2001, blz. 47, nr. 28). Bovenstaand arrest van het 
Hof vermeldt bovenvermeld artikel  6.1 niet. Hieruit kan nochtans niet worden afgeleid dat het Hof zich 
aansluit bij het functioneel criterium waaraan het Europees Hof voor de mensenrechten voorrang geeft, op 
grond van de aard van de functies en verantwoordelijkheden van de ambtenaar, en op grond waarvan dat 
Europees Hof beslist dat alle geschillen tussen het bestuur en ambtenaren die ambten vervullen waarbij zij 
deelnemen aan de uitoefening van de openbare macht, niet vallen binnen het toepassingsgebied van artikel  
6.1 (Hof Mensenrechten, arrest PELLEGRIN, 8 dec. 1999, Rev. trim. D.H., 2000, blz. 819 e.v., inz. blz. 824, nrs 19 
tot 22, en opm. P. WACHSMANN). Bovenstaand arrest van het Hof van Cassatie is immers bij verstek gewezen 
en het Hof van Cassatie heeft dus, te dezen, in werkelijkheid geen uitspraak moeten doen over de vraag of 
artikel  6.1 E.V.R.M. al dan niet moest worden toegepast. De opgeroepen rechter is niet in persoon 
verschenen, hij was evenmin vertegenwoordigd door een advocaat en heeft zich dus niet beroepen op het 
voordeel van die bepaling van internationaal recht. De vraag of artikel  6.1 al dan niet moet worden toegepast, 
is inzake rechterlijke tucht een delicate kwestie. Onverminderd de eerbied die aan de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de mensenrechten verschuldigd is, is de pertinentie van het functioneel criterium 
inderdaad bedenkelijk. Bruno LOMBAERT schrijft (op. cit.): "En quoi le lien spécial qui peut être requis entre les 
fonctionnaires d'autorité et l'Etat justifierait-il que ces fonctionnaires soient privés d'un procès équitable en 
cas de contestation avec leur employeur public? Le critère est ainsi générateur d'une discrimination criante 
entre deux catégories d'agents publics: les agents de gestion qui sont admis à se prévaloir des garanties du 
procès équitable et les fonctionnaires d'autorité qui n'ont pas droit à un tel procès. Une telle différence de 
traitement, qui ne peut se revendiquer d'aucune justification objective et raisonnable, est difficilement 
compatible avec l'objet et les buts de la Convention européenne des droits de l'homme". Ter staving van dat 
standpunt merke men op dat de artt. 1 en 6.1 E.V.R.M., volgens hun eigen bewoordingen, van toepassing zijn 
op "eenieder". J.F.L.

 - Rechter - Gedrag - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Waardigheid van het ambt - Ontzetting

- Artt. 404, 405, 409, 417 tot 420, en 422 tot 426 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 152, tweede lid Grondwet 1994

Noot J.F.L., Cass., 27 juni 2003, alg. verg., AR D.03.0013.F, AC, 2003, nr ...

 - Rechter - Ontzetting - EVRM - Artikel 6.1 - Toepassingsgebied

12 juni 2003D.03.0010.N AC nr. 345

De plaatsvervangende rechter die is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en gebruik, heeft door zijn 
gedrag afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is niet meer waardig deel te nemen aan de 
uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem uit zijn ambt, zelfs als hij zijn ontslag heeft 
aangeboden, daar die omstandigheid het instellen van een tuchtvordering niet kan tegenhouden en evenmin 
grond kan opleveren tot opschorting van de beslissing in de zaak (1). (1) Cass., 26 juni 1985, AR 7421, nr 654 en 
7 dec. 2000, AR D.00.0010.F, nr 674.

 - Plaatsvervangende rechter - Plaatsvervangende rechter die tekort gekomen is aan zijn plichten of afbreuk heeft gedaan 
aan de waardigheid van zijn ambt - Tuchtvordering - Aanbod van ontslag

- Artt. 404, 405, 409 en 426 Gerechtelijk Wetboek

15 november 2002D.02.0020.N AC nr. 608
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De plaatsvervangende rechter van wie bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest bewezen is verklaard dat hij 
als notaris belang heeft genomen in een verrichting waarover hij het beheer of het toezicht had, en hoewel hij 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft bekomen, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt en is niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Hof 
ontzet hem derhalve uit zijn ambt (1). (1) Cass., 18 sept. 1998, A.R. D.98.0032.N, nr. 408; 29 nov. 2001, A.R. 
D.01.0015.N, nr 656.

 - Plaatsvervangend rechter in vredegerecht - Gedrag - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Waardigheid van 
het ambt - Ontzetting uit het ambt

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is bewezen verklaard dat een plaatsvervangende rechter 
in het vredegerecht als notaris belang heeft genomen in een verrichting waarover hij het beheer of het 
toezicht had, en is gelast dat de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van vijf jaar wordt 
opgeschort, heeft die rechter afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van plaatsvervangende 
rechter in het vredegerecht en is hij niet meer waardig om aan de uitoefening van de rechterlijke macht deel 
te nemen; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 2001, A.R. D.01.0015.N, nr ...; 10 
feb. 2000, A.R. D.00.0004.F, nr 107.

 - Plaatsvervangende rechter in het vredegerecht - Schuldigverklaring door de strafrechter - Opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling - Ontzetting

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

10 oktober 2002D.02.0013.N AC nr. 530

Door een gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekenden heeft aangetast, doet de magistraat afbreuk 
aan de waardigheid van zijn ambt; hij is dan niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht, omdat het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten boven elke verdenking 
verheven moet zijn.

 - Gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekenden aantast - Sanctie

29 november 2001D.01.0015.N AC nr. ...

De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen en 
uitgifte van cheque zonder dekking, heeft door zijn gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn 
ambt en is bijgevolg niet meer waardig om aan de uitoefening van de Rechterlijke macht deel te nemen; het 
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt (1). (1) Cass., 17 nov. 1994, AR nr D.94.0025.N, nr 492.

 - Plaatsvervangend rechter in vredegerecht - Gedrag - Veroordeling wegens misbruik van vertrouwen en uitgifte cheque 
zonder dekking - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

28 juni 2001D.01.0010.F AC nr. ...

De plaatsvervangende rechter die door een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld, m.n. wegens 
verduistering van gelden die hij uit kracht of uit hoofde van zijn ambt van voorlopig bewindvoerder van de 
goederen van de benadeelden onder zich had, heeft ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt 
en is niet meer waardig om nog deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet 
hem bijgevolg uit zijn ambt (1). (1) Zie cass., 10 feb. 2000, A.R. D.00.0004.F, nr 107.

 - Plaatsvervangende rechter - Strafrechtelijke veroordeling - Aantasting van de waardigheid van het ambt - Ontzetting

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.00.0383.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, AC 2001, nr ....

 - Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf - Cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof

Wanneer tegen eiseres geen enkele tuchtprocedure is ingesteld en de voorzitter van de rechtbank haar geen 
van de op beperkende wijze in artikel  405, eerste lid, Ger.W. opgesomde tuchtstraffen heeft opgelegd, 
vermag het Hof niet de feiten te onderzoeken waaruit eiseres beweert af te leiden dat haar een vermomde 
tuchtstraf zou zijn opgelegd (1). (1)  Zie concl. O.M.

 - Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtrechtelijke sanctie - Cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof

7 december 2000D.00.0010.F AC nr. ...
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Gewelddaden binnen het huwelijk en uitgaven die de magistraat verplichten talrijke leningen aan te gaan die 
zijn financiële situatie alleen maar verslechten, ondermijnen het vertrouwen van de rechtzoekende en doen 
bijgevolg afbreuk aan de waardigheid van zijn ambt ; de zwaarwichtigheid van dergelijke feiten verantwoorden 
een zware tuchtstraf, te dezen de tuchtstraf van twee maanden schorsing.

 - Feiten die aan de waardigheid van het ambt afbreuk doen

- Artt. 404 en 405 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat een magistraat zijn ontslag heeft ingediend, belet de uitoefening van de tegen hem 
ingestelde tuchtvordering niet (1). (1)  De W. 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de 
Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de magistraat tegen wie een 
tuchtrechtelijke of een strafrechtelijke procedure loopt, het ontslag uit zijn ambt kan aanvragen en dat de 
inwilliging van deze aanvraag een einde aan de eventuele voorlopige schorsing en aan de tuchtrechtelijke 
procedure maakt. Die wet was nog niet van toepassing op het ogenblik van de desbetreffende tuchtvordering.

 - Tuchtvordering - Ontslag

- Art. 419 Gerechtelijk Wetboek

10 februari 2000D.00.0004.F AC nr. ...

De plaatsvervangende rechter die, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, inzonderheid is veroordeeld 
wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en verduistering, ten nadele van faillissementen, van 
gelden die hij uit kracht of uit hoofde van zijn bediening van curator onder zich had, en het plegen, in die 
hoedanigheid, van daden van ontrouw, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter en is niet meer waardig om aan de uitoefening van de rechterlijke macht deel te 
nemen; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.

 - Plaatsvervangende rechter - Strafrechtelijke veroordeling - Ontzetting

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

2 december 1999D.99.0022.N AC nr. ...

Onder geen enkel voorwendsel mag een rechter weigeren een beslissing te ondertekenen waarover regelmatig 
is beraadslaagd. Door aldus te handelen doet hij ernstig afbreuk aan de plichten van zijn ambt, wat zijn 
ontzetting kan verantwoorden.

 - Plaatsvervangende rechter - Weigering een beslissing te ondertekenen - Afbreuk aan de plichten van het ambt - Ontzetting

- Art. 152 Grondwet 1994

- Art. 404 Gerechtelijk Wetboek

9 september 1999D.99.0012.N AC nr. ...

De kamervoorzitter in het hof van beroep die door zijn gedragingen die ruime weerklank hebben gekregen bij 
het publiek, ernstige twijfel heeft kunnen doen rijzen omtrent zijn persoonlijke integriteit en die van de 
rechterlijke macht in haar geheel, heeft zijn ambtsplichten verzuimd en door zijn gedrag afbreuk gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt, en wordt door het Hof van Cassatie tot de tuchtstraf van één jaar schorsing 
veroordeeld.~

 - Kamervoorzitter in het hof van beroep - Gedragingen - Ambtsplichten - Waardigheid van het ambt - Tuchtvordering

- Artt. 404, 405 en 410 Gerechtelijk Wetboek

De rechter moet zich terughoudend opstellen en zich onthouden van elke handeling of gedraging die van aard 
is het vertrouwen van de rechtzoekende te beschamen of de indruk te wekken dat hij niet langer onafhankelijk 
en onpartijdig is.~

 - Ambtsplichten

- Art. 404 Gerechtelijk Wetboek

Het verbod mondeling of schriftelijk de verdediging van partijen te voeren en hun consult te geven heeft tot 
doel de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter te waarborgen.~

 - Onverenigbaarheden - Consult geven aan de partijen en hun verdediging voeren - Verbod - Doel

- Art. 297 Gerechtelijk Wetboek

3 juni 1999C.98.0559.F AC nr. ...

Niet het Hof van Cassatie maar de Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over de beroepen tegen de 
tuchtmaatregelen, die de minister van Justitie als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een magistraat.~
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 - Tuchtrechtelijke overheden - Minister van Justitie - Beroep - Bevoegdheid - Raad van State

- Artt. 608 tot 610 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

18 september 1998D.98.0032.N AC nr. ...

De plaatsvervangend rechter, die in zijn hoedanigheid van advocaat, bij een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest schuldig werd verklaard aan het misdrijf "misbruik van vertrouwen" en hoewel hij opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling bekwam, heeft door zijn gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het 
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.

 - Gedrag - Waardigheid van het ambt - Plaatsvervangende rechter - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

25 juni 1998D.98.0004.N AC nr. ...

De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens het opzettelijk en met 
voorbedachten rade toebrengen van verwondingen of slagen, en het wegbrengen van een meerderjarige met 
het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, heeft door zijn gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt en is derhalve niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht;  het Hof ontzet hem uit zijn ambt, ook al heeft hij zijn ontslag aangeboden daar die 
omstandigheid niets afdoet aan de uitoefening van de disciplinaire vordering.

 - Rechter - Gedrag - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

20 juni 1997D.97.0012.N AC nr. ...

Noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de rechter of van de gelijkheid 
der wapens worden geschonden doordat de rechter weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als 
getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen, op grond dat de partij die het getuigenverhoor 
vraagt die verklaringen als zodanig niet betwist en die verklaringen blijven behoren tot het geheel van 
voorhanden zijnde gegevens die de rechter bij zijn beoordeling betrekt.

 - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onpartijdige rechter - Wapengelijkheid - Betrokkene - Verzoek tot bijkomend 
onderzoek - Ondervraging van getuigen - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid

5 februari 1997D.97.0001.F AC nr. ...

Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het Hof van cassatie bevoegd om 
hem het bevel te geven zich tijdens de vervolging van iedere dienstuitoefening te onthouden.~

 - Staatsraad - Vervolging - Voorlopige schorsing - Bevoegdheid - Hof van Cassatie

- Art. 406 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1995D.95.0017.F AC nr. ...

De plaatsvervangend rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest onder meer is veroordeeld 
wegens valsheid in geschriften, gebuik van valse stukken, oplichting en verduistering van geldsommen die hij 
krachtens of uit hoofde van zijn notarisambt onder zich had, heeft ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; 
het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.~

 - Gedrag - Strafrechtelijke veroordeling - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt - Plaatsvervangende rechter

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1995D.95.0027.F AC nr. ...

De plaatsvervangend rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest onder meer is veroordeeld 
wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, uitgifte van cheques zonder dekking en 
verduistering van geldsommen die hij krachtens of uit hoofde van zijn notarisambt onder zich had, heeft 
ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te nemen aan 
de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.~

 - Gedrag - Strafrechtelijke veroordeling - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt - Plaatsvervangende rechter

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek
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17 november 1994D.94.0025.N AC nr. ...

De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens heling, heeft door zijn 
gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te 
nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.~

 - Veroordeling wegens heling - Gedrag - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt - Plaatsvervangende rechter

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

17 november 1994D.94.0033.N AC nr. ...

De rechter in handelszaken die belang neemt in de afhandeling van het faillissement waarvan hij als rechter-
commissaris werd aangesteld, doet door zijn gedrag ernstig afbreuk aan de plichten en de waardigheid van zijn 
ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;  het Hof 
ontzet hem derhalve uit zijn ambt.~

 - Rechter in handelszaken - Gedrag - Belangenneming - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt

- Artt. 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek

25 maart 1994D.94.0004.N AC nr. ...

De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld ter zake van zich als rechter te 
hebben laten omkopen, heeft door zijn gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van 
rechter is derhalve niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof 
ontzet hem derhalve uit zijn ambt.~

 - Rechter - Gedrag - Omkoping - Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt

- Art. 409 Gerechtelijk Wetboek

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

3 december 2004F.02.0053.N AC nr. 588

De miskenning van het vertrouwensbeginsel veronderstelt dat het vertrouwen van de burger ten overstaan 
van het overheidsoptreden rechtmatig is; dit is niet het geval bij de belastingplichtige van wie de 
taxatieambtenaar in het verleden het deel van zijn beroepsinkomsten behaald in het buitenland niet heeft 
opgespoord (1). (1) Zie Cass., 3 nov. 2000, AR F.98.0072.N, nr 596, met concl. O.M.; Cass., 6 nov. 2000, AR 
F.99.0108.F, nr 598, met concl. van eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ; Cass., 26 okt. 2001, AR F.00.0034.F, nr 577; 
Cass., 3 juni 2002, AR F.01.0044.F, nr 337; Cass., 14 juni 2002, AR F.00.0054.F, nr 360.

 - Inkomstenbelastingen - Vertrouwensbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel - Miskenning - Voorwaarde - Rechtmatig 
vertrouwen

29 november 2004S.03.0057.F AC nr. 574

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op 
wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare 
diensten de door hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen; de toepassing van 
die beginselen kan in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen (1). (1) Zie Cass., 6 nov. 2000, 
AR F.99.0108.F, nr 598, met concl. O.M. Het O.M. concludeerde in hoofdzaak tot verwerping, aangezien het 
oordeelde dat het eerste en het tweede middel feitelijke grondslag misten. Aanvullend en indien het Hof had 
beslist dat de middelen geen feitelijke grondslag misten, concludeerde het O.M. in de zin van het arrest van 
het Hof.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Burgerlijke zaken - Recht op rechtszekerheid - Doel - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - Vereisten
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- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt 
duidelijk welke gedragingen het strafbaar stelt, zodat aan het legaliteitsbeginsel en aan de voorzienbaarheid is 
voldaan.

 - Legaliteitsbeginsel - Voorzienbaarheid - Strafzaken - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbaar 
gestelde gedragingen

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verleent, laat toe aan de beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" 
op voorhand te kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel.

 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Racisme en xenofobie - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Bestanddelen - Voorzienbaarheid

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die door de rechter wordt 
uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is, zonder redelijke twijfel kunnen weten welke 
gedragingen ze strafbaar stelt.

 - Legaliteitsbeginsel - Voorzienbaarheid - Strafzaken - Strafbepaling - Vereisten

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbepaling - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

22 oktober 2004D.03.0021.N AC nr. 500

Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel dat de toepassing van het mildere tuchtrecht oplegt (1) (2). (Impliciete 
oplossing). (1) Zie Cass., 18 feb. 2002, AR S.01.0138.N, nr 115. (2) Het O.M. was van mening dat het middel op 
een onvolledige lezing van de bestreden beslissing berustte. Reeds in de oproepingsbrief was afstand genomen 
van artikel  8 van het Reglement van 8 maart 1990, en werd de gedraging waaromtrent eiser zich moest 
verantwoorden omschreven als de onderwerping aan een multidisciplinaire structuur die de onafhankelijkheid 
van de advocaat in het gedrang brengt; het is ook in die bewoordingen dat de tenlastelegging bewezen 
verklaard is.

 - Toepassing van het mildere tuchtrecht

20 oktober 2004P.04.1209.F AC nr. 494

Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, ontzeggen de 
bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van een vordering tot het stellen van aanvullende 
onderzoeksverrichtingen te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 2 jan. 1999, AR P.95.0127.N, nr 2; 22 juni 1999, 
P.99.0716.N, nr 384; 10 sept. 2002, P.02.0496.N, nr 433 en  Cass., 7 okt. 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232.

 - Algemeen beginsel van het recht van verdediging - Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen - Beoordeling door 
de bodemrechter

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

P. 2151/30476-9-2016



14 oktober 2004C.03.0454.F AC nr. 483

Het beginsel "van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van hun voorwerp" is een algemeen 
rechtsbeginsel.

 - Burgerlijke zaken - Beginsel van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van hun voorwerp

6 oktober 2004P.04.0665.F AC nr. 458

De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is die welke, volgens de rechter, betrekking heeft op de 
schuld van voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, AR 
P.01.0305.F, nr 288.

 - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"

13 september 2004C.03.0540.F AC nr. 404

De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking op het geschil dat tot 
de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de geschillen die daarin begrepen zijn; de 
afstand van een recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0528.F, nr 719; zie ook Cass., 10 nov. 1972 
(AC, 1973, 248).

 - Afstand

- Artt. 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek

21 juni 2004S.03.0139.N AC nr. 343

Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van de administratieve rechtscolleges is een 
algemeen rechtsbeginsel van administratief recht dat niet onder toepassing valt van de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek.

 - Administratieve rechtscolleges - Beslissingen - Gezag van gewijsde

16 juni 2004P.04.0671.F AC nr. 332

Er bestaat geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen dat verschilt van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging.

 - Algemeen beginsel van het recht van verdediging - Recht op stilzwijgen

10 juni 2004C.02.0039.N AC nr. 315

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 juni 2004, AR C.02.0039.N, AC, 2004, nr ... .

 - Misbruik van recht

Misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon; er kan sprake zijn 
van rechtsmisbruik ook wanneer dat recht mogelijk steunt op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding 
strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd (1). (1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M.

 - Misbruik van recht

11 mei 2004P.03.1705.N AC nr. 248

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan niemand een tweede 
keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de wetsomschrijving die men aan dat feit 
geeft en het opzet van de dader (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1992, AR 6440, nr 464; 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, 
nr 206; VAN DEN WYNGAERT, C.Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht", 2003, 698.

 - Strafzaken - "Non bis in idem" - Nieuwe veroordeling voor hetzelfde materiële feit

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

 - Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken - Nieuwe veroordeling voor hetzelfde 
materiële feit

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

7 april 2004P.03.1670.F AC nr. 189
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De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige 
onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van 
de feiten à charge of à décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij 
de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van 
die verplichting (1). (1) Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

 - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter

Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een grondregel van de rechterlijke 
organisatie; dit houdt voor de rechtzoekenden de waarborg in dat de rechter de wet op een gelijke wijze zal 
toepassen (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, nr 379.

 - Rechterlijke organisatie - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter

Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is gehoord door de 
parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België en hij, naar aanleiding 
daarvan, over die zaak beschouwingen heeft gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, 
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de 
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een 
onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan ze derhalve niet beslissen dat de daden 
van onderzoek die deze magistraat na de datum van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de 
raadkamer heeft uitgebracht bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1996, 
AR P.96.1267.F, nr 379. Het O.M. heeft m.n. geconcludeerd dat dit middel niet kon worden aangenomen 
omdat, uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek dat de onderzoeksrechter voor de 
parlementaire onderzoekscommissie de identiteit van de eisers had onthuld of beschouwingen had gegeven 
op grond waarvan zij geïdentificeerd konden worden, of over hun schuld uitspraak zou hebben gedaan.

 - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter - Getuige voor een parlementaire 
onderzoekscommissie - Beschouwingen over een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt - Gebrek aan onpartijdigheid - 
Regeling van de rechtspleging

7 april 2004P.04.0260.F AC nr. 192

De vermelding dat een feit strafbaar is, impliceert geen enkele beslissing over de schuld van de personen die 
het zouden hebben gepleegd en miskent bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel betreffende het vermoeden 
van onschuld niet (1). (1) Zie Cass., 24 juni 1986, AR 619, nr 671.

 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

7 april 2004P.04.0391.F AC nr. 193

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de nietigheid van een deskundigenverslag moet 
leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende  deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond 
zijn op het nietig verklaarde verslag".

 - Begrip - Deskundigenonderzoek - Strafzaken - Nietigheid van een deskundigenverslag - Daaropvolgende 
deskundigenverslagen - Nietigheidsgrond

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de deskundige, alvorens zijn opdracht te vervullen, 
bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke en gedagtekende vordering".

 - Begrip - Deskundigenonderzoek - Strafzaken - Deskundige - Aanwijzing - Vordering - Vorm

19 maart 2004C.03.0114.F AC nr. 157

Een bedrieglijke akte kan ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit" aan derden noch 
aan de partijen worden tegengeworpen; laatstgenoemden kunnen weigeren aan een dergelijke akte 
uitwerking te verlenen en de schuldenaar beletten het door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken, 
daartoe hoeft zelfs geen pauliaanse rechtsvordering op grond van artikel  1167 B.W. te worden ingesteld (1). 
(1) Zie cass., 3 okt. 1997, AR C.96.0318.F, nr 386; 6 nov. 2002, AR P.01.1108.F, nr ... en concl. adv.-gen. 
Spreutels.

 - "Fraus omnia corrumpit" - Burgerlijke zaken

18 maart 2004C.02.0249.N AC nr. 155

Het is een algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander rechtshandelingen moet 
stellen daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die andere; dergelijke handeling is uit haar aard nietig (1). 
(1) Zie: "Algemene rechtsbeginselen" in Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2002-2003, p. 112 e.v.
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 - Rechtshandelingen - Stellen van rechtshandelingen voor rekening van een ander - Optreden als tegenpartij van die ander

12 februari 2004C.01.0248.N AC nr. 77

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 12 feb. 2004, AR C.01.0248.N, AC, 2004, nr ...

 - Openbare dienst - Continuïteit - Energie - Levering

 - Openbare dienst - Continuïteit - Doel

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst strekt er alleen toe de bestendigheid 
van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren en houdt niet noodzakelijk in dat de 
dienstverlening waarop de burger aanspraak kan maken ononderbroken of permanent moet zijn (1), ook al 
moeten de verplichtingen van de overheid getoetst worden aan de normen van behoorlijk bestuur. (1) Zie de 
conclusie O.M.

 - Openbare dienst - Continuïteit - Doel

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst verplicht de overheid niet erover te 
waken dat energie te allen tijde zonder onderbreking wordt geleverd door de marktoperatoren die een 
concessie voor levering van energie hebben gekregen (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Openbare dienst - Continuïteit - Energie - Levering

22 januari 2004C.02.0236.N AC nr. 38

Het vermoeden van onschuld wordt niet geschonden wanneer feiten, die het voorwerp uitmaakten van een 
strafonderzoek voor oplichting dat door het openbaar ministerie geseponeerd werd, op burgerlijk gebied als 
oplichting worden ingeroepen tegen de persoon tegen wie het onderzoek werd gevoerd (1). (1) Waar het 
arrest de term "strafonderzoek" hanteert is het reeds uit de context zelf duidelijk dat hiermee 
"opsporingsonderzoek" wordt bedoeld.

 - Vermoeden van onschuld - Opsporingsonderzoek - Feiten van oplichting - Sepot - Gevolg op burgerlijk gebied

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 januari 2004P.03.1310.F AC nr. 19

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1310.F, AC, 2004, nr ...

 - "Standstill"-verplichting

De "standstill"-verplichting is geen algemeen rechtsbeginsel (1). (1) Zie concl. O.M.

 - "Standstill"-verplichting

21 november 2003C.01.0357.N AC nr. 586

De exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is toepasselijk op de rechtsverhouding 
die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de overeenkomst (1). (1) Cass., 12 sept. 1986, AR 
4834 en 4933, nr 19.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Toepassingsgebied - Ontbinding van de overeenkomst

- Artt. 1184 en 1612 Burgerlijk Wetboek

Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige overeenkomsten laat toe dat 
de contractant zonder tussenkomst van de rechter de uitvoering van de eigen verbintenissen opschort (1). (1) 
Cass., 2 nov. 1995, AR C.93.0115.N, nr 467.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

17 september 2003P.03.1018.F AC nr. 438

De beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling miskent het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het vermoeden van onschuld, wanneer het beslist dat de inverdenkingstelling wegens nieuwe 
feite die misdrijven vormen, bewijst dat de betrokkene heeft volhard in delinquent gedrag dat anderen 
ernstige schade heeft toegebracht, terwijl hij zich ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen in het 
kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1999, AR P.99.0873.F, nr 418; 21 maart 
2001, AR P.01.0260.F, nr 153.

 - Vermoeden van onschuld - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Proeftijd - Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten - 
Herroeping - Redenen van de beslissing tot herroeping - Miskenning van het vermoeden van onschuld
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25 juni 2003P.03.0851.F AC nr. 380

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering wordt niet miskend door het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, tegenover de conclusie van de inverdenkinggestelde 
m.b.t. de vraag over de voorwaarden waarin de onderzoekers in een flatgebouw zijn binnengedrongen, stelt 
"dat er geen grond bestaat om uit te weiden over de omstandigheden waarin de onderzoekers het gebouw 
waarin zich het appartement bevindt, waarin een mede-inverdenkinggestelde woonde, hebben kunnen 
binnendringen, aangezien dergelijke inlichtingen een bedreiging zouden kunnen vormen voor burgers die geen 
uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde verweten feiten" (1). (1) Zie Cass., 30 okt. 2001, AR 
P.01.1239.N, nr 583; 5 maart 2003, AR P.03.0010.F, nr ...; Fr. KUTY, JLMB, 2002, blz. 586 en 587, nrs 28 tot 30.

 - Strafzaken - Bewijs - Algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering

- Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering

18 juni 2003P.03.0719.F AC nr. 361

Schending van het bij artikel  6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid 
alleen dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te 
omkleden, verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2003, 
AR P.03.0136.F, nr ... .

 - Strafzaken - Recht van gelijkheid der wapens - Redenen van de vonnissen en arresten - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Beslissing tot internering - Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen

26 mei 2003S.01.0108.F AC nr. 318

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 mei 2003, AR S.01.0108.F, AC, 2003, nr ...

 - Wettelijkheidsbeginsel - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen 
van de ander

Onwettig is het arrest dat beslist dat er geen grond bestaat tot terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde en dat berust op de eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Wettelijkheidsbeginsel - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen 
van de ander

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

21 mei 2003P.03.0439.F AC nr. 310

Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging (1). (1) Cass., 11 dec. 2001, AR P.01.1535.N, nr 694.

 - Strafzaken - Debat op tegenspraak - Algemeen beginsel van het recht van verdediging

16 mei 2003F.01.0081.N AC nr. 304

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen indien die leiden tot een 
beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat; deze beginselen kunnen aldus niet tot gevolg hebben dat het 
bestuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een nieuwe aanslag te vestigen waar zij daartoe verplicht 
is ingevolge een dwingende wetsbepaling (1). (1) Cass., 27 maart 1992, AR 6891, AC 1991-92, nr 405; Cass., 14 
juni 1999, AR S.98.0093.N, AC, 1999, nr 352.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Inkomstenbelastingen

8 april 2003P.02.1165.N AC nr. 233

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een 
beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzondere 
toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, 
zoals het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, schendt (1). (1) Zie Cass., 4 september 1995, AR 
C.94.0417.F, nr 360 en noot F.D. bij Cass., 26 maart 1980, AC 1980, nr 473: krachtens dit algemeen beginsel, 
waarvan artikel  159 Gw. 1994 een bijzonder toepassing is, kunnen de hoven en rechtbanken geen toepassing 
maken van, onder andere, een administratieve beslissing waarbij een algemeen rechtsbeginsel wordt 
geschonden. Zie ook F. DUMON, La cour de Justice Benelux, Brussel, Bruylant, 1980, p. 273.
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 - De rechter mag geen toepassing maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden - Stedenbouw - 
Regularisatievergunning en vergelijk - Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur - Overeenstemming - Toetsing door 
de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

Geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerlijkheid bij het zoeken naar 
bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat een beschuldigde, tijdens het voorbereidende 
onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen in een verhoor van een inverdenkinggestelde dat met een 
polygraaf is verricht, en evenmin uit de omstandigheid dat hij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke 
test te ondergaan (1). (1) Zie Cass., 3 april 2001, AR P.99.1170.N, nr 198; 30 okt. 2001, AR P.01.1239.N, nr 583 
en 23 april 2002, AR P.02.0174.N, nr ... .

 - Eerlijkheid bij het zoeken naar bewijzen in strafzaken - Polygraaf - Toepassing

28 februari 2003C.01.0221.N AC nr. 142

Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een geschilpunt te 
beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij het geschilpunt definitief beslecht; 
dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige 
maatregel (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1990, AR 6890, nr 618. De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in 
het gedrang komen wanneer hij reeds vroeger kennis genomen heeft van het geschil bijv. in de 
omstandigheden vermeld in het tweede lid van artikel  292 Ger.W. Gelet op de beperking sub 1 van de 
wrakingsgrond vermeld in artikel  828, 9°, Ger.W. is het arrest van 12 dec. 1997, AR C.96.0284.F, nr 552, niet 
relevant. Over het onderscheid tussen persoonlijke en objectieve onpartijdigheid, zie de conclusie van 
advocaat-generaal Lenaerts bij Cass., 13 jan. 1986, AR 4965, nr 308.

 - Onpartijdigheid van de rechter - Burgerlijke zaken - Beslissing over voorlopige maatregel - Definitieve beslechting van het 
geschil

21 februari 2003F.01.0016.N AC nr. 127

Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (1). (1) Cass., 25 mei 2000, AR nr F.98.0092.N, AC, 
2000, nr 325.

 - Niet-terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet

- Art. 50, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

4 februari 2003P.02.0494.N AC nr. 81

Het hoofdelijk gehouden zijn tot ontdoken belasting levert geen miskenning van de regel "non bis in idem" op.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken - Overtreding van het W.I.B. met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden - 
Veroordeling - Het hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging dezelfde feiten tot 
voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien dat de eerste definitief beslechte 
vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon betreffen (1). (1) Zie Cass., 7 nov. 1995, AR P.94.0521.N, 
nr 477.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken

19 december 2002C.02.0285.F AC nr. 685

Niemand kan in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij zijn (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975, AC, 1976, 191 en 
de door J.V. ondertekende noot.
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 - Verbod om in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij te zijn - Algemeen rechtsbeginsel

- Artt. 292, 293, 297 en 304 Gerechtelijk Wetboek

5 december 2002C.02.0049.F AC nr. 653

Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond tussen de verhuurder 
en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt dat de overeengekomen rechten en 
verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst 
van de notariële akte blijk van de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe 
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de contractuele 
verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de rechter afleiden dat er geen sprake is 
van een huuroverdracht maar wel van een schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (1). 
(1) Zie Cass., 20 sept. 1984, A.R. 7074 (AC 1984-85, nr 57).

 - Beginsel luidens hetwelk afstand van recht strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed - Huur van 
goederen - Andere schuldenaar - Verschillende rechten en verplichtingen - Wil tot schuldvernieuwing

- Artt. 1271, 3°, 1273 en 1275 Burgerlijk Wetboek

2 december 2002C.98.0460.N AC nr. ...

"Nemo auditur suam turpitudinem allegans" is een rechtsspreuk en geen algemeen rechtsbeginsel (1). (1) Zie 
Cass., 5 sept. 1996, A.R. C.95.0323.F, nr 291; Cass., 29 nov. 1951, AC, 1952, 148.

 - Begrip - Rechtsspreuk

8 november 2002C.00.0124.N AC nr. 591

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "consistentiebeginsel" genaamd.

 - Consistentiebeginsel

6 november 2002P.01.1108.F AC nr. 584

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 6 nov. 2002, A.R. P.01.1108.F, AC, 2002, nr ...

 - "Fraus omnia corrumpit" - Begrip - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van de 
getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of nalatigheid

Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om 
schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de 
aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of 
nalatigheden die deze zou hebben begaan (1). (1) Zie concl. O.M.

 - "Fraus omnia corrumpit" - Begrip - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van de 
getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of nalatigheid

30 juli 2002C.02.0326.N AC nr. ...

Jurisprudentiefiche

 - Feiten van oplichting - Sepot - Gevolg op burgerlijk gebied - Vermoeden van onschuld - Opsporingsonderzoek

23 juli 2002P.02.1083.F AC nr. 404

De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van artikel  14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving van wraking kunnen worden aangevoerd 
(1). (1) Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F (wat artikel  6.1 en het algemeen beginsel betreft) en 4 feb. 2000, 
A.R. C.00.0051.F, nr. 93 (wat de twee internationale bepalingen betreft).

 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Miskenning - Rechtspleging - Wraking

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

3 juni 2002F.01.0044.F AC nr. 337

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 juni 2002, AR nr F.01.0044.F, AC, 2002, nr ... .

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid
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De algemene beginselen van behoorlijk bestuur die bindend zijn voor het Bestuur van Financiën, sluiten het 
recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet 
anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door 
hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen (1). (1) Zie concl. O.M. Het in die 
conclusie aangehaalde arrest van het Hof van 6 nov. 2000 is intussen gepubliceerd in AC, nr. 598.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid

24 mei 2002F.01.0065.F AC nr. 317

De rechter kan alleen wettig beslissen dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is en derhalve een 
rechtvaardigingsgrond oplevert als hij vaststelt dat degene die zich beroept op die dwaling, heeft gehandeld 
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde toestand verkeert (1); het kan voldoende zijn vast 
te stellen dat degene die zich op de onoverkomelijke rechtsdwaling beroept, door toedoen van de bevoegde 
administratie, is terechtgekomen in ingewikkelde omstandigheden die meer behelsden dan een loutere 
informatiefout van harentwege. (1) Cass., 18 jan. 1999, A.R. F.98.0084.F, nr. 28; zie Cass., 25 okt. 1999, A.R. 
S.98.0112.N, nr. 559.

 - Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

25 april 2002C.00.0464.N AC nr. 253

Eenieder heeft in beginsel het recht om een geding door de rechter te laten beslissen, in de grenzen en 
volgens de vormen door de wet bepaald; de uitoefening van dit recht - dat de openbare orde aanbelangt - mag 
wel worden beperkt, inzonderheid om vormen van misbruik te bestrijden, doch mag niet worden gehinderd 
door een regel waarbij de loutere uitoefening van dit recht gesanctioneerd wordt met een boete.

 - Recht om een geding door de rechter te laten beslissen - Beperkingen

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel  67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel  6, lid 2, EVRM en artikel  14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

 - Persoonlijk karakter van straf - Wegverkeer - Bewijsregeling - Misdrijf - Motorvoertuig ingeschreven op naam van een 
natuurlijke persoon - Niet geïdentificeerde bestuurder - Titularis van de nummerplaat - Weerlegbaar vermoeden

4 april 2002C.00.0457.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, nr ...

 - Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State - Geen algemeen rechtsbeginsel

De terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State maakt geen algemeen 
rechtsbeginsel uit (1). (1) Cass., 8 juni 1984, A.R. nrs 3973 en 4005, AC, 1983-84, nr 579.

 - Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State - Geen algemeen rechtsbeginsel

19 maart 2002P.00.1603.N AC nr. 189

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is geen strafsanctie maar een veiligheidsmaatregel, zodat het 
algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" en artikel  14.7 IVBPR niet worden miskend door de veroordeling 
tot een straf van een beklaagde wiens schuld bewezen is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 105/2001 
van 13 juli 2001, B.S. 30 oktober 2001, r.o. B.3.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken - Wegverkeer - Onmiddellijke intrekking rijbewijs - Veiligheidsmaatregel

5 maart 2002P.00.1165.N AC nr. 155
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Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken vrij de 
bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te 
beoordelen van het regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van 
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding tussen de beklaagde 
en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het deskundigenonderzoek niet alle regels van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (1). (1)
Cass., 21 april 1999, AR P.98.1589.F, nr 231; 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713. Voor wat de toepassing in 
burgerlijke zaken betreft, zie Cass., 11 dec. 1997, AR C.96.0374.N, nr 550 en 24 dec. 1999, AR C.97.0218.F, nr 
701.

 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken - Bewijs - Geen bijzonder bewijsmiddel - 
Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk geding tussen beklaagde en burgerlijke partij - Niet contradictoir 
deskundigenonderzoek - Beoordelingsvrijheid - Debat op tegenspraak - Toepassing

- Artt. 312 en 342 Wetboek van Strafvordering

5 maart 2002P.00.1204.N AC nr. 156

Het loyaliteitsbeginsel is geen algemeen rechtsbeginsel.

 - Loyaliteitsbeginsel

27 februari 2002P.02.0164.F AC nr. 144

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft op een rechtspraak in 
twee instanties (1). (1) Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. ... .

 - Strafzaken - Rechtspraak in twee instanties

18 februari 2002S.01.0138.N AC nr. 115

De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het redelijke gevolg is van 
een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien 
van een werknemer die aan de voorwaarde van toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig 
zonder arbeid en zonder loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen 
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel (1). (1) Zie concl. 
adv.-gen. LENAERTS cass., 18 juni 1984, AR nr 4365 p.1369, AC 1983-84, nr 596; 13 feb. 1995, AR S.94.0056.N, 
1995 nr 86; 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, 1999, nr 68.

 - Toepassing mildere straf - Werkloosheid - Uitsluiting - Maatregel - Geen straf

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 52, § 1, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 januari 2002C.01.0128.N AC nr. 38

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., A.R. C.01.0128.N, 17 jan. 2002, AC, nr...

 - Beschikkingsbeginsel - Politierechtbank - Voetbalwet - Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod 
oplegt - Vernietiging van de beslissing welke een stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel

De politierechtbank die overeenkomstig artikel 601ter, 3° van het Ger.W. kennis neemt van het beroep van 
een persoon tegen de beslissing waarbij hem een administratieve geldboete en een administratief 
stadionverbod werden opgelegd krachtens artikel 24 e.v. van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden, miskent het beschikkingsbeginsel wanneer zij, ongeacht de bevoegdheid 
daartoe, de beslissingen vernietigt welke, krachtens artikel 44 van die wet, een stadionverbod als 
beveiligingsmaatregel opleggen aan diezelfde persoon.

 - Beschikkingsbeginsel - Politierechtbank - Voetbalwet - Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod 
oplegt - Vernietiging van de beslissing welke een stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...
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 - Beginsel van onpartijdigheid - Actief bestuursorgaan - Toepassing - Miskenning - Bewijs - Schijn van partijdigheid

 - Beginsel van onpartijdigheid - Stedenbouw - Wijzen van herstel - Bestuurlijke overheid - Keuze - Wettigheidstoezicht door 
de rechter - Beginsel van onpartijdigheid

Het beginsel van onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat, in de regel, van toepassing is op elk actief 
bestuursorgaan; miskenning van het beginsel van onpartijdigheid vereist niet dat het bewijs van partijdigheid 
geleverd wordt ; een schijn van partijdigheid volstaat (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Beginsel van onpartijdigheid - Actief bestuursorgaan - Toepassing - Miskenning - Bewijs - Schijn van partijdigheid

Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de bestuurlijke overheden 
niet in staat waren met de vereiste onpartijdigheid een keuze te maken tussen de verschillende, in artikel  155, 
§ 2, W.W.R.O.S.P. bedoelde wijzen van herstel, kan hij de door die overheden ingestelde vordering verwerpen 
zonder die vordering verder nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen; in dat geval wordt, 
in voorkomend geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of derden m.b.t. de herstelmaatregel 
aanhangig gemaakt bij de rechter, die de gegrondheid ervan zal beoordelen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Beginsel van onpartijdigheid - Stedenbouw - Wijzen van herstel - Bestuurlijke overheid - Keuze - Wettigheidstoezicht door 
de rechter - Beginsel van onpartijdigheid

- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr...

 - Strafzaken - Strafvordering - Betrekkelijk gezag van gewijsde

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak dat onderscheiden is van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Begrip - Recht op tegenspraak - Recht van verdediging

Hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat in verschillende bepalingen is 
vastgelegd, bestaat er in strafzaken evenwel geen algemeen rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van 
gewijsde op de latere uitoefening van de strafvordering (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Strafzaken - Strafvordering - Betrekkelijk gezag van gewijsde

11 december 2001P.00.0627.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de "eenheid der rechtsorde" (1). (1) Cass., 16 juni 1998, AR 
P.95.1094.N, nr. 314.

 - Eenheid der rechtsorde - Bestaan

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging (1). (1) Cass., 19 dec. 2000, AR P.99.0503.F, nr. 45; 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr. ...

 - Strafzaken - Debat op tegenspraak - Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging

26 oktober 2001F.00.0034.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Henkes, cass., 26 okt. 2001, AR. F.00.0034.F, nr. ...

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel

Het recht op rechtszekerheid, dat één van de beginselen van behoorlijk bestuur is die bindend zijn voor het 
belastingbestuur houdt niet in dat de belastingplichtige die met het bestuur een akkoord heeft gesloten over 
een onwettige regeling, van het bestuur de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen 
aanzien geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken (1). (1) Cass., 6 nov. 2000, AR. F.99.0108.F, nr 598 
en concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ en noot (2). Te dezen heeft het O.M. benadrukt dat de toepassing van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen reden mag zijn om een onwettig akkoord in stand te 
houden. In tegenstelling tot het bovenvermelde arrest vermeldt het arrest van het Hof niet meer dat het recht 
op zekerheid in bepaalde gevallen moet wijken voor het legaliteitsbeginsel.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel

19 oktober 2001C.99.0445.F AC nr. ...
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De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door verweerster waren 
aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren, miskent de volgende algemene 
rechtsbeginselen niet: de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en 
dat recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr.15.

 - Beschikkingsbeginsel - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

 - Rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

 - Beginsel van tegenspraak - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

 - Beginsel van het recht van verdediging - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2001P.00.0049.N AC nr. ...

De rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetreden neemt geen kennis van de zaak doordat hij als 
feitenrechter zetelt op een zitting waarop een voordien in beraad genomen zaak wegens verder beraad voor 
uitspraak op een latere datum wordt uitgesteld, zodat er geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de 
onpartijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen (1). (1) Cass., 9 mei 1979, AC, 1978-79, 
1077.

 - Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter - Deelname als feitenrechter aan uitstel voor uitspraak

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2001P.01.0943.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de samenstelling van kamer van inbeschuldigingstelling die in de loop van het 
gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid 
van de regeling van de rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp 
oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de onpartijdigheid van de 
rechters (1). (1) Zie cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0451.N, nr 196.

 - Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over 
bijkomende onderzoeksverrichtingen - Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen

- Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Wetboek van Strafvordering

28 september 2001F.99.0010.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "grondwetconforme interpretatie van wetten en reglementen".

 - Wetten en reglementen - Grondwetsconforme interpretatie

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

De gelijkheid van de wapens wordt gewaarborgd door een algemeen beginsel dat onderscheiden is van dat 
waarin het recht van verdediging wordt gewaarborgd (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, 
nr. 154, met concl. adv.-gen. J-Fr. Leclercq, in Bull. en Pas. 1993, I, nr. 5, p. 311.

 - Wapengelijkheid - Recht van verdediging

7 september 2001C.99.0520.F AC nr. ...

Het gebruik, na het verstrijken van de huurovereenkomst, van de gehuurde goederen door de huurder die pas 
afstand heeft gedaan van zijn vraag tot huurhernieuwing nadat die huur was verstreken, valt onder de theorie 
van de verrijking zonder oorzaak, zodat de vergoeding niet naar billijkheid dient te worden vastgesteld met 
inaanmerkingneming van de financiële mogelijkheden van de huurder, maar wel door rekening te houden met 
de verarming van de verhuurder en de verrijking van de huurder (1). (1) Zie: De Page, Traité élémentaire de 
droit civil belge, Brussel, Bruylant, dl. III, nrs. 41, 45, 46 en 47, alsook dl. IV, nrs. 547 en 581; Les Novelles, Les 
baux commerciaux, nr. 1790bis en Louage de choses, nrs. 362 en  406.

 - Verrijking zonder oorzaak - Burgerlijke zaken - Huur van goederen - Handelshuur - Verstreken huurovereenkomst - 
Gebruiksvergoeding - Verrijking zonder oorzaak

- Art. 20 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds
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31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.

 - Begrip - Debat op tegenspraak - Recht van verdediging

21 juni 2001C.00.0137.N AC nr. ...

Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken wijzigt de 
rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.

 - Algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - 
Nietigverklaring huwelijk

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001D.00.0003.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "inzake de redelijke termijn in tuchtzaken".

 - Tuchtzaken - Redelijke termijn

19 juni 2001P.01.0362.N AC nr. ...

Onverminderd de eventuele toepassing van artikel  13 V.T.Sv. of van afwijkende internationale 
verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in België voor een feit waarvoor de beklaagde 
reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na 
een uitspraak in het vreemde land (1). (1) Zie cass., 23 mei 2000, AR P.00.0377.N, nr 315.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken - Vervolgingen - In België - In het buitenland - Geldigheid

- Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

- Art. 13 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging (1). (1) Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.

 - Strafzaken - Debat op tegenspraak - Recht van verdediging

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft op een rechtspraak in 
twee instanties (1). (1) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111 (nrs. 32 en 33).

 - Strafzaken - Rechtspraak in twee instanties

De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel van de rechter betrekking 
heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem ten laste gelegde feiten (1) en niet de twijfel over de 
feitelijke beoordeling van een middel van nietigheid, die niet kan leiden tot vrijspraak van de beklaagde (2). (1) 
Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 669. (2) Zie Cass., 23 dec. 1968 (AC, 1969, 400).

 - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"

28 maart 2001P.99.1759.F AC nr. ...

Voor de toepassing van de artt. 54 en 56, Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht alleen rekening te houden met een beslissing tot 
veroordeling van een beklaagde die is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een 
Overeenkomstsluitende Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn 
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht (1). (1) Zie Cass., 29 juni 
1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408; 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikelen 54 en 56 - Zelfde 
feiten - Toepassing

- Artt. 54 en 56 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

12 maart 2001S.99.0103.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass. 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, AC, 2001, nr-

 - Internationaal publiekrecht - Immuniteit - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale organisaties
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 - Internationaal publiekrecht

Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht  dat de immuniteit van rechtsmacht 
vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend (1). 
(1) Zie concl. O.M.

 - Internationaal publiekrecht - Immuniteit - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale organisaties

- Art. 38, 1, c Statuut van het Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945

8 februari 2001C.98.0470.N AC nr. ...

De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de 
normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve 
rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan 
dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen.

 - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon 
(1). (1) Cass., 1 feb. 1996, AR C.93.0532.N, nr 66.

 - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

31 januari 2001P.00.1540.F AC nr. ...

Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het lichaam met het oog op een 
DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel vergeleken wordt met sporen die op de plaats van 
het strafbare feit zijn aangetroffen, verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand 
dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiediging van het privé-leven, gewaarborgd bij artikel  8 E.V.R.M, 
waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, noch enig andere vigerende 
wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming 
telkens opnieuw te vragen wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal 
noodzakelijk maakt (1). (1) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110.

 - Verbod op iemand dwang uit te oefenen - Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Toestemming tot een afname op het 
lichaam

12 januari 2001D.99.0014.N AC nr. ...

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken: zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
dezelfde feiten die overtredingen uitmaken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tuchtrecht, de andere 
onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden beide sancties een strafrechterlijke 
aard hebben in de zin van artikel  14.7 van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten (1). (1) Zie Cass. 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, nr 68 en de conclusie van het 
openbaar ministerie; Zie ook: du Jardin J.Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie", rede uitgesproken door de Procureur-generaal, op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Cassatie, op 1 september 2000, p. 23.

 - "Non bis in idem" - Apotheker - Zelfde ten laste gelegde feiten - Tuchtstraf - Administratieve sanctie - Cumulatie

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

18 december 2000S.98.0010.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 18 dec. 2000, AR S.98.0010.F, AC, 2000, nr. ...

 - Termijnen - Verlenging - Volstrekte onmogelijkheid om te handelen - Vreemdelingen - Maatschappelijke dienstverlening - 
Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht

6 november 2000F.99.0108.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr ...

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid - Doel - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel
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 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Bewijs - Forfaitaire 
belastingschaal - Latere aanslagjaren

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het Bestuur van Financiën, sluiten het 
recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet 
anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door 
hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen; de toepassing van die beginselen kan 
in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen (1). (1) Zie concl. O.M. Grotendeels 
eensluidende concl. (2) (2) Volgens het O.M. kan de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur geen afwijking aan de wet rechtvaardigen. Het geannoteerde arrest van het Hof is minder stellig op dit 
punt.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid - Doel - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel

Hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze de door de 
belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren 
niet gebonden door die wijze van raming van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk 
aanslagjaar wordt immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld 
op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie daartoe kan 
aanvoeren kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende 
verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan 
wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere 
bewijselementen aan te dragen (1). (1) Zie concl. O.M. Grotendeels eensluidende concl. (2) (2) Volgens het 
O.M. kan de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen afwijking aan de wet 
rechtvaardigen. Het geannoteerde arrest van het Hof is minder stellig op dit punt.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Bewijs - Forfaitaire 
belastingschaal - Latere aanslagjaren

- Artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

3 november 2000F.98.0072.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS, cass., 3 nov. 2000, R.G. F.98.0072.N, AC 2000, nr ...

 - Inkomstenbelastingen - Wettelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige 
en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen onbeperkt recht en moet onder 
omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate 
van alle belastingplichtigen; dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een 
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde 
voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen 
hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen.

 - Inkomstenbelastingen - Wettelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige 
en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen

- Art. 170 Grondwet 1994

31 oktober 2000P.00.1280.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" wordt niet geschonden en de beklaagde wordt niet tweemaal 
voor hetzelfde feit bestraft wanneer de bestreden beslissing, na de identiteit tussen verschillende feiten te 
hebben vastgesteld niettemin afzonderlijk de schuld van beklaagde aan deze feiten vaststelt en hem voor deze 
vermengde feiten tot één straf veroordeelt.

 - "Non bis in idem" - Identiteit tussen verschillende feiten - Afzonderlijke schuldigverklaring - Veroordeling tot één enkele 
straf voor de vermengde feiten - Toepassing

30 oktober 2000S.99.0171.N AC nr. ...

Het beginsel van behoorlijk bestuur kan niet worden ingeroepen indien dat leidt tot een beleid dat tegen de 
wet ingaat (1) (2). (1) Zie: Cass. 14 juni 1999, A.R. nr. S.98.0093.N, nr. 352. (2) Zie concl. eerste adv.-gen. 
Leclercq, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, infra nr...

 - Beginsel van behoorlijk bestuur
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3 oktober 2000P.98.1074.N AC nr. ...

"Copie vaut original" is geen algemeen rechtsbeginsel.

 - Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen

19 september 2000P.98.0657.N AC nr. ...

Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet onder eed als getuige in zijn 
eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen verzoek (1). (1) Cass., 20 juni 2000, AR P.98.0965.N, 
nr....

 - Strafzaken - Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door strafrechter

15 juni 2000C.97.0118.N AC nr. ...

In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten 
indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren (1) en totdat hij die uitvoert (2) (Art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering 
volgt uit de onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen (3). (1) Cass., 2 nov. 1995, A.R. 
C.93.0115.N, nr. 467. (2) Zie Cass., 14 maart 1991, A.R. 8857, nr. 367. (3) Zie het in voetnoot (1) vermeld arrest.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst 
volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser 
zelf zijn verbintenissen niet uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de 
eiser definitief te verwerpen of te weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de gegrondheid van 
die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn verbintenissen niet heeft uitgevoerd (1). (1) 
Zie Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.93.0115.N, nr. 467.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Vordering in rechte

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

8 juni 2000C.98.0345.N AC nr. ...

De Latijnse spreuk 'lex specialis posterior derogat priori generali' is geen algemeen rechtsbeginsel.

 - Spreuk

31 mei 2000P.00.0339.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die, enerzijds, 
betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen met algemene rechtsbeginselen (1) en, 
anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden. (1) Zie Cass., 3 
feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.

 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

31 mei 2000P.00.0497.F AC nr. ...

Hoewel de onpartijdigheid van de rechter een grondregel is van de rechtsbedeling en door de commissies voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden nageleefd, kan een miskenning van die regel niet worden 
afgeleid uit het feit alleen dat de motivering van de beslissing de ongunstige gegevens vermeldt die, volgens de 
in de wet opgesomde criteria, de invrijheidstelling van de veroordeelde beletten (1). (1) Zie, wat de commissies 
tot bescherming van de maatschappij betreft, Cass., 11 okt. 1977 (AC, 1978, 189), gronden.

 - Onpartijdigheid van de rechter - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Toepassing

- Art. 2, 3° Wet 5 maart 1998

25 mei 2000F.98.0092.N AC nr. ...
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Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten.

 - Niet-terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet

23 mei 2000P.00.0377.N AC nr. ...

Het in het buitenland gewezen verstekarrest dat nog moet worden betekend staat de vervolging van de 
verdachte terzake van dezelfde feiten in België niet in de weg (1). (1) Cass., 22 feb. 1994, P.84.0056.N, nr 89.

 - "Non bis in idem" - Strafzaken - Vonnis bij verstek in het buitenland gewezen - Vervolging in België voor dezelfde feiten

- Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

7 maart 2000P.98.0573.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens zijn vroeger ambt een 
pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt wekt geen schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, 
eerste lid, EVRM en artikel 14, eerste lid, IVBPR wanneer hij overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk 
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel 207bis, § 1, 3, Gerechtelijk 
Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak.

 - Recht op een onpartijdige rechter - Plaatsvervangend raadsheer - Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - 
Toepassing

- Artt. 102, § 1 en 207bis, § 1, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.

 - Begrip - Debat op tegenspraak - Recht van verdediging

7 januari 2000C.96.0349.N AC nr. ...

De rechter vermag weliswaar de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen redenen 
ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie 
het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat 
hij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt.

 - Algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen - Schending

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 december 1999P.99.1839.F AC nr. ...

Rechters worden vermoed onpartijdig te zijn en het bewijs van hun partijdigheid kan niet blijken uit het feit 
alleen dat zij in hun beslissing melding maken van gegevens die voor eiser ongunstig zijn.

 - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter - Strafzaken

21 december 1999P.97.0858.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de strafrechter de door de beklaagde tot zijn verweer aangevoerde feitelijke 
gegevens als niet geloofwaardig verwerpt kan niet worden afgeleid dat de rechter de bewijslast omkeert, noch 
dat hij het vermoeden van onschuld miskent.

 - Strafzaken - Vermoeden van onschuld

8 december 1999P.99.0887.F AC nr. ...
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De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel van de rechter betrekking 
heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem ten laste gelegde feiten.

 - Strafzaken - "Twijfel komt de beklaagde ten goede"

10 november 1999P.99.0689.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verplicht de rechter niet om de gedachtegang op grond 
waarvan hij tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen.

 - Beginsel van tegenspraak - Recht van verdediging - Vonnisgerechten - Tegensprekelijk debat

25 oktober 1999S.98.0112.N AC nr. ...

De dwaling kan onder bepaalde omstandigheden door de rechter als onoverkomelijk worden beschouwd maar 
slechts wanneer uit die omstandigheden valt af te leiden dat degene die zich erop beroept heeft gehandeld 
zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon.

 - Dwaling - Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke dwaling

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

Uit de uitsluitende omstandigheid dat de rechter een partij bij ordemaatregel uit de zittingszaal verwijdert, 
waartoe hij de macht heeft, kan niet worden afgeleid dat hij hierdoor voortijdig zijn mening over de zaak geeft.

 - Onpartijdigheid van de rechter - Strafzaken - Ordemaatregel - Verwijdering uit de zittingszaal - Toepassing

- Art. 758, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

9 september 1999D.98.0005.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen beginsel dat tot bewijs van het tegendeel iedereen geacht wordt te goeder trouw te 
zijn.~

 - Tot het bewijs van het tegendeel wordt iedereen geacht te goeder trouw te zijn

29 juni 1999P.99.0754.N AC nr. ...

Ongeacht het in artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 
van 14 juni 1985 vervatte "non bis in idem"-beginsel, volgt uit de bepalingen (van artikel 71 van deze 
Overeenkomst) van artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 
1961 en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 februari 1971 dat de op het 
grondgebied van verschillende Overeenkomstsluitende Partijen gepleegde strafbare feiten, wat de sluikhandel 
in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft.

 - "Non bis in idem" - Verdovende middelen - Internationale sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in België en in het 
buitenland - Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in idem" - Toepassing

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 22.2.a Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971

- Artt. 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

14 juni 1999S.98.0093.N AC nr. ...

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in; dit houdt onder meer 
in dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij 
regels in acht nemen en een standvastig beleid volgen dat de burger niet anders kan opvatten; dat de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden ingeroepen indien die leiden tot een beleid 
dat tegen wettelijke bepalingen ingaat.~

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid - Doel - Grenzen

1 juni 1999P.99.0547.N AC nr. ...

De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken 
is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen.

 - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter - Rechter die zich voor de opening van het debat over 
de oplossing van het geschil heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om de zaak te beslechten
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- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

26 mei 1999P.99.0096.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafrechtspleging een inquisitoir karakter heeft; 
de rechtspleging ter zitting die, in de regel, openbaar, mondeling en tegensprekelijk is, heeft daarentegen een 
accusatoir karakter.~

 - Strafvordering - Inquisitoir karakter

17 mei 1999S.97.0063.F AC nr. ...

Uit de overweging dat de werkloze misleid kan zijn geweest omtrent zijn werkelijk statuut en, bijgevolg, 
omtrent de aard van zijn verplichtingen, doordat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hem in september 
1991 een formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat hem kon doen geloven dat hij vrijgesteld bleef van 
artikel  143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan de rechter niet wettig afleiden dat, met toepassing van de 
beginselen van vertrouwen en zekerheid, voornoemd artikel  143 geen toepassing kan vinden.~

 - Langdurige werkloosheid - Voorwaarden - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Toepassing - 
Recht op uitkering - Werkloosheid

- Art. 143 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

 - Langdurige werkloosheid - Voorwaarden - Recht op rechtszekerheid - Toepassing - Recht op uitkering - Werkloosheid

- Art. 143 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

7 mei 1999D.98.0011.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter is op alle rechtscolleges 
toepasselijk en met name op de Raad van beroep van de Orde der geneesheren; dit beginsel wordt miskend 
wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij 
niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft; zulks is het geval wanneer 
een lid van die Raad van beroep mede een tuchtsanctie uispreekt terwijl dat lid tevens deel uitmaakt van het 
controleorgaan, het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, dat het onderzoek heeft gevoerd op grond waarvan die tuchtsanctie is genomen.

 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken - Toepasselijkheid - Begrip - Orde der geneesheren - Lid 
van de raad van beroep - Lid van het controleorgaan

3 mei 1999S.98.0090.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" geldt niet voor de maatregel genomen ingevolge artikel   56, § 
1 en 2, Werkloosheidsbesluit 1991.

 - Onderzoek beëindigd - Toepassing - Werkloosheid - Toekenningsvoorwaarden - Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid - 
Onbeschikbaarheid - Uitsluiting - Maatregel - Aard

- Art. 56, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.~

 - Debat op tegenspraak

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F, AC, 1999, nr ... .

 - Strafzaken - Persoonlijk karakter van de straffen - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - 
Collegiale beslissing - Eenstemmigheid

Een foutieve beslissing kan worden toegerekend aan elk lid van het schepencollege, als zij over die beslissing 
eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; de rechter die de leden van dat college niet veroordeelt op 
grond alleen dat zij in dat orgaan zitting hebben gehad, maar zich ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid ervan 
persoonlijk verantwoordelijk is, in weerwil van het collegiale karakter van de beslissing, voert geen collectieve 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid in.~

 - Strafzaken - Persoonlijk karakter van de straffen - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - 
Collegiale beslissing - Eenstemmigheid
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- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

25 februari 1999D.96.0010.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die kennis heeft genomen van de zaak als lid van de provinciale raad 
na beraadslaging mede beslist heeft over de verwijzing naar een onderzoekscommissie, zelf deelnam aan de 
behandeling, de beraadslaging en de uitspraak over de zaak door de raad van beroep, valt af te leiden dat de 
beslissing van de raad van beroep gewezen is met schending van het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter.

 - Onpartijdigheid van de rechter - Geneeskunde - Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Recht op een 
onpartijdige rechterlijke instantie

12 februari 1999C.97.0010.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat niemand vervallen kan worden verklaard van een door de wet 
toegekend subjectief recht dan door een wet.~

 - Subjectief recht - Vervallenverklaring

5 februari 1999C.97.0441.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. nr C.97.0441.N, AC 1998-99, nr ....~

 - Onderzoek beëindigd - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Cumulatie

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.~

 - Onderzoek beëindigd - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Cumulatie

5 februari 1999C.98.0398.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, AC, 1998-99, nr ...~

 - Onderzoek beëindigd - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Cumulatie

Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor 
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het 
stelsel van de administratieve sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 EVRM.

 - Onderzoek beëindigd - Fiscale misdrijven - Administratieve sancties - Strafrechtelijke sancties - Cumulatie

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

28 januari 1999C.97.0333.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst belet als zodanig het beslag op de 
goederen van een publieke persoon slechts in zoverre hierdoor de continuïteit van de openbare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter kan zijn beslissing dat het beslag de continuïteit van de openbare 
dienst niet in het gedrang brengt, niet uitsluitend gronden op de bescheiden omvang van de schuld en op de 
redenen waarom die schuld niet vrijwillig is betaald door de publieke persoon.~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Goederen van een publieke persoon - Inbeslagneming - Wettigheid - Criteria - 
Verstoring van de continuïteit

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, volgens hetwelk in de regel, de 
goederen van een publieke persoon niet vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, 
bedoelt alleen het blijvend karakter van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Doel

18 januari 1999F.98.0084.F AC nr. ...
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De rechter kan alleen wettig beslissen dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is en derhalve een 
rechtvaardigingsgrond oplevert als hij vaststelt dat degene die zich beroept op die dwaling, heeft gehandeld 
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde toestand verkeert; de loutere vaststelling dat 
degene die zich op de onoverkomelijke rechtsdwaling beroept slecht werd ingelicht, zelfs door een bevoegd 
persoon, is niet voldoende.~

 - Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

14 januari 1999F.98.0047.F AC nr. ...

Er bestaat geen toepasselijk algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak dat onderscheiden is van 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging, wanneer aan de rechter alleen wordt verweten dat hij 
het debat heeft gesloten zonder dat de conclusie van de tegenpartij aan eiser is medegedeeld.

 - Begrip - Tegensprekelijk debat

17 december 1998C.96.0182.N AC nr. ...

Het verbod van dwanguitoefening tegen de persoon of van het binnendringen in het gebied van de 
persoonlijkheid maakt een algemeen rechtsbeginsel uit, welk verbod inhoudt dat elke fysische 
dwanguitoefening op een persoon, onder meer om hem tot een daad te dwingen of zich aan een lichamelijk of 
geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;  dit recht op de lichamelijke integriteit is niet onbeperkt en 
moet worden uitgelegd in het licht van andere fundamentele rechten, zoals dit bepaald in artikel   8 E.V.R.M.

 - Verbod van dwanguitoefening tegen de persoon

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

7 december 1998F.98.0006.F AC nr. ...

Er bestaat een algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid.~ (Algemeen beginsel van het recht op 
rechtszekerheid)

 - Recht op rechtszekerheid

Er bestaat geen "beginsel van de gelijkheid in de behandeling van soortgelijke verrichtingen".

 - Gelijkheid - Soortgelijke verrichtingen - Behandeling

7 december 1998S.97.0165.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. J.-F. LECLERCQ, cass. 7dec. 1998, AR S.97.0165.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling

 - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - Sociale zekerheid - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

25 juni 1998D.97.0029.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel verhindert dat de rechter die in disciplinaire zaken 
uitspraak doet, de strafmaat bepaalt mede op grond dat de betrokkene voorheen voor gelijkaardige feiten 
reeds een tuchtsanctie heeft opgelopen.

 - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" - Tuchtzaken

- Art. 91 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat

11 mei 1998F.97.0075.F AC nr. ...

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in en zijn ook bindend 
voor het bestuur van Financiën; dat recht houdt o.m. in dat de burger moet kunnen vertrouwen op de 
openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een standvastig beleid 
volgen dat hij niet anders kan opvatten.~

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid - Belastingzaken
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7 mei 1998C.96.0149.N AC nr. ...

De verplichting van de rechter, die een uitkering na echtscheiding toekent, vast te stellen dat deze uitkering 
van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, houdt 
in dat, als de eisende partij die aanpassing niet uitdrukkelijk vraagt, de rechter die de indexering toekent, 
hierdoor het beschikkingsbeginsel niet miskent.~

 - Beschikkingsbeginsel - Uitkering na echtscheiding - Indexering - Niet gevorderd - Verplichting van de rechter - Inhoud

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 301, § 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek

24 april 1998C.97.0252.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 24 april 1998, AR C.97.0252.F en C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, I, 
nr. ...~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Doel

 - Continuïteit van de openbare dienst - Gedwongen tenuitvoerlegging - Werken in plaats van een publiek rechtspersoon - 
Wettigheid - Criteria

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst belet niet dat een rechter een privaat 
rechtspersoon toestemming kan geven om in de plaats van een publiek rechtspersoon bepaalde werken uit te 
voeren, indien de aanbevolen werken de continuïteit van de openbare dienst niet in het gedrang brengen.~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Gedwongen tenuitvoerlegging - Werken in plaats van een publiek rechtspersoon - 
Wettigheid - Criteria

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, krachtens hetwelk de goederen van 
een publiek rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, 
heeft alleen tot doel de duurzaamheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.~

 - Continuïteit van de openbare dienst - Doel

24 maart 1998P.98.0345.N AC nr. ...

De beginselen van behoorlijk bestuur staan niet in de weg dat de politiediensten een vreemdeling, die het 
voorwerp uitmaakt van een bevel om het Rijk te verlaten, van zijn vrijheid beroven naar aanleiding van een 
spontane aanmelding door de betrokkene zelf.~

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Spontane aanmelding - 
Vrijheidsberoving

- Art. 72, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

18 december 1997D.97.0015.N AC nr. ...

De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de Nationale Raad van de Orde van 
architecten, van vergoedingen van de leden van de raad van beroep, geput uit de bijdragen van alle leden van 
de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid niet verbonden zijn met de inhoud van de te 
wijzen beslissing en hierop geen invloed kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige verdenking doen ontstaan 
bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte onpartijdigheid van de raad van beroep bij de beoordeling 
van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging (Eerste zaak); hieraan staat niet in de weg dat de Nationale Raad 
ook als orgaan van de Orde in het geding optreedt. (Eerste en tweede zaak)

 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken - Orde van architecten - Raad van beroep - Werking - 
Leden - Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - 
Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken - Orde van architecten - Raad van beroep - Werking - 
Leden - Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - 
Onpartijdigheid

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

21 november 1997F.97.0048.F AC nr. ...
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Het verbod om tweemaal dezelfde belasting op hetzelfde inkomen van dezelfde belastingplichtige te heffen is 
geen algemeen rechtsbeginsel.

 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Dubbele belasting - Verbod

13 november 1997C.96.0285.N AC nr. ...

De beslissing van de burgerlijke rechter die de vordering van de benadeelde tot vergoeding van zijn schade 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt op grond dat, doordat deze vordering gesteund is 
op een overtreding van de strafwet, de verweerder het bestaan aanvoert van een rechtvaardigingsgrond, zoals 
overmacht, die niet van alle waarschijnlijkheid is ontbloot en eiser het bestaan van een misdrijf en het niet 
bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund 
is en het fonds evenmin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van het bewijs in burgerlijke 
zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken.

 - Algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Vergoedingsverplichting - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

10 november 1997F.97.0049.F AC nr. ...

Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd.~

 - Belastingzaken - Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd

6 november 1997C.96.0120.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een erfdienstbaarheid tenietgaat wanneer de 
houder van dat recht een houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht.~

 - Rechtsverwerking - Erfdienstbaarheid

- Artt. 675 tot 680, 688, 689, 690, 706, 1134, 2219 en 2262 Burgerlijk Wetboek

22 oktober 1997P.97.0958.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter om bij de veroordeling van een beklaagde wegens een 
verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, 
ook te gronden op een geheel van vermoedens, waaronder de niet betwiste identiteit van de houder van de 
nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek.~

 - Strafzaken - Persoonlijk karakter van de straf

16 oktober 1997F.95.0035.N AC nr. ...

Een eventuele onevenredigheid van de grondslag van een gemeentebelasting met het beoogde doel van de 
heffing houdt op zichzelf geen schending in van het gelijkheidsbeginsel.

 - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting - Grondslag van de heffing - Doel van de belasting - Onevenredigheid

Het beginsel van behoorlijk bestuur en van het recht op rechtszekerheid sluit niet uit dat een gemeente een 
belasting heft voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld 
werden voordat de belastingverordening tijdens datzelfde dienstjaar werd goedgekeurd.

 - Behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid - Gemeentebelastingen - Handelingen gesteld tijdens het dienstjaar - 
Goedkeuring der belastingverordening - Handelingen gesteld voor de goedkeuring - Belastingheffing

3 oktober 1997C.96.0318.F AC nr. ...

De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit" veronderstelt het bestaan van 
bedrog, dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of winst te 
behalen inhoudt.~

 - Artikel 14.1

20 juni 1997D.97.0012.N AC nr. ...
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Noch artikel  6.1 E.V.R.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de rechter of van de gelijkheid 
der wapens worden geschonden doordat de rechter weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als 
getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen, op grond dat de partij die het getuigenverhoor 
vraagt die verklaringen als zodanig niet betwist en die verklaringen blijven behoren tot het geheel van 
voorhanden zijnde gegevens die de rechter bij zijn beoordeling betrekt.

 - Recht op een onpartijdige rechter - Wapengelijkheid - Rechterlijke tucht - Betrokkene - Verzoek tot bijkomend onderzoek - 
Ondervraging van getuigen - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid

7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. evenals het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden 
geschonden door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is uit een 
magistraat die, nu hij de uitspraak over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de 
zaak om de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.

 - Onpartijdigheid van de rechter - Strafzaken - Krijgsraad - Samenstelling - Zelfde zaak - Voorlopige hechtenis - Voorlopige 
invrijheidstelling - Veroordeling - Zelfde rechter

30 april 1997P.97.0022.F AC nr. ...

De spreuk "Electa una via, non datur recursus ad alteram" is geen algemeen rechtsbeginsel.~

 - Spreuk "Electa una via, non datur recursus ad alteram"

7 maart 1997F.94.0010.N AC nr. ...

Geen schending van het beginsel van behoorlijk bestuur kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat 
een belastingplichtige wiens belastbare inkomsten bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens door het bestuur 
op grond van het bepaalde in artikel  248, tweede lid, W.I.B., worden vastgesteld, uit het feit dat zijn aangifte 
voor het aanslagjaar in kwestie reeds was ingediend op het tijdstip dat de tevoren vastgestelde forfaitaire 
grondslagen van aanslag in overleg met de betrokken bedrijfsgroepering zijn gewijzigd, niet het recht put om 
zijn belastbare bedrijfsinkomsten te zien bepalen op basis van eerder vastgestelde forfaitaire grondslagen van 
aanslag.

 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Forfaitaire grondslagen van aanslag - 
Wijziging in overleg met bedrijfsgroepering na indiening van aangifte

- thans art. 342, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 248, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

25 februari 1997P.97.0001.N AC nr. ...

Noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te oefenen, noch het door artikel 8 
E.V.R.M. gewaarborgde recht op eerbiediging van het privé-leven, waartoe het recht op eerbiediging van de 
lichamelijke integriteit behoort, staan eraan in de weg dat voor de noodwendigheden van het strafonderzoek 
van een persoon met diens toestemming een bloedstaal wordt genomen.~

 - Verbod op iemand dwang uit te oefenen - Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Bloedstaal met toestemming

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

13 februari 1997F.96.0047.F AC nr. ...

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in en zijn ook bindend 
voor het bestuur van financiën; dat recht houdt o.m.  in dat de burger moet kunnen vertrouwen op de 
openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een degelijk beleid volgen 
dat hij niet anders kan opvatten. (Beginsel van goede rechtsbedeling).

 - Beginsel van goede rechtsbedeling - Recht op rechtszekerheid - Belastingzaken

24 januari 1997C.94.0119.N AC nr. ...

De burgerlijke rechter die het besturen van een voertuig door de verzekerde met een alcoholintoxicatie die 
een misdrijf uitmaakt als een zware fout in aanmerking neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de 
verzekerde heeft vrijgesproken van dit misdrijf, miskent het gezag van dit strafrechterlijk gewijsde.~

 - Strafrechtelijk gewijsde erga omnes - Draagwijdte - Gevolg - Burgerlijk geschil

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gewijsde erga omnes heeft de beslissing van de 
strafrechter ten aanzien van de burgerlijke rechter gezag van gewijsde wat betreft de feiten waarvan de 
strafrechter, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van de beklaagde het bestaan zeker 
en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt; 
daaruit volgt dat in de regel die feiten door de partijen en door derden in een later burgerlijk geschil niet meer 
kunnen worden betwist.

 - Strafrechtelijk gewijsde erga omnes - Draagwijdte - Gevolg - Burgerlijk geschil

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 november 1996F.95.0102.F AC nr. ...

De administratie kan een aanslag wijzigen op grond van inkomsten die in een niet gedateerde noch 
ondertekende bijlage bij een belastingaangifte zijn vermeld, terwijl zij eerst geen acht had geslagen op die 
bijlage, zelfs indien zij, in de loop van de vorige jaren, reeds bij de inkohiering van de aanslag met op dezelfde 
wijze vermelde inkomsten rekening had gehouden.~

 - Beginsel van goed bestuur - Vroeger gangbare handelwijze van de belastingadministratie

- Art. 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1996F.96.0010.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het recht op een onpartijdige rechter wordt miskend door het arrest dat de 
exceptie van nietigheid verwerpt die is opgeworpen tegen de beslissing van de door de directeur van de 
belastingen gedelegeerde ambtenaar die uitspraak doet over het bezwaar van een belastingplichtige, terwijl 
hij vroeger, als inspecteur die belast was met de behandeling van het bezwaar, de directeur een desbetreffend 
schriftelijk verslag heeft bezorgd.~

 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Belastingzaken - Aanslag - Bezwaar - Beslissing van de gedelegeerd 
ambtenaar - Ambtenaar die zijn advies aan de directeur heeft gegeven

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

21 november 1996F.96.0011.F AC nr. ...

Bij overschrijden door de belastingplichtige van de termijn van veertig dagen die is opgelegd bij artikel   280 
W.I.B.  (1964) om een voorziening in beroep in te stellen tegen de beslissing van de directeur van belastingen, 
is de voorziening niet ontvankelijk, zelfs als het overschrijden blijkbaar te wijten is aan een verkeerde inlichting 
die door het bestuur is gegeven.~

 - Beginsel van goed bestuur - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Termijn - Overschrijden door de 
belastingplichtige - Vergissing van het bestuur

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de verjaring wanneer zij onoverkomelijk is.~

 - Rechtsdwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling - Begrip - Draagwijdte - Verjaring - Burgerlijke zaken - 
Schorsing

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

11 oktober 1996F.93.0132.N AC nr. ...

De belastingverhoging die bij onjuiste aangifte, krachtens artikel  334 W.I.B. (1964), wordt toegepast door 
vermeerdering van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, is geen 
strafsanctie en strekt er in hoofdzaak toe, dank zij een gepaste vergoeding, de rechten van de schatkist te 
vrijwaren: zij staan een strafrechterlijke veroordeling wegens fiscale misdrijven niet in de weg.~

 - Onderzoek beëindigd - Inkomstenbelastingen - Belastingverhogingen - Fiscale misdrijven - Strafrechtelijke veroordeling

- thans art. 444, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Ofschoon het beginsel van de scheiding der machten in geen enkele bepaling van de Gw.  vermeld wordt, volgt 
de toepassing ervan uit de Gw.  in haar geheel beschouwd.  (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

 - Machten - Scheiding der machten
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- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

 - Machten - Scheiding der machten

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

De artt. 226 en 227 Sv. betreffende de samenhang zijn geen uitdrukking van een algemeen rechtsbeginsel, 
maar zijn regels die gelden voor en toepasselijk zijn op alle strafrechtsplegingen.~

 - Samenhang in strafzaken - Strafvordering - Geen algemeen rechtsbeginsel

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

De rechter die als lid van het onderzoeksgerecht uitspraak heeft gedaan over de voorlopige hechtenis, kan 
zitting nemen in het vonnisgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.~

 - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

- Art. 27, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 januari 1996S.95.0011.F AC nr. ...

Concl. Adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 jan. 1996, A.R. S.95.0011.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr...~

 - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat 
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben

 - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen 
toestanden

Ofschoon, in de regel, een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige gevolgen van 
toestanden die zijn ontstaan onder de gelding van de vroegere regeling, kan zij echter niet van toepassing zijn 
op de vroegere voldongen toestanden;  de toepassing van de nieuwe regeling op zodanige toestanden zou 
indruisen tegen het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.  
(Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben).~

 - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen 
toestanden

De niet-terugwerkende kracht van de verordeningsbesluiten is een algemeen rechtsbeginsel, dat de 
individuele belangen en de rechtszekerheid waarborgt.  (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten 
geen terugwerkende kracht hebben).~

 - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat 
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben

8 januari 1996S.94.0145.F AC nr. ...

De feitenrechter beoordeelt de duur van de volstrekte onmogelijkheid tot handelen van de persoon die de 
handeling moet stellen, met inachtneming van de omstandigheden waaruit volgt dat degene die zich op 
dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens zou hebben gedaan, die in 
dezelfde toestand verkeert. (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert 
wanneer zij onoverkomelijk is).~

 - Beoordeling - Feitenrechter - Duur van de gevolgen - Onoverkomelijke dwaling - Dwaling - Rechtvaardiging

De onoverkomelijke dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten kan alleen in de weg staan aan het verval 
tengevolge van het verstrijken van een bij de wet bepaalde termijn, tijdens de duur van de volstrekte 
onmogelijkheid tot handelen van de persoon die de handeling moet stellen.  (Algemeen rechtsbeginsel dat 
rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is).~

 - Duur van de gevolgen - Onoverkomelijke dwaling - Dwaling - Rechtvaardiging

Wanneer de onoverkomelijke dwaling is veroorzaakt door de verkeerde vermelding van twee data die na het 
verstrijken van de termijn vallen, eindigen de gevolgen van die vergissing niet noodzakelijk op de eerste van 
die data.  (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij 
onoverkomelijk is).~

 - Duur van de gevolgen - Verkeerde vermelding van twee data die na het verstrijken van de termijn vallen - Begrip - 
Onoverkomelijke dwaling - Dwaling - Rechtvaardiging

4 december 1995C.94.0364.N AC nr. ...
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Er bestaat geen toepasbaar algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, wanneer de rechter enkel verweten wordt zijn beslissing te 
gronden op een stavingsstuk waarnaar geen der partijen verwezen heeft.~

 - Ambtshalve afleiding van feiten uit overgelegde stukken

2 november 1995C.93.0115.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige overeenkomsten laat toe dat 
de contractant, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de eigen verbintenissen opschort.~

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

 - Uitvoerende macht - Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter een norm niet mag toepassen die een bepaling 
van hogere rang schendt - Begrip

 - Ministeriële circulaire - Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen

Behoudens machtiging door de Koning en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of 
detailkwesties gaat, mag een minister niet afwijken van een koninklijk besluit.~

 - Uitvoerende macht - Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter een norm niet mag toepassen die een bepaling 
van hogere rang schendt - Begrip

- Art. 37 Grondwet 1994

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Door de afwijzing van het verzoek van de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen 
die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter inzage te leggen van hem zelf of zijn raadsman miskent het 
hof van assisen noch het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens noch het beginsel van het 
recht van verdediging noch het recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.~

 - Weigering - Beginsel van de gelijkheid der wapens - Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van inlichtingen - 
Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman - Strafzaken - Hof van assisen

In het Belgisch recht bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "verdelende gerechtigheid".~

 - Verdelende gerechtigheid

24 mei 1995P.94.0080.N AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de 
beklaagde tot een straf veroordeelt en daarbij te kennen geeft, niet dat naar zijn overtuiging die beklaagde het 
hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd 
wettelijk schuldvermoeden.~

 - Persoonlijk karakter van de straf - Strafzaken

5 mei 1995F.93.0071.N AC nr. ...

Geen algemeen rechtsbeginsel is "het beginsel dat het boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst".~

 - Boekhoudrecht - Fiscaal recht - Onderling verband

20 maart 1995S.94.0110.F AC nr. ...

Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de verjaring wanneer zij onoverkomelijk is.~

 - Draagwijdte - Verjaring - Burgerlijke zaken - Begrip - Onoverkomelijke dwaling - Schorsing - Dwaling - Rechtvaardiging

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

13 februari 1995S.94.0056.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" geldt niet voor de maatregel genomen op grond van artikel  
131, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1963.~

 - Uitsluiting - Toekenningsvoorwaarden - Beslissing werkloosheidsinspecteur - Maatregel - Onderzoek beëindigd - 
Toepassing - Werkloosheid

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...
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In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van evenredigheid".~

 - Evenredigheidsbeginsel - Strafzaken

13 januari 1995F.93.0035.N AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde inzake directe belastingen wordt miskend door het 
hof van beroep dat, bij de beoordeling van een vervangende aanslag, de in de beslissing van de directeur 
aangegeven reden van nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag wijzigt.~

 - Directe belastingen - Gezag van gewijsde

9 december 1994D.93.0030.N AC nr. ...

Het beginsel van de onpartijdigheid van de tuchtrechter is niet geschonden wanneer de magistraat-assessor bij 
de provinciale raad van de Orde der geneesheren zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling en de 
beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet heeft deelgenomen aan de stemming.~

 - Magistraat-assessor - Onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad

- Art. 7, § 1, 2° KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

25 november 1994D.93.0025.N AC nr. ...

De spreuk "wie het meerdere kan, kan ook het mindere" is geen algemeen rechtsbeginsel.~

 - Spreuk

24 november 1994D.94.0023.F AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet 
bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd.~

 - Procedure - Wraking - Schending - Recht op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling.~

 - Goede rechtsbedeling

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van evenredigheid".~

 - Evenredigheidsbeginsel - Strafzaken

31 oktober 1994S.94.0035.F AC nr. ...

De rechter kan niet wettig beslissen dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is en derhalve een 
rechtvaardigingsgrond oplevert tenzij hij vaststelt dat degene, die zich beroept op die dwaling, heeft 
gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens zou hebben gedaan die in dezelfde toestand verkeert;  
de loutere vaststelling dat degene die zich op de onoverkomelijke rechtsdwaling beroept, slecht werd 
geadviseerd, zelfs door een deskundige, is niet voldoende;  die regels vloeien voort uit de artt. 1147 en 1148 
B.W. waarin het rechtsbeginsel wordt gehuldigd dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij 
onoverkomelijk is.

 - Begrip - Onoverkomelijke dwaling - Grondslag - Dwaling - Rechtvaardiging

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

26 oktober 1994P.94.0752.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf wordt geschonden door de rechter die de 
beklaagde tot een straf veroordeelt, zonder te vermelden dat, naar zijn oordeel, de beklaagde het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd.~

 - Persoonlijk karakter van de straf - Strafzaken

8 juni 1994P.94.0165.F AC nr. ...
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Geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat een beklaagde wordt gedagvaard wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan.

 - Opeenvolgende dagvaardingen van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit - Strafzaken

5 april 1994M.94.0003.F AC nr. ...

Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in artikel  2 B.W., is de wet onmiddellijk 
van toepassing op alle gevolgen va onder de vroegere wet ontstane toestanden.~

 - Niet terugwerkende kracht van wetten en verordeningsbesluiten - Algemeen rechtsbeginsel neergelegd in artikel 2 B.W.

22 februari 1994P.94.0056.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter behoeft met een ten aanzien van de beklaagde door een buitenlands strafgerecht 
gewezen beslissing enkel rekening te houden als het misdrijf waarvan hij kennis neemt, in het buitenland is 
gepleegd.~

 - Misdrijf in België gepleegd - Berechting in het buitenland - Vervolging in België - Onderzoek beëindigd - Strafzaken

- Art. 13 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

RECHTSBIJSTAND

18 november 2004G.04.0067.F AC nr. 559

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht verzoeker om rechtsbijstand, om aan de 
tegenpartij de verantwoordingsstukken van zijn toestand van behoeftigheid mede te delen; het is voldoende 
dat deze van die stukken kan kennisnemen door inzage van het dossier op de griffie (1). (1) Krachtens artikel 
681, tweede lid, Ger.W., behandelt het Bureau voor Rechtsbijstand het verzoek met gesloten deuren. 
Krachtens de artikelen 675 en 681, eerste lid, van ditzelfde wetboek behandelt het Bureau het verzoek op 
tegenspraak, de "tegenpartij" van de verzoekende partij in het geding, waarvoor bijstand is aangevraagd wordt 
opgeroepen en, eventueel, gehoord. Met het oog op de naleving van het vertrouwelijk karakter van deze 
bijzondere gerechtelijke procedure, is het gebruikelijk dat het Bureau voor Rechtsbijstand van het Hof voor de 
verantwoordingsstukken die door de artikelen 667, 676 en 677  Ger.W. zijn vereist de discretie aan de dag legt 
die nodig is voor de eerbiediging van het privé-leven. Deze regel druist evenwel in tegen het recht van de 
tegenpartij om de toestand van behoeftigheid - een van de twee voorwaarden om de bijstand te kunnen 
genieten - en de relevantie van de verantwoordingsstukken, daadwerkelijk aan te vechten. In onderhavig geval 
had de verzoekende partij op de griffie bijkomende rechtvaardigingsstukken neergelegd. De tegenpartij 
waaraan die stukken niet waren medegedeeld door de verzoekende partij, die zich, overigens, tegen die 
mededeling door het Bureau verzette, vroeg dat met die stukken geen rekening zou worden gehouden. Na 
gewag te hebben gemaakt van de boven aangehaalde regel die de tegengestelde belangen terzake verzoent, 
stelt het Bureau in zijn beslissing vast dat de regel te dezen in acht genomen is en gaat het bijgevolg niet in op 
het verzoek om met de nieuwe stukken geen rekening te houden. A.H.

 - Behoeftigheid - Verantwoordingsstukken - Mededeling aan de tegenpartij - Inzage op de griffie

13 augustus 2004G.04.0064.F AC nr. 372

Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan beslissen het voordeel van rechtsbijstand te 
verlenen, door het advies van de advocaat bij het Hof van cassatie die door de stafhouder van zijn orde is 
aangewezen, te verwerpen, wat de ontvankelijkheid van het middel betreft, op grond dat de verzoekers het 
recht hebben rechtspraak van het Hof van cassatie voor dit Hof te betwisten en dat hun uitlegging van de wet 
niet onredelijk lijkt.

 - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Aanwijzing van een advocaat bij het Hof van cassatie - Advies - Niet ontvankelijk 
middel - Verwerping van het voordeel van rechtsbijstand - Bureau voor rechtsbijstand - Gegrond karakter van de 
aanspraak - Verzoeker - Recht om de rechtspraak van het Hof van cassatie te betwisten

- Art. 667 Gerechtelijk Wetboek

Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan een advocaat bij het Hof aanwijzen om gratis zijn 
diensten te verlenen, wanneer het van oordeel is dat het advies van de advocaat bij het Hof die door de 
stafhouder van zijn orde is aangewezen, niet lijkt te moeten worden gevolgd en dat de verzoeker met een 
redelijke kans op slagen cassatieberoep kan instellen.

 - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Aanwijzing van een advocaat bij het Hof van cassatie door de stafhouder van zijn 
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orde - Advies - Verwerping - Bureau voor rechtsbijstand - Gegrond karakter van de aanspraak - Recht van toegang - 
Aanwijzing van een advocaat bij het Hof door het bureau voor rechtsbijstand

- Artt. 667 en 682 Gerechtelijk Wetboek

22 juli 2003P.03.0921.F AC nr. 393

Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep is bevoegd om, in de bij de wet bepaalde gevallen, 
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen over een verzoek om rechtsbijstand (1). (1) Cass., 18 dec. 
1985, AR 4715, nr 270; 20 jan. 1990, AR 7927, nr 289; 13 okt. 1992, AR 7065, nr 664.

 - Cassatieberoep - Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen

- Artt. 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek

7 december 1998G.98.0125.F AC nr. ...

Aangezien de burgerlijke partij, die zich in cassatie heeft voorzien, zich niet moet laten bijstaan door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie om een memorie neer te leggen, kan zij te dien einde geen kosteloze 
tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie bekomen.  Daarentegen kan rechtsbijstand worden 
verleend voor de proceskosten en de gerechtsdeurwaarder.

 - Strafzaken - Verzoekschrift van de burgerlijke partij die vraagt dat een advocaat bij het Hof zou worden aangewezen - 
Beperkte ontvankelijkheid

De partij die om rechtsbijstand verzoekt moet, desnoods beknopt en zonder de rechtsgrond van het verzoek 
nader te moeten omschrijven, melding maken van haar grieven tegen de te bestrijden beslissing.

 - Motivering van het verzoekschrift - Grieven - Noodzakelijke vermelding

6 augustus 1996P.96.0877.N AC nr. ...

De correctionele rechtbanken zijn niet bevoegd om, kosteloos of onder bezwarende titel, de afgifte, van 
afschriften van processtukken, aan de beklaagde te bevelen, nu krachtens artikel   125 K.B.  van 28 dec. 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken alleen de procureur-generaal bij het hof 
van beroep en de auditeur-generaal daartoe bevoegd zijn.~

 - Strafzaken - Verzoek tot kosteloze afgifte van afschriften van processtukken - Bevoegdheid

16 maart 1994P.94.0053.F AC nr. ...

De beschikking van de voorzitter van de met de kennisneming van de zaak belaste kamer van de Raad van 
State waarbij uitspraak is gedaan over een "pro deo" aanvraag, is niet vatbaar voor beroep.

 - Raad van State - Beroep - Beschikking

- Art. 80, eerste en derde lid Regentsbesluit 23 aug. 1948

- Art. 30, tweede lid Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

RECHTSMISBRUIK

10 juni 2004C.02.0039.N AC nr. 315

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 juni 2004, AR C.02.0039.N, AC, 2004, nr ... .

 - Vordering in rechte - Tergend geding - Misbruik van het recht om in rechte op te treden

Misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon; er kan sprake zijn 
van rechtsmisbruik ook wanneer dat recht mogelijk steunt op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding 
strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd (1). (1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M.

 - Vordering in rechte - Tergend geding - Misbruik van het recht om in rechte op te treden

31 oktober 2003C.02.0602.F AC nr. 546

Een geding kan niet alleen tergend zijn wanneer een partij de bedoeling heeft een andere partij schade te 
berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken 
van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten 
gaat.
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 - Vordering in rechte - Tergend geding - Misbruik van het recht om in rechte op te treden

30 januari 2003C.00.0632.F AC nr. 69

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk en toereikend 
belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle 
omstandigheden van de zaak (1). (1) Cass. 17 mei 2002, AR C.01.0101.F, nr. ...

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

17 mei 2002C.01.0101.F AC nr. 302

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk en toereikend 
belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle 
omstandigheden van de zaak en met name nagaan of de veroorzaakte schade al dan niet in verhouding staat 
tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft (1). (1) Zie cass., 14 nov. 1997, AR 
C.96.0375.F, nr 477 en 8 feb. 2001, AR C.98.0470.N, nr 78.

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

15 maart 2002C.01.0225.F AC nr. 183

Het arrest dat bij zijn beslissing dat een partij haar recht heeft misbruikt, geen rekening houdt met de 
omstandigheid dat die partij, toen zij onderhandelingen met een derde aanknoopte, contractueel niet langer 
gebonden was door haar verbintenis t.o.v. de andere partij, verantwoordt die beslissing niet naar recht (1). (1) 
Over het begrip rechtsmisbruik, zie Cass., 8 feb. 2001, A.R. C.98.0470.N, nr. 78, 1 feb. 1996, A.R. C.93.0532.N, 
nr. 66; over de verplichting voor de rechter om rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak, zie 
Cass., 14 nov. 1997, A.R. C.96.0375.F, nr. 477, 30 jan. 1992, A.R. 9083, nr 283.

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

24 september 2001S.00.0158.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 24 sept. 2001, AR S.00.0158.F, AC, 2001, nr ...

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

Naar recht verantwoord is het vonnis waarbij wordt beslist dat de kandidatuur van een werknemer voor de 
sociale verkiezingen een misbruik van recht inhoudt en dat de representatieve organisatie die ze voorgedragen 
heeft ze moet intrekken, wanneer het op grond van een feitelijke beoordeling beslist dat de werknemer in de 
materiële onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat van personeelsafgevaardigde uit te oefenen en aldus zijn 
recht om zich verkiesbaar te stellen had gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd (1). 
(1) Zie concl. O.M. inz. Nr 5.

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Verkiezingen - Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt

- Artt. 1134, derde lid, en 1382 Burgerlijk Wetboek

8 februari 2001C.98.0470.N AC nr. ...

De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de 
normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve 
rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan 
dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen.

 - Gerechtelijk rechtsmisbruik - Begrip - Wraking

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon 
(1). (1) Cass., 1 feb. 1996, AR C.93.0532.N, nr 66.

 - Gerechtelijk rechtsmisbruik - Begrip - Wraking

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

21 juni 2000P.00.0973.F AC nr. ...
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Wanneer de vorderingen van een eiser in cassatie, die de leden van het Hof wil wraken die zitting moeten 
houden in de hem betreffende zaak, uitsluitend ertoe strekken de rechtsgang te belemmeren en de belangen 
van de tegenpartijen te schaden, leveren zij een rechtsmisbruik op en zijn zij bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass., 20 feb. 1987, A.R. 5504, nr. 371; 14 feb. 1992, A.R. 7211, nr. 311.

 - Gerechtelijk rechtsmisbruik - Begrip - Wraking

- Art. 839 Gerechtelijk Wetboek

12 juni 1998C.97.0254.F AC nr. ...

Noch rechtsmisbruik, noch het verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen binnen de Europese Unie kunnen 
worden tegengeworpen aan de invoerder van toestellen die een vordering tot staking ingesteld heeft tegen 
een concurrent die bij identieke, parallel ingevoerde, toestellen, gebruiksaanwijzingen voegt die zonder meer 
een fotocopie zijn van documenten die door voornoemde invoerder zijn opgesteld.~

 - Europese Unie - Vrij verkeer van goederen - Kwantitatieve beperkingen - Bescherming van de industriële of commerciële 
eigendom - Misbruik

- Artt. 30 en 36 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

14 november 1997C.96.0375.F AC nr. ...

Om te bepalen of er rechtsmisbruik is, moet de rechter, bij de beoordeling van de belangen die in het geding 
zijn, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en inzonderheid nagaan of degene die andermans 
recht heeft miskend, niet moedwillig heeft gehandeld zonder zich te bekommeren om het recht dat hij moet 
eerbiedigen, waardoor hij een fout heeft begaan die hem de mogelijkheid ontneemt om in zijn voordeel de 
exceptie van machtsmisbruik aan te voeren.

 - Overeenkomst

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

1 februari 1996C.93.0532.N AC nr. ...

Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsoefening op een manier die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.~

 - Overeenkomst

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

RECHTSPERSOONLIJKHEID

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, weegt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de 
natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon gehandeld heeft, en moet de bodemrechter de 
persoonlijke daad vaststellen waaruit hij de deelname van de beklaagde, als dader of mededader, aan het 
misdrijf afleidt, en de feitelijke omstandigheden vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld 
heeft door tussenkomst van de beklaagde (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 1984, AR 8850, nr 105; 23 mei 1990, AR 
8109, nr 558, en de concl. O.M. vóór Cass., 3 maart 1999, AR P.97.1384.F, nr 124, inz. blz. 295, 1° en 4°. De 
feiten werden gepleegd vóór de inwerkingtreding van de Wet 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, en het betrof leden van een raad van bestuur van een naamloze 
vennootschap, die collegiaal zijn opgetreden. Die regels zijn evenwel nog van toepassing op de rechtspersonen 
die uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van artikel  5 Sw.

 - Strafrechtelijk misdrijf - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Fysieke personen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

7 januari 2003P.02.0271.N AC nr. 10
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Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de correctionele rechtbank in 
toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te 
vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, 
dat de telastlegging ten aanzien van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd 
opgeroepen in de zaak en werd gehoord (1). (1) Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er 
omtrent deze ontvankelijkheid geen betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe 
enkel te antwoorden op de aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke gronden het 
oordeelt dat het cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de mondelinge conclusie van het O.M., op basis 
van de hierna vermelde feitelijke gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werden 
zowel de rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen vervolgd. 
Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd, in toepassing van artikel 2bis 
V.T.Sv., een lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon, als strafrechtelijk verantwoordelijk gedaagde, 
in de strafvordering te vertegenwoordigen. Op het hoger beroep van de rechtspersoon zelf en van de 
medegedaagde, die de persoon was die normalerwijze bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te 
vertegenwoordigen, werd de zaak in hoger beroep behandeld door het hof van beroep te Gent, dat op 11 
januari 2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen 
lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord. De lasthebber ad hoc stelde, in deze hoedanigheid, slechts 
cassatieberoep in tegen het arrest van 11 januari 2002 op 31 januari 2002, hetzij buiten de normale termijn 
van vijftien vrije dagen, zoals voorgeschreven door artikel 373 Sv. In de akte van het cassatieberoep 
preciseerde eiser, enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de 
betekening van het cassatieberoep dat door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen 
hetzelfde arrest werd ingesteld en, anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door het hof van beroep, noch 
gehoord, hoewel hij partij was ingevolge het bij voorraad uitvoerbare vonnis van 27 februari 2001 van de 
rechtbank van eerste aanleg, houdende zijn aanwijzing als lasthebber ad hoc. Het feit dat het Hof de middelen, 
aangevoerd in de akte zelf (zie hieromtrent Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr 178; 21 maart 2001, A.R. 
P.00.1705.F, nr 151), beantwoordt en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof 
niet alleen van oordeel is dat de lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij 
ingevolge zijn gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende te 
worden betrokken (zie, voor wat het belang betreft, Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr 298), maar ook 
dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig was, omdat, uit 
de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30 januari 2002, door de hem 
gedane betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest. Uit het feit dat het Hof het cassatieberoep 
ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat het Hof het bestreden arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten 
aanzien van de lasthebber ad hoc, bij verstek gewezen werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep niet 
ontvankelijk zou geweest zijn zolang verzet mogelijk was. Tenslotte weze opgemerkt dat eiser, in zijn 
hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn cassatieberoep niet betekende: het Hof ziet hierin geen grond van 
niet ontvankelijkheid, omdat de lasthebber ad hoc optrad als lasthebber voor de rechtspersoon in haar 
hoedanigheid van beklaagde.

 - Strafzaken - Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die bevoegd is deze te 
vertegenwoordigen - Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad hoc - Artikel 2bis, V.T.Sv. - Hoger beroep - Niet-
oproeping van de lasthebber ad hoc - Recht van verdediging

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

26 september 2000P.99.1549.N AC nr. ...

Krachtens artikel 703 Gerechtelijk Wetboek treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst van hun 
bevoegde organen en is het voldoende, om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte 
van rechtspleging, hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven, waarbij de 
partij tegen wie een zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in elke 
stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen 
die zijn organen zijn, met als enige sanctie dat het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze 
vordering niet is voldaan; uit deze bepaling volgt dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is vereist 
dat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechtspersoon blijkt uit de stukken die 
aanwezig waren op het ogenblik van de burgerlijke partijstelling (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 1978, AC, 1978, 588.

 - Akte van rechtspleging namens de rechtspersoon - Burgerlijke partijstelling - Recht van de partij tegen wie de akte wordt 
aangevoerd - Mededeling van de identiteit van de natuurlijke personen die de organen van de rechtspersoon zijn - 
Ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling
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- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2000S.99.0155.N AC nr. ...

De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze vennootschap, bij beslissing van de 
algemene vergadering van aandeelhouders en op voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de 
vennootschap.

 - Handelsvennootschap - Naamloze vennootschap - Handelingsbekwaamheid

- Artt. 33bis, § 1 en 70 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

6 december 1996C.95.0260.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 dec. 1996, A.R. C.95.0260.N, AC, 1996, nr ...~

 - Vreemde rechtspersoon - Handelingsbekwaamheid

Een in het buitenland opgerichte rechtspersoon wordt in de regel in België erkend (impliciete oplossing); de 
inhoud van de rechtspersoon wordt bepaald door het recht van die rechtspersoon.~

 - Vreemde rechtspersoon - Handelingsbekwaamheid

RECHTSVORDERING [ZIE: 497 VORDERING IN RECHTE]

21 december 2001C.00.0180.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór cass., 21 dec. 2001, AR C00.0180.F, AC 2001, nr ...

 - Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel instellen tot beloop van de 
schuldvorderingen die verband houden met de werken op de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de 
hoofdaannemer en, daarna, door laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

- Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek

4 oktober 2000P.00.0652.F AC nr. ...

De regel volgens welke de rechter een proceshandeling alleen nietig kan verklaren, indien het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, is 
niet van toepassing op het beroep dat voor het strafgerecht wordt ingesteld door een persoon die daartoe 
hoedanigheid noch belang heeft.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Exceptie van nietigheid van een proceshandeling - Ontvankelijkheidsvereiste

- Art. 861 Gerechtelijk Wetboek

Het recht om op te treden in rechte is, in regel, een persoonlijk recht, waardoor de wettelijke beheerder of de 
voogd alleen de hoedanigheid bezitten om als vertegenwoordiger op te treden wanneer de 
vertegenwoordigde niet zelf kan optreden, zodat zijn belangen alleen kunnen worden vertegenwoordigd door 
tussenkomst van een gemachtigde.

 - Vertegenwoordiging in rechte

RECHTSWEIGERING

12 november 2004C.04.0448.N AC nr. 545

Tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen om kennis te nemen van de zaak is het louter 
verlangen van de leden van het volgens de wet bepaalde gerecht om geen zitting te hebben in de zaak niet van 
aard om deze magistraten te ontslaan van hun verplichting de zaak te behandelen (1). (1) Cass., 12 aug. 2003, 
AR nr C.03.0269.N, nr ...; zie Cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, nr 532.

 - Bevoegde rechter - Verplichting de zaak te behandelen

- Art. 5 Gerechtelijk Wetboek
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11 oktober 2002C.01.0235.N AC nr. 532

Behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden, mag de rechter niet weigeren 
recht te spreken over de geschillen die hem worden voorgelegd.

 - Bevoegde rechter - Verplichting de zaak te behandelen

- Artt. 5 en 11 Gerechtelijk Wetboek

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, AC, 2003, nr ...

 - Bevoegde rechter - Verplichting de zaak te behandelen

28 februari 2002C.01.0540.N AC nr. 149

Van rechtsweigering, waarop verhaal op de rechter kan worden gestoeld, is er sprake wanneer de rechter 
onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; de loutere omstandigheid dat de rechter voor de 
behandeling van een zaak ten gronde geen snellere behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij 
behandelt maakt geen rechtsweigering uit (1). (1) Zie cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.1678.F, nr 690; M. De 
SwaefOver rechtsweigering" (noot onder Antwerpen, 16 januari 1986) R.W. 1986-87, 951.

 - Bevoegde rechter - Verplichting de zaak te behandelen

- Artt. 5 en 1140, 4° Gerechtelijk Wetboek

13 december 2000P.00.1678.F AC nr. ...

Er is sprake van rechtsweigering, wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken ; 
daarvan kan geen sprake zijn als de rechter alleen maar een middel terzijde laat of zelfs oordeelt hierop niet te 
moeten antwoorden, getuigen weigert te horen, of de conclusies van een deskundigenonderzoek aanneemt of 
verwerpt.

 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht - Onttrekking van de 
zaak aan het Belgisch gerecht

- Art. 258 Strafwetboek

- Art. 5 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1999P.98.0883.N AC nr. ...

De strafrechter vermag niet te beslissen de strafwet niet toe te passen omdat, naar zijn oordeel, de wettelijk 
bepaalde bestraffing, in een bepaalde zaak, niet in verhouding is met de aard van overtreding of de financiële 
draagkracht van de beklaagde.

 - Bevoegde rechter - Verplichting de zaak te behandelen

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Hoewel het onvermijdelijk is dat misdadigers ongestraft blijven, neemt zulks niet weg dat de Rechterlijke 
macht, wil hij geen rechtsweigering begaan, verplicht is de handelingen van een ieder die voor hem wordt 
gebracht, te oordelen.

 - Rechterlijke macht - Verplichting om te oordelen

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

22 oktober 2004F.03.0028.N AC nr. 502

De rechter die tot staving van zijn beslissing verwijst naar rechtspraak van het Hof van cassatie in gelijkaardige 
zaken, kent aan deze rechtspraak geen algemene en als regel geldende draagwijdte toe (1). (1) Zie Cass., 27 
jan. 1992, AR 9242, nr 274; Cass., 12 april 1994, AR P.93.0230.N, nr 170; Cass., 17 feb. 1997, AR S.96.0081.F, nr 
90; Cass., 27 sept. 2000, AR P.00.0287.F, nr 495; Cass., 9 april 2001, AR S.99.0167.F, nr 212; Cass., 21 mei 2001, 
AR S.00.0146.N, nr 297.

Algemeen - Uitspraak bij wege van een algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing gegrond op de rechtspraak - 
Verwijzing naar rechtspraak van het Hof van cassatie

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek
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6 oktober 2004P.04.0665.F AC nr. 458

De verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden is een vormvoorschrift; de 
omstandigheid dat die redengeving een verkeerde toepassing van de wet aan het licht zou brengen, maakt 
geen schending uit van artikel 149 van de Grondwet (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.1021.F, nr 551.

Algemeen - Motiveringsplicht - Vormvoorschrift

- Art. 149 Grondwet 1994

29 september 2004P.04.1046.F AC nr. 440

De appèlrechter neemt de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter niet over, wanneer hij 
niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing die hij bevestigt aanneemt, op grond 
van een eigen redengeving, een autonome beslissing neemt ingevolge het onderzoek dat hijzelf heeft ingesteld 
(1). (1) Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0044.N, nr 271; Cass., 3 april 2001, AR P.00.1595.N, nr 197; Cass., 15 jan. 
2003, AR P.02.1296.F, nr ...

Algemeen - Strafzaken - Appelrechters - Autonome redengeving - Nietigheid van het beroepen vonnis

25 juni 2004C.03.0606.F AC nr. 360

De verwijzing door de rechter, zonder weergave ervan, naar de redenen van een ander vonnis dat niets met de 
zaak te maken heeft, stelt het Hof van cassatie niet in staat zijn toetsing uit te oefenen en voldoet dus niet aan 
de voorschriften van artikel  149 Gw. (1). (1) Cass., 5 okt. 1998, AR S.98.0032.N, nr 429; 30 juni 1997, AR 
S.96.0172.N, nr 310; 20 jan. 1994, AR C.93.0266.F, nr 39 en 5 dec. 1957, AC, 1958, 206. Vgl. in die 
precedenten, i.p.v. het gebruik van de precisering "aan de zaak vreemd (vonnis)", het gebruik van de 
uitdrukkingen "in een andere zaak (gewezen vonnis)" (1957), "in een andere zaak (gewezen vonnis), waarin 
eiser geen partij was (1997 en 1994), "in een andere zaak (gewezen arresten) waarvan niet vaststaat dat eiser 
er partij was" (1998). De bewoordingen van dit arrest lijken wel alle gevallen te dekken die, in de praktijk, 
problemen opleveren. Met uitzondering evenwel voor het geval het vonnis waarnaar de bestreden beslissing 
verwijst, in een andere zaak tussen dezelfde partijen is gewezen en tussen die partijen, over een geschil, gezag 
van gewijsde heeft (in die zin J. en L. BORRE, La cassation en matière civile, uitg. 2003, nr 77.65, p. 372)

Algemeen - Redenen van een ander vonnis dat niets met de zaak te maken heeft - Verwijzing

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

De tegenstrijdigheid die krachtens artikel  149 Gw. aanleiding geeft tot cassatie, is die welke bestaat hetzij 
tussen de redenen, hetzij tussen de redenen en het dictum van een zelfde beslissing, en niet de 
tegenstrijdigheid die zou kunnen bestaan tussen twee tussenarresten die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn 
gewezen (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1986, AR 5114, nr 117.

Algemeen - Strafzaken - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

13 februari 2004C.03.0203.F AC nr. 84

De rechter die de redenen niet vermeldt waarom hij zich bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie aansluit, 
kent die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte toe en schendt derhalve artikel 6 Ger. W. 
(1). (1) Zie Cass., 20 sept. 1999, AR S.98.0056.F, nr 471.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing gegrond op de rechtspraak van 
het Hof

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2004C.01.0180.N AC nr. 5

De veroordeling in de kosten is een rechtsgevolg van de veroordeling ten gronde en moet niet bijzonder 
gemotiveerd worden tenzij de partijen of een van hen dienaangaande een conclusie hebben genomen (1). (1) 
Cass., 11 mei 1989, AR 8442, nr 518.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Veroordeling in de kosten - Onderscheid

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 december 2003S.03.0047.F AC nr. 664
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De rechters worden vermoed ambtshalve te hebben beslist over de excepties die de openbare orde raken en 
die de partijen voor hen niet hebben opgeworpen (1). (1) Cass., 4 dec. 1987, AR F.1361.N, nr 211.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Openbare orde - Excepties van openbare orde - Geen middel betreffende die excepties - 
Vermoeden dat de rechter over dat punt uitspraak heeft gedaan - Impliciete beslissing - Motivering

5 november 2003P.03.0900.F AC nr. 557

De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen redenen, neemt de 
mogelijke nietigheid ervan niet over (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1988, AR 5742, nr 191; 22 mei 1998, AR 
C.97.0109.F, nr 265; 7 mei 1999, AR D.98.0044.N, nr 271; 15 jan. 2003, AR P.02.1296.F, nr ...

Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Beslissing in hoger beroep - Eigen redenen

14 oktober 2003P.03.0518.N AC nr. 496

Wanneer de rechter, na zijn beslissing met redenen te hebben omkleed, enkel melding maakt van de 
rechtspraak van het Hof, doet hij geen uitspraak krachtens die rechtspraak en verleent hij daaraan niet het 
kenmerk van een als regel geldende beschikking (1). (1) Cass., 27 sept. 2000, AR P.00.0287.F, nr 495.

Algemeen - Melding van de rechtspraak van het Hof - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

9 mei 2003C.01.0029.N AC nr. 289

De rechter die in een redengeving van zijn beslissing verwijst naar de stelling van een partij dient niet aan te 
duiden of deze stelling mondeling is voorgedragen dan wel of zij blijkt uit een schriftelijke conclusie en 
desgevallend uit welke conclusie; de afwezigheid van een dergelijke verwijzing heeft niet tot gevolg dat de 
motivering onduidelijk of onregelmatig is.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Partij - Stelling - Verwijzing door de rechter - Verplichting - Afwezigheid - Gevolg - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

15 januari 2003P.02.1296.F AC nr. 30

Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen omdat ze het door 
nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1987, AR 5216, nr 386, en 
de noot R.D.; 24 dec. 1993, AR 8059, nr 549; 20 sept. 1995, AR P.95.1029.F, nr 392; 23 mei 1997, AR 
D.95.0024.N, nr 237; 22 mei 1998, AR C.97.0109.F, nr 265; 3 april 2001, AR P.00.1595.N, nr 197; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 2de uitg., 1999, blz. 885 en 886, nrs 2095 en 2096; J. LECLERCQ, v° "Appel 
en matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, blz. 162, nr 866.

Algemeen - Strafzaken - Hoger beroep - Beslissing - Eigen redenen - Beroepen vonnis aangetast door nietigheid

13 januari 2003S.01.0179.F AC nr. 28

Niet regelmatig met redenen omkleed is het bestreden arrest dat het Hof van Cassatie niet in staat stelt na te 
gaan of het arbeidshof artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het beschikkingsbeginsel is 
neergelegd, in acht genomen heeft (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 1995, AR C.94.0122.F, nr 99; 7 dec. 2001, volt. 
terechtz., AR C.99.0442.F, nr...., met concl. proc-gen. du Jardin; J.F. LECLERCQ, "Le moyen de cassation en 
matière sociale", Liber Amicorum Lucien SIMONT, Brussel, Bruylant 2002, nr 3, pp. 144 en 145, en de aldaar 
vermelde verwijzingen.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Toetsing van de wettigheid - Begrip - Beschikkingsbeginsel

- Art. 149 Grondwet 1994

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

Art. 149 Gw. houdt geen verband met de waarde van de redenen van de vonnissen en arresten (1). (1) Zie 
Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288; 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. ...

Algemeen - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Waarde van de redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

21 oktober 2002S.99.0090.F AC nr. 554

Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen redenen van de bestreden beslissing waartussen er volgens 
het middel een tegenstrijdigheid bestaat maar die ten overvloede gegeven zijn.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid - Ten overvloede gegeven redenen - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid
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- Art. 149 Grondwet 1994

30 september 2002S.02.0020.N AC nr. 489

De rechter dient bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, niet alle feitelijke gegevens te 
vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

11 juni 2002P.02.0311.N AC nr. 351

De beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionnaire macht neemt, dienen niet gemotiveerd te 
worden (1). (1) Zie cass., 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr 90.

Algemeen - Strafzaken - Hof van assisen - Discretionaire macht van de voorzitter - Uitoefening - Motivering

- Art. 268 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. 
P.98.0074.F, nr. 66.

Algemeen - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Artikel 149, Gw. (1994) - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

15 februari 2002C.00.0345.F AC nr. 109

Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer die voor verschillende uitleggingen vatbaar zijn 
en de beslissing, in één of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit in ten minste één of meer overige 
uitleggingen niet het geval is (1). (1) Cass., 27 juni 1997, A.R. C.94.0112.N, nr. 306.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

14 februari 2002C.00.0309.N AC nr. 107

Door het enkele feit de redenen die in de beroepen beslissing voorkomen te vermelden en zelf die redenen te 
beoordelen op hun waarde neemt de appèlrechter de aangevoerde nietigheid van die beslissing niet over (1). 
(1) Zie cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr 271 (tuchtzaak) en 3 april 2001, A.R. P.00.1595.N, nr ... 
(strafzaak).

Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Appèlrechter - Verwijzing naar de redenen van de eerste rechter - Beoordeling

Door het enkele feit redenen die in een andere beslissing voorkomen te vermelden en zelf die redenen te 
beoordelen op hun waarde neemt de rechter geen oordeel over maar beslist hij zelfstandig over een 
betwisting (1). (1) Zie cass., 6 okt. 1997, A.R. S.97.0007.N, nr 390 (sociale zaak).

Algemeen - Redenen van een andere beslissing - Beoordeling

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de door een partij 
gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond bestaat tot heropening van het 
debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, 
nr. 45 ; 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668 ; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91 .

Algemeen - Strafzaken - Heropening van het debat

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

7 december 2001C.99.0442.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, Cass., volt. zitting, 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, AC 2001, nr ...

Algemeen - Redenen waardoor het Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen - Schending van artikel 149 Gw.
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Het middel, dat de bestreden beslissing verwijt niet de feitelijke vaststellingen te bevatten op grond waarvan 
het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, kan uitoefenen, voert geen andere onwettigheid aan 
dan de schending van artikel  149 Gw. (1). (1) Zie de verwijzingen naar de rechtspraak van het Hof en naar de 
rechtsleer in concl. O.M. dat van oordeel was dat een beslissing, waarvan de redenen het Hof niet in staat 
stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen,  niet voldoet aan de motiveringsverplichting. Een 
cassatiemiddel dat die grief oppert, behoeft enkel de schending van artikel  149 Gw. aan te voeren.

Algemeen - Redenen waardoor het Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen - Schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

7 december 2001C.99.0506.F AC nr. ...

Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond wanneer zij voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, 
in één of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit in ten minste één van de in aanmerking genomen 
uitleggingen niet het geval is (1). (1) Cass., 27 juni 1997, A.R. C.94.0112.N, nr. 306.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Dubbelzinnige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

26 oktober 2001C.00.0212.F AC nr. ...

Het Hof kan het hem opgedragen wettigheidstoezicht niet uitoefenen wanneer de redactie van de beslissing zo 
slordig is dat de motivering erdoor onbegrijpelijk wordt (1). (1) Cass., 19 okt. 2000, AR. C.00.0164.F, nr. 562, en 
noot van emeritus afdelingsvoorzitter A. Meeus in R.C.J.B., 2001, pp. 12 e.v.; cass. 30 okt. 1990, AR. 4947, nr. 
118.

Algemeen - Motiveringsplicht - Toezicht op de wettigheid - Vonnis - Slordige redactie - Onbegrijpelijke motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. legt de rechter een formele motiveringsplicht op; zelfs een niet passende motivering vervult de in 
dat artikel van de Gw. vermelde vormvereiste (1). (1) Zie Cass., 2 feb. 1999, A.R. P.98.1366.N, nr. 581 ; 2 mei 
2001, A.R. P.01.0175.F, nr....

Algemeen - Motiveringsplicht - Vormvereiste

- Art. 149 Grondwet 1994

8 oktober 2001S.00.0008.F AC nr. ...

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 8 okt. 2001, AR. S.00.0008.F, AC, 2001, nr. ...

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 8 okt. 2001, AR. S.00.0008.F, AC, 2001, nr. ...

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht - Verwijzing naar het advies 
van het O.M.

Door alleen te verwijzen naar het advies van het O.M. zonder opgave van de gronden ervan, komt de rechter 
de hem bij artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet (1994) opgelegde motiveringsplicht niet na (1). (1) Zie 
concl. O.M.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht - Verwijzing naar het advies 
van het O.M.

- Art. 149 Grondwet 1994

Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn overtuiging hebben gebracht (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

21 mei 2001S.00.0146.N AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing op vroegere arresten grondt zonder de redenen te vermelden waarom hij zich 
ernaar schikt, geeft aan die arresten een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt artikel  6, 
Ger.W. (1). (1) Zie cass. 24 juni 1998, A.R. nr P.98.0359.F, nr 337; 20 sept. 1999 A.R. S.98.0056.F, nr 471.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking
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- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

2 mei 2001P.01.0175.F AC nr. ...

Het middel dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de bestreden beslissing ofwel de pertinentie 
of ontoereikendheid van een reden maar niet op het gebrek aan motivering, houdt geen verband met artikel  
149 Gw. en faalt bijgevolg naar recht.

Algemeen - Pertinentie of ontoereikendheid - Cassatiemiddel

- Art. 149 Grondwet 1994

Aangezien de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden een vormvereiste is (1), is 
een vonnis of arrest met redenen omkleed wanneer de rechter duidelijk en ondubbelzinnig de redenen 
opgeeft, ook al zijn die onjuist of onwettig, op grond waarvan hij een dergelijke uitspraak heeft gedaan. (1) 
Cass., 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365 .

Algemeen - Motiveringsverplichting - Vormvereiste

- Art. 149 Grondwet 1994

3 april 2001P.99.1087.N AC nr. ...

Het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet worden uitgelegd aan de hand van zijn redengeving 
(1). (1) Cass., 15 dec. 1986, AR nr. 7626, nr. 232.

Algemeen - Strafzaken - Beschikkend gedeelte - Uitlegging

3 april 2001P.00.1595.N AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter bijtreden, 
geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge 
onregelmatige samenstelling van de zetel over (1). (1) zie R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, nrs. 2095 en 2096 en de aldaar vermelde rechtspraak.

Algemeen - Strafzaken - Appelrechters - Eigen redenen - Nietigheid van het beroepen vonnis

1 maart 2001C.00.0155.F AC nr. ...

Tegenstrijdigheid in de redengeving kan niet worden afgeleid uit tegenstrijdigheid tussen de redengeving van 
twee arresten die achtereenvolgens in dezelfde zaak zijn gewezen(1). (1)  Cass., 30 maart 1987, A.R. 5558, nr. 
453.

Algemeen - Redengeving en gebrek aan redengeving - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

19 oktober 2000C.00.0164.F AC nr. ...

Ook al is de verplichting om de vonnissen met redenen te omkleden een vormvereiste dat geen verband houdt 
met de inhoud van de motivering, toch moet de motivering het Hof in staat stellen het aan het Hof 
opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen (1). (1) Zie cass., 23 juni 1997, AR. S.96.0140.F, nr. 295; 20 feb. 
1995, AR. C.94.0122.F, nr. 99; rede "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de 
akten", door F. Dumon, toen eerste adv-gen., uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 
september 1978, AC, 1978-79, nrs. 2 en 5; noot P.L. onder cass., 11 dec. 1930, Pas., 1931, I, p. 11. 
Andersluidende concl. (1) Het O.M. sloot zich aan bij het antwoord van het Hof op het middel van niet-
ontvankelijkheid, maar overwoog dat het bestreden vonnis te dezen regelmatig met redenen was omkleed, 
daar de rechter op grond van de in de beslissing vermelde gegevens kon beslissen dat het door het vonnis 
vastgestelde bedrag van het onderhoudsgeld het derde van de inkomsten van eiser niet te boven ging.

Algemeen - Motiveringsplicht - Toezicht op de wettigheid - Beginsel

- Art. 149 Grondwet 1994

27 september 2000P.00.0287.F AC nr. ...

Een arrest dat tot staving van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in de rechtspraak, geeft aan dat 
precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte (1). (1) Cass., 2 april 1998, A.R. C.95.0017.N, nr 
189; zie Cass., 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, nr 471.

Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek
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29 juni 2000C.98.0512.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die niet antwoordt op een nauwkeurig en omstandig 
verweer waarin verfieerbare objectieve gegevens worden aangevoerd (1). (1) Cass. 24 jan. 1994, A.R. 
S.93.0101.N, nr 45.

Algemeen - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Nauwkeurig en omstandig 
verweer - Gebrek aan antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

14 juni 2000P.00.0513.F AC nr. ...

De bij artikel  4, § 4, vierde lid, van de W. 5 maart 1998 voorgeschreven motiveringsverplichting is, net als die 
voorgeschreven bij artikel  149 Gw., een vormvereiste (1). (1) Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.99.1552.N, nr. 693.

Algemeen - Strafzaken - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Motiveringsverplichting - Vormvereiste

- Art. 4, § 4, vierde lid Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Het arrest is tegenstrijdig, wanneer het beslist, enerzijds, dat de burgerlijke partijen, op grond van de 
telastleggingen valsheid en gebruik van valse stukken, zoals zij zijn gepleegd in de jaarrekening van een 
verzekeringsonderneming, geen vergoeding kunnen vorderen voor de schade die zij beweren geleden te 
hebben wegens de steun die voornoemde onderneming aan een verwante onderneming heeft verleend, en, 
anderzijds, dat de schade die zij door die telastleggingen hebben geleden, m.n. hierin bestaat dat de 
dividenden van de aandeelhouders werden ondergewaardeerd en de participatie in de winst van de 
levensverzekerden kunstmatig werd verminderd, terwijl uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat die 
onderwaardering van de dividenden en die kunstmatige vermindering van de winstparticipatie alleen kan 
volgen uit de vermindering van de resultaten t.g.v. die steun.

Algemeen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdige motieven - Begrip - Toegelaten 
verzekeringsonderneming - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse stukken - Kosten van de onderneming - Schade

- Art. 149 Grondwet 1994

29 maart 2000P.99.1857.F AC nr. ...

In strafzaken is een geschrift van een partij of van zijn raadsman, dat niet tijdens het debat ter rechtszitting aan 
de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden, geen geschreven conclusie waarop de rechter 
behoeft te antwoorden.

Algemeen - Strafzaken - Conclusie

De strafrechter hoeft niet te antwoorden op argumenten die niet zijn opgenomen in een op de rechtszitting, 
tijdens het debat genomen schriftelijke conclusie of in een tijdens het debat mondeling genomen en 
regelmatig vastgestelde conclusie.

Algemeen - Strafzaken - Argumenten die niet in een conclusie zijn aangevoerd

- Art. 149 Grondwet 1994

6 december 1999S.98.0151.F AC nr. ...

De verplichting vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een vormvereiste.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Motiveringsplicht - Vormvereiste

- Art. 149 Grondwet 1994

4 oktober 1999C.98.0384.F AC nr. ...

Het vonnis van de rechtbank van koophandel dat in hoger beroep uitspraak doet over een vonnis van de 
vrederechter, is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het vonnis in hoger beroep in het ongewisse 
laat of het om een geschil tussen kooplieden gaat.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Toetsing van de wettigheid - Bevoegdheid - 
Volstrekte bevoegdheid - Vonnis van een vrederechter - Appèlrechter - Bepaling - Partijen - Kooplieden - Geen vaststelling

- Art. 149 Grondwet 1994

4 oktober 1999F.98.0098.F AC nr. ...
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Het ontbreken in een rechterlijke beslissing van enige considerans die in verband kan worden gebracht met de 
in de conclusie van een partij vervatte grief, maakt in se geen gebrek aan redengeving uit.

Algemeen - Gebrek aan motivering - Begrip - Conclusie - Grief - Beslissing van de rechter - Verband - Geen verband

- Art. 149 Grondwet 1994

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

De marginale toetsing van de strafmotivering, waartoe het Hof gehouden is, betekent niet dat het zich in de 
plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de 
strafmaat.

Algemeen - Strafzaken - Straf en strafmaat - Motiveringsplicht - Hof van Cassatie - Toetsing van het Hof - Marginale 
toetsing - Grens

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

20 september 1999S.98.0056.F AC nr. ...

De feitenrechter die zijn beslissing op de rechtspraak grondt zonder de redenen te vermelden waarom hij zich 
ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt artikel  6 
Ger.W.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Op de rechtspraak gegronde beslissing

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

14 mei 1999C.95.0456.N AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing grondt op een wetsbepaling volgens de eigen ontleding die hij ervan geeft en 
waarbij hij aangeeft dat die aansluit bij de leer van de meeste commentatoren, geeft aan die rechtsleer geen 
algemene en als regel geldende draagwijdte.

Algemeen - Beslissing gegrond op de rechtsleer

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

7 mei 1999D.98.0044.N AC nr. ...

De beslissing die de beroepen beslissing op eigen gronden bevestigt neemt aldus de eventuele nietigheid 
ervan niet over.

Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Bevestiging - Eigen gronden

19 april 1999S.97.0140.F AC nr. ...

Een tegenstrijdigheid in de motivering waarvan het onderzoek noopt tot toetsing van de toepassing van 
wettelijke bepalingen, komt niet neer op een gebrek aan motivering en is dus geen schending van artikel   149 
gecoörd. Gw (1994).

Algemeen - Begrip en aard van een reden - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, te beslissen dat het college van burgemeester en schepenen een 
beraadslagend orgaan is, waarvan de leden, in de regel, elk afzonderlijk geen enkele beslissingsbevoegdheid 
hebben, en, anderzijds, vast te stellen dat de beslissing van dat college eenstemmig is genomen door al zijn 
leden, zodat, in voorkomend geval, ieder persoonlijk kan worden aangesproken.~

Algemeen - Tegenstrijdige redenen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - 
Eenstemmigheid - Fout - Persoonlijke daad

- Art. 149 Grondwet 1994

23 februari 1999P.97.0049.N AC nr. ...

De vermelding van de wetsbepaling die een straf voor het bewezen verklaarde feit bepaalt is een 
vormvereiste, zodat een vergissing van de rechter bij de aanduiding van dergelijke bepaling niet tot cassatie 
kan leiden wanneer de uitgesproken straf voorkomt in de toepasselijke wetsbepaling.~

Algemeen - Strafzaken - Vermelding van wetsbepaling die straf bepaalt - Vergissing

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering
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17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een arrest niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, kan niet worden 
afgeleid dat de bij de Gw.  en de internationale verdragen gewaarborgde fundamentele vrijheden of het recht 
op een effectief rechtsmiddel voor een nationale rechter is miskend.

Algemeen - Miskenning van de fundamentele vrijheden en van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleed

13 januari 1999P.98.1062.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van het vonnisgerecht niet regelmatig met redenen omkleed 
zou zijn, kan geen schending van artikel  6 E.V.R.M. worden afgeleid.~

Algemeen - Strafzaken - Vonnisgerecht - Beslissing - Motivering - Recht op een eerlijk proces

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

5 oktober 1998S.98.0032.N AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat zich ertoe beperkt de redengeving van in andere zaken 
gewezen arresten waarvan niet vaststaat dat eiser er partij was, over te nemen zonder haar weer te geven.

Algemeen - Verwijzing naar de motivering van een in een andere zaak gewezen arrest

- Art. 149 Grondwet 1994

24 juni 1998P.98.0359.F AC nr. ...

De rechter die zijn beslissing niet op zijn eigen overtuiging grondt, maar uitsluitend op een vroeger vonnis, 
waaraan hij zo het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking toekent, omkleedt zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen en verantwoordt ze niet regelmatig naar recht.

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

17 december 1997P.97.1119.F AC nr. ...

Het hof van beroep dat zijn beslissing uitsluitend grondt op een vroeger arrest van zijn rechtscollege, verleent 
aan dat arrest het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van beroep - Vroeger arrest

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

8 december 1997S.96.0168.F AC nr. ...

Als het arrest van het arbeidshof waarin wordt vermeld dat dit hof uit de uitvoeringsmodaliteiten van de 
overeenkomst tussen de partijen meent te mogen besluiten dat de contractuele betrekkingen onder de 
toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn blijven vallen, zonder aan te geven op welke gegevens het 
steunt, kan het Hof van Cassatie de wettigheid niet nagaan van de beslissing dat de partijen door een 
arbeidsovereenkomst waren verbonden; dat arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Toetsing van de wettigheid - 
Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding

- Art. 149 Grondwet 1994

25 november 1997P.95.1350.N AC nr. ...

Wanneer uit de beslissing van de appelrechters niet kan worden afgeleid of ze een van de vervolging 
onderscheiden feit weerhouden, in welk geval ze de beklaagde veroordelen wegens een bij hen niet aanhangig 
feit, dan wel of dit feit hetzelfde is, in welk geval ze de beklaagde voor hetzelfde feit tegelijkertijd vrijspreken 
en veroordelen, is hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleed.

Algemeen - Strafvordering - Hoger beroep - Motivering - Saisine - Onderscheiden feit - Zelfde feit - Vrijspraak - 
Veroordeling - Onduidelijkheid - Tegenstrijdigheid - Regelmatigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

12 november 1997P.97.0761.F AC nr. ...
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Tegenstrijdig en bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest waarbij, enerzijds, de beklaagde 
met toepassing van artikel  400 Sw. op de strafvordering veroordeeld wordt uit hoofde van het opzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid tot gevolg hebben gehad, en, anderzijds, op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, een geneesheer-deskundige aangewezen en met een opdracht belast wordt, waardoor de 
mogelijkheid openblijft dat de slagen of verwondingen geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
hebben gehad.

Algemeen - Strafzaken - Dictum op de strafvordering - Dictum op de burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdigheden

10 november 1997S.97.0050.F AC nr. ...

De tegenstrijdigheid, waarvan het onderzoek niet noopt tot toetsing aan wettelijke bepalingen, tussen de 
redenen en het dictum van een arrest levert een schending op van artikel   149 Gw.  (1994).~

Algemeen - Burgerlijke zaken - Redenen - Dictum - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Ook al kunnen de in een cassatiemiddel bekritiseerde redenen van een arrest van de feitenrechter, ongeacht 
de plaats waar ze in de tekst van het arrest staan en ongeacht de vorm waarin ze worden uitgedrukt, 
beschouwd worden als dicta, in zoverre zij de beslissing van de appèlrechter over een betwist punt bevatten, 
toch kunnen zij ook, naargelang van de context van het arrest, ten grondslag liggen aan de beslissing van die 
rechter om het hem voorgelegde vonnis al dan niet te bevestigen.~

Algemeen - Burgerlijke zaken

- Art. 149 Grondwet 1994

7 november 1997C.96.0408.F AC nr. ...

Een tegenstrijdigheid in de motivering waarvan het onderzoek noopt tot toetsing aan wettelijke bepalingen, 
komt niet neer op een gebrek aan redenen en is dus geen schending van artikel  149 Gw.

Algemeen - Begrip en aard van een reden - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

5 november 1997P.97.0085.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. heeft betrekking op de motivering van de beslissingen van de vonnisgerechten van de 
gerechtelijke orde en is niet toepasselijk op de dagvaardingen, noch op de vorderingen van het O.M.

Algemeen - Motiveringsverplichting - Dagvaarding - Vordering van het openbaar ministerie - Toepassingsgebied

- Art. 149 Grondwet 1994

20 oktober 1997C.96.0109.N AC nr. ...

Een beslissing van de strafrechter is tegenstrijdig, niet alleen wanneer de redenen van de beslissing op de 
strafvordering elkaar tegenspreken, maar ook wanneer deze redenen strijdig zijn met deze van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering.~

Algemeen - Strafzaken - Redenen aangaande de strafvordering - Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering - 
Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de burgerlijke rechter, die over een eis tot schadevergoeding 
oordeelt dat de beslissing van de strafrechter, die, enerzijds, onder verwijzing naar verschillende misdrijven 
afzonderlijke straffen uitsprak en aldus besliste dat het sturen in staat van alcoholintoxicatie geen oorzaak was 
van de schade voortvloeiend uit de onopzettelijke slagen en verwondingen, en, anderzijds, oordeelde dat de 
burgerlijke partij door plaats te nemen in de wagen van de beklaagde een bepaald risico had genomen en 
derhalve moest instaan voor een gedeelte van zijn schade, niet door tegenstrijdigheid is aangetast.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Redenen aangaande de strafvordering - Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering - 
Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

6 oktober 1997S.97.0007.N AC nr. ...
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De appelrechters die als besluit van de eigen redenen die zij aangeven, overwegen dat "de eerste rechter dan 
ook op goede feitelijke en juridische grondslag de vordering heeft afgewezen", nemen de redengeving van de 
eerste rechter niet over.~

Algemeen - Arrest - Besluitvorming van de eigen redenen - Verwijzing naar motivering van eerste rechter

- Art. 149 Burgerlijk Wetboek

30 september 1997P.96.0489.N AC nr. ...

Niet tegenstrijdig is de beslissing die de beklaagde, in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder van 
twee onderscheiden vennootschappen, schuldig verklaart aan bedrieglijke, respectievelijk eenvoudige 
bankbreuk en in het dictum van de beslissing beklaagde vervolgens enkel eenvoudig bankroetier verklaart, wat 
een overtollige vermelding uitmaakt.

Algemeen - Strafzaken - Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk - Schuldigverklaring aan beide misdrijven - Beklaagde enkel 
eenvoudig bankroetier verklaard - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

17 september 1997P.97.0480.F AC nr. ...

Het Hof kan onmogelijk de wettelijkheid toetsen van de beslissing om aan de getroffene van een 
arbeidsongeval een bij kapitalisatie berekende vergoeding toe te kennen voor zijn toekomstige materiële 
schade, en derhalve is het arrest, waarin de grondslagen niet worden aangegeven die het hof van beroep in 
aanmerking heeft genomen voor de kapitalisatie en waarin evenmin wordt aangegeven in hoeverre het 
rekening heeft gehouden met een hogere dan de door de gerechtsdeskundige in aanmerking genomen 
economische weerslag, niet regelmatig met redenen omkleed.

Algemeen - Burgerlijke zaken - Toetsing van de wettigheid - Begrip - Toekomstige materiële schade

- Art. 149 Grondwet 1994

30 juni 1997S.96.0172.N AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het vonnis dat zich ertoe beperkt de redengeving van een in een 
andere zaak gewezen vonnis, waarin eiser geen partij was, over te nemen zonder haar weer te geven.~

Algemeen - Verwijzing naar de motivering van een in een andere zaak gewezen vonnis

- Art. 149 Grondwet 1994

27 juni 1997C.94.0112.N AC nr. ...

Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer ze voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, 
in één of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit in ten minste één van de in aanmerking genomen 
uitleggingen niet het geval is.~

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Dubbelzinnige redenen

- Artt. 97 -oud- en 149 Grondwet 1994

23 juni 1997S.96.0140.F AC nr. ...

Het arrest dat oordeelt dat uit de gegevens eigen aan de zaak blijkt dat twee werknemers zelfstandigen waren, 
maar enkel die gegevens vermeldt welke het als veelbetekenend bestempelt en die het bestaan van een 
gezagsverhouding niet uitsluiten, stelt het Hof van cassatie niet in staat de wettigheid na te gaan van de 
beslissing dat de verwerende onderneming, in feite, haar gezag niet kon uitoefenen over de handelingen van 
die beide werknemers en dat zij derhalve geen werknemers waren; dat arrest is derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Wettigheidstoetsing - Arbeidsovereenkomst - 
Gezagsverhouding

- Art. 149 Grondwet 1994

17 februari 1997S.96.0081.F AC nr. ...

De feitenrechter die tot staving van zijn beslissing vaste rechtspraak aanvoert, verleent aldus aan die 
rechtspraak niet het karakter van algemene en als regel geldende beschikking, wanneer hij de redenen 
aangeeft waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Rechtspraak - Feitenrechter - Beslissing die 
die rechtspraak aanvoert - Eigen overtuiging
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- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op verscheidene wijzen kunnen 
worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of meer van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar 
volgens een of meer andere niet.~

Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

30 september 1996S.95.0099.F AC nr. ...

De feitenrechter die tot staving van zijn beslissing een arrest van het Hof van Cassatie aanvoert, kent aan dat 
arrest, met schending van artikel  6, Ger.W., niet het karakter toe van een algemene en als regel geldende 
beschikking, wanneer uit de redenen van het aangenomen vonnis blijkt dat hij zich uit eigen overtuiging bij de 
rechtsleer van dat arrest aansluit.~

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van Cassatie - Arrest - Rechtsleer van 
dat arrest - Feitenrechter - Beslissing die dat arrest aanvoert - Eigen overtuiging

- Artt. 6 , 1110 en 1120 Gerechtelijk Wetboek

3 mei 1996C.95.0016.F AC nr. ...

Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op verscheidene wijzen kunnen 
worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of meer van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar 
volgens een of meer andere niet;  zulks is het geval wanneer het hof van beroep in het ongewisse heeft 
gelaten of het de partijen hoofdelijk heeft veroordeeld op grond van een zakelijke vordering of op grond van 
contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~

Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

27 maart 1996P.95.1105.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de beslissing waarbij op de strafvordering een veroordeling 
wordt uitgesproken, de bestanddelen van het misdrijf en de desbetreffende wetsbepalingen vermelden.~

Algemeen - Strafzaken - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

13 december 1995P.95.1236.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat, bij de uitspraak na correctionalisering door de 
raadkamer, enerzijds, de in de dagvaarding bedoelde telastlegging van zware diefstal gepleegd door middel 
van geweld of bedreiging, met een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid tot gevolg, bewezen 
verklaart, anderzijds, de keuze van de straf verantwoordt door de omstandigheid dat het slachtoffer ten 
gevolge van de geweldpleging een blijvende ongeschiktheid en een zware verminking heeft opgelopen, maar 
aldus in het ongewisse laat of de appelrechters beslissen dat het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer 
geen andere gevolgen heeft gehad dan een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid dan wel of dat 
geweld of die bedreiging bovendien een zware verminking ten gevolge heeft gehad, in welk geval verwijzing 
naar de correctionele rechtbank wegens verzachtende omstandigheden uitgesloten is.

Algemeen - Toetsing van de wettigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

28 november 1995P.93.1530.N AC nr. ...

Hoewel de strafrechter die een beklaagde wegens een misdrijf veroordeelt, het bestaan van alle bestanddelen 
van dat misdrijf dient vast te stellen, bepalen noch artikel  195 Sv. noch enige andere wetsbepaling in welke 
bewoordingen hij deze vaststelling moet doen en hoeft hij de wetsbepalingen die hij toepast niet woordelijk 
over te nemen, voor zover het toezicht van het Hof op de wettelijkheid van de veroordeling mogelijk is.~

Algemeen - Bestanddelen van het misdrijf - Vaststelling door de rechter - Strafzaken

20 februari 1995C.94.0122.F AC nr. ...
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Als het vonnis een beslissing wijst zonder uitspraak te doen over het bedrag van de hoofdsom en de interest 
van de schuld van verweerder, kan het Hof de wettigheid niet nagaan van de beslissing waarbij aan 
verweerder uitstel van betaling wordt verleend; het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed.~

Algemeen - Toetsing van de wettigheid - Uitstel van betaling - Burgerlijke zaken - Begrip

- Art. 149 Grondwet 1994

10 februari 1995F.93.0117.N AC nr. ...

Er kan slechts tegenstrijdigheid bestaan tussen redenen, welke in de bestreden beslissing worden aangehaald.
~

Algemeen - Tegenstrijdigheid in de redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

24 januari 1995P.92.7292.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. du JARDIN, bij Cass., 24 jan. 1995, A.R. P.92.7292.N, AC 1995, n°...~

Algemeen - Toetsing van het Hof - Marginale toetsing - Straf en strafmaat - Bijzondere motiveringsplicht - Hof van Cassatie

De marginale toetsing waartoe het Hof gehouden is betekent niet dat het zich in de plaats vermag te stellen 
van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.~

Algemeen - Toetsing van het Hof - Marginale toetsing - Straf en strafmaat - Bijzondere motiveringsplicht - Hof van Cassatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

19 januari 1995C.94.0198.F AC nr. ...

Een tegenstrijdigheid in de motivering waarvan het onderzoek noopt tot toetsing aan wettelijke bepalingen, 
komt niet neer op een gebrek aan redenen en is dus geen schending van artikel  97 (oud) Gw.~

Algemeen - Begrip en aard van een reden - Tegenstrijdige redenen - Burgerlijke zaken

25 mei 1994P.94.0068.F AC nr. ...

Met een gebrek aan motivering staat niet gelijk de in een grief aangevoerde onwettigheid die geen verband 
houdt met het vormvereiste van artikel  149 (oud artikel  97) Gw.~

Algemeen - Begrip en aard van een reden - Tegenstrijdige redenen - Strafzaken

ALLERLEI

12 februari 2003P.02.1530.F AC nr. 102

De correctionele rechtbank, die in hoger beroep niet alleen het verval van het recht tot sturen met redenen 
omkleedt, maar ook de andere straffen die hij uitspreekt en die hij boven een werkstraf verkiest, motiveert 
regelmatig zijn beslissing om die werkstraf niet uit te spreken.

Allerlei - Werkstraf - Weigering - Redengeving - Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Veroordeling 
tot een andere straf - Verval van het recht tot sturen

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

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

Allerlei - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van stukken - Onaantastbare 
beoordeling door de bodemrechter

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...
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In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of raadzaamheid van de 
heropening van het debat en is hij niet verplicht zijn beslissing om het debat niet te heropenen met redenen te 
omkleden (1). (1) Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.1194.N, nr. 496; zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 
45.

Allerlei - Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

20 maart 2000S.99.0142.N AC nr. ...

Het arrest dat oordeelt dat de aanvraag van de brugpensioenregeling na de kennisgeving van het ontslag kan 
ingegeven zijn uit de bekommernis om tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen 
genieten van een financieel aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover en in de mate dat verweerder er niet 
zou in slagen een nieuwe betrekking te vinden, houdt geen tegenstrijdigheid als motiveringsgebrek in wanneer 
de rechter eensdeels beslist dat de handelsvertegenwoordiger, nadat het ontslag werd ter kennis gebracht, 
opteerde voor een brugpensioenregeling welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige 
beroepsactiviteit, anderdeels, dat de werkgever niet bewijst dat de handelsvertegenwoordiger na de 
kennisgeving van het ontslag niet naar ander werk heeft gezocht en nooit het verlangen heeft geuit nog actief 
te zijn op de arbeidsmarkt.

Allerlei - Tegenstrijdige beslissingen - Motiveringsgebrek

15 september 1999P.99.1151.F AC nr. ...

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet haar beslissingen regelmatig met redenen 
omkleden.

Allerlei - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Verplichting beslissing met redenen te omkleden

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

21 april 1998P.96.0789.N AC nr. ...

Zo de appelrechters de vervallenverklaring van het recht een motorrijtuig te besturen naar recht afdoende 
motiveren, doch nalaten te motiveren waarom zij het herstel van dit recht afhankelijk stellen van het slagen 
van het medisch en psychologisch onderzoek, is hun beslissing ter zake niet naar recht verantwoord, waarbij 
de uit te spreken vernietiging van deze beslissing echter beperkt dient te worden tot deze opgelegde 
voorwaarde, zonder dat deze nietigheid zich uitstrekt tot de beslissing betreffende de opgelegde straffen met 
inbegrip van de vervallenverklaring.~

Allerlei - Bijzondere motiveringsplicht - Verval van het recht tot sturen - Afdoende motivering - Examens - Ontoereikende 
motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 38, § 1, 3°, en § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

18 maart 1998P.98.0221.F AC nr. ...

De bijzondere verplichting die de rechter heeft om de redenen te vermelden waarom hij een straf kiest tussen 
die welke hij conform de wet kan opleggen, geldt maar voor de straffen die hij verkiest uit te spreken en niet 
voor die welke hij niet oplegt.~

Allerlei - Straf - Motivering van de straffen - Niet opgelegde bijkomende en facultatieve straffen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

14 november 1995P.94.1194.N AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of raadzaamheid van een 
verzoek tot heropening der debatten en hij is niet verplicht zijn beslissing de debatten niet te heropenen met 
redenen te omkleden.~

Allerlei - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Verzoek tot heropening der debatten - Strafzaken

13 juni 1995P.95.0628.N AC nr. ...

De commissie tot bescherming van de maatschappij treedt op als eigenlijk gerecht wanneer zij uitspraak doet 
over het verzoek tot invrijheidstelling en zij is verplicht haar beslissing desbetreffend regelmatig met redenen 
te omkleden.~

P. 2197/30476-9-2016



Allerlei - Motiveringsverplichting - Verzoek tot invrijheidstelling - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - 
Beslissing

- Art. 18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 149 Grondwet 1994

GEEN CONCLUSIE

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet alle feitelijke elementen vermelden 
waarop hij zijn beslissing steunt.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering van de beslissing - 
Feitelijke elementen

- Art. 149 Grondwet 1994

De rechter mag een gedraging van voor de inwerkingtreding van de strafwet in aanmerking nemen om het 
bestaan van het materiële of morele element van een misdrijf na de inwerkingtreding van die strafwet te 
beoordelen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Bewijs - In aanmerking te nemen 
elementen - Elementen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de strafwet - Toepassing

- Art. 2 Strafwetboek

28 oktober 2004C.03.0616.F AC nr. 516

Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die deze bepaling 
toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, onverminderd de 
verplichting voor de rechter om de conclusie te beantwoorden (1). (1) Cass., 6 maart 1997, AR C.96.0170.F, nr 
129. Het O.M. concludeerde ook tot verwerping maar het was van oordeel dat het enige middel feitelijke 
grondslag miste. Het wees op het volgende. Het bestreden arrest vermeldde dat eiseres "beweert op te treden 
op grond van een handelsactiviteit die regelmatig is en overeengekomen is in een 
samenwerkingsovereenkomst die als commercieel afgevaardigde gesloten is". Het bestreden arrest vermeldde 
dus niet dat eiseres beweert op te treden op grond van een vroegere handelsactiviteit. Volgens het O.M.  
volgde dus uit de voornoemde vermelding van het bestreden arrest dat, in tegenstelling tot hetgeen het 
middel aanvoerde,  het bestreden arrest vaststelde dat eiseres, bij het instellen van de rechtsvordering, de 
handelsactiviteit uitoefende die de oorzaak van haar rechtsvordering vormde.

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing waarin toepassing wordt 
gemaakt van een wettelijke bepaling - Geen vaststelling dat de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn

- Art. 149 Grondwet 1994

6 oktober 2004P.04.0919.F AC nr. 461

De voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel van uitstel moeten tezamen vervuld zijn, zodat, bij 
gebrek aan conclusie, de rechter zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, 
wanneer hij vaststelt dat één van de voormelde voorwaarden niet is nageleefd (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2001, 
AR P.01.0881.F, nr 520.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroordeling - Probatieuitstel - Herroeping

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

7 september 2004P.04.0465.N AC nr. 387

Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van schuldigverklaring aan overtredingen van de EG-
verordeningen 3820/85 en 3821/85 van 20 december 1985 met, naast de verwijzing naar de artikelen 1 en 2 
van de wet van 18 februari 1969, verwijzing naar de uitvoeringsbesluiten van 13 mei 1987 en 13 juli 1984, dit 
laatste gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 november 1987 (1). (1) Zie Cass., 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, nr 
339.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vereiste 
vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen - Overtredingen van de EG-verordeningen 3820/95 en 3821/85 van 20 

22 juni 2004P.04.0360.N AC nr. 346
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Zo de veroordeling voor een bepaald feit omschreven onder een bepaalde telastlegging en de vrijspraak voor 
dat feit onder een andere telastlegging zonder motivering tegenstrijdig is, is dit niet het geval wanneer de 
rechter oordeelt dat het feit slechts onder de telastlegging valt waaraan hij de beklaagde schuldig verklaart (1). 
(1) Zie Cass., 3 dec. 1991, AR 4814, nr 177; 17 nov. 1992, AR 6444, nr 735; 25 nov. 1997, AR P.95.1350.N, nr 
500; 15 feb. 2000, AR P.98.0270.N, nr 120, waar het Hof telkens beslist dat de strafrechter eenzelfde feit dat 
onder verschillende misdrijfomschrijvingen ten laste van een beklaagde is gelegd, niet tegelijk bewezen mag 
verklaren onder één strafrechtelijke kwalificatie en niet bewezen onder een andere kwalificatie: een dergelijke 
dubbele beslissing omtrent een zelfde feit is immers door tegenstrijdigheid aangetast en schendt artikel 149 
van de Grondwet. Het geannoteerde arrest bevestigt deze rechtspraak, maar nuanceert ze tegelijkertijd door 
te preciseren dat er niet langer sprake is van tegenstrijdigheid, wanneer de redengeving niet toelaat te 
twijfelen dat de beklaagde, ondanks de overbodige vrijspraak voor het feit zoals omschreven onder één 
kwalificatie, schuldig geacht wordt aan de feiten zoals omschreven onder de andere kwalificatie.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling voor een feit onder een 
bepaalde telastlegging - Vrijspraak voor hetzelfde feit onder een andere telastlegging - Tegenstrijdigheid - 
Motiveringsgebrek - Uitzondering

- Art. 149 Grondwet 1994

16 juni 2004P.04.0671.F AC nr. 332

De appèlrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat te bepalen van de 
straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld wegens verkrachting, verwijzen naar 
gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid, door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (1). (1) 
Zie Cass., 5 april 2000, AR P.00.0250.F, nr 228.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Recht van 
verdediging - Recht op stilzwijgen - Miskenning

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

25 mei 2004P.03.0622.N AC nr. 280

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden 
vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; die motiveringsverplichting is 
evenwel een vormvereiste, zodat de juiste aanwijzing van die wettelijke bepalingen niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie leidt wanneer de 
uitgesproken veroordeling wettelijk is (1). (1) Cass., 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, nr 268.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering in rechte - Beslissing op de 
strafvordering - Veroordeling - Aan te wijzen wettelijke bepalingen - Vergissing

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid van conclusies, 
oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van zowel de maatregel tot vrijheidsberoving 
als van de maatregel van verwijdering van het grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een 
vreemdeling overeenkomstig de wet zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele 
kennelijke dwaling in de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 2002, AR 
P.02.1404.F, nr ..., en 12 aug. 2003, AR P.03.1003.N, nr ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vreemdelingen - Maatregel van 
vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Toezicht

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

3 maart 2004P.04.0191.F AC nr. 119

De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die voorgesteld worden 
in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de raadkamer richt.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vreemdelingen - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Middelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verplichting om te antwoorden

25 februari 2004P.03.1514.F AC nr. 105
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Het arrest schendt artikel  149 Gw., wanneer het in het midden laat of het beslist dat het dossier een advies 
van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in eer en rechten bevat, zodat de voorschriften 
van artikel  629, laatste lid, Sv., zijn nageleefd, dan wel dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen 
voorwaarde is waaraan de wet het herstel in eer en rechten van de veroordeelde onderwerpt (1). (1) Zie Cass., 
4 feb. 1998, AR P.97.1363.F, nr 63 en AR P.97.1364.F, nr 64; 7 dec. 2001, volt. terechtz., AR C.99.0442.F, nr 
681, met concl. proc.-gen. J. du Jardin; 13 jan. 2003, AR S.01.0179.F, nr ... .

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herstel in eer en rechten - Advies van 
een gespecialiseerde dienst - Arrest - Redengeving - Toezicht door het Hof van Cassatie

- Art. 629 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

21 januari 2004P.03.1522.F AC nr. 35

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moeten de veroordelende beslissingen op de strafvordering 
melding maken van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf bepalen en van die welke de straf bepalen (1); het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens diefstal 
door middel van geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden, is regelmatig met redenen omkleed 
en naar recht verantwoord, wanneer het melding maakt van de artt. 461, 471 en 472 Sw., waarbij de artt. 471 
en 472 verwijzen naar artikel  468 van datzelfde wetboek (2). (1) Cass., 4 feb. 2003, AR P.02.0615.N, nr ...; 18 
juni 2003, AR P.03.0269.F, nr ... . (2) Zie Cass., 9 feb. 1982, AR 7045 (AC, 1981-82, nr 347).

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende 
beslissing - Motivering in rechte - Vermelding van de wettelijke bepalingen - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - 
Verzwarende omstandigheden

- Artt. 461, 468, 471 en 472 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

20 januari 2004P.03.1364.N AC nr. 31

Het enkele feit dat de rechter oordeelt dat een welbepaalde omstandigheid voor een beschuldigde een 
verzachtende omstandigheid is die een strafvermindering verantwoordt, heeft, gelet op het individuele 
karakter van de straf, niet voor gevolg dat hij moet motiveren waarom diezelfde omstandigheid ook voor een 
andere beschuldigde niet als verzachtende omstandigheid wordt aangenomen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafmaat - Verzachtende 
omstandigheid - Meerdere daders - Aanneming van een bepaalde omstandigheid als verzachtende omstandigheid ten 
aanzien van één dader - Motiveringsplicht ten aanzien van de andere dader - Individueel karakter van de straf

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

17 oktober 2003C.03.0015.F AC nr. 509

Het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag impliceert niet dat hij de 
besluiten ervan overneemt (1). (1) Cass., 5 april 1996, AR nr A.94.0002.F, nr 111.

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Deskundigenverslag - Inachtneming door 
de rechter

30 september 2003P.02.1228.N AC nr. 463

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er een oorzakelijk 
verband is tussen de fout van een beklaagde en het ongeval, niet uitdrukkelijk vaststellen dat het ongeval, 
zoals het zich concreet heeft voorgedaan, zonder die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd (1). (1) Zie 
Cass., 28 sept. 1989, AR 8373, nr 63; 15 mei 1990, AR 3508, nr 542; 8 okt. 2002, AR P.01.1132.N, nr ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst - Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Beoordeling door de rechter

22 juli 2003P.03.0853.F AC nr. 391

Uit artikel  10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde regelt, blijkt enerzijds 
dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat de commissie het debat naar een latere 
datum kan verdagen als de veroordeelde, om redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld 
wordt, niet aanwezig kan zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de 
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met redenen moet omkleden.
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Herroeping - Oproeping van de veroordeelde - Onmogelijkheid om te verschijnen - Verzoek tot uitstel - Verwerping van het 
verzoek - Redengeving

18 juni 2003P.03.0269.F AC nr. 358

Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing over de strafvordering de 
wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
bepalen, alsook die welke de straf opleggen; het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke 
slagen of verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid en de artt. 398 en 400 Sw. vermeldt, maar 
verzuimt melding te maken van artikel  392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het misdrijf 
definieert, is niet regelmatig met redenen omkleedt (1). (1) Zie Cass., 11 jan. 1983, AR 7474, nr 275; 26 jan. 
1988, AR 781, nr 319; 21 okt. 1992, AR 9783, nr 677; 18 jan. 1994, AR 6894, nr 26; 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, 
nr 268; 27 sept. 2000, AR P.00.0639.F, nr 496; 17 jan. 2001, AR P.00.1656.F, nr 33; 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, 
nr 339; 10 sept. 2002, AR P.01.0669.N, nr 432.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende 
beslissing - Vermelding van de wettelijke bepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

14 maart 2003C.02.0142.N AC nr. 167

De omstandigheid dat een reden van een arrest niet in strijd is met het dictum van dat arrest, heft de 
eventuele tegenstrijdigheid tussen een andere reden van het arrest en dat dictum niet op.

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Reden strijdig met het dictum - Reden niet 
strijdig met het dictum

- Art. 149 Grondwet 1994

11 februari 2003P.02.0670.N AC nr. 95

Is zonder belang, de plaats in het vonnis of het arrest waar de aanwijzing van de wettelijke bepalingen waarin 
de feiten strafbaar worden gesteld en waarin een straf wordt gesteld, voorkomt (1). (1) Cass., 20 april 1983, AR 
nr 2668, nr 455.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling op de strafvordering - 
Opgave van de toegepaste wettelijke bepalingen - Plaats in de beslissing

4 februari 2003P.02.0615.N AC nr. 83

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende beslissingen opgave doen 
van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals van de bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid, 
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde verplichting; artikel 39, § 1, 2°, 
Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet-naleven van deze decretale bepaling (1). (1) Cass., 14 
feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende 
beslissing - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen

- Artt. 22, tweede lid, en 39, § 1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 149 Grondwet 1994

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

17 december 2002P.02.0180.N AC nr. 678
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Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin het artikel 562, tweede 
lid, Strafwetboek dat de straf bepaalt in geval van bijzondere herhaling, niet wordt vermeld (1). (1) Zie Cass., 
14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91. Het O.M. was in zijn tegenstrijdig advies van 
oordeel dat de grief feitelijke grondslag miste aangezien het bestreden vonnis artikel 561, 1°, Sw., dat een straf 
(geldboete) bepaalt voor het feit van nachtgerucht of nachtrumoer, vermeldt en eiser o.a. tot een 
gevangenisstraf verantwoord door een andere wettelijke bepaling (artikel 562 Sw.) veroordeelt; de bij artikel 
149 van de Grondwet opgelegde motiveringsverplichting is van louter formele aard (Cass., 25 juni 1997, A.R. 
P.96.0780.F, nr 299); er is voldaan aan dit artikel wanneer de veroordelende beslissing een wettelijke bepaling 
vermeldt die een straf vaststelt, zelfs wanneer die verschilt van de straf die wettelijk toepasbaar is op het in 
aanmerking genomen feit (noot van de procureur-generaal Hayoit de Termicourt onder Cass., 7 okt. 1946, Bull. 
en Pas., 1946, I, 356; noot J.V. onder Cass., 21 maart 1977, AC, 1977, 782).

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Straf - 
Bijzondere herhaling - Aanwijzing van de wettelijke bepaling

- Art. 149 Grondwet 1994

6 december 2002C.02.0171.N AC nr. 656

Met betrekking tot een punt dat in zijn redenering geen belang vertoont kan aan de rechter geen gebrek in de 
motivering worden verweten (1). (1) Zie Cass., 17 maart 1995, A.R. C.93.0204.N, nr 156; 4 febr. 2000, A.R. 
C.98.0522.N, nr 92.

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Omvang van de motiveringsplicht - Punt 
dat geen belang vertoont

- Art. 149 Grondwet 1994

26 november 2002P.01.1714.N AC nr. 631

De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid 1.a. 
Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het bewezen verklaarde 
misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf bepaald wordt, behoeft niet artikel  38, § 1, 
3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit 
te spreken (1). (1) Cass., 7 maart 1979, AC 1978-79, 805.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vereiste vermeldingen

- Artt. 29 en 38 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

8 oktober 2002P.01.1132.N AC nr. 514

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er geen causaal verband 
is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade, niet uitdrukkelijk vaststellen dat de schade, zoals zij zich 
concreet heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer (1) (1) Zie 
Cass., 28 sept. 1989, A.R. 8373, nr. 63; 15 mei 1990, A.R. 3508, nr. 542.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst - Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade - Beoordeling door de rechter

24 september 2002P.02.0853.N AC nr. 476

De onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de feitenrechter kunnen er in de regel mee 
volstaan vast te stellen dat er voldoende bezwaren bestaan (1). (1) Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van 
de rechtspleging - Verwijzing van verdachte naar de feitenrechter - Vaststelling van voldoende bezwaren

- Artt. 129 en 130 Wetboek van Strafvordering

10 september 2002P.01.0669.N AC nr. 432

De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die artikel  445 Sw. aanhaalt, dat dit feit omschrijft 
en strafbaar stelt, hoeft geen melding te maken van artikel  443 Sw.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motiveringsverplichting - Vermelding 
van wetsbepalingen die het strafbaar feit omschrijven en de straf bepalen - Lasterlijke aangifte

- Artt. 163, 195 en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

P. 2202/30476-9-2016



10 september 2002P.02.0496.N AC nr. 433

Bij de motivering van de aan de beklaagde opgelegde bestraffing mogen de rechters rekening houden zowel 
met de aard, de ernst en de gevolgen van de door hen bewezen verklaarde feiten, als met de houding van de 
beklaagde tegenover het slachtoffer (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.0007.F, nr. 294.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering van de bestraffing - 
Elementen van beoordeling door de rechter

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

11 juni 2002P.02.0311.N AC nr. 351

Het verzet van een partij tegen de voorlezing door de voorzitter van de verklaringen van een afwezige getuige, 
waarvan akte wordt gevraagd, staat niet gelijk met een conclusie waarbij een betwisting voor het hof van 
assisen aanhangig wordt gemaakt; bij afwezigheid van dergelijke conclusie, heeft het hof van assisen over die 
betwisting niet te beoordelen (1). (1) Zie cass., 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr ...; 29 maart 2000, A.R. 
P.99.1857.N, nr 211.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van assisen - Conclusie - Begrip

- Art. 149 Grondwet 1994

4 juni 2002P.01.0706.N AC nr. 339

Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing 
opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf omschrijven en van die waarbij de straf wordt bepaald (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F en 
P.00.1353.F, nr. 91.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vereiste 
vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

16 april 2002P.00.1782.N AC nr. 230

De rechter die bij het vaststellen van de feiten oordeelt dat de partijen het eens zijn over bepaalde feiten, is 
niet verplicht in zijn beslissing expliciet te verwijzen naar de verklaringen van de partijen zelf of naar de 
vindplaats van die niet-betwisting (1). (1) Zie cass., 22 juni 1979, AC, 1978-79, 1274.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Niet betwisting van partijen over 
bepaalde feiten - Verplichting van de rechter

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing 
niet alleen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald, maar ook van de 
wetsbepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf omschrijven (1). (1) 
Cass., 15 april 1997, AR P.96.1158.N, nr. 185; 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F en P.00.1353.F, nr 91.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Aan te wijzen 
wetsbepalingen

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken zonder opgave van de 
redenen waarom die bijkomende straf is gekozen (1). (1) Zie Cass., 9 nov. 1988, AR 6941, nr 142; 18 sept. 1991, 
AR 9365, nr 34; 31 maart 1992, AR 5098, nr 410; DE SWAEF, M.De bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen uit misdrijven", R.W. 1990-91, 491, nr 7.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Bijzondere verbeurdverklaring - 
Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 43bis Strafwetboek

26 februari 2002P.01.1650.N AC nr. 133
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Door ten laste van een beklaagde een effectieve straf uit te spreken sluit de rechter uit dat deze beklaagde 
zowel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als van een uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straf kan genieten; bij afwezigheid van desbetreffende conclusie of wanneer de beklaagde met een 
eventuele opschorting niet heeft ingestemd of om geen uitstel heeft verzocht hoeft de rechter zijn beslissing 
niet nader te motiveren (1). (1) Zie cass., 20 juni 2000, AR P.98.1043.N, nr 383. Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing wat de strafmaat betreft, wegens miskenning van de 
motiveringsvereiste van de Probatiewet. Art. 8, § 1, eerste lid, in fine, Probatiewet bepaalt dat de beslissing 
waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met redenen 
omkleed moet zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel  195 Sv. Dezelfde motiveringsverplichting rust op 
de rechter m.b.t. de beslissing omtrent de (probatie)opschorting van de uitspraak van de veroordeling (cass., 6 
dec. 1995, AR nr P.95.0691.F, nr 530; artikel  3, vierde lid, in fine, Probatiewet). In de regel wordt deze 
motiveringsvereiste, van toepassing sinds 15 oktober 1994, opgevangen door de eigenlijke strafmotivering 
overeenkomstig artikel  195 Sv. Maar in de te dezen bestreden beslissing was de wettelijke minimum straf 
uitgesproken, zodat de rechter straf en strafmaat niet nader hoefde te motiveren (cass., 13 juni 1989, AR nr 
3080, nr 597).

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opschorting van de uitspraak of 
uitstel van tenuitvoerlegging - Verwerping door de rechter - Motivering

5 februari 2002P.00.0757.N AC nr. 84

Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook 
van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; dat is het geval voor artikel  29ter Wegverkeerswet, 
dat het verzuim van de in artikel  67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt (1). (1) Cass., 27 
sept. 2000, AR P.00.0639.F, nr 496.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende 
beslissing - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen - Wegverkeerswet - Identificatie van de overtreder

- Artt. 29ter en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

29 januari 2002P.01.1600.N AC nr. 61

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet niet dat de rechter 
uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie-uitstel verleent; die redenen kunnen 
ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (1). (1) Zie 
cass., 21 sept. 1999, P.98.1346.N, nr 474; 1 maart 2000, P.99.1604.F, n° 149.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Uitstel of probatie-uitstel - 
Motiveringsplicht - Draagwijdte

- Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts voor de raad moet verschijnen 
op grond dat de beraadslaging over het rapport van de verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een 
tegensprekelijk debat over de zaak aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste.

Geen conclusie - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Provinciale raad - Beslissing te verschijnen - Motivering

- Art. 24 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

31 oktober 2001P.01.0267.F AC nr. ...

Het vonnis is dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel 149 Gw., wanneer het het herstel van het recht tot 
sturen afhankelijk stelt van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, maar niet duidelijk maakt 
of de rechters hebben willen beslissen dat het jegens de beklaagde uitgesproken verval van het recht tot 
sturen een krachtens artikel  38 Wegverkeerswet uitgesproken straf is, in welk geval het herstel in het recht tot 
sturen afhankelijk kan worden gesteld van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of 
dat verval een veiligheidsmaatregel is in de zin van artikel  42 van die wet, in welk geval de rechter het herstel 
in het recht tot sturen niet afhankelijk mag stellen van die zelfde voorwaarde (1). (1) Zie Cass., 12 juni 1979 
(AC, 1978-79, 1213).
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Wegverkeer - Wegverkeerswet - 
Wettelijke bepalingen - Tijdelijk verval van het recht tot sturen - Herstel in het recht tot sturen afhankelijk gesteld van het 
slagen voor bepaalde onderzoeken - Verwijzing naar artikel 42 van de wet - Dubbelzinnigheid

- Artt. 38 en 42 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

23 oktober 2001P.00.0304.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling legt de strafrechter de verplichting op om de wetsbepalingen aan te duiden die de 
bestanddelen van het misdrijf inhouden dat een beklaagde ten laste is gelegd maar waarvoor hij niet 
veroordeeld wordt (1). (1) Zie Cass., 28 maart 1979, AC, 1978-79, 890.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aanduiding van wetsbepalingen - 
Bestanddelen van het misdrijf - Misdrijf waarvoor beklaagde niet wordt veroordeeld

- Artt. 163 en 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

17 oktober 2001P.01.0807.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van betwisting omtrent de wetsbepaling tot strafbaarstelling van het feit waarop de 
burgerlijke rechtsvordering is gegrond, behoeft de rechter die alleen over de burgerlijke belangen beslist, die 
wetsbepaling niet te vermelden (1). (1) Cass., 9 okt. 1991, A.R. 9083, nr. 75.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering - 
Grondslag - Misdrijf - Wetsbepaling - Vermelding - Verplichting van de rechter

- Art. 149 Grondwet 1994

3 oktober 2001P.01.0881.F AC nr. ...

De voorwaarden die de rechter aan een maatregel van uitstel hecht, moeten cumulatief worden vervuld, zodat 
de mogelijke herroeping van het probatieuitstel regelmatig met redenen is omkleed en naar recht is 
verantwoord door de vaststelling dat een van die voorwaarden niet wordt nageleefd.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroordeling - Probatieuitstel - Herroeping

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

28 september 2001F.99.0010.N AC nr. ...

Een juridische tegenstrijdigheid die slechts kan beoordeeld worden op grond van een uitlegging van een 
wetsbepaling, houdt geen verband met de motiveringsplicht (1). (1) Cass. 9 dec. 1993, A.R. 9660, nr 512 en 
cass. 20 jan. 2000, A.R. F.96.0084.N, nr 50.

Geen conclusie - Belastingzaken - Juridische tegenstrijdigheid - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...

Art. 477, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten die zijn beslissing 
onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, 
niet ertoe zulks van tevoren te melden aan de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt dat zijn beslissing 
uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep (1). (1) Cass., 31 jan. 1980, AC 1979-80,639.

Geen conclusie - Tuchtzaken - Advocaat - Onmiddellijk uitvoerbare beslissing - Niet schorsend cassatieberoep - Motivering

- Art. 477, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0393.N AC nr. ...

De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de gefailleerde boedel, verwijst 
naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die 
boedel behoort uit de hand te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting 
dat ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient.

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Faillissement - Onroerend goed - 
Onderhandse verkoop - Machtiging - Vorm

- Art. 1193ter Gerechtelijk Wetboek
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14 maart 2001P.00.1718.F AC nr. ...

Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of 
het hof van assisen heeft willen beslissen dat het bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van 
de dader van een misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel of het 
in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen omstandigheden geen verzachtende 
omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hof van Cassatie onmogelijk maakt 
(1). (1) Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr. 685, met concl. adv.-gen. Declercq in Bull. en Pas., 1987-88, I, nr. 
685.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Dubbelzinnige redenen - Hof van 
assisen - Misdaad - Verzachtende omstandigheden

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

20 februari 2001P.00.1489.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestraffing noodzakelijke aanwijzing van wetsartikelen die reeds in 
de motivering van het vonnis of arrest zijn vermeld, in het dispositief wordt herhaald (1). (1) Zie cass., 26 nov. 
1980, AC 1980-81, nr 188.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke 
wetsbepalingen - Aanwijzing in beslissing

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing 
opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald alsook van de wetsbepalingen waarbij de 
bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld (1). (1) Cass., 15 april 
1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 158; zie 27 sept. 2000, A.R. P.00.0639.F, nr ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Aan te wijzen 
wetsbepalingen

- Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

17 januari 2001P.00.1656.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordeling op de strafvordering opgave doen van de 
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf vaststellen en van die waarbij 
de straf wordt bepaald (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 2000 en 10 okt. 2000, A.R. P.00.0639.F en P.00.0723.N, 
nrs. ... .

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering in rechte - Strafvordering - 
Veroordeling - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

20 december 2000P.00.1384.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordeling op de strafvordering, ofwel in de eigen 
redengeving, ofwel door verwijzing naar de beroepen beslissing, m.n. opgave doen van de wetsbepalingen 
waarin de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf zijn omschreven en van die welke 
een straf opleggen (1). (1) Cass., 16 sept. 1992, A.R. 150, nr. 618.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Te 
vermelden wetsbepalingen

- Art. 149 Grondwet 1994

28 november 2000P.99.0082.N AC nr. ...

De strafrechter is niet verplicht in zijn beslissing de duur van het beraad te verantwoorden.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beraadslaging - Duur - 
Verantwoording

22 november 2000P.00.1113.F AC nr. ...
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Bij gebrek aan conclusies die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet aanvoeren, dient de 
bodemrechter zijn beslissing dat de bij hem aanhangig gemaakte feiten en die welke reeds door een 
eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden (1). 
(1) Zie Cass., 22 juli 1968 (AC, 1334) en 3 feb. 1976 (AC, 1976, 654).

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Eenheid van misdadig opzet - 
Motivering

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

15 november 2000P.00.0952.F AC nr. ...

Bij gebrek aan conclusie die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet betwist, hoeft de bodemrechter 
zijn beslissing dat de verschillende, bij hem aanhangig gemaakte misdrijven uit een dergelijk opzet 
voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Collectief misdrijf - Eenheid van 
misdadig opzet

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

15 november 2000P.00.1373.F AC nr. ...

De bodemrechter hoeft niet te antwoorden op een op de rechtszitting neergelegd stuk, dat geen schriftelijke 
conclusie vormt (1). (1)  Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665 en 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 
129 ; in het geval van onderhavig arrest had de advocaat van de geïnterneerde stukken neergelegd m.b.t. 
diens recht op een rustpensioen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

14 november 2000P.98.1412.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem uitgesproken straf, 
in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is (1). (1) Zie Cass., 
5 okt. 1988, AR 6753, nr 71 en, voor een bijzondere toepassing, Cass., 31 maart 1992, AR 5098, nr 410.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Hoger beroep - Strafverzwaring

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze van de straf en het 
bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens 
verschillende motivering moet worden verantwoord (1). (1) Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0317.F, nr 297.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Keuze - Strafmaat - 
Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

17 oktober 2000P.98.1337.N AC nr. ...

De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw. volgens welke de strafrechter bij de straftoemeting 
rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren 
van een minnelijke schikking (1). (1) Van Caeneghem P.Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden 
met vroegere verordeningen die nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke 
schikking", Procesrecht 1995, p. 8-11.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straftoemeting - Minnelijke schikking

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.0727.F AC nr. ...

Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclusie is, hoeft de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet erop te antwoorden (1). (1) Zie Cass., 5 jan. 1983, A.R. 2652, nr. 260 (rechtstreekse 
dagvaarding van de benadeelde partij) en 16 juni 1999, A.R. P.98.1363.F, nr. 363 (akte van verzet); over het 
schriftelijk karakter van de vordering van de proc.-gen. in de rechtspleging voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, zie de artt. 135, 217, 224 en 234, Sv., alsook R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, 2e uitg., 1999, blz. 290, nr. 630.
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Middel uiteengezet in de schriftelijke vordering van de procureur-generaal

10 oktober 2000P.00.0723.N AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet een veroordelend strafvonnis het bestaan van de 
bestanddelen van het misdrijf vaststellen en de wettelijke bepalingen vermelden die het misdrijf omschrijven 
en strafbaar stellen (1) (2). (1) Zie cass., 18 mei 1999, AR P.97.1252.N, nr. 287; 23 juni 1999, AR P.99.0354.F, nr. 
389; du Jardin, J.Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken", B 4, p. 16, in "Strafrecht en 
Strafvordering, commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer" (Kluwer). (2) In het arrest past het 
Hof deze regel toe op het specifieke probleem van de overschrijding van het maximale toegelaten gewicht 
door te oordelen dat de beslissing die een beklaagde veroordeelt om, in overtreding van artikel 18, § 1 van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, een voertuig op de 
openbare weg in het verkeer te hebben gebracht waarvan het gewicht in beladen toestand meer bedroeg dan 
het maximale toegelaten gewicht, niet regelmatig met redenen omkleed is wanneer niet vastgesteld wordt dat 
het voertuig reed onder dekking van een Belgische nummerplaat en wanneer de beslissing evenmin het artikel 
2, § 1, het vroegere artikel 26, § 1, het huidige artikel 26 en artikel 81 van het genoemde reglement vermeldt, 
waar deze artikelen betrekking hebben op de toepassingssfeer van dit algemeen reglement, op de 
bestanddelen en de omschrijving van het misdrijf en op de strafbaarstelling ervan. Er weze opgemerkt dat het 
op het ogenblik van de feiten toepasselijke artikel 26 § 1 K.B. 15 maart 1968, met ingang van 1 januari 1999, 
vervangen werd bij artikel  19 K.B. 15 december 1998. Zie ook cass., 12 september 1995, AR P.95.0223.N, nr. 
377; 18 feb. 1997, AR P.96.0269.N, nr. 92, wat de aan te halen artikelen betreft.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vermelding van de 
wettelijke bepalingen die het misdrijf omschrijven en strafbaar stellen

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vaststelling van de 
bestanddelen van het misdrijf

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...

De aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsplicht van de keuze van de straf en de strafmaat, is niet 
van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van 
het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip of het geleiden van een rijdier uitspreekt; wanneer 
een cassatiemiddel betoogt dat die vrijstelling van de motiveringsplicht leidt tot discriminatie tussen de 
beklaagden naar gelang van de rang van het rechtscollege dat hen in laatste aanleg moet berechten, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Keuze - Strafmaat - Verval van 
het recht tot sturen - Rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - Discriminatie - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - 
Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 september 2000P.00.0639.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook 
van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald (1); dat is het geval voor artikel  29ter Wegverkeerswet, 
dat het verzuim van de in artikel  67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt. (1) Cass., 3 mei 
2000, A.R. P.99.1197.F, nr. - .

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende 
beslissing - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen

- Artt. 29ter en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

12 september 2000P.98.0911.N AC nr. ...
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Bij zijn onderzoek naar de verjaring van de strafvordering en bij ontstentenis van conclusie op dit punt, moet 
de rechter de begin- noch einddatum van de verjaring  in zijn uitspraak vermelden (1). (1) Zie: Cass., 24 feb. 
1975, AC, 1975, p. 708.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Opgave van begin- en 
einddatum van de verjaring

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 juni 2000P.99.1886.F AC nr. ...

De beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens 
gewone opzettelijke slagen en verwondingen, en, anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een 
deskundige aanstelt wiens opdracht erin bestaat de aanhoudende psychotrauma's te beschrijven waaronder 
het slachtoffer nog steeds te lijden heeft en die een in het Sw. bepaald gevolg opleveren, terwijl het bewezen 
verklaarde misdrijf een dergelijk gevolg uitsluit (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. P.93.1596.F, nr 155.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Gewone slagen - Strafvordering - 
Veroordeling - Burgerlijke rechtsvordering - Deskundigenonderzoek - Motivering - Tegenstrijdigheid

- Artt. 398, 399 en 400 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

20 juni 2000P.98.1043.N AC nr. ...

De strafrechter die een niet gemotiveerd verzoek tot opschorting van de uitspraak verwerpt dient de redenen 
van deze verwerping niet te vermelden (1). (1) Cass., 30 april 1985, nr 525.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Verzoek tot opschorting van de 
uitspraak - Verwerping

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2000P.00.0256.N AC nr. ...

Artikel 195 Sv. legt enkel op aan de strafrechter de vermelding van de toegepaste wetsbepalingen betreffende 
het misdrijf en de straf en niet van de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging (1). (1) Zie Cass., 30 juni 
1998, A.R. nr. P.97.0281.N., nr. 353.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vermelding van toegepaste 
wetsbepalingen - Wetsbepalingen betreffende de rechtspleging

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

10 mei 2000P.99.1888.F AC nr. ...

De veroordelende beslissing van het appelgerecht is regelmatig met redenen omkleed, wanneer zij, bij gebrek 
aan conclusies van de beklaagde, verklaart uitspraak te doen over het hoger beroep van de beklaagde tegen 
een vonnis dat de bewoordingen overneemt van de dagvaarding zelf, die het misdrijf in de bewoordingen van 
de wet omschrijft (1). (1) Zie Cass., 30 juni 1937 (Bull. en Pas., 1937, I, 75); 12 juli en 13 juli 1937 (ibid., 1937, I, 
223 en 221, 6); 21 nov. 1989, A.R. 3310, nr. 182; 19 mei 1999, A.R. P.98.0970.F, nr. 291; J.-A. LECLERCQ, v 
"Appel en matière répressive", R.P.D.B., Aanv., d. VIII, blz. 141, nr. 752.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordelende beslissing - 
Appelgerecht - Telastlegging omschreven in de bewoordingen van de wet - Beroepen vonnis - Verwijzing naar de 
dagvaarding

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden 
vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald (1); die motiveringsverplichting is 
evenwel een vormvereiste, zodat de juiste aanwijzing van die wettelijke bepalingen niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie leidt wanneer de 
uitgesproken veroordeling wettelijk is (2). (1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1127.F, nr. 175; 23 juni 1999, A.R. 
P.99.0354.F, nr 389. (2) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.97.0049.N, nr. 104 en de noot ondertekend J.V. sub 
Cass., 21 maart 1977, AC, 1977, 782.

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

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering
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5 april 2000P.00.0250.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appèlrechters die, bij de bepaling van de straf die 
opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen 
zijn aan de persoonlijkheid van de veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij 
werkelijk leeft, kenbaar te maken.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Recht van 
verdediging - Zwijgrecht - Miskenning

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na de ten laste van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben 
opgesomd, enerzijds, erop wijst dat die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, 
en, anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de telastlegging bewezen is.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Bewijs - Recht van verdediging - 
Zwijgrecht - Miskenning

8 maart 2000P.99.1583.F AC nr. ...

Bij gebrek aan desbetreffende conclusies, hoeft de rechter zijn onaantastbare beslissing, volgens welke 
verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet zijn, niet 
met redenen te omkleden.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Collectief misdrijf - Onaantastbare 
beoordeling

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

1 maart 2000P.99.1604.F AC nr. ...

De rechter moet alleen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zoverre hij een straf wil opleggen die 
hij niet diende uit te spreken.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke 
uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet 
verleent, maar is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven 
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als de toekenning of de 
weigering van het uitstel rechtvaardigen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Keuze - Uitstel - 
Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

16 februari 2000P.99.1526.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf worden 
vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; wanneer de veroordeling wordt 
uitgesproken wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet bovendien 
de bepaling vermelden van het K.B. 7 april 1976, waarbij de genoemde overtreding als een zware overtreding 
wordt aangewezen, in de zin van artikel  29 Wegverkeerswet.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering in rechte - Strafvordering - 
Veroordeling - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen - Wegverkeer - Zware overtreding

- Art. 1 KB 7 april 1976

- Art. 29 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

16 februari 2000P.99.1826.F AC nr. ...

De rechter hoeft niet te antwoorden op de op de rechtszitting neergelegde stukken, als niet blijkt dat de 
inhoud ervan is opgenomen in een regelmatige conclusie.
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Neergelegde stukken - Verplichting 
om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

15 februari 2000P.98.0270.N AC nr. ...

Wanneer een zelfde feit onder verschillende misdrijfomschrijvingen ten laste van de beklaagde is gelegd, 
vermag de rechter in strafzaken niet dit tegelijk bewezen te verklaren onder één strafrechtelijke kwalificatie en 
niet bewezen onder een andere.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Eenzelfde feit - Verschillende 
misdrijfomschrijvingen - Dubbele beslissing - Tegenstrijdigheid

9 februari 2000P.99.1689.F AC nr. ...

Een beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, de beklaagde tot één enkele straf veroordeelt wegens 
heling van twee verweerwapens, en daarbij de daardoor getroffen personen identificeert, en wegens het 
onwettig houden van de voormelde wapens, en, anderzijds, de bijzondere verbeurdverklaring van die wapens 
beveelt door erop te wijzen dat zij aan de beklaagde toebehoren.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid tussen de redenen 
en het beschikkend gedeelte

- Art. 149 Grondwet 1994

25 januari 2000P.97.1438.N AC nr. ...

Onwettig is de veroordeling tot een geldboete zoveel maal als er werknemers bij het sociaalrechtelijk misdrijf 
betrokken zijn, zonder vermelding van de wetsbepaling die toelaat de geldboete te vermenigvuldigen met het 
aantal werknemers.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordelende beslissing op de 
strafvordering - Sociaal strafrecht - Vermelding van de wettelijke bepalingen - Geldboete te vermenigvuldigen met het 
aantal werknemers

- Art. 149 Grondwet 1994

20 januari 2000F.96.0084.N AC nr. ...

Een juridische tegenstrijdigheid die slechts kan worden beoordeeld op grond van de uitlegging van 
wetsbepalingen, houdt geen verband met de motiveringsplicht.

Geen conclusie - Belastingzaken - Uitlegging van wetsbepalingen - Juridische tegenstrijdigheid - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

4 januari 2000P.98.1384.N AC nr. ...

Een beslissing waarbij een veroordeling op de strafvordering wordt uitgesproken, is naar recht met redenen 
omkleed wanneer hetzij in de eigen redengeving, hetzij door verwijzing naar de beroepen beslissing, de 
wetsbepalingen worden aangegeven waarin de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen verklaarde 
misdrijf worden vermeld, alsmede die waarbij op dat misdrijf straf is gesteld.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Te 
vermelden wettelijke bepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van veroordeling hoofdens de misdrijven bepaald in artikel  
489ter, 1 en 2, Sw. nu vernoemd artikel  verwijst naar de in artikel  489 Sw. bedoelde personen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Aan te 
wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

8 december 1999P.96.0780.F AC nr. ...

De veroordelende beslissing op de strafvordering die opgave doet van de wetsbepalingen waarbij het aan de 
beklaagde verweten feit strafbaar wordt gesteld en de toe te passen straf wordt bepaald, is naar recht met 
redenen omkleed.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - 
Opgave van de toegepaste wettelijke bepalingen
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- Art. 163 Wetboek van Strafvordering

8 december 1999P.99.0887.F AC nr. ...

De motivering van een vonnis, die gegrond is op een feitelijke interpretatie van een in dat vonnis weergegeven 
verklaring, is niet aangetast door tegenstrijdigheid die gelijkstaat met een gebrek aan motivering, op 
voorwaarde dat die interpretatie niet zelf door tegenstrijdigheid is aangetast.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid - Begrip - Artikel 
149, Gw. (1994)

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

Bij gebrek aan een desbetreffende conclusie van de beklaagde hoeven de appèlrechters zijn veroordeling in de 
appèlkosten, die een rechtsgevolg is van hun beslissing, niet speciaal met redenen te omkleden.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling in de appelkosten

- Art. 149 Grondwet 1994

24 november 1999P.99.0985.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordelende beslissing op de strafvordering, hetzij in 
haar eigen redenen, hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, melding maken van de wettelijke 
bepalingen die het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar stellen en van die welke een straf 
opleggen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling op de strafvordering - 
Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 149 Grondwet 1994

16 november 1999P.97.1655.N AC nr. ...

De appèlrechters moeten niet, bij ontstentenis van conclusie, vermelden op welke feitelijke gegevens zij hun 
oordeel over het bewezen zijn van de aan beklaagde ter kennis gebrachte aanvulling van de telastlegging met 
de verzwarende omstandigheid bepaald door artikel 66, derde lid, van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten laste gelegde verzwarende omstandigheid in de bewoordingen van 
de wet bewezen te verklaren, is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Stedenbouw - Telastlegging met 
verzwarende omstandigheid - Bewezen verklaring in bewoordingen van wet

10 november 1999P.99.1019.F AC nr. ...

Het hof van beroep omkleedt zijn beslissing om de wegens diefstal en, subsidiair, wegens heling vervolgde 
beklaagde schuldig te verklaren niet regelmatig met redenen, wanneer het, na die telastleggingen niet 
bewezen te hebben verklaard, jegens de beklaagde de telastlegging bedrieglijk verbergen, waartegen hij zich 
voor het hof heeft moeten verdedigen, bewezen verklaart, maar dat misdrijf niet in de bewoordingen van de 
wet omschrijft.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vervolgingen wegens diefstal en, 
subsidiair, wegens heling - Wijziging van de omschrijving in bedrieglijk verbergen

23 juni 1999P.99.0177.F AC nr. ...

De appelrechtbank die het verval van het recht tot sturen uitspreekt wegens het in het verkeer brengen van 
een sleep zonder verlichting, terwijl het gebruik van de lichten verplicht was, komt zijn bijzondere 
motiveringsplicht na, wanneer zij erop wijst dat de beklaagden zodoende een bijzonder ernstige fout hebben 
begaan die de rechtmatige verwachtingen van de andere weggebruikers in de war kon sturen en dat de door 
de eerste rechter uitgesproken straffen wettig zijn en in verhouding staan tot de zwaarwichtigheid van de 
feiten.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Verval van het recht tot 
sturen - Motivering

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

23 juni 1999P.99.0354.F AC nr. ...
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Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordelende beslissing op de strafvordering, hetzij in 
haar eigen redenen, hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, melding maken van de wettelijke 
bepalingen die het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar stellen en van die welke een straf 
opleggen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling op de strafvordering - 
Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 149 Grondwet 1994

16 juni 1999P.98.1363.F AC nr. ...

Het exploot van verzet is een proceshandeling waarbij de verzetdoende partij, enerzijds, haar verzet ter kennis 
brengt van de tegenpartij en, anderzijds, de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, maar is geen conclusie die 
voor de feitenrechter genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bijgevolg niet te antwoorden op 
verweermiddelen die alleen in het exploot van verzet worden aangevoerd.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Middel uiteengezet in het exploot van 
verzet

- Art. 149 Grondwet 1994

19 mei 1999P.98.0970.F AC nr. ...

Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf is omschreven in de bewoordingen van de wet, stelt 
de rechter, die bij ontstentenis van een conclusie van de beklaagde dienaangaande het ten laste gelegde feit 
bewezen verklaart, vast dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en motiveert hij regelmatig zijn 
beslissing.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissing waarbij de telastlegging 
bewezen verklaard wordt - Telastlegging omschreven in de bewoordingen van de wet

19 mei 1999P.98.1393.F AC nr. ...

Wanneer de strafrechter het herstel van de plaats in de vorige staat beveelt op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar van stedenbouw, moet hij de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen vermelden van 
het tegen de beklaagde bewezenverklaarde misdrijf.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke 
wetsbepalingen - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 67 oud en art. 155 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De beklaagde heeft weliswaar het recht om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter 
staande wil houden, maar de rechter kan, bij de beoordeling van de mentaliteit van de beklaagde en met het 
oog op de bepaling van de strafmaat, rekening houden met diens houding jegens de getuigen en de 
slachtoffers tijdens het onderzoek.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Beklaagde - 
Gedrag t.a.v. de getuigen en de slachtoffers

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 mei 1999P.97.1252.N AC nr. ...

Niet wettig met redenen omkleed is de beslissing die nalaat alle bestanddelen van het bewezen verklaarde 
misdrijf vast te stellen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Vaststelling van de 
bestanddelen van het misdrijf

- Art. 149 Grondwet 1994

24 maart 1999P.98.1127.F AC nr. ...

De rechter die een straf met uitstel oplegt en daarbij de redenen van die beslissing vermeldt, verantwoordt 
naar recht zijn weigering om in te gaan op de door de beklaagde ingestelde vordering tot opschorting van de 
veroordeling.~
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opschorting van de uitspraak - 
Weigering - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing opgave doen van de wettelijke 
bepalingen waarbij de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld alsook van de 
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering in rechte - Strafvordering - 
Veroordeling - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.98.0690.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de appèlrechters, die de verzwaring van de straf gronden op de 
omstandigheid dat de beklaagde voor zijn rechters het bestaan is blijven ontkennen van één van de gegevens 
die zij in aanmerking hadden genomen tot staving van hun overtuiging en hun beslissing dat hij schuldig was, 
en aldus de beklaagde straffen omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Recht van 
verdediging - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.99.0120.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter, die de strafmaat verantwoordt door erop te wijzen 
dat de beklaagde verkiest zijn slachtoffer te bekladden in plaats van zijn daden te bekennen, en aldus de 
beklaagde straft omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Recht van 
verdediging - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

29 januari 1999C.97.0195.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies moet de burgerlijke rechter niet alle elementen vermelden 
die de toepassing van een wetsbepaling verantwoorden.~

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing - Toepassing van wettelijke 
bepalingen - Noodzakelijke vermeldingen

- Art. 149 Grondwet 1994

24 augustus 1998P.98.1007.N AC nr. ...

Het recht van de beklaagde op een eerlijk proces impliceert dat hij vrij kiest op welke wijze hij voor de rechter 
zijn onschuld wil staande houden;  het houdt evenwel niet in dat hij om zijn misdrijven verborgen te houden 
strafbare feiten mag plegen, noch dat de strafrechter geen rekening mag houden, voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, met de wijze waarop hij gepoogd heeft zijn misdrijven voor de politie-
overheid verborgen te houden.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafmaat - Wijze waarop de 
beklaagde onschuld staande houdt - Geestesgesteldheid van de beklaagde

10 juni 1998P.98.0286.F AC nr. ...

De bij artikel  195, tweede lid, Sv., voorgeschreven bijzondere motiveringsplicht wordt nagekomen door het 
arrest, waarin beslist wordt dat de bijzondere verbeurdverklaring moet worden bevolen om een einde te 
maken aan een strafbaar gedrag, waarvan het de herhaling en het nadeel dat er voor derden uit voortvloeit 
beklemtoont, nu de considerans volgens welke de verbeurdverklaring verantwoord wordt door het 
afschrikwekkend effect, binnen de context van het arrest moet worden gelezen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Verbeurdverklaring - Context 
van het arrest

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 juni 1998P.98.0317.F AC nr. ...
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Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft voor dat de rechter de redenen moet vermelden waarom hij dergelijke straf of 
dergelijke maatregel uitspreekt en de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel moet 
rechtvaardigen;  de rechter is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem 
aangegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat van elk ervan betreffen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Keuze - Strafmaat - 
Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

De verplichting om de bijkomende en facultatieve straf van ontzetting van rechten met redenen te omkleden, 
wordt nagekomen door de rechter die erop wijst dat de beklaagde betrokken was bij zaken die niet 
verenigbaar zijn met zijn ambt van burgemeester en door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de bijzondere 
vereisten van fatsoen, kiesheid en rechtschapenheid die verbonden zijn met dat ambt.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Ontzetting van rechten - Keuze

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 245 Strafwetboek

11 mei 1998F.97.0089.F AC nr. ...

Het hof van beroep doet uitspraak over een voorziening tegen de beslissing van de directeur van de directe 
belastingen, hoeft, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, niet uitdrukkelijk de wetsbepaling die het 
toepast aan te wijzen, noch uitdrukkelijk vast te stellen dat alle vereisten voor de toepassing van die bepaling 
aanwezig zijn.~

Geen conclusie - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Hof van beroep - Arrest - 
Motivering - Wetsbepaling - Bestanddelen - Aanwijzing - Verplichting

- Art. 149 Grondwet 1994

8 april 1998P.97.1692.F AC nr. ...

Het arrest dat een beklaagde ontzet van bepaalde rechten, hoeft geen melding te maken van de wettelijke 
bepalingen die de duur van die bijkomende straf vaststellen, voor zover het melding maakt van de wettelijke 
bepalingen die de bestanddelen van de bewezen verklaarde misdrijven omschrijven en die daarop straffen 
voorzien.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke 
wetsbepalingen - Ontzetting van rechten

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

1 april 1998P.97.1701.F AC nr. ...

Om in rechte met redenen omkleed te zijn, moet de beslissing van een jeugdgerecht waarbij feiten die als 
misdrijf zijn omschreven, bewezen worden verklaard, hetzij in de eigen redenen hetzij met verwijzing naar de 
beroepen beslissing, inzonderheid de wettelijke bepalingen aangeven waarin de bestanddelen van dat misdrijf 
worden omschreven.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Jeugdgerecht - Als misdrijf 
omschreven feiten - Naar recht met redenen omklede beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

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

31 maart 1998P.97.0104.N AC nr. ...

Bij afwezigheid van conclusie dienaangaande is de rechter, die de beklaagde veroordeelt wegens een 
wanbedrijf gepleegd als Belg buiten het grondgebied van het Rijk, ten nadele van een Belg, niet gehouden 
nader te motiveren dat de beklaagde tegen wie de procureur des Konings een onderzoek vorderde met 
inachtneming van artikel   12, eerste lid, V.T.Sv., in België gevonden werd.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Misdrijf gepleegd in 
het buitenland - Dader en slachtoffer van Belgische nationaliteit - Omschrijving van het misdrijf

- Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De rechter die een beklaagde veroordeelt als dader van een wanbedrijf, welke deelneming hij in de 
bewoordingen van de wet omschrijft, is niet verplicht in zijn beslissing melding te maken van artikel  66 Sw.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Deelneming - Voorwaarden - 
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Wetsbepalingen - Vermelding

- Art. 66 Strafwetboek

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

4 februari 1998P.97.1363.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de verwerping van een aanvraag tot 
herstel in eer en rechten enkel grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten 
niet vervuld zijn, is niet met redenen omkleed en stelt het Hof niet in staat de beslissing te toetsen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herstel in eer en rechten - Arrest van 
verwerping - Toetsing door het Hof van Cassatie

- Art. 149 Grondwet 1994

4 februari 1998P.97.1364.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de verwerping van een aanvraag tot 
herstel in eer en rechten enkel grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten 
niet vervuld zijn en dat de aanvraag voorbarig is, is niet met redenen omkleed en stelt het Hof niet in staat de 
beslissing te toetsen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herstel in eer en rechten - Arrest van 
verwerping - Toetsing door het Hof van Cassatie

- Art. 149 Grondwet 1994

2 december 1997P.97.0019.N AC nr. ...

De rechter hoeft niet te antwoorden op ter rechtszitting neergelegde stukken - ook al is de neerlegging ervan 
vastgesteld in het proces-verbaal van de rechtszitting - waarvan niet blijkt dat het verweer dat beklaagde er wil 
uit afleiden in regelmatige conclusies werd aangevoerd.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Neergelegde stukken - Antwoordplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

26 november 1997P.97.1027.F AC nr. ...

De beslissing van de appèlrechters over de straf is regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord, en miskent het recht van verdediging niet, wanneer zij steunt op de noodzaak om de beklaagde 
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek aan bereidheid om zich te 
beteren, alsook op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de herhaling 
ervan te voorkomen, maar niet verwijst naar de wijze waarop eiser zijn onschuld heeft willen staande houden, 
zelfs als het arrest verwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te 
stellen waaruit het afleidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Recht van verdediging - Wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande houden - Gebrek aan bereidheid om zich te beteren - Ontkenningen

- Art. 149 Grondwet 1994

26 november 1997P.97.1078.F AC nr. ...

Tegenstrijdig is het vonnis dat aan de moeder als voogdes, enerzijds, een bedrag toekent tot vergoeding van 
het verlies van de inkomsten voor het minderjarig kind, ten gevolge van het overlijden van zijn vader, en aan 
de moeder, in haar eigen naam, anderzijds, een bedrag toekent tot vergoeding van het verlies van haar eigen 
inkomsten, zonder daarbij rekening te houden met de kosten voor het onderhoud van het kind, die gedurende 
een bepaalde tijd een deel van het gezinsinkomen opslorpen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering - 
Tegenstrijdige redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

5 november 1997P.97.0085.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordelende beslissing op de strafvordering melding 
maken van de bestanddelen van het misdrijf en van de wettelijke bepalingen waarin zij worden vermeld, 
ongeacht het feit dat het beroepen vonnis artikel   149 Gw.  niet zou naleven.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beroepen vonnis niet regelmatig met 
redenen omkleed - Beslissing van het hof van beroep naar recht met redenen omkleed
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- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1997P.97.0399.F AC nr. ...

Tegenstrijdig is de beslissing die, enerzijds, vermeldt dat het beroepen vonnis de beklaagde veroordeelt tot 
een straf en, anderzijds, beslist dat het hoger beroep van beklaagde, wegens zijn vrijspraak door de eerste 
rechter, alleen wat de burgerlijke beschikkingen van het bestreden vonnis betreft, ontvankelijk is.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

20 mei 1997P.96.0141.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 mei 1997, AR P.96.0141.N, AC, 1997, nr.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Oorspronkelijke tenlastelegging - 
Herformulering - Vrijspraak - Vereiste

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die, na de tenlastelegging waaronder de feiten 
waren aanhangig gemaakt in een andere misdrijfomschrijving te hebben geherformuleerd, de verdachte 
vrijspreekt zonder de feiten te onderzoeken in het licht van de oorspronkelijke tenlastelegging.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Oorspronkelijke tenlastelegging - 
Herformulering - Vrijspraak - Vereiste

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

16 mei 1997C.95.0328.N AC nr. ...

De burgerlijke rechter dient, bij gebrek aan conclusie, niet alle gegevens te vermelden die zijn beslissing naar 
recht verantwoorden; het enkele feit dat de redenen van een beslissing de wettigheidscontrole van het Hof 
onmogelijk zouden maken, levert geen schending op van artikel  149 van de Gw.~

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Redengeving - Wettigheidscontrole - Hof 
van Cassatie

- Art. 149 Grondwet 1994

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Redengeving - Vermelding - Gegevens - 
Verplichting

- Art. 149 Grondwet 1994

7 mei 1997P.96.1553.F AC nr. ...

De verplichting om de keuze van de straf en de strafmaat met redenen te omkleden wordt miskend door de 
rechter die de vervallenverklaring uitspreekt van het recht een motorvoertuig te besturen, wanneer hij alleen 
in abstracte bewoordingen verwijst naar de zwaarwichtigheid van het misdrijf, zoals dat blijkt uit de in het 
strafdossier beschreven feitelijke omstandigheden, zonder de concrete omstandigheden te preciseren die een 
dergelijke maatregel te dezen rechtvaardigen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Keuze van de straf en strafmaat - 
Verval van het recht tot sturen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

6 mei 1997P.96.0881.N AC nr. ...

Wanneer de appelrechters, als redenen om een feit bewezen te achten verwijzen naar "de stukken van het 
dossier" en dit dossier slechts één proces-verbaal bevat houdende het relaas van een ongeval en de 
verklaringen van de betrokken partijen en getuigen, waarop de rechters hun beslissing hebben kunnen laten 
steunen, kan het Hof, zo dit proces-verbaal onmiskenbaar het door de appelrechters aangehouden feit uitsluit, 
de miskenning van de bewijskracht van dit proces-verbaal vaststellen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering - Stukken van het dossier - 
Bewijskracht - Miskenning - Toetsing

Wanneer de correctionele rechtbank, zetelend in graad van beroep, hoewel de wet, onder louter vormelijk 
oogpunt, de rechters, behoudens aangaande het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, niet 
verplicht in het vonnis melding te maken van de redenen op grond waarvan zij de keuze en de maat van de 
andere uitgesproken straffen en maatregelen bepalen, niettemin de redenen van een verhoging van de 
geldboete aanduidt, komt het aan het Hof toe de wettigheid van deze redenen te toetsen.
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Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Politiezaken - Hoger beroep - 
Strafverzwaring - Afwezigheid motiveringsplicht - Motivering - Wettigheid - Toetsing

30 april 1997P.96.1409.F AC nr. ...

Een arrest lijdt aan tegenstrijdigheid wanneer het een geldboete verhoogt wegens de ernst van de aan de 
beklaagde verweten fout en terzelfdertijd op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen oordeelt 
dat hij slechts een lichte, toevallige fout heeft begaan, zodat hij de door artikel   18 
Arbeidsovereenkomstenwet, aan werknemers toegekende vrijstelling van aansprakelijkheid kan genieten.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdige beoordelingen van 
eenzelfde fout

15 april 1997P.96.1158.N AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing 
opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald alsook van de wetsbepalingen waarbij de 
bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Aan te wijzen 
wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

11 maart 1997P.95.0389.N AC nr. ...

Naar recht met redenen omkleed is de veroordeling wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of 
bedreiging gepleegd op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud, die met betrekking tot 
de bestanddelen van het misdrijf de artikelen 373, derde lid, en 374 Sw. aanwijst, nu voormeld artikel  373, 
derde lid, verwijst naar het eerste lid van hetzelfde artikel dat dit misdrijf omvat.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreigingen - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

6 maart 1997C.96.0170.F AC nr. ...

Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die deze wettelijke bepaling 
toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn, onverminderd 
de verplichting voor de rechter op de conclusie te antwoorden~

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing waarin toepassing wordt 
gemaakt van een wettelijke bepaling - Geen vaststelling dat de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn

- Art. 149 Grondwet 1994

14 januari 1997P.96.1469.N AC nr. ...

De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan een misdaad of een wanbedrijf 
naar recht door de omschrijving van de deelneming - die de bestanddelen van het misdrijf noch de straf 
betreft - in de bewoordingen van de wet, zonder dat hij hierbij van de toepasselijke wetsbepalingen melding 
dient te maken.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Deelneming - Voorwaarden - 
Wetsbepalingen - Vermelding

- Art. 66 Strafwetboek

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

7 januari 1997P.96.0678.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van conclusie, wordt de strafbare deelneming van een beklaagde aan de hem ten laste 
gelegde feiten door de rechter regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt door de 
strafbare deelneming bewezen te verklaren in de termen van artikel  66, tweede en derde lid, Sw.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafbare deelneming

- Art. 66 Strafwetboek

17 december 1996P.96.0368.N AC nr. ...

P. 2218/30476-9-2016



Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters die, 
ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, de zaak opnieuw onderzoeken, het beroepen vonnis, 
wat één telastlegging betreft, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter bevestigen, wat een 
andere telastlegging betreft, met eigen motieven oordelen dat de eerste rechter ten onrechte een 
verschoningsgrond had aangenomen en op grond hiervan een onwettige straf uitspraak, de beklaagde schuldig 
verklaren aan deze laatste telastlegging, zoals omschreven in de beschikking tot verwijzing en hem, in 
aanmerking genomen de correctionalisering van dit feit, met eenparige stemmen veroordelen tot de bij de wet 
bepaalde straffen.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Meerdere telastleggingen - Eén 
onwettige straf - Hoger beroep - Bevestiging - Hervorming - Motivering

- Artt. 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering

27 november 1996P.96.0556.F AC nr. ...

Wanneer een misdrijf strafbaar is met een gevangenisstraf en een geldboete, of met één van die straffen 
alleen, moet de rechter, die enkel een geldboete oplegt, die keuze niet met redenen omkleden;  de motivering 
van de strafmaat kan bestaan uit een beschrijving van de gegevens die de ernst van de aan de beklaagde ten 
laste gelegde fout kenmerken.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Motivering - Misdrijf strafbaar 
met een gevangenisstraf en/of een geldboete - Veroordeling tot een geldboete

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1996P.94.1284.N AC nr. ...

Schendt noch artikel  149 Gw. noch enige bepaling van het Sv., de beslissing van de rechter die ten laste van de 
beklaagde een overtreding vaststelt van zowel het 1° als het 3° van artikel  10.1 van het 
wegverkeersregelement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst wordt aangehaald, en 
de tenlastelegging waar deze overtredingen zijn samengebracht bewezen verklaartikel ~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Artikel 10.1, 1° en 3° - Een veroordeling - Wettelijkheid

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 10.1, 1° en 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

9 oktober 1996P.96.0467.F AC nr. ...

Door tegenstrijdigheid aangetast is de rechterlijke beslissing waarbij de rechter uitspraak doet over de 
strafmaat en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling - Motivering - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

27 juni 1996D.94.0026.N AC nr. ...

De raad van de orde van advocaten is meester over het tableau, maar de weigering van inschrijving moet met 
redenen worden omkleed, zodat de raad van de orde verplicht is de gegevens te vermelden die de beslissing 
schragen dat degene die om zijn inschrijving verzoekt, zich in de uitoefening van zijn beroep niet waardig zal 
gedragen.~

Geen conclusie - Tuchtzaken - Advocaat - Inschrijving op het tableau en voor de stage - Raad van de Orde - Weigering van 
inschrijving - Motivering

- Art. 432 Gerechtelijk Wetboek

25 juni 1996P.95.0756.N AC nr. ...

De appelrechters die de verhoging van de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op 
de feitelijke omstandigheid dat de beklaagde op datum van de bestreden beslissing "nog steeds geen einde 
heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van het door hen bewezen verklaard 
bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen, verwijten, voor de bepaling 
van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig verzuim, wat zij slechts vermogen te doen vanaf zijn 
definitieve veroordeling wegens de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de 
beklaagde onschuldig wordt geacht tot hij bij een beslissing die kracht van gewijsde heeft is veroordeeld.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Motivering - Voortduren van 
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een wederrechtelijke toestand - Schuldig verzuim - Miskenning van het vermoeden van onschuld - Onwettige straf

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

14 mei 1996P.96.0390.N AC nr. ...

Artikel 195, tweede lid, Sv. schrijft voor dat de rechter de redenen moet vermelden waarom hij dergelijke straf 
of dergelijke maatregel uitspreekt en de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel moet 
rechtvaardigen; de rechter is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering wanneer de door hem 
aangegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat voor elk ervan betreffen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Artikel 195, tweede lid, Sv. - 
Keuze - Afzonderlijke motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Nadat de rechter de keuze heeft gedaan bijkomende straffen of maatregelen die hij wil uitspreken afzonderlijk 
te motiveren, moet hij voor elk van deze straffen of maatregelen de redenen vermelden (Impliciet).~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf of maatregel - Artikel 195, 
tweede lid, Sv. - Keuze - Afzonderlijke motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

7 mei 1996P.95.0120.N AC nr. ...

De rechter, die voor de bepaling van de op te leggen strafmaat de zwaarte van de feiten in aanmerking neemt, 
vermag slechts rekening te houden met de feiten die het voorwerp van de strafvordering uitmaken en die 
bewezen zijn verklaard.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafmaat - Bijzondere 
motiveringsplicht - Zwaarte van de feiten

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

23 april 1996P.94.1564.N AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de veroordelende beslissing opgave doen van de 
wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf en een straf worden bepaald.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Naar recht met redenen omklede 
beslissing

- Art. 163 Wetboek van Strafvordering

27 februari 1996P.95.0805.N AC nr. ...

Tegenstrijdig is de redengeving die enerzijds vaststelt dat een proces-verbaal, opgesteld door de verbalisanten, 
niet de bijzondere bewijswaarde geniet, als bedoeld in artikel  62 Wegverkeerswet, doch anderzijds oordeelt 
dat bedoeld proces-verbaal bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel voor wat betreft de door de 
verbalisanten verrichte materiële vaststellingen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Redenen - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Met redenen omkleed is de veroordelende beslissing die oordeelt dat de bestanddelen van het misdrijf 
verenigd zijn, doch een vergissing bevat in de aanwijzing van de toepasselijke wettekst.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - 
Toepasselijke wettekst - Opgave van die tekst - Vergissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 97 Grondwet 1831

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

Geen discriminatie, in de zin van de Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder 
meer, het objectief gegeven van de nationaliteit van de beklaagde mede een ernstige reden is om te vrezen 
dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorlopige hechtenis - Redengeving - 
Voorlopige invrijheidstelling - Nationaliteit van de beklaagde - Discriminatie - Beslissing van verwerping
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- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 4 Racismewet 30 juli 1981

11 oktober 1995P.95.0943.F AC nr. ...

De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld in artikel  195, tweede lid, Sv., geldt voor de veroordelende 
vonnissen en niet voor de beslissingen van de jeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, 
behoeding of opvoeding worden bevolen ter bescherming van de minderjarige.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Maatregelen van bewaring, 
behoeding of opvoeding - Jeugdbescherming

- Art. 37 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 oktober 1995P.94.1399.N AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij de beklaagde tot effectieve straf wordt 
veroordeeld, terwijl de rechters vaststellen dat de wettelijke vereisten om uitstel van strafuitvoering te 
verlenen zijn vervuld en uitstel verantwoord is.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid tussen redengeving 
en beschikkend gedeelte - Uitstel van strafuitvoering

- Art. 149 Grondwet 1994

26 september 1995P.94.1504.N AC nr. ...

De beslissing van de appelrechter die het beroepen vonnis m.b.t. de tegen de beklaagde uitgesproken 
strafrechtelijke veroordelingen bevestigt, is conform artikel   195, eerste lid, Sv.  gewezen, wanneer dat vonnis 
de strafbepalingen aanwijst waarin de toepasselijke straf wordt bepaald, ongeacht de in de in hoger gewezen 
beslissing vermelde wetsbepalingen.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opgave van de toepasselijke 
wetsbepalingen - Bevestiging van het beroepen vonnis - Strafvordering

16 juni 1995C.93.0309.N AC nr. ...

Wanneer de verwerping van een vordering tot schadeloosstelling hierop is gegrond dat niet is bewezen dat de 
fout van verweerder nadeel heeft berokkend aan eiser, behoeft de rechter, bij ontstentenis van conclusie 
dienaangaande, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat alle voorwaarden vervuld zijn om te besluiten dat er geen 
oorzakelijk verband was.~

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Ontbreken van oorzakelijk verband - 
Vordering tot schadeloosstelling - Fout

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Wanneer de beschuldigde geen conclusie heeft ingediend i.v.m. de gevolgen van de overschrijding van de 
redelijke termijn, is het hof van assisen niet ertoe gehouden de beslissing dat die termijn niet is overschreden 
afzonderlijk te motiveren.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Redelijke termijn

- Art. 149 Grondwet 1994

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van het hof van assisen over de schuld van de beschuldigde, 
wanneer ze de vaststelling bevat dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen over misdrijven 
waarvan alle bestanddelen nader werden omschreven.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissing over de schuld - 
Motivering - Hof van assisen

- Art. 149 Grondwet 1994

29 maart 1995P.95.0146.F AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed is de veroordeling die het hof van assisen grondt op de enkele overweging 
dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen i.v.m. het aan de beschuldigde verweten misdrijf.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Motivering - Hof van 
assisen
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3 januari 1995P.93.1560.N AC nr. ...

Een foutieve of op de persoon niet toepasselijke motivering levert geen schending op van artikel  149 (nieuw) 
Gw.~

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motiveringsverplichting - Onjuiste 
motivering

16 december 1994C.93.0070.N AC nr. ...

De appelrechter hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie waarnaar een 
partij in het algemeen verwijst doch die voor hem niet opnieuw is overgenomen.~

Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Appèlrechter - Conclusie voor de eerste 
rechter - Verwijzing - Verplichting erop te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

2 november 1994P.94.0606.F AC nr. ...

Door tegenstrijdigheid aangetast is de beslissing waarbij de beklaagde, bestuurder van een motorvoertuig, op 
de strafvordering, tot onderscheiden straffen wordt veroordeeld, enerzijds, wegens het door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk toebrengen van verwondingen aan zijn inzittende, anderzijds, 
wegens het sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie, op grond dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de staat van dronkenschap van de beklaagde en het ongeval, en, op de burgerlijke 
rechtsvordering, beslist dat de inzittende een gedeelte van zijn schade moet dragen omdat hij zo onvoorzichtig 
is geweest zich te laten terugvoeren door een bestuurder van wiens staat van dronkenschap hij op de hoogte 
was.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Ongeval - Herstelplicht - 
Medeaansprakelijkheid van de getroffene - Tegenstrijdigheid - Redengeving - Wegverkeer - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst

- Art. 149 - oud 97 - Grondwet 1994

2 mei 1994M.94.0006.F AC nr. ...

De herkeuringsraad dient niet te antwoorden op door de dienstplichtige overgelegde medische verklaringen 
en verslagen.~

Geen conclusie - Diensplichtzaken - Antwoord op overgelgde stukken

- Art. 48 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

OP CONCLUSIE

24 november 2004P.04.1349.F AC nr. 566

Wanneer de raadkamer, waarbij een conclusie wordt aangebracht die ertoe strekt de vervolging niet 
ontvankelijk te doen verklaren, de zaak bij beschikking naar de procureur des Konings verwijst teneinde hem in 
staat te stellen bijkomende onderzoeksopdrachten te doen uitvoeren, moet zij nog steeds op die conclusie 
antwoorden bij de uitspraak over de regeling van de rechtspleging, zonder dat de inverdenkinggestelde zijn 
conclusie opnieuw moet neerleggen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Raadkamer - Regeling van de 
rechtspleging - Conclusie die de vervolging niet ontvankelijk wil doen verklaren - Beschikking waarbij de zaak naar de 
procureur des Konings wordt verwezen - Verplichting om op een eerder neergelegde conclusie te antwoorden

2 november 2004P.04.1021.N AC nr. 523

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het 
onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (1). (1) Cass., 23 mei 
2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met concl. van adv.-gen. Loop.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Bezwaren - Vaststelling

7 september 2004P.03.0986.N AC nr. 385
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De rechter moet niet elk argument dat ter staving van een verweermiddel wordt ingeroepen maar geen 
afzonderlijk middel is, beantwoorden (1). (1) Cass., 1 dec. 1999, AR P.99.1092.F, nr 649.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beantwoorden van verweermiddel

- Art. 149 Grondwet 1994

7 april 2004P.04.0260.F AC nr. 192

Aangezien de wet een debat op tegenspraak heeft ingevoerd voor de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het eind van het voorbereidend onderzoek, 
volgt hieruit dat de inverdenkinggestelde het recht heeft conclusie te nemen voor die gerechten en dat deze 
derhalve gehouden zijn ze te beantwoorden; de onaantastbare bevoegdheid van die gerechten om het 
bestaan van bezwaren te beoordelen die zij niet hoeven te preciseren, ontslaat hen niet van de verplichting de 
conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij een exceptie van onbevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht hetzij een exceptie opwerpen, of aanvoeren dat het verweten feit, al stond het vast, geen 
strafbaar misdrijf vormt (1). (1) Zie Cass., 2 juli 1951, AC, 1951, 663, met noot R.H.; Rev.dr.pén., 1951-52, pp. 
182 tot 185.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Op conclusie - Redengeving

- Artt. 127, 128, 129, 130, 135, 223, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering

23 maart 2004P.03.1347.N AC nr. 163

Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter staande wil 
houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen verklaart, bij de beoordeling van de 
aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of maatregel en de eventueel daarbij op te leggen 
voorwaarden, ook rekening houdt met, onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde 
tegenover de slachtoffers tijdens het onderzoek (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.0087.F, nr 294.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opschorting van de uitspraak - 
Weigering - Motivering - Houding van de beklaagde tegenover de slachtoffers

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

22 maart 2004C.03.0109.F AC nr. 161

De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van de partijen, op voorwaarde 
dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die conclusies volgens hem antwoorden (1). (1) Cass., 7 sept. 
2000, AR C.99.0178.F, nr 451; zie concl. O.M., Cass., 8 okt. 2001, AR S.00.0008.F, nr 532.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verwijzing naar de conclusies van de partijen

- Art. 149 Grondwet 1994

9 maart 2004P.03.1378.N AC nr. 132

De strafrechter vermag niet na te gaan of de sociale inspecteur zich voor de politierechter op gegronde 
vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk heeft beroepen en dat de betreding van bewoonde lokalen 
noodzakelijk was voor het vaststellen van die inbreuk.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Huiszoeking - Sociale inspectie - 
Toegang tot bewoonde lokalen - Voorwaarde - Machtiging van de rechter in de politierechtbank - 
Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door de strafrechter

- Art. 4, § 1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet

- Art. 15 Grondwet 1994

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin slechts een veronderstelling vooropgesteld 
wordt (1). (1) Cass., 20 feb. 2002, AR P.01.1045.F, nr 122.

Op conclusie - Algemeen - Veronderstelling - Rechter - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73
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Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van een maatregel van 
vrijheidsberoving, met toepassing van artikel  72, Vreemdelingenwet, verbiedt geen enkele wettelijke bepaling 
haar de redenen van het advies van het O.M. over te nemen zonder ze uitdrukkelijk weer te geven (1). (1) Zie 
Cass., 26 maart 2003, AR P.03.0136.F, nr ...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Maatregel tot vrijheidsberoving van een vreemdeling - Beslissing tot handhaving - Advies van het openbaar ministerie - 
Overneming van de redenen

9 februari 2004S.03.0036.F AC nr. 70

Wanneer in burgerlijke zaken, na de neerlegging van een conclusie, het debat ab initio is hervat en die 
conclusie niet uitdrukkelijk opnieuw is neergelegd bij de anders samengestelde rechtbank, blijft deze 
gehouden erop te antwoorden (1). (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Op het eerste onderdeel met 
name was het van oordeel dat, wanneer, zoals te dezen, na de neerlegging van een conclusie, het debat ab 
initio is hervat en die conclusie niet opnieuw is neergelegd bij de anders samengestelde rechtbank,  deze niet 
gehouden is erop te antwoorden (Art. 149 gecoörd. Gw. [1994]; zie cass., 16 okt. 1985, AR 4221, AC, 1985-86, 
nr 102; 11 feb. 1998, AR P.97.1339.F, nr 83; 10 nov. 1999, AR P.99.0689.F, nr 599). Het Hof wijkt van die 
opvatting af in burgerlijke zaken. Ofschoon de verantwoording van de beslissing van het Hof niet uitdrukkelijk 
vermeld staat in het geannoteerde arrest, lijkt ze de volgende te zijn: als men het erover eens is, enerzijds, dat 
de burgerlijke rechtspleging een hoofdzakelijk schriftelijk karakter heeft en, anderzijds, dat de conclusies in het 
verloop van die rechtspleging een voorname rol spelen, kan de zienswijze volgens welke de conclusies in de 
loop van een en hetzelfde geding vervallen bij verandering van de samenstelling van het rechtscollege, niet 
worden gevolgd.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Zaak "ab initio" hervat - Conclusie niet 
uitdrukkelijk opnieuw neergelegd

- Art. 149 Grondwet 1994

7 januari 2004P.03.1092.F AC nr. 4

Art. 149 Gw. legt alleen de eerbiediging van een vormvereiste op en houdt bijgevolg geen verband met de 
pertinentie van het antwoord op de conclusie (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.1021.F, nr 551; 23 okt. 
2002, AR P.02.0958.F, nr ...

Op conclusie - Algemeen - Artikel 149, Gw. (1994) - Vormvereiste

- Art. 149 Grondwet 1994

6 januari 2004P.03.0922.N AC nr. 3

De appèlrechter hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie en de 
omstandigheid dat de appèlrechter de beroepen beslissing tenietdoet en met toepassing van artikel  215 
Wetboek van Strafvordering mede over de zaak zelf beslist, doet daaraan niet af (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2001, 
AR P.01.0305.F, nr 288.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Conclusie voor de eerste rechter - 
Antwoord - Verplichting voor de appèlrechter - Evocatie van de zaak

- Art. 149 Grondwet 1994

25 november 2003P.03.0549.N AC nr. 595

Nu artikel  210 Sv. bepaalt dat de beklaagde in hoger beroep wordt gehoord over de nauwkeurig bepaalde 
grieven die tegen het beroepen vonnis zijn ingebracht, vermag de appèlrechter te oordelen dat de loutere 
herneming van de conclusie voor de eerste rechter als dusdanig geen nauwkeurig of concreet omschreven 
grief of middel in hoger beroep is (1). (1) Cass., 7 dec. 1993, AR 6893, nr 505.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beroepsconclusies - Loutere herneming 
van de conclusie voor de eerste rechter - Grief of middel in hoger beroep

25 november 2003P.03.0746.N AC nr. 596

Geen wetsbepaling vereist dat de rechter in zijn vonnis uitdrukkelijk melding maakt van de overgelegde 
schriftelijke conclusie van een partij of van de inhoud van de vordering van het openbaar ministerie.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Conclusie van partij - Vordering van het 
openbaar ministerie - Vermelding in het vonnis
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9 oktober 2003D.02.0008.N AC nr. 485

Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit van het recht van verdediging noch 
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1). (1) Cass., 11 okt. 1999, AR 
S.99.0047.N, nr 523.

Op conclusie - Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord - Recht van 
verdediging

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

18 juni 2003P.03.0719.F AC nr. 361

Schending van het bij artikel  6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid 
alleen dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te 
omkleden, verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2003, 
AR P.03.0136.F, nr ... .

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Beslissing tot internering - Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen - Recht op een eerlijk proces en 
recht van de gelijkheid der wapens

4 april 2003C.02.0139.N AC nr. 226

Is niet naar recht verantwoord het vonnis dat, uit het feit dat een botsing plaatsgreep en uit de afwezigheid 
van een bewezen fout in hoofde van de ene bestuurder, een fout in oorzakelijk verband met de schade in 
hoofde van de andere bestuurder afleidt en deze bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden 
schade (1). (2). (1) Zie Cass., 16 feb. 1990, AR 6508, nr 367. (2) Zie Cass., 30 april 1980, AC 1979-1980, nr 555.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - 
Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Afwezigheid van fout in hoofde van een partij - Gevolgtrekking

- Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

2 april 2003P.03.0040.F AC nr. 221

De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te oordelen of er al dan 
niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te 
verantwoorden; geen enkel wettelijke bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te 
geven waarom die onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende 
bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg daarop door de onaantastbare 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307, met 
concl. O.M.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Bezwaren - Vaststelling

- Artt. 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering

De beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging, moeten 
gemotiveerd zijn door de vaststelling van voldoende of onvoldoende bezwaren; er bestaat, wat dat betreft, 
evenwel geen wettelijke bepaling die de omvang van het antwoord op conclusies regelt (1). (1) Zie Cass., 3 mei 
1995, AR P.94.1431.F, nr 220.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Bezwaren - Redengeving - Antwoord op conclusies

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 128, 129, 130 en 135 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.03.0136.F AC nr. 206

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen van de vordering 
van het O.M. over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk te herhalen (1). (1) Cass., 2 jan. 1991, AR 8780, nr 223; 5 
juni 1996, AR P.96.0735.F, nr 217; 20 okt. 1999, AR P.99.1431.F, nr 553; de vordering van het O.M. is geen 
conclusie: Cass., 11 okt. 2001, AR P.00.0727.F, nr 540.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
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Vordering van het openbaar ministerie - Overname van redenen

18 februari 2003P.02.0332.N AC nr. 112

Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en er tegen zijn beslissing 
geen grieven worden ingebracht voor de appèlrechter, is deze laatste niet meer gehouden dit verweer te 
beantwoorden, ook al wordt in de appèlconclusie de conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk hernomen (1). (1) 
Cass., 8 juli 1997, AR P.97.0749.N, nr 312.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Appelconclusie - Herneming van in 
eerste aanleg genomen conclusie - Afwezigheid in hoger beroep van grieven tegen die beslissing - Antwoord van de 
appelrechter

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

29 januari 2003P.02.1368.F AC nr. 64

Door de onaantastbare vaststelling dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan, beantwoorden de 
onderzoeksgerechten de conclusie waarin het bestaan van dergelijke bezwaren betwist of in feite aangevoerd 
wordt (1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 ; 8 mei 2002, A.R. P.01.1395.F, nr. ...; 24 sept. 
2002, A.R. P.02.0853.N, nr. ...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Voldoende bezwaren - Conclusie - Antwoord

15 januari 2003P.02.1315.F AC nr. 31

De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie die niet meer ter zake dienend is wegens zijn beslissing 
(1). (1) Cass., 3 april 1985, AR 4021, nr 471; 3 dec. 2001, AR S.01.0029.F, nr ... .

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissing - Conclusie niet meer ter zake 
dienend

- Art. 149 Grondwet 1994

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te antwoorden op de conclusie 
waarin de beklaagde alleen wijst op een dwaling in de beroepen beschikking van de raadkamer, m.b.t. de 
naam van de advocaat die hem heeft bijgestaan, maar waaruit hij geen enkel rechtsgevolg afleidt (1). (1) Zie 
Cass., 25 juli 1990, A.R. 8455, nr 641.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Conclusie van de beklaagde - Dwaling in de beschikking van de raadkamer - Geen enkel rechtsgevolg

16 oktober 2002P.02.0922.F AC nr. 545

Wanneer, in strafzaken, een middel aanvoert dat een conclusie niet is beantwoord, en de bestreden beslissing 
vaststelt dat de beklaagde een conclusie heeft neergelegd, maar dat die niet in het dossier aanwezig is en dat 
de bewoordingen ervan niet in de bestreden beslissing zijn opgenomen noch in andere stukken van de 
rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, kan het Hof onmogelijk nagaan of de rechters die 
conclusie hebben beantwoord (1). (1) Zie Cass., 19 okt. 1992, A.R. 7969, nr 672.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Geen conclusie in het dossier - 
Vaststelling van de neerlegging van een conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

15 oktober 2002P.01.1365.N AC nr. ...

Geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet is, het feit dat de appèlrechters anders beslissen 
dan wat in conclusies werd aangevoerd.

Op conclusie - Algemeen - Motivering

9 oktober 2002P.02.1008.F AC nr. 521

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling dient niet te antwoorden op de door de veroordeelde 
neergelegde stukken (1). (1) Zie Cass., 31 okt. 2001, A.R. P.01.1384.F, nr. ... .

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling - Conclusie

P. 2226/30476-9-2016



- Art. 4, § 4, vierde lid Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

11 september 2002P.01.1583.F AC nr. 437

Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te verhoren, moet aannemen, 
moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om 
de waarheid aan het licht te brengen (1). (1) Een uitdrukkelijk antwoord is vereist. Zie Cass., 27 april 1999, A.R. 
P.97.0860.N, nr. 241; 22 juni 1999, A.R. P.99.0716.N, nr. 384; 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263; 5 jan. 
2000, A.R. P.99.1085.F, nr. 7; 3 okt. 2000, A.R. P.98.1074.N, nr. 505, alsook Hof Mensenrechten, 22 april 1992, 
Vidal t. België, nr. 14/1991/266/337, Rev. dr. pén., 1993, blz. 554.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Getuige - Verhoor - Verzoek van de 
beklaagde - Taak van de rechter

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 153 en 190 Wetboek van Strafvordering

21 mei 2002P.01.0353.N AC nr. 309

Concl. proc.-gen. du JARDIN, Cass., 21 mei 2002, A.R. nr P.01.0353.N, AC 2002, nr ...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Verzoek om aanvullend onderzoek - Afwijzing - Motivering

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Arresten en 
beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag

Uit de invoering van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten die de rechtspleging moeten 
regelen na afloop van het voorbereidend onderzoek, volgt dat de burgerlijke partij het recht heeft voor deze 
gerechten conclusies te nemen en dat deze derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden (1). (1) Zie de 
verwijzingen in de conclusie van procureur-generaal Jean du Jardin.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Arresten en 
beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag

- Artt. 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de burgerlijke partij voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de 
regeling van de procedure, een verzoek tot aanvullend onderzoek indient, motiveert dat gerecht de weigering 
om een nader onderzoek te bevelen regelmatig als het, op grond van de gegevens die het preciseert, beslist 
dat er tegen de verdachte geen bezwaren voorhanden zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet 
nodig zijn om de waarheid aan het licht te brengen; het is niet gehouden daarenboven de redenen aan te 
geven waarom het die onderzoeksverrichtingen overbodig acht (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
procureur-generaal Jean du Jardin.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Verzoek om aanvullend onderzoek - Afwijzing - Motivering

19 april 2002C.00.0628.F AC nr. 239

De rechter dient niet te antwoorden op een conclusie die geen verband houdt met het voorwerp van een 
heropening van het debat (1). (1) Zie cass., 11 feb. 1999, AR nr C.97.0324.F-C.97.0325.F, nr 81.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Doelloos geworden conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

15 april 2002S.01.0085.F AC nr. 229

De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hij tegenover een middel van een partij zijn 
tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt, zonder dat hij daarenboven hoeft te 
antwoorden op alle argumenten die de voormelde partij tot staving van dat verweer aanvoert en die geen 
afzonderlijke middelen zijn (1). (1) Cass., 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, nr. 268; zie cass., 14 jan. 1998, AR 
P.97.0988.F, nr. 24.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Feitelijke gegevens van de zaak - 
Tegenovergestelde beoordeling - Middelen - Argumenten - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

20 februari 2002P.01.1045.F AC nr. 122
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De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin slechts een veronderstelling vooropgesteld 
wordt (1). (1) Cass., 25 okt. 1972 (AC, 1972, 206).

Op conclusie - Algemeen - Veronderstelling - Rechter - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een verdragrechtelijke norm niet heeft 
geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht.

Op conclusie - Algemeen - Wet - Verdrag - Toetsing - Motiveringsplicht - Verband

- Art. 149 Grondwet 1994

3 december 2001S.01.0029.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens de door hem genomen beslissing niet 
meer terzake dienend is (1). (1) Cass., 30 sept. 1996, AR S.95.0055.F, nr 337.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie - Conclusie 
niet meer ter zake dienend

- Art. 149 Grondwet 1994

22 november 2001D.99.0007.N AC nr. ...

De appèlrechter, aan wie geen partijdigheid wordt verweten, neemt, wanneer hij redenen overneemt van de 
eerste rechter, van wie wordt voorgehouden dat hij partijdig is, en een eigen oordeel vormt, hierdoor de 
partijdigheid van de eerste rechter niet over (1). (1) Zie cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr 271 en 21 mei 
2001, A.R. S.00.0146.N, nr ...

Op conclusie - Algemeen - Appèlrechter - Overname van redenen - Partijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

Een neerlegging van stukken is geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden (1). (1) Zie 
Cass., 15 dec. 1981 (AC, 1981-82, nr. 250); 6 dec. 1988, A.R. 2215, nr. 200; 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 
665.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Conclusie

22 oktober 2001S.99.0206.F AC nr. ...

Wanneer een der partijen in haar conclusie de bewijswaarde van een getuigenis op grond van een omstandig 
verweer heeft betwist, is niet regelmatig met redenen omkleed de beslissing die enkel op het getuigenis steunt 
en dit verweer niet beantwoordt (1). (1) Zie cass., 6 dec. 1976 (AC, 1977,  389 ); 30 jan. 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 328 ); 7 jan. 1998, AR. C.97.0220.F, nr. 10.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Getuigenis - Conclusie - Omstandig verweer - 
Gebrek aan antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

19 oktober 2001C.99.0445.F AC nr. ...

De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door verweerster waren 
aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren, miskent de volgende algemene 
rechtsbeginselen niet: de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en 
dat recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr.15.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beschikkingsbeginsel - Rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen - Miskenning

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

28 september 2001C.00.0088.F AC nr. ...

De rechter hoeft niet te antwoorden op een bewering die, gelet op de algemeenheid en de vaagheid ervan, 
niet kon worden weerlegd (1). (1) Zie Cass., 23 nov. 2000, A.R.  C.99.0535.F, nr.640.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie - Vage bewering
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- Art. 149 Grondwet 1994

26 september 2001P.01.0883.F AC nr. ...

De rechter die het verweer van de beklaagde verwerpt op grond van zijn autonome overtuiging dat het begrip 
verkeersongeval in de brede zin van het woord moet worden opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar 
rechtspraak en rechtsleer staaft, hoeft de gronden voor zijn gronden niet op te geven, omkleedt zijn beslissing 
regelmatig met redenen en schendt artikel 6 Ger. W. niet (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, nr. 
495.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Begrip verkeersongeval - Verwijzingen 
naar de rechtspraak en de rechtsleer - Geldigheid

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

De rechter die tegenover een middel van een partij zijn tegengestelde beoordeling stelt, voldoet aan de 
motiveringsverplichting, zonder dat hij daarenboven hoeft te antwoorden op alle argumenten die die partij tot 
staving van dat verweer aanvoert en die geen afzonderlijke middelen zijn (1). (1) Zie Cass., 3 mei 2000, A.R. 
P.99.1197.F, nr. 268.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Afzonderlijke middelen - Argumenten - 
Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

4 september 2001P.99.1827.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde, de burgerlijke 
partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen voorlopige of voorbereidende 
beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel 149 Grondwet van toepassing is, zodat op de 
desbetreffende conclusie van de burgerlijke partij dient geantwoord te worden (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1964, 
Pas. 1964, I, 961; 26 november 1980, AC, 1980-81, nr. 190; VERSTRAETE, R.De burgerlijke partij en het 
gerechtelijk onderzoek", ed. 1990, p. 235, nr. 327, en "Handboek Strafvordering, ed. 1994, p. 247, nr. 717.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de verdachte - Burgerlijke partij - Veroordeling in de kosten - 
Antwoord op de conclusie

- Artt. 162 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...

Aangezien de vreemdeling in zijn appèlconclusie een middel aanvoert dat hij voor de Raad van State in zijn 
beroepen tot schorsing en nietigverklaring reeds had aangevoerd en waarnaar hij alleen verwijst, hoeft de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet te antwoorden op dat middel, dat niet in de appèlconclusie is 
opgenomen (1). (1) Zie Cass., 23 mei 1986, A.R. 4866, nr. 586 ; zie ook Cass., 2 nov. 1994, A.R. P.94.0758.F, nr. 
469.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vreemdelingen - Conclusie die verwijst 
naar een conclusie die genomen werd in een zaak voor de Raad van State - Motivering

23 mei 2001P.01.0317.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak over de regeling van de 
rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de gronden op te geven waarom die onvoldoende worden 
geacht ; wanneer derhalve in conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of 
aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren 
bestaan of niet bestaan (1). (1) Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Bezwaren - Vaststelling

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, AC, 2001, nr...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Bezwaren - Vaststelling

18 mei 2001C.98.0536.N AC nr. ...

P. 2229/30476-9-2016



De appèlrechter behoeft niet te antwoorden op een aan de eerste rechter voorgelegde en in algemene termen 
in hoger beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appèlrechter 
(1). (1) Cass. 21 jan. 1991, A.R. 7114, nr 260.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie voorgelegd aan eerste rechter - 
Herneming in hoger beroep - Onverenigbaarheid met conclusie voorgelegd aan appèlrechter - Taak van de rechter

16 mei 2001P.01.0305.F AC nr. ...

De appèlrechters hoeven niet te antwoorden op conclusies die voor de eerste rechter werden neergelegd 
maar voor hen niet worden weergegeven (1). (1) Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Eerste rechter - Conclusie - 
Appèlrechter - Niet weergegeven - Appèlrechter - Antwoord - Verplichting

- Art. 149 Grondwet 1994

De bij artikel  149 Gw. voorgeschreven motiveringsplicht is een vormvereiste (1), die vreemd is aan de 
pertinentie of volledigheid van het antwoord op de conclusie. (1) Cass., 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motiveringsplicht - Vormvereiste

- Art. 149 Grondwet 1994

15 maart 2001C.00.0366.F AC nr. ...

Wanneer in burgerlijke zaken een van de partijen overeenkomstig artt. 728 of 729 Ger.W. is verschenen en ter 
griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, dient de rechter daarop te antwoorden, zelfs indien die partij 
niet verschijnt op de rechtszitting waarop de zaak is vastgesteld of verdaagd (1). (1) Cass. 15 dec. 1995, A.R. nr. 
C.95.0108.F, nr. 554.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie neergelegd - Partij niet verschenen - 
Vonnis op tegenspraak - Antwoord

- Artt. 728, 729 en 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

7 februari 2001P.00.1532.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. houdt geen verband met de pertinentie van het antwoord op de conclusie (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 
1995, A.R. P.93.1560.N, nr. 3.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Antwoord op de conclusie - Pertinentie

- Art. 149 Grondwet 1994

24 januari 2001P.00.1470.F AC nr. ...

De appèlrechters die uitspraak doen over het verzet van de beklaagde, hoeven niet te antwoorden op de 
conclusie die hij daarvóór, tijdens het bij verstek berechte geding, voor hen had neergelegd (1). (1) Zie Cass., 
10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Verstekvonnis - Verzet - Conclusie 
neergelegd tijdens het bij verstek berechte geding

24 november 2000C.98.0037.N AC nr. ...

Artikel 1138, 4°, Ger.W. heeft geen betrekking op een tegenstrijdigheid tussen redenen en een beschikking van 
een beslissing (1). (1) Zie cass., 23 mars 1995, A.R. C.94.0368.F, nr. 164.

Op conclusie - Algemeen - Aflevering van de goederen - Verlies of beschadiging - Laat-volgen ondertekend namens de 
ladingbelanghebbende - Zeevervoer - Vermoeden van aansprakelijkheid

- Art. 1138, 4° Gerechtelijk Wetboek

23 november 2000C.99.0535.F AC nr. ...

De rechter is niet verplicht een onduidelijke conclusie te beantwoorden (1). (1) Cass., 12 dec. 1994, AR. 
C.94.0161.F, nr. 548.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Onduidelijke conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

15 november 2000P.00.0952.F AC nr. ...
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Om de beslissing over het verband waarop het collectief misdrijf gegrond is, met redenen te omkleden, hoeft 
de bodemrechter niet te antwoorden op de conclusie die opkomt tegen het bestaan van het moreel 
bestanddeel, dat eigen is aan de overtredingen die een dergelijk misdrijf opleveren.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Collectief misdrijf - Conclusie die het 
bestaan van een moreel bestanddeel betwist - Beslissing over de eenheid van opzet - Motivering

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

11 september 2000F.99.0015.F AC nr. ...

Het hof van beroep dient niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot 
verschijning, overeenkomstig artikel  385, eerste lid, W.I.B. (1992), ter griffie van dat hof heeft neergelegd, 
wanneer hij, doordat hij niet verschenen is en niet vertegenwoordigd was op de rechtszitting waar zijn zaak is 
behandeld, de conclusie niet ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd (1) (2). (1) Cass. 30 mei 1991, 
A.R. F.1098.F, nr. 506. (2) Art. 385 zoals het bestond vóór de opheffing ervan bij W. 15 maart 1999.

Op conclusie - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie - Geen antwoord - 
Ter griffie neergelegde conclusie - Conclusie niet ter zitting aan de rechter voorgelegd

- Art. 385, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

7 september 2000C.99.0178.F AC nr. ...

De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van de partijen, op voorwaarde 
dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die conclusies volgens hem antwoorden; hij is niet verplicht te 
preciseren naar welke conclusie of naar welk gedeelte van de conclusie hij verwijst.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verwijzing naar de conclusies van de partijen

- Art. 149 Grondwet 1994

11 juli 2000P.00.1012.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis is niet verplicht te 
antwoorden op de door de verdachte hernomen conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige 
hechtenis die tot eerdere over de zaak gewezen arresten hebben geleid.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Vorige verschijning - Hernomen conclusie - Verplichting om te antwoorden

- Art. 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Eerste rechter - Conclusie - Appèlrechter - Niet 
weergegeven - Appèlrechter - Antwoord - Verplichting

De appelrechter dient niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie, als een partij zich 
ertoe beperkt vagelijk naar die conclusie te verwijzen, zonder dat zij deze voor het appelgerecht overneemt 
(1). (1) Zie concl. O.M.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Eerste rechter - Conclusie - Appèlrechter - Niet 
weergegeven - Appèlrechter - Antwoord - Verplichting

- Art. 149 Grondwet 1994

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hij tegenover een middel van een partij zijn 
tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt, zonder dat hij daarenboven hoeft te 
antwoorden op alle argumenten die de voormelde partij tot staving van dat verweer aanvoert en die geen 
afzonderlijke middelen zijn (1). (1) Zie Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24; 4 maart 1998, A.R. 
P.97.1498.F, nr. 118; 5 juni 1998, A.R. C.97.0186.F, nr. 290; 24 aug. 1998, A.R. P.98.1008.N, nr. 372.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Feitelijke gegevens van de zaak - 
Tegenovergestelde beoordeling - Middelen - Argumenten - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

10 maart 2000C.97.0409.F AC nr. ...

P. 2231/30476-9-2016



Wanneer een conclusie het bestaan betwist van de voorwaarden die vereist zijn voor de kapitalisatie van 
interest, zoals de wettelijk vereiste aanmaning, antwoordt de rechter er regelmatig op en is zijn beslissing om 
die kapitalisatie toe te staan naar recht verantwoord, wanneer hij vaststelt dat de conclusie van de schuldeiser 
als aanmaning geldt en dat er geen feitelijk of juridisch beletsel is om artikel  1154 B.W. toe te passen.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Anatocisme - Conclusie - Antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 1154 Burgerlijk Wetboek

25 februari 2000C.98.0468.F AC nr. ...

De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig 
voorgedragen middelen houdt niet de verplichting in om te antwoorden op de argumenten welke tot staving 
van die middelen zijn aangevoerd en geen afzonderlijke middelen vormen.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Middelen - Argumenten - Verplichting om te 
antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

14 februari 2000S.98.0052.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat in het ongewisse laat om welke reden het een door een 
partij bij conclusie voorgedragen middel verwerpt.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Bij conclusie voorgedragen middel - 
Verwerping - Onzekere reden

- Art. 149 Grondwet 1994

14 februari 2000S.99.0156.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering wordt aangenomen, zonder dat 
wordt geantwoordt op een regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer van de tegenpartij.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen - Regelmatig voorgedragen verweer - Geen antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

14 januari 2000C.99.0031.F AC nr. ...

Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie gedane opzegging geldig is, is 
niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit 
de gegevens van het deskundigenonderzoek die het vermeldt met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie 
het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel of ze dat alleen 
maar waarschijnlijk maken.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Dubbelzinnigheid

- Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

- Art. 149 Grondwet 1994

7 januari 2000C.96.0349.N AC nr. ...

De rechter vermag weliswaar de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen redenen 
ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie 
het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat 
hij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen rechtsbeginsel van de autonomie 
der procespartijen - Schending

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

1 december 1999P.99.1092.F AC nr. ...

De verplichting om vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op regelmatig 
voorgedragen middelen, houdt niet de verplichting in om te antwoorden op de argumenten die tot staving van 
die middelen zijn aangevoerd en die geen afzonderlijke middelen vormen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Middelen - Argumenten - Verplichting 
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om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

10 november 1999P.99.0089.F AC nr. ...

De rechter die, met toepassing van artikel  16, Wet 29 juni 1975, de sluiting van een handelsvestiging beveelt, 
en daarbij niet antwoordt op de conclusie van de beklaagde, ten betoge dat er geen grond bestaat tot sluiting 
van het geheel van de gebouwen, maar alleen van de handelsvestiging als dusdanig, voldoet niet aan de 
motiveringsplicht.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Handelsvestiging - 
Sluiting - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

10 november 1999P.99.0689.F AC nr. ...

De appèlrechters die het debat ab initio hebben hervat, zijn niet verplicht om te antwoorden op de conclusies 
die voor het anders samengestelde hof van beroep zijn neergelegd en die voor hen niet opnieuw zijn 
ingediend.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Debat ab initio hervat

2 november 1999P.98.1366.N AC nr. ...

Artikel 149 Grondwet legt aan de rechter een formele motiveringsplicht op, zelfs een onjuist of ongepast 
motief kan aan de vormvereiste van dit grondwetsartikel voldoen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motiveringsverplichting

11 oktober 1999S.99.0047.N AC nr. ...

Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit op het recht van verdediging.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord - Recht van verdediging

- Art. 149 Grondwet 1994

Voldoet aan de motiveringsverplichting de rechterlijke beslissing die verwijst naar de elementen uit de 
conclusie van een gedingvoerende partij en deze elementen overneemt.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verwijzing naar conclusie van een der 
partijen - Weergave in vonnis - Gemotiveerde beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

4 oktober 1999F.98.0098.F AC nr. ...

Het ontbreken in een rechterlijke beslissing van enige considerans die in verband kan worden gebracht met de 
in de conclusie van een partij vervatte grief, maakt in se geen gebrek aan redengeving uit.

Op conclusie - Belastingzaken - Conclusie - Grief - Beslissing van de rechter - Verband - Geen verband - Gebrek aan 
motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

24 september 1999D.98.0043.F AC nr. ...

Beschouwingen waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt zijn geen vordering, verweer of exceptie 
waarop de rechter moet antwoorden.

Op conclusie - Tuchtzaken - Beschouwingen zonder rechtsgevolgen

21 september 1999P.98.1346.N AC nr. ...

De appelrechters, die de redenen vermelden waarom het opleggen van de wettelijke minimum 
gevangenisstraf volstaat, zijn niet gehouden te antwoorden op een niet-gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Conclusie waarbij opschorting van de 
uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging van de straf wordt gevraagd - Niet-gemotiveerde vraag - Afwijzing - 
Motiveringsplicht

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
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8 juni 1999P.98.0903.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de regeling van de procedure moet een 
verzoek van de burgerlijke partij om een aanvullend onderzoek te bevelen beantwoorden.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Regeling van de procedure - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Conclusie van burgerlijke partij - Aanvullend onderzoek - Weigering - Motivering

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

Wanneer het arrest, dat regelmatig met redenen is omkleed door de overweging dat de openbaarheid van de 
rechtszitting gevaren inhoudt voor de orde of de zeden, het sluiten van de deuren beveelt, moet het niet, op 
straffe van nietigheid, melding maken van de tekst van de Grondwet waarin dat recht van het vonnisgerecht is 
vastgelegd.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Sluiten der deuren - Motivering

- Art. 148 Grondwet 1994

Regelmatig verantwoord is het arrest van het hof van assisen dat vaststelt dat de voorgestelde omschrijvingen 
niet worden bevestigd in het voor dat hof gevoerde debat, en beslist om de aanvullende, door de verdediging 
voorgelegde vragen niet aan de jury te stellen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van assisen - Aan de jury te stellen 
vragen - Verwerping - Motivering

- Artt. 337 en 338 Wetboek van Strafvordering

19 april 1999F.98.0080.F AC nr. ...

Wanneer het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitspraak doet over een bezwaarschrift van 
een belastingplichtige tegen een aanslag inzake directe gemeentebelastingen, moet het zijn beslissing met 
redenen omkleden.

Op conclusie - Belastingzaken - Motiveringsverplichting - Gemeentebelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Bezwaarschrift - Rechtscollege - Beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

15 april 1999C.98.0427.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat, zonder opgave van de redenen van zijn beslissing, een 
verzoek tot heropening van de debatten verwerpt die een partij na de sluiting ervan heeft gedaan.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verzoek tot heropening der debatten - 
Verwerping - Geen redenen

- Art. 149 Grondwet 1994

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt geschonden, als de appèlrechters, om het door de eerste rechter voor de 
straf van het verval van het recht tot sturen verleende uitstel ongedaan te maken, acht slaan op de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen aantonen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Maatregel - Gewoon uitstel - 
Verval van het recht tot sturen - Motivering - Recht van verdediging - Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen 
staande houden

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

26 februari 1999C.98.0142.N AC nr. ...

De rechter is niet verplicht in te gaan op een mondeling verweer van een partij en moet dergelijk verweer niet 
beantwoorden, hoewel van dit verweer melding is gemaakt in de conclusie of pleitnota van een andere partij.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Mondeling verweer - Antwoord van de 
rechter - Verplichting

- Art. 149 Grondwet 1994
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17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
hoeft niet te antwoorden op een conclusie die betrekking heeft op een feit dat op zichzelf geen bevel tot 
aanhouding verantwoordt, aangezien zij geen verband houdt met de enige aanwijzingen van schuld, op grond 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis toestaat.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Feit 
dat op zich geen bevel tot aanhouding verantwoordt - Conclusie over dat feit

11 februari 1999C.97.0324.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens een niet door het cassatiemiddel 
bekritiseerde beslissing doelloos is geworden.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie die doelloos is geworden

- Art. 149 Grondwet 1994

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

De appèlrechters verantwoorden naar recht de bijzondere verbeurdverklaring van een pand, dat gekocht is 
met gelden die afkomstig waren van de vervolgde misdrijven, zonder dat zij die verbeurdverklaring hebben 
beperkt tot het onverdeelde aandeel van de veroordeelde, wanneer zij het voorwerp van de 
verbeurdverklaring identificeren en vaststellen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen dat voorwerp 
en de misdrijven die ten laste worden gelegd aan de veroordeelde, in wiens vermogen het is aangetroffen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Bijzondere verbeurdverklaring - 
Wettelijke voorwaarden - Vermogensvoordelen gehaald uit het misdrijf - Onverdeeld aandeel - Wettigheid

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

10 februari 1999P.98.0999.F AC nr. ...

Een niet passend antwoord op de voor de rechter neergelegde conclusie, levert geen miskenning op van de 
grondwettelijke verplichting om naar de vorm met redenen te omkleden.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Niet passend antwoord

3 februari 1999P.98.0980.F AC nr. ...

Het appelgerecht dat de conclusie van de beklaagde, die ertoe strekt een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen, beantwoordt door de door die vraag opgeworpen grondwettigheidstoetsing zelf 
te verrichten, omkleedt zijn beslissing regelmatig naar recht.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - 
Grondwettigheidstoetsing door de feitenrechter - Regelmatige motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

24 december 1998C.97.0173.N AC nr. ...

Loutere verwijzing naar de in het beroepen vonnis vermelde doelstelling van de partijen en naar de feiten die 
eraan ten grondslag liggen, heeft niet tot gevolg dat de redenen van het beroepen vonnis deel uitmaken van 
het arrest.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verwijzing naar het beroepen vonnis - 
Verwijzing naar de doelstelling van de partijen en naar feiten

22 december 1998P.98.1445.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die oordeelt dat de veroordeelde zich in staat van wettelijke herhaling 
bevindt, wanneer hij na een veroordeling wegens een misdrijf omschreven in het Strafwetboek, een bijzondere 
wet overtreedt die bepalingen bevat die herhaling van de daarin omschreven misdrijven regelt zonder afbreuk 
te doen aan de toepasselijkheid van hoofdstuk V van boek I Sw. voor het bepalen van de strafmaat.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafmaat - Drugwet - Bijzondere 
herhaling - Strafwetboek - Herhaling - Toepasselijkheid

- Art. 56 Strafwetboek

12 november 1998C.97.0163.F AC nr. ...
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De rechter die uitspraak doet over de vordering tot indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling tegen de 
partij die aansprakelijk is voor het ongeval dat de begunstigde van de vergoedende uitkeringen is overkomen, 
is niet bevoegd om kritiek te oefenen op de beslissing van de adviserend geneesheer of van de geneeskundige 
raad voor de invaliditeit over de toekenning van vergoedende uitkeringen, genomen in het kader van de 
toepassing van Z.I.V.-wet.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ongeval - 
Getroffene - Verzekeringsinstelling - Toekenning van uitkeringen - Vergoeding volgens het gemeen recht - Wettelijke 
indeplaatsstelling - Bevoegdheid van de rechter

12 oktober 1998S.97.0155.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering wordt aangenomen zonder te 
antwoorden op een in de conclusie van de tegenpartij regelmatig voorgedragen verweer.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verweer - Geen antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

24 augustus 1998P.98.1008.N AC nr. ...

De rechter vervult zijn motiveringsplicht als hij het verweer van de beklaagde weerlegt door de feitelijke 
gegevens van de zaak op tegenovergestelde wijze te beoordelen, zonder dat hij daarenboven moet 
antwoorden op elk van de argumenten die de beklaagde tot staving van dat verweer aanvoert en die geen 
afzonderlijk middel vormen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Verweer van de beklaagde - 
Argumenten die geen afzonderlijk middel vormen - Motiveringsplicht

- Art. 149 Grondwet 1994

29 juni 1998F.97.0078.F AC nr. ...

De tussen verschillende zaken bestaande samenhang in de zin van artikel  30 Ger.W., staat ter vrije 
beoordeling van de feitenrechter;  het verzoek van een partij om verschillende zaken wegens samenhang 
samen te voegen, is geen vordering, verweer of exceptie waaromtrent de rechter zijn beslissing nader moet 
motiveren.

Op conclusie - Belastingzaken - Zaken - Samenhang - Voeging - Partij - Verzoek - Vonnissen en arresten - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 2 en 30 Gerechtelijk Wetboek

5 juni 1998C.97.0186.F AC nr. ...

De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig 
voorgedragen middelen houdt niet de verplichting in om te antwoorden op de argumenten die tot staving van 
die middelen zijn aangevoerd en geen afzonderlijke middelen vormen.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verplichting om de middelen te 
beantwoorden - Argumenten

- Art. 149 Grondwet 1994

4 maart 1998P.97.1498.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde een persoonlijke verschijning of het verhoor van getuigen vraagt, motiveert de 
feitenrechter regelmatig, door zijn beslissing zelf waarbij hij de telastleggingen bewezen verklaart op grond 
van feiten die hij aangeeft en waarop hij zijn overtuiging grondt, de afwijzing van het verzoek door impliciet te 
oordelen dat het nutteloos is om de waarheid te achterhalen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Verzoek van de beklaagde om 
persoonlijke verschijning of verhoor van getuigen - Gemotiveerde verwerping

- Art. 149 Grondwet 1994

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de rechter die, op grond van bepaalde feitelijke 
gegevens andere of daarmee strijdige feitelijke gegevens van de conclusie van de beklaagde verwerpt.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Conclusie - Feitelijke 
gegevens - Rechterlijke beslissing - Andere of daarmee strijdige gegevens - Verwerping

- Art. 149 Grondwet 1994
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11 februari 1998P.97.1339.F AC nr. ...

Wanneer, na het neerleggen van conclusies, de debatten "ab initio" zijn hervat en voornoemde conclusies niet 
zijn hervat voor de anders samengestelde rechtbank, is zij niet gehouden daarop te antwoorden.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Zaak "ab initio" hervat - Conclusies niet 
hervat

- Art. 149 Grondwet 1994

30 januari 1998C.96.0373.F AC nr. ...

De wilsuiting van een partij om in geval van niet-bevestiging van het bestreden vonnis een nieuwe conclusie 
neer te leggen, is geen punt van de vordering, zodat de appelrechter daarmee geen rekening dient te houden 
en zijn beslissing dienaangaande niet met redenen dient te omkleden.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Punt van de vordering - Begrip

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

14 januari 1998P.97.0988.F AC nr. ...

De rechter vervult zijn motiveringsplicht als hij het verweer van de beklaagde weerlegt door de feitelijke 
gegevens van de zaak op tegenovergestelde wijze te beoordelen, zonder dat hij daarenboven moet 
antwoorden op elk van de argumenten die de beklaagde tot staving van dat verweer heeft aangevoerd en die 
geen afzonderlijke middelen vormen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Feitelijke gegevens van de zaak - 
Tegenovergestelde beoordeling - Middelen - Argumenten - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

12 januari 1998S.97.0096.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering wordt aangenomen, zonder dat 
wordt geantwoord op een in de conclusie van de tegenpartij regelmatig voorgedragen verweer.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verweer - Geen antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

9 januari 1998C.96.0467.F AC nr. ...

De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig 
voorgedragen middelen houdt niet de verplichting in om te antwoorden op de argumenten welke tot staving 
van die middelen zijn aangevoerd en geen afzonderlijke middelen vormen.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Middelen - Argumenten - Verplichting om te 
antwoorden - Grenzen

- Art. 149 Grondwet 1994

7 januari 1998C.97.0220.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het vonnis dat steunt op een deskundigenverslag zonder te 
antwoorden op een conclusie die dat verslag bekritiseert.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Deskundigenverslag - Conclusie die dat 
verslag bekritiseert

- Art. 149 Grondwet 1994

1 oktober 1997P.96.0310.F AC nr. ...

De motiveringsverplichting is aan het hof van beroep, dat belast is met het onderzoek van een aanvraag tot 
herziening wegens een nieuw feit, niet opgelegd krachtens artikel   149 Gw., aangezien het advies van het hof 
van beroep geen vonnis in de zin van dit artikel is, maar krachtens artikel  445, vierde lid, Sv.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herziening - Advies en verwijzing tot 
herziening - Nieuw feit - Motiveringsverplichting - Artikel 149, Gw. (1994) - Artikel 445 Sv. - Toepasselijke bepaling

- Art. 445, vierde lid Wetboek van Strafvordering
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De motiveringsverplichting die bij artikel  445, vierde lid, Sv., is opgelegd aan het hof van beroep dat belast is 
met het uitbrengen van een advies over de aanvraag tot herziening, sluit de verplichting in dat op de 
conclusies van de partijen moet worden geantwoord;  aan die verplichting moet evenwel alleen worden 
voldaan in zoverre het antwoord geen onderzoek vergt dat buiten de aan het hof van beroep toevertrouwde 
opdracht valt.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herziening - Advies en verwijzing tot 
herziening - Nieuw feit - Motiveringsverplichting - Artikel 445 Sv.

- Art. 445, vierde lid Wetboek van Strafvordering

29 september 1997F.96.0096.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat niet antwoordt op een in de conclusie voorgedragen 
verweer.~

Op conclusie - Belastingzaken - Verweer - Geen antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en er tegen zijn beslissing 
geen grieven worden ingebracht voor de appelrechter, is laatstgenoemde niet meer gehouden dit verweer te 
beantwoorden, ook al wordt in de appelconclusie de conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk overgenomen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Appelconclusie - Verwijzing naar de voor 
de eerste rechter genomen conclusie - Antwoord van de eerste rechter - Afwezigheid van grieven tegen die beslissing in 
hoger beroep - Antwoord van de appelrechter

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

25 april 1997F.94.0067.N AC nr. ...

De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de aangevoerde 
middelen houdt niet de verplichting in om te antwoorden op een argument dat tot staving van een middel 
wordt aangevoerd en geen zelfstandige grief inhoudt.~

Op conclusie - Belastingzaken - Argument tot staving van een middel - Geen verplichting tot antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

23 april 1997P.97.0372.F AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing dat de omstandigheden die een beklaagde aanvoert om zijn 
vrijspraak te bekomen, geen enkel gegeven bevatten dat hen geloofwaardig maakt, wanneer de rechter de 
door die beklaagde aangevoerde feitelijke gegevens door andere of daarmee strijdige gegevens weerlegt.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Conclusie - Feitelijke 
gegevens - Rechterlijke beslissing - Verwerping van die gegevens - Grondslag - Andere of daarmee strijdige gegevens

- Art. 149 Grondwet 1994

10 maart 1997S.96.0093.N AC nr. ...

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en, ongeacht de 
benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Feiten en redenen - Ambtshalve aanvulling

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 februari 1997P.96.0927.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat niet antwoordt op het verweermiddel, dat afgeleid is uit het feit 
dat een valse factuur het in artikel  196 Sw. bedoelde misdrijf kan opleveren, wanneer die vervalste facturen 
aan derden worden overgelegd, maar niet wanneer zij, zoals in casu, gericht worden aan de klant, die de 
juistheid ervan kan nagaan.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Valsheid en gebruik van valse stukken - 
Vervalsing van facturen - Bestanddelen van het misdrijf

P. 2238/30476-9-2016



- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 196 Strafwetboek

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Een foutieve motivering levert op zichzelf geen miskenning op van de verplichting te antwoorden op de 
conclusies van de partijen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Foutieve motivering

9 oktober 1996P.96.1000.F AC nr. ...

Wanneer het internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid 
behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, hoeft het Hof van Cassatie, binnen 
het strikte kader van de bepalingen van het nationale recht, niet te antwoorden op de door de verdediging van 
de betrokken persoon neergelegde conclusie, als deze niets uit te staan heeft met die bepalingen.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van Cassatie - Verzoek van het 
internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Arrest van het Hof - 
Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

- inz. art. 6 Wet 22 maart 1996

30 september 1996S.95.0055.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens de door hem genomen beslissing niet 
meer ter zake dienend is.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie - Conclusie 
niet meer ter zake dienend

- Art. 149 Grondwet 1994

25 april 1996C.93.0317.N AC nr. ...

Geen gebrek aan antwoord kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de feitenrechter de stelling van één 
partij aanneemt en de stelling van de andere verwerpt.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

Het middel dat de rechter aanwrijft de stelling van de verweerder niet te hebben onderzocht voert geen 
gebrek aan antwoord aan.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord

- Art. 149 Grondwet 1994

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg 
afleidt.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beschouwing - Geen rechtsgevolg

- Art. 149 Grondwet 1994

22 januari 1996S.95.0080.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens de door hem genomen beslissing niet 
meer ter zake dienend is.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie - Conclusie 
niet meer ter zake dienend

- Art. 149 Grondwet 1994

17 januari 1996P.95.0930.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de 
conclusie waarin het feitelijk bestaan van bezwaren betwist of bevestigd wordt, door de enkele vaststelling dat 
die bezwaren aanwezig of niet aanwezig zijn.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerecht - Regeling van de 
procedure - Conclusie - Motivering
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- Enig art. Wet 19 aug. 1920

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

15 december 1995C.95.0108.F AC nr. ...

Wanneer in burgerlijke zaken een van de partijen overeenkomstig artikel  728 of 729 Ger.W.  is verschenen en 
ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, dient de rechter daarop te antwoorden, zelfs indien die 
partij niet verschijnt op de rechtszitting waarop de zaak is vastgesteld of verdaagd.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie neergelegd - Partij niet verschenen - 
Vonnis op tegenspraak - Antwoord

- Art. 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1995C.94.0473.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het vonnis waarin het door de eiser bij conclusie gedane 
bewijsaanbod wordt afgewezen, zonder dat in enige overweging daartoe een reden wordt opgegeven.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Aanbod van bewijs - Geen opgave van 
redenen voor afwijzing - Afwijzing

- Art. 149 Grondwet 1994

17 mei 1995P.94.1562.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde een conclusie heeft ingediend met een aanvraag tot uitstel, beantwoordt de 
appelrechter die conclusie regelmatig door een straf op te leggen met opgave van gronden.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aanvraag tot uitstel - Verwerping - 
Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

3 mei 1995P.94.1431.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de 
conclusie,waarin het feitelijk bestaan van bezwaren betwist of bevestigd wordt, door de enkele vaststelling dat 
die bezwaren voorhanden of niet voorhanden zijn; de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid waarover het 
onderzoeksgerecht beschikt ontslaat dat gerecht evenwel niet van de verplichting te antwoorden op een 
conclusie ten betoge dat het ten laste gelegde feit al dan niet strafbaar is.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerecht - Regeling van de 
procedure - Conclusie - Motivering

- Enig art. Wet 19 aug. 1920

- Enig art., § XV Wet 25 okt. 1919

17 maart 1995C.93.0204.N AC nr. ...

De rechter die een vordering in kort geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, hoeft niet nader te 
antwoorden op de niet dienend geworden middelen van de eiser.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Omvang van de motiveringsplicht - Gebrek 
aan urgentie - Niet dienende middelen - Vordering in kort geding

- Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

10 februari 1995F.93.0117.N AC nr. ...

De rechter is niet verplicht te antwoorden op een impliciete aanvoering van een conclusie.~

Op conclusie - Belastingzaken - Impliciete aanvoering

- Art. 149 Grondwet 1994

12 december 1994C.94.0161.F AC nr. ...

De rechter is niet verplicht een onduidelijke conclusie te beantwoorden.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Onduidelijke conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...
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Het verzoek om de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen is geen punt van de vordering.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verzoek om persoonlijke verschijning - Punt 
van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

8 december 1994C.93.0488.F AC nr. ...

De rechter behoeft niet te antwoorden op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg 
afleidt.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Overweging - Geen rechtsgevolg

- Art. 97 Grondwet 1831

2 november 1994P.94.0758.F AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en er tegen zijn beslissing 
geen grieven worden ingebracht voor de appelrechter, is laatstgenoemde niet meer gehouden dit verweer te 
beantwoorden, ook al wordt in de appelconclusie de conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk overgenomen.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Appelconclusie - Verwijzing naar de voor 
de eerste rechter genomen conclusie - Antwoord van de eerste rechter - Afwezigheid van grieven tegen die beslissing in 
hoger beroep - Antwoord van de appelrechter

- Art. 210 Wetboek van Strafvordering

17 oktober 1994M.94.0024.F AC nr. ...

De hoge militieraad, die de motieven van de beroepen beslissing niet overneemt maar zijn beslissing op eigen 
motieven steunt, hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin onregelmatigheden van de beroepen 
beslissing worden aangevoerd.

Op conclusie - Dienstplichtzaken - Beroepen beslissing - Onregelmatigheden

- Art. 37, § 4 Gerechtelijk Wetboek

23 september 1994C.92.8241.N AC nr. ...

Een onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de rechter levert geen schending 
op van het vormvereiste van artikel  97 (oud), Gw.~

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Begrip en aard van een motief - Artikel 97 
(oud), Gw. - Onjuiste feitelijke vaststelling of verkeerde beoordeling

13 juni 1994M.94.0014.N AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de herkeuringsraad, die uitspraak doende op een 
aanvraag om vrijstelling op voorlopige afkeuring op lichamelijke grond, zich ertoe beperkt de aanvraag af te 
wijzen in de bewoordingen van artikel  43, 4 Dienstplichtwet, zonder daarbij de redenen van die beslissing op 
te geven.

Op conclusie - Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad

- Art. 48 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

26 april 1994P.94.0323.N AC nr. ...

Wanneer een commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over een geschil betreffende de 
individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat het beantwoorden van 
conclusies impliceert.~

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Uitspraak over geschil betreffende 
individuele vrijheid - Verplichting beslissing met redenen te omkleden - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij

REGELING VAN RECHTSGEBIED

ALLERLEI

22 oktober 2003P.03.1150.F AC nr. 521
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Van de bij artikel  292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een magistraat, die 
deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van 
de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde 
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur-generaal t.g.v. de vernietiging van die 
beschikking na regeling van rechtsgebied (1). (1) Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, AR P.98.0738.F, nr 362, 
blz. 876, nr 4.

Allerlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Magistraat die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep 
van de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de 
verwijzingsbeschikking - Zelfde magistraat - Cumulatie van ambten

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

10 maart 2000C.99.0564.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. PIRET, Cass., 10 maart 2000, A.R. C.99.0564.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Voorwaarde - Tegenstrijdigheid tussen beslissingen van de rechtscolleges van de rechterlijke orde

De vordering tot regeling van rechtsgebied die ertoe strekt een tegenstrijdigheid te regelen, niet tussen 
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde, maar tussen een rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State is 
doelloos.

Burgerlijke zaken - Voorwaarde - Beslissing van de rechtscolleges van de rechterlijke orde

- Art. 34 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 645 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

2 november 2004P.04.0605.N AC nr. 520

De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, een zelfde misdrijf 
of samenhangende misdrijven onderzoeken, kan een geschil van rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert, wanneer met het oog op een goede rechtsbedeling, meer bepaald ter vrijwaring van de 
onderzoekstechnische doelmatigheid van de waarheidsvinding, de leidende rol van de onderzoeksrechter of 
van het recht van verdediging, een volstrekte noodzaak bestaat tot een onmiddellijke verdere behandeling van 
de beide strafdossiers in de fase van het gerechtelijk onderzoek door éénzelfde onderzoeksmagistraat (1). (1) 
Cass., 2 dec. 2003, AR P.03.1238.N, nr ...

Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters of onderzoeksgerechten - Onderzoeksrechters uit onderscheiden rechtsgebieden die 
kennis nemen van een zelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven - Geschil van rechtsmacht

- Artt. 526 en 540 Wetboek van Strafvordering

Het enkele gegeven dat éénzelfde misdrijf het voorwerp uitmaakt van twee verschillende gerechtelijke 
onderzoeken, die door de beide onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, reeds voor 
regeling van de rechtspleging aan het openbaar ministerie zijn medegedeeld, en zonder dat de rechtsgang 
hierdoor wordt belemmerd, vormt geen grond tot regeling van rechtsgebied.

Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters of onderzoeksgerechten - Onderzoeksrechters uit onderscheiden rechtsgebieden die 
kennis nemen van een zelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven - Belemmering van rechtsgang - Geschil van 
rechtsmacht

- Artt. 526 en 540 Wetboek van Strafvordering

29 september 2004P.04.1116.F AC nr. 442

Er is grond tot regeling van rechtsgebied, wanneer de rechtsgang wordt belemmerd ten gevolge van een 
geschil over rechtsmacht tussen, enerzijds, een beschikking van de raadkamer waarbij, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, de beklaagden naar de correctionele rechtbank zijn verwezen, en anderzijds, 
een vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van dezelfde, 
gedeeltelijk anders gekwalificeerde, feiten ten laste van diezelfde beklaagden die naar die rechtbank zijn 
verwezen bij latere beschikking van diezelfde raadkamer.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Tweede beschikking tot 
verwijzing - Aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank
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- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

22 september 2004P.04.0931.F AC nr. 427

Wanneer, enerzijds, zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 
1965, de raadkamer de verdachte wegens verscheidene misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, terwijl hij ten tijde van één van die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en 
dit misdrijf niet behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, en, anderzijds, de 
correctionele rechtbank een vonnis heeft gewezen waarbij zij zich voor al die misdrijven onbevoegd heeft 
verklaard, gaat het Hof na of tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan 
worden aangewend en of het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; zo ja, 
dan vernietigt het, enerzijds, de beschikking van de raadkamer in zoverre die betrekking heeft op het misdrijf 
dat door de beklaagde was gepleegd toen die nog geen achttien jaar oud was, en verwijst het de aldus 
beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings, en, anderzijds, vernietigt het Hof het vonnis van de 
correctionele rechtbank in zoverre het betrekking heeft op de andere misdrijven, en verwijst het de aldus 
beperkte zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde, correctionele rechtbank (1). (1) Zie Cass., 7 feb. 
1989, AR 3064, nr 331 en 21 mei 2003, AR P.03.0493.F, nr .......

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende misdrijven - samenhang - Raadkamer - 
Beschikking - Verwijzing van een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank wegens verscheidene misdrijven - 
Inverdenkinggestelde minderjarig op het ogenblik dat hij één van die misdrijven pleegt - Correctionele rechtbank - Vonnis 
van onbevoegdverklaring voor de gezamenlijke misdrijven - In kracht van gewijsde gegane beslissingen

24 augustus 2004P.04.0994.N AC nr. 373

Wanneer, nadat een vonnis van een politierechtbank met toepassing van artikel  23, Taalwet Gerechtszaken 
een bij haar aanhangige zaak naar een andere politierechtbank heeft verwezen en deze rechtbank heeft 
geoordeeld dat zij niet regelmatig geadieerd was daar in het vonnis van verwijzing geen melding was gemaakt 
van het artikel  23, en de beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, dient het rechtsgebied te 
worden geregeld om het bevoegde vonnisgerecht aan te wijzen (1). (1) Zie Cass., 20 mei 1986, AR 487, AC, 
1985-1986, nr 577. Regeling van rechtsgebied in strafzaken veronderstelt dat er een geschil over rechtsmacht 
bestaat dat de procesgang belemmert (Cass., 7 jan 1987, AR 5368, AC, 1986-1987, nr 268). Ongewoon aan de 
geannoteerde zaak is dat de politierechtbank naar dewelke de zaak verwezen was niet heeft vastgesteld dat zij 
niet bevoegd was. Dit neemt niet weg dat er door de tegenstrijdige beslissingen een negatief conflict ontstaan 
was dat de procesgang belemmert. Zie Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, deel III, Brussel 1869, nr 
5418, 798 en het eerste arrest vermeld in voetnoot 20; P. ChauvinRèglement des juges" in Rép. pén. Dalloz, 
deel VI, 1996, nr 7.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Politierechtbank - Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging - Verwijzing 
naar dichtstbij gelegen anderstalige politierechtbank - Vonnis waarbij deze verklaart niet geldig geadieerd te zijn - 
Beslissingen in kracht van gewijsde

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

23 juni 2004P.04.0812.F AC nr. 349

Als de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen niet de feiten maar alleen hun kwalificatie betreft, is het Hof 
van Cassatie bevoegd om de aard van die feiten te bepalen (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 2002, AR P.01.1769.F, nr 
140.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Wettelijke kwalificatie van het misdrijf - 
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

3 maart 2004P.04.0127.F AC nr. 118
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Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard op grond dat, na de beschikking van verwijzing, een omstandigheid aan het licht is gekomen 
waardoor het feit bij wet met een zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het 
vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen van de 
feitenrechter juist lijken te zijn, waarna het de beschikking vernietigt, ook wat de samenhangende misdrijven 
betreft, en de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst (1); het vonnisgerecht zou niet bevoegd 
zijn geweest om de niet-aanneming van verzachtende omstandigheden door de raadkamer te verhelpen, op 
grond van de verzachtende omstandigheden die in de rechtstreekse dagvaarding van het O.M. zijn 
voorgesteld. (1) Cass., 10 sept. 2002, AR P.02.0118.N, nr ...

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Correctionalisering - Onbevoegd 
vonnisgerecht - Gevolgen - Samenhangende feiten - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Verwijzing - Verzachtende 
omstandigheden die in de rechtstreekse dagvaarding worden voorgesteld

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

2 december 2003P.03.1238.N AC nr. 610

Uit de context van de artikelen 526 en 540 Wetboek van Strafvordering volgt dat het Hof van cassatie in de 
regel beslist over de regeling van rechtsgebied en dat het hof van beroep daarover slechts kan beslissen in de 
in artikel 540 Wetboek van Strafvordering bepaalde gevallen; hieruit volgt dat, wanneer de rechtsgang is 
belemmerd omdat een onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg en een raadsheer-onderzoeker in 
het hof van beroep kennisnemen van een zelfde misdrijf of samenhangende misdrijven, het Hof van cassatie 
beslist over de regeling van rechtsgebied, ook al behoren de onderzoekers tot hetzelfde rechtsgebied.

Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters of onderzoeksgerechten - Onderzoeksrechter en raadsheer-onderzoeker die 
kennisnemen van een zelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven - Hof van Cassatie - Bevoegdheid

23 september 2003P.03.1165.N AC nr. 450

Is niet naar recht verantwoord en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied, het arrest waarin het hof van 
beroep zich onbevoegd verklaart op grond dat ten tijde van de verwijzing de feiten niet gecorrectionaliseerde 
misdaden betroffen zodat de correctionele rechtbank onbevoegd was, terwijl inmiddels, vooraleer over de 
zaak zelf een beslissing was gewezen waarbij de bevoegdheid werd vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de 
feiten enkel nog konden gestraft worden met correctionele straffen.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Wijziging - Hangende procedures - 
Toepasselijkheid

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

8 juli 2003P.03.0846.N AC nr. 389

Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer en het vonnis van de correctionele rechtbank dat een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden ingesteld en het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, zowel wat de beklaagden 
betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, als wat de beklaagden betreft ten aanzien van wie 
het bij verstek is gewezen, aangezien zij tegen deze beslissing geen ontvankelijk rechtsmiddel kunnen 
aanwenden (1). (1) Cass., 25 nov. 1987, AR 6294, nr 189; 15 jan. 1992, AR 9529, nr 247; 17 dec. 1996, AR 
P.96.1427.N, nr 512.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Verwijzing wegens wanbedrijf - Wijziging van de 
kwalificatie in misdaad - Onbevoegdheidsverklaring door het vonnisgerecht - Kracht van gewijsde - Verstek

- Artt. 151, 187 en 525 Wetboek van Strafvordering

1 juli 2003P.03.0827.N AC nr. 388
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Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich, na 
heromschrijving van de feiten, onbevoegd heeft verklaard omwille van het bestaan van een op het ogenblik 
van de verwijzing door de raadkamer niet gekende verzwarende omstandigheid, stelt het Hof, op een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel 
openstaat, dat het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat het 
heromschreven feit niet door de beslissing tot correctionalisatie is gedekt, waarna het de beschikking, ook wat 
de samenhangende feiten betreft, vernietigt, en de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst (1) 
(2). (1) Zie Cass., 10 sept. 2002, AR P.02.1118.N, nr.   . (2) In tegenstelling tot andere arresten, waarbij de zaak 
omwille van de voorlopige hechtenis van de beklaagde naar de raadkamer, anders samengesteld, werd 
verwezen (Cass., 15 juni 1994, AR P.94.0688.F, nr. 312; 29 maart 1995, AR P.95.0248.F, nr. 117; 22 mei 1996, 
AR P.96.0475.F, nr. 186), heeft het Hof te dezen de zaak verwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, 
hoewel het Hof vaststelt dat de afzonderlijke beschikking van de raadkamer, die op de dag van de 
verwijzingsbeschikking werd genomen en waarbij de voorlopige hechtenis werd gehandhaafd, geen 
bestaansreden meer heeft. Deze zienswijze, die overigens reeds eerder gevolgd werd door het Hof (Cass. 12 
aug. 1991, AR 5907, nr. 571; 17 dec. 1996, AR P.96.1427.N, nr. 512) verdient de voorkeur, aangezien de 
procedure van de regeling van rechtsgebied de strafvordering zelf betreft en vreemd is aan de rechtspleging 
inzake de voorlopige hechtenis (zie ook DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 1999, nr. 869 en 
2493). Tevens wordt, in tegenstelling tot andere arresten (Cass., 30 mei 2000, AR P.00.0408.N, nr. 330; 14 nov. 
2000, AR P.00.1411.N, nr. 622), de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer uitgebreid tot 
de door het onderzoeksgerecht aangenomen verzachtende omstandigheden met betrekking tot de 
samenhangende misdrijven. Ook voor dit standpunt kan naar eerdere arresten verwezen worden (onder meer, 
Cass., 24 maart 1982, AC, 1981-82, 917; 20 nov. 1991, AR 9416, nr. 149). Zie ook DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 1999, nr. 650).

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Op het ogenblik van de 
verwijzing door de raadkamer niet gekende verzwarende omstandigheid - Beslissing tot onbevoegdverklaring - Vernietiging 
van de verwijzingsbeschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

21 mei 2003P.03.0493.F AC nr. 311

Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde naar de correctionele 
rechtbank verwijst wegens verschillende misdrijven, die gepleegd zijn tussen 1 januari 2001 en 12 april 2002, 
zonder voorafgaande toepassing van artikel  38, Jeugdbeschermingswet, terwijl de inverdenkinggestelde 
geboren was op 30 juli 1983 en dus niet de volle leeftijd van achttien jaar had bereikt op het ogenblik van de in 
de telastleggingen bedoelde feiten, die vóór 31 juli 2001 zijn gepleegd (1), en die feiten geen verband houden 
met de in artikel  36bis van die wet bedoelde misdrijven en, anderzijds, de correctionele rechtbank een vonnis 
van onbevoegdverklaring voor het geheel van de misdrijven gewezen heeft, gaat het Hof na of thans geen 
enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de beschikking van de raadkamer en of het vonnis van de 
correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; in dat geval vernietigt het Hof, enerzijds, de 
beschikking van de raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst 
wegens de vóór 31 juli 2001 gepleegde feiten, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings en, anderzijds, het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre ze zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de feiten die zijn gepleegd na 30 juli 2001, met verwijzing van de aldus 
beperkte zaak naar de dezelfde, maar anders samengestelde correctionele rechtbank (2). (1) In welke materie 
dan ook, zowel op burgerlijk als strafrechtelijk gebied, wordt de leeftijd berekend van uur tot uur en niet van 
dag tot dag (Luik, 24 dec. 1915, Pas., 1915-1916, II, 207; Brussel, 9 feb. 1987, Pas., II, 1987, blz. 254; DUBOIS 
M., Les Novelles, Protection de la jeunesse, nr. 992; SMETS J., Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., nr. 798). Het 
ogenblik waarop het als misdrijf omschreven feit wordt gepleegd, bepaalt dus de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank, en de volle leeftijd van achttien jaar van de dader moet worden bepaald op het uur na, en 
niet alleen op de dag van de verjaardag. (TULKENS Fr. en MOREAU Th., Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, blz. 
625, noot nr. 38). Te dezen stak de geboorteakte van de beklaagde niet in het dossier en stelt het bestreden 
arrest vast, omdat het geboorte-uur van de dader van de misdrijven niet gekend was, dat uit het vonnis van de 
correctionele rechtbank blijkt dat die dader geboren was op 30 juli 1983 maar de volle leeftijd van achttien 
jaar niet had bereikt op het ogenblik van de feiten, die gepleegd zijn vóór 31 juli 2001, dus de dag na de 
verjaardag. De maatregelen van jeugdbescherming zijn opvoedend en niet repressief bedoeld, zodat het Hof 
de meest gunstige oplossing voor de minderjarige in aanmerking heeft genomen om, in de periode van de 
misdrijven, de periode te bepalen die aan de strafrechtelijke meerderjarigheid voorafgaat. (2)Zie Cass., 28 
sept. 1976 (AC, 1977, blz. 116); 7 april 1987, A.R. 1275, nr. 474; 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331.
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Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Minderjarige - Raadkamer - Verwijzingsbeschikking - Misdrijven 
gepleegd tijdens een bepaalde periode - Correctionele rechtbank - Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens 
een gedeelte van die periode - Vonnis van onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de feiten die gepleegd zijn in de 
volledige periode

20 mei 2003P.03.0575.N AC nr. 307

Wanneer een raadkamer een bij haar aanhangig gemaakte zaak ingevolge een verzoek tot wijziging van de taal 
van de rechtspleging op grond van de artikelen 21 en 23 Taalwet Gerechtszaken naar de correctionele 
rechtbank van het dichtsbij gelegen anderstalig arrondissement heeft verwezen en deze rechtbank zich 
ambtshalve territoriaal onbevoegd heeft verklaard omdat de zaak op onregelmatige en dus nietige wijze naar 
haar was verzonden, daar de Taalwet Gerechtszaken dergelijke beslissing van de raadkamer niet toelaat, 
vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer 
en verwijst het de zaak naar diezelfde raadkamer, anders samengesteld (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 1965, Pas., I, 
122; 1 juni 1966, Pas., I, 1242.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot wijziging van 
de taal van de rechtspleging - Beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank van het dichtsbij 
gelegen anderstalig arrondissement - Vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart

- Artt. 21 en 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

7 mei 2003P.03.0476.F AC nr. 278

Wanneer de raadkamer twee beklaagden naar de correctionele rechtbank verwijst wegens, m.n., verschillende 
telastleggingen van misbruik van vertrouwen, en het hof van beroep zich onbevoegd verklaart, op grond dat 
de feiten van een van die telastleggingen, die aan een van de beklaagden ten laste zijn gelegd, naast de 
kwalificatie van de raadkamer, zijn opgenomen, ook een valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken 
kunnen vormen, dat die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, dat het hof, wegens de vastgestelde samenhang 
tussen al die feiten, evenmin kan kennisnemen van de in de andere telastleggingen vermelde feiten, en dat het 
Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, uit de tekst van een andere telastlegging van misbruik van 
vertrouwen afleidt dat de bedoelde feiten ook de misdaden van valsheid in geschriften en van gebruik van 
valse stukken kunnen vormen, en dat die misdaden evenmin zijn gecorrectionaliseerd, beslist het Hof tot 
regeling van rechtsgebied, na te hebben vastgesteld dat de in die twee telastleggingen bedoelde feiten 
gekwalificeerd kunnen worden overeenkomstig de artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw., die de valsheid en het 
gebruik van valse stukken straffen met vijf tot tien jaar opsluiting, en dat die feiten blijkbaar samenhangen met 
de feiten van de andere telastleggingen, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Verwijzingsbeschikking - 
Telastleggingen van misbruik van vertrouwen - Vonnis - Hoger beroep - Een van de telastleggingen die de misdaad van 
valsheid van geschriften kan vormen - Arrest van onbevoegdverklaring voor alle telastleggingen - Beperkt verzoek tot 
regeling van rechtsgebied - Hof van Cassatie - Ambtshalve uitbreiding van het onderzoek van de aan het Hof voorgelegde 
zaak

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet ontvankelijk verklaart, is, 
na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de 
stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1). (1) Cass., 21 feb. 2001, AR P.00.1726.F, nr 
108.

Strafzaken - Algemeen - Cassatieberoep van de beklaagde - Niet ontvankelijk verklaard cassatieberoep - Hof van Cassatie - 
Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een inverdenkinggestelde naar 
de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd en 
wegens samenhangende misdrijven, en het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak 
kennis te nemen, regelt het Hof het rechtsgebied door de beschikking van de raadkamer te vernietigen en de 
zaak te verwijzen naar de anders samengestelde raadkamer van dezelfde rechtbank (1). (1) Cass., 16 juni 1999, 
AR P.99.0694.F, nr 368 ; zie Cass., 13 dec. 2000, AR P.00.1514.F, nr 687.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
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Raadkamer - Verwijzingsbeschikking - Hof van beroep - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - Samenhangende 
misdrijven

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

7 januari 2003P.02.1464.N AC nr. 12

Wanneer de raadkamer meerdere beklaagden wegens een wanbedrijf verwijst naar de correctionele 
rechtbank, die deze beklaagden vrijspreekt, en het hof van beroep, ingevolge het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, het wanbedrijf heromschrijft in een misdaad en zich onbevoegd verklaart, vernietigt het 
Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat tegen de beschikking van 
de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het arrest van het hof van beroep in 
kracht van gewijsde is gegaan, zelfs ten aanzien van de beklaagde die, wegens gebrek aan belang, tegen dit 
arrest geen ontvankelijk cassatieberoep kan instellen, en, anderzijds, dat uit de onderlinge tegenstrijdigheid 
van de beschikking en het arrest een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert en de 
onbevoegdverklaring verantwoord is (1). (1) Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6888, nr 582.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking van de raadkamer 
die meerdere beklaagden wegens een wanbedrijf naar de correctionele rechtbank verwijst - Vrijspraak door de correctionele 
rechtbank - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Rechtspleging in hoger beroep - Heromschrijving van het 
wanbedrijf in misdaad - Onbevoegdverklaring door het hof van beroep - Samenloop van verzoek tot regeling van 
rechtsgebied en cassatieberoep van één van de beklaagden - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing van de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

17 december 2002P.02.1499.N AC nr. 680

Wanneer de raadkamer vier verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens 
mededaderschap aan een poging tot misdaad zonder verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen 
en drie onder hen wegens wanbedrijven, het vonnisgerecht zich, gelet op de samenhang tussen de 
verschillende aan de verdachten gelegde feiten, voor het geheel onbevoegd heeft verklaard, en de beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak naar de raadkamer, anders samengesteld, na te hebben vastgesteld dat de 
op dezelfde datum gewezen beschikkingen waarbij wordt beslist dat twee verdachten aangehouden blijven, 
geen bestaansreden meer hebben (1). (1) Cass., 29 maart 1995, A.R. P.95.0248.F, nr 177.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing - 
Meerdere verdachten - Verdachten in hechtenis - Meerdere feiten - Poging tot misdaad en wanbedrijf - Samenhang - 
Verzachtende omstandigheden niet aangenomen - Vonnisgerecht onbevoegd

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

10 september 2002P.02.1118.N AC nr. 435

Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard op grond dat, na de beschikking van verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit 
bij de wet met een zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of arrest 
van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen van de feitenrechter juist 
schijnen te zijn, waarna het beschikking vernietigt, mede wat betreft de samenhangende misdrijven, en de 
zaak naar de raadkamer, anders samengesteld, verwijst (1). (1) Cass., 30 mei 1995, AR P.95.0511.N, nr. 266 en 
14 november 2000, AR P.00.1411.N, nr. 622. Het Hof heeft te dezen de zaak verwezen naar de raadkamer, 
anders samengesteld, omwille van de voorlopige hechtenis van de beklaagde. Tevens werd, in tegenstelling 
met andere arresten, de vernietiging van de beschikking van verwijzing van de raadkamer uitgebreid tot de 
door het onderzoeksgerecht aangenomen verzachtende omstandigheden met betrekking tot de 
samenhangende misdrijven (zie noot 2 sub Cass., 30 mei 1995, voornoemd).

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Correctionalisering - Onbevoegd 
vonnisgerecht - Gevolgen - Samenhangende feiten - Vernietiging van de beschikking van het onderzoeksgerecht - Verwijzing

13 augustus 2002P.02.0972.F AC nr. 410
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Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict tussen een 
beschikking van de raadkamer en een arrest van het hof van beroep, kan het Hof ambtshalve, aan de hand van 
de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die 
tevens bestaat tussen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en hetzelfde arrest van het hof.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Verzoek i.v.m. het conflict tussen twee beslissingen - 
Andere beslissing - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

23 juli 2002P.02.0907.N AC nr. 405

Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk uitwissen of veranderen van 
de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken 
of boekingsstukken of de inhoud ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke 
bankbreuk ten tijde van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens 
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het misdrijf van valsheid in 
geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren, waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er 
samenhang lijkt te zijn met andere telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer 
voor die telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd verklaart, 
regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Artikel 489ter Sw., zoals ingevoegd bij artikel 120 W. 8 augustus 
1997 (B.S., 28 oktober 1997), met ingang van 1 januari 1998 (artikel 1 K.B. 25 november 1997 (B.S., 4 
december 1997)) stelt thans strafbaar met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete 
van honderd frank tot vijfhonderdduizend frank de in artikel 489 bedoelde personen die met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden: ...2° de boeken of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 17 
juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeringen van de ondernemingen, geheel of gedeeltelijk hebben doen 
verdwijnen; (...). De omstandigheid dat het (voorheen met criminele straffen beteugeld) bedrieglijk 
wegnemen, uitwissen of veranderen van de inhoud van de boeken thans niet meer onder de 
misdrijfomschrijving bedrieglijke bankbreuk valt en het doen verdwijnen van die boeken alleen nog strafbaar is 
met correctionele straffen (welke beperktere misdrijfomschrijving, respectievelijke lichtere bestraffing, 
krachtens artikel 2 Sw., ten gunste van de beklaagde moeten worden toegepast (vgl. cass., 4 jan. 2000, A.R. 
P.98.1416.N, nr 3), neemt niet weg dat eerstbedoelde misdrijfomschrijving, ook onder de nieuwe 
wetgeving,nog steeds strafbaar blijft als valsheid in geschriften en/of gebruik van valse stukken (vgl. cass., 3 
okt. 2000, A.R. P.00.0081.N, nr 509). In dezen was een herkwalificatie naar laatstbedoelde misdrijfomschrijving 
dan ook toelaatbaar. Daartoe was evenwel een voorafgaande correctionalisatie noodzakelijk.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Bedrieglijke bankbreuk - Nieuwe wet - 
Correctionele straffen - Beschikking tot verwijzing - Correctionele rechtbank - Heromschrijving - Valsheid in geschriften - 
Criminele straffen - Onbevoegdheid

- Artt. 193 e.v. en 489ter Strafwetboek

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

14 mei 2002P.02.0392.N AC nr. 295

Wanneer ingevolge een onderzoek, geopend vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 maart 1999 
betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, de raadkamer de verdachte na deze 
inwerkingtreding naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdrijf gepleegd in een 
gemeente die, sinds dezelfde inwerkingtreding, ingedeeld is bij een ander gerechtelijk arrondissement en de 
correctionele rechtbank zich wegens deze herindeling territoriaal onbevoegd heeft verklaard om van de 
vervolgingen kennis te nemen en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, 
uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied, na vastgesteld te hebben dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat de verdachte zijn verblijfplaats heeft in het arrondissement waarvan die gemeente 
vroeger deel uitmaakte of daar kon worden aangetroffen, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarbij de 
gemeente is ingedeeld (1). (1)Cass., 21 dec. 1971, AR 197, AC 1972, 402; 25 juli 1990, AR 8466, nr 642.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Onderzoek geopend vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons - Beschikking tot verwijzing gewezen na 
deze inwerkingtreding - Misdrijf gepleegd in een gemeente die deel uitmaakt van een ander gerechtelijk arrondissement - 
Vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich "ratione loci" onbevoegd verklaart - Beslissingen in kracht van gewijsde - 
Verdachte zonder verblijfplaats in het arrondissement waarvan deze gemeente vroeger deel uitmaakte en daar niet 
gevonden
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- Artt. 23 en 526 Wetboek van Strafvordering

12 maart 2002P.02.0108.N AC nr. 176

Er is grond tot regeling van rechtsgebied wanneer de beklaagde wegens samenhangende misdrijven is 
vervolgd voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behoren en er tussen de 
misdrijven een zodanige band schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door één rechtbank 
vereist lijkt in het belang van een goede rechtsbedeling (1). (1) Zie cass., 11 juni 1996, P.96.0380.N, nr 229; 12 
dec. 2000, P.00.1487;N, nr 682; 8 mei 2001, P.01.0314.N, nr ....

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Positief bevoegdheidsgeschil - Vervolging voor gerechten van verschillende 
rechtsgebieden - Samenhangende misdrijven

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

6 maart 2002P.02.0186.F AC nr. 161

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen met name wegens een 
wanbedrijf van bedrieglijk onvermogen, waarbij de bestanddelen ervan feiten lijken te bevatten die als de 
misdaad valsheid in geschriften kunnen worden gekwalificeerd, en die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, 
tegen de verwijzingsbeschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het hof van beroep zich 
onbevoegd heeft verklaard bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, beslist het Hof tot regeling van 
rechtsgebied en tot vernietiging van de verwijzingsbeschikking en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). (1) Zie Cass., 27 mei 1998, A.R. P.98.0575.F, nr. 278.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - 
Bedrieglijk onvermogen - Bestanddelen die valsheid in geschriften opleveren - Beschikking tot verwijzing - Arrest van 
onbevoegdheid

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

27 februari 2002P.01.1769.F AC nr. 140

Het rechtscollege waarbij de zaak door de verwijzing aanhangig wordt gemaakt, kan zich niet onbevoegd 
verklaren wanneer het Hof van Cassatie de feiten hun wettelijke kwalificatie heeft gegeven.

Strafzaken - Allerlei - Wettelijke kwalificatie van het misdrijf door het Hof van Cassatie - Verwijzing

Wanneer de tegenstrijdigheid van twee beslissingen geen betrekking heeft op de feiten maar uitsluitend op de 
kwalificatie die eraan gegeven moet worden, is het Hof van Cassatie bevoegd om het karakter van die feiten te 
bepalen.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Kwalificatie van het misdrijf - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

19 december 2001P.01.1504.F AC nr. ...

Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict tussen een 
beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele rechtbank, kan het Hof ambtshalve, aan de 
hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid 
die tevens bestaat tussen een andere beschikking van de raadkamer en datzelfde vonnis (1). (1) Zie Cass., 12 
aug. 1991, A.R. 5907, nr. 570 ; 7 jan. 1997, A.R. P.95.0782.N, nr. 11 ; 12 nov. 1997, A.R. P.97.0611.F, nr. 466 ; 
20 okt. 1999, A.R. P.99.0084.F, nr. 551 ; 13 dec. 2000, A.R. P.00.1514.F, nr. 687 ; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1726.F, 
nr.108.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Verzoek i.v.m. het conflict tussen twee beslissingen - 
Andere beslissing - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

Een verzoek tot regeling van de rechtspleging is doelloos t.a.v. een beklaagde die overleden is vóór de 
indiening ervan, aangezien de strafvordering wat hem betreft vervallen is (1). (1) Zie Cass., 24 maart 1999, A.R. 
P.99.0220.F, nr. 178.

Strafzaken - Algemeen - Overlijden van de beklaagde

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.01.1386.N AC nr. ...
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Zo een beschikking van verwijzing van de raadkamer wegens de erin voorkomende onregelmatigheid niet 
bestaat, hiertegen geen rechtsmiddel openstaat en de beslissing van het vonnisgerecht dat zich onbevoegd 
verklaart, ten gevolge van de verwerping van de ertegen gerichte voorziening kracht van gewijsde verkrijgt, 
ontstaat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht dat de rechtsgang 
belemmert zodat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied door het Hof (1). (1) Nu na de eindbeslissing 
van "onbevoegdheid" van het vonnisgerecht enkel cassatieberoep werd ingesteld tegen deze beslissing maar 
niet tegen de onregelmatige beschikking van verwijzing van de raadkamer, heeft het Hof de alzo totaal fout 
gelopen procedure klaarblijkelijk louter proceseconomisch terug vlot getrokken door de hoger vernoemde 
voorziening te verwerpen waardoor de beslissing van het vonnisgerecht kracht van gewijsde verkreeg en 
vervolgens, beslissende tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer te vernietigen en de 
zaak te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - 
Onregelmatigheid - Onbevoegdheid van het vonnisgerecht - Geschil van rechtsmacht - Bevoegdheid van het Hof om het 
rechtsgebied te regelen

- Artt. 525 en 536 Wetboek van Strafvordering

13 november 2001P.01.1307.N AC nr. ...

Zo samenhang tussen verschillende misdrijven die voor onderscheiden hoven, rechtbanken of 
onderzoeksrechters aanhangig zijn, grond tot regeling van rechtsgebied geeft, onderstelt samenhang tussen 
verschillende misdrijven dat deze voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn, wat niet het 
geval is tussen een zaak die voor een rechter in eerste aanleg aanhangig is en een andere zaak die voor een 
rechter in hoger beroep aanhangig is, zodat in zulk geval geen grond tot regeling van rechtsgebied bestaat (1). 
(1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR nr P.99.0167.N, nr 279; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr 
941; D. Holsters, Regeling van rechtsgebied in geval van positief bevoegdheidsgeschil, in Liber Amicorum J. 
D'Haenens, 187.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Vervolgingen wegens samenhangende misdrijven - Voorwaarde voor regeling van 
rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

8 mei 2001P.01.0314.N AC nr. ...

Er is grond tot regeling van rechtsgebied wanneer beklaagden wegens samenhangende misdrijven zijn 
vervolgd voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behoren en er tussen de 
misdrijven een zodanige band schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door één rechtbank 
vereist lijkt in het belang van een goede rechtsbedeling (1). (1) Zie D. Holsters, Regeling van rechtsgebied in 
geval van positief bevoegdheidsgeschil. Met vraag of voor regeling van rechtsgebied in geval van negatief 
bevoegdheidsgeschil er noodzakelijk twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen dienen te zijn, Liber 
Amicorum J. D'Haenens, 187.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Vervolging van beklaagden wegens samenhangende misdrijven voor verschillende 
rechtbanken

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

21 februari 2001P.00.1726.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet ontvankelijk verklaart, is, 
na verwerping van de voorziening, bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het, 
teneinde het cassatieberoep niet ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft 
kunnen nemen (1). (1) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0611.F, nr. 466.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde - Niet ontvankelijk 
verklaard cassatieberoep - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

Wanneer het Hof van Cassatie, bij de regeling van het rechtsgebied, een beslissing van een appèlgerecht 
vernietigt, op grond dat de appèlrechters zich ten onrechte onbevoegd hebben verklaard na een regelmatige 
correctionalisering van een misdaad, verwijst het Hof de zaak naar hetzelfde, anders samengestelde 
appèlgerecht (1). (1) Cass., 23 april 1996, A.R. P.96.0297.N, nr. 122.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Beschikking tot verwijzing na correctionalisatie - 
Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Ongegrond - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beslissing van 
het vonnisgerecht

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

P. 2250/30476-9-2016



9 januari 2001P.00.1629.N AC nr. ...

Wanneer de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de 
strafvordering op grond dat de raadkamer een misdaad niet heeft gecorrectionaliseerd, hoewel de raadkamer 
had gecorrectionaliseerd met overname van de beweegredenen van de vordering van de procureur des 
Konings die o.m. betrekking hadden op de voor die misdaad in aanmerking te nemen verzachtende 
omstandigheden, vernietigt het Hof dat beslist tot regeling van rechtsgebied, het vonnis van de correctionele 
rechtbank en verwijst het de zaak naar dezelfde, anders samengestelde rechtbank (1). (1) Zie cass., 12 jan. 
2000, A.R. nr. P.99.1392.F, nr. 24.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Regeling van de rechtspleging - 
Raadkamer - Misdaad - Verzachtende omstandigheden - Overname der beweegredenen van de vordering van de procureur 
des Konings - Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens gecorrectionaliseerde misdaad - Beslissing van het 
vonnisgerecht - Beslissing van onbevoegdverklaring - Beslissing niet naar recht verantwoord - Vernitiging van het vonnis van 
de correctionele rechtbank - Verwijzing naar dezelfde, anders samengestelde rechtbank

- Art. 525, 527bis en 528 Gerechtelijk Wetboek

2 januari 2001P.00.1711.N AC nr. ...

Leidt tot regeling van rechtsgebied de onderlinge tegenstrijdigheid tussen enerzijds de beschikking tot 
verwijzing van de raadkamer waartegen geen rechtsmiddel kan worden aangewend, en, anderzijds, het bij 
verstek gewezen en niet betekend vonnis van de strafrechter die zich onbevoegd verklaart, nu een enventueel 
verzet of hoger beroep van de beklaagde bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zou zijn (1). (1) Zie Cass., 28 
april 1982, AC 1981-82, p. 1056; 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, n° 512.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking tot verwijzing - Vonnis bij 
verstek - Geen betekening

13 december 2000P.00.1514.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, is bevoegd om het rechtsgebied ambtshalve te regelen, 
wanneer het de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1). (1) Cass., 20 okt. 1999, 
A.R. P.99.0084.F, nr. 551.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Verwerping - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een niet te correctionaliseren misdaad en de daarmee 
samenhangende wanbedrijven, en het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis 
te nemen, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0694.F, nr. 368.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hof van beroep - Arrest van onbevoegdheid

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

12 december 2000P.00.1487.N AC nr. ...

Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied bij vervolging voor verschillende hoven van beroep van 
misdrijven waartussen een zodanige band schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door 
eenzelfde gerecht vereist lijkt in het belang van een goede rechtsbedeling (1). (1) Zie: D. Holsters, Regeling van 
rechtsgebied in geval van positief bevoegdheidsgeschil. Met vraag of voor regeling van rechtsgebied in geval 
van negatief bevoegdheidsgeschil er noodzakelijk twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen dienen te zijn, in 
Liber Amicorum Jules D'Haenens, 187.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Positief bevoegdheidsgeschil - Vervolging voor gerechten van verschillende 
rechtsgebieden - Samenhangende misdrijven

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1411.N AC nr. ...
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Waneer de raadkamer bij afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen verschillende verdachten naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds wegens als misdaad omschreven feiten waarvan er één niet 
regelmatig gecorrectionaliseerd werd en, anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd was, en 
de rechter zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de door de onregelmatige correctionalisering aangetaste 
beschikking van de raadkamer, alsook de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard ten 
aanzien van de misdrijven waarvan hij regelmatig kennis kon nemen (1). (1) Cass., 17 jan. 1996, AR 
P.95.1396.F, nr 38.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke 
verwijzingsbeschikkingen - Onregelmatige correctionalisering - Gerecht bevoegd voor bepaalde feiten en niet voor de 
andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Vernietiging van de aangetaste verwijzingsbeschikking - 
Onbevoegdverklaring - Gedeeltelijke vernietiging

Wanneer de raadkamer bij een zelfde verwijzingsbeschikking verschillende verdachten naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, wegens verschillende misdaden, waarvan er één niet regelmatig 
gecorrectionaliseerd werd omwille van het bestaan van een op het ogenblik van de verwijzing door de 
raadkamer niet gekende verzwarende omstandigheid, vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van 
regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de verschillende misdaden, de beschikking van de 
raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden 
de regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en 
verwijst het de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstellen (1). (1) Cass., 30 mei 2000, AR 
P.00.0408.N, nr ...

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing van 
de raadkamer - Meerdere daders - Meerdere misdaden - Op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet gekende 
verzwarende omstandigheid - Niet regelmatig gecorrectionaliseerde misdaad - Samenhang - Beslissing tot 
onbevoegdverklaring - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing - Beperking - Verwijzing naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

13 september 2000P.00.1122.F AC nr. ...

Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een verdachte wegens verschillende, doch andere dan 
de in artikel  36bis Jeugdbeschermingswet opgesomde misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, zonder voorafgaandelijk toepassing te hebben gemaakt van artikel  38 van die wet, terwijl de 
verdachte op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, en, anderzijds, de 
correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de tegen die verdachte 
ingestelde strafvordering, gaat het Hof na of vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking 
van de raadkamer, of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en of de vaststelling van de correctionele 
rechtbank juist lijkt ; zo ja, vernietigt het de beschikking van de raadkamer, in zoverre zij inzake die verdachte 
uitspraak doet, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings (1). (1) Cass., 5 
juni 1985, A.R. 4336, nr. 607 ; 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Minderjarige - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - 
Verdachte minderjarig ten tijde van de feiten - Correctionele rechtbank - Vonnis van onbevoegdheid

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36bis en 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

5 september 2000P.00.1048.N AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep, dat tijdens de rechtspleging in hoger beroep tegen het vonnis van de 
correctionele rechtbank, ingevolge een eerdere beschikking van de raadkamer kennis neemt van misdrijven, 
die behoren tot de bevoegdheid van de politierechtbank, op grond van hun samenhang met misdrijven die 
behoren tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank, de samenhang verwerpt en zich bijgevolg 
onbevoegd verklaart voor de misdrijven die omwille van de samenhang naar dit vonnisgerecht verwezen 
werden, vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking 
van de raadkamer in zoverre de beklaagde wegens deze laatste misdrijven naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, waarna het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings verwijst (1). (1) 
zie Cass., 11 dec. 1973, AC, 1974, p. 411.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende misdrijven - samenhang - Verwijzing voor 
misdrijven behorende tot de bevoegdheid van de politierechtbank en tot deze van de correctionele rechtbank - Verwerping 
van de samenhang door het vonnisgerecht - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking in zoverre zij de misdrijven verwijst 
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waarvoor de samenhang is verworpen - Verwijzing naar de bevoegde procureur des Konings

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

11 juli 2000P.00.0846.F AC nr. ...

Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci onbevoegd verklaart en 
uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht ratione loci onbevoegd was om de verdachte naar het 
vonnisgerecht te verwijzen, beslist het Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, en, nadat het heeft 
vastgesteld dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat de 
beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt te zijn (1). (1) 
Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0198.F, nr.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Territoriale onbevoegdheid van de rechtbank

- Artt. 23 en 526 Wetboek van Strafvordering

28 juni 2000P.00.0733.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een wanbedrijf naar de daarvoor bevoegde politierechtbank 
verwezen heeft en de correctionele rechtbank zich in hoger beroep -zelfs impliciet- onbevoegd heeft verklaard, 
daar het feit een misdaad zou kunnen opleveren, en het Hof, dat kennisneemt van een vordering tot regeling 
van rechtsgebied, vaststelt dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan en dat de beslissing van de rechtbank terecht schijnt, vernietigt het de 
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Zie 
Cass., 27 mei 1996, A.R. 359, nr 598.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Wanbedrijf - Beschikking tot verwijzing 
van de zaak naar de politierechtbank - Correctionele rechtbank - Vonnis van onbevoegdverklaring - Impliciete beslissing - 
Misdaad

- Artt. 138 en 526 Wetboek van Strafvordering

30 mei 2000P.00.0408.N AC nr. ...

Bij wege van regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de niet regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaden en de andere feiten die aan de verdachte en aan een tweede verdachte ten 
laste werden gelegd, vernietigt het Hof de beschikking van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist 
dat wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden de aan de tweede verdachte ten laste gelegde 
misdaden enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst het de aldus beperkte zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Zie Cass., 27 okt. 1998, A.R. P.98.1214.F, nr 459; 16 dec. 
1997, A.R. P.97.1416.N, nr 561; 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr 512; 30 mei 1995, A.R. P.95.0511.N, nr 266.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende misdrijven - samenhang - Meerdere feiten - 
Meerdere verdachten - Verzachtende omstandigheden - Vroegere veroordelingen - Beschikking tot verwijzing van de 
raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger beroep - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - 
Gevolgen - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing - Beperking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Verzachtende omstandigheden - 
Vroegere veroordelingen - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger 
beroep - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - Gevolgen - Samenhang - Meerdere feiten - Meerdere verdachten - 
Vernietiging van de beschikking tot verwijzing - Beperking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Vroegere veroordelingen - 
Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger beroep - Arrest houdende 
onbevoegdheidsverklaring - Gevolgen - Samenhang - Meerdere feiten - Meerdere verdachten - Vernietiging van de 
beschikking tot verwijzing - Beperking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

5 april 2000P.00.0198.F AC nr. ...
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Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci onbevoegd verklaart en 
uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht ratione loci onbevoegd was om de verdachte naar het 
vonnisgerecht te verwijzen, beslist het Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, nadat het heeft 
vastgesteld dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat de 
beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, vernietigt het Hof de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd schijnt te zijn.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Territoriale onbevoegdheid van de rechtbank

12 januari 2000P.99.1392.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvordering, op 
grond dat de raadkamer misdaden niet heeft gecorrectionaliseerd, hoewel die raadkamer ze had 
gecorrectionaliseerd met overname van de gronden van de vordering tot verbetering van de procureur des 
Konings, die betrekking hadden op de voor die telastleggingen in aanmerking te nemen verzachtende 
omstandigheden, vernietigt het Hof, dat beslist tot regeling van rechtsgebied, het arrest van het hof van 
beroep en verwijst het de zaak naar hetzelfde, maar anders samengestelde hof van beroep.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Vordering van de procureur des Konings - 
Vordering tot verbetering - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens gecorrectionaliseerde 
misdaden en wanbedrijven - Beslissing van het vonnisgerecht - Beslissing in hoger beroep - Beslissing tot 
onbevoegdverklaring - In kracht van gewijsde gegane beslissingen - Beslissing tot onbevoegdverklaring niet naar recht 
verantwoord - Vernietiging van het arrest van het Hof van beroep - Verwijzing naar hetzelfde, anders samengestelde hof 
van beroep

20 oktober 1999P.99.0984.F AC nr. ...

Wanneer de correctionele rechtbank, op grond van de door de getroffene op de rechtszitting afgelegde 
verklaringen, uitspraak heeft gedaan over feiten die misdaden schijnen te zijn waarvan de raadkamer geen 
kennis diende te nemen en die twee nieuwe telastleggingen tot gevolg hebben gehad, en het hof van beroep, 
overwegende dat de rechtbank niet bevoegd was om over die telastleggingen uitspraak te doen, de zaak naar 
de procureur-generaal verwezen heeft om te handelen als naar recht, vernietigt het Hof, dat het 
cassatieberoep van de procureur-generaal verwerpt en ambtshalve tot regeling van rechtsgebied beslist, de 
beschikking van de raadkamer gedeeltelijk en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het hof van beroep.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Niet gecorrectionaliseerde misdaden - Correctionele rechtbank - Nieuwe 
telastleggingen - Veroordeling - Hof van beroep - Verwijzing naar de procureur-generaal - Cassatieberoep - Verwerping - 
Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

6 oktober 1999P.99.1330.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een beklaagde verwezen heeft naar de correctionele rechtbank en die rechtbank de 
zaak, op vordering van de beklaagde, verwezen heeft naar een correctionele rechtbank die ressorteert onder 
het rechtsgebied van een ander hof van beroep, omdat zij oordeelt dat de zaak samenhangt met een andere, 
voor die rechtbank hangende zaak, vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, het vonnis, als het vaststelt dat tegen de beschikking thans geen enkel rechtsmiddel openstaat 
en het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, waarna het de zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde 
correctionele rechtbank verwijst.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende misdrijven - samenhang - Raadkamer - Beschikking 
tot verwijzing - Correctionele rechtbank - Verwijzing naar een andere correctionele rechtbank - Samenhang

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

13 juli 1999P.99.0851.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad 
en een wanbedrijf zonder verzachtende omstandigheden te preciseren voor de misdaad, het vonnisgerecht 
zich, op grond van de overweging dat de misdrijven samenhangend waren, onbevoegd heeft verklaard om van 
de gehele zaak kennis te nemen en de beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de 
regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het in de regel de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing - 
Misdaad en wanbedrijf - Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht onbevoegd
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6 juli 1999P.99.0834.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens een als 
wanbedrijf omschreven feit en de rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft omdat het feit als misdaad had 
moeten worden omschreven, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast dat er 
vooralsnog tegen de beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan en dat de beslissing van het vonnis gegrond lijkt, waarna het de beschikking van de raadkamer 
vernietigt en de zaak verwijst naar de kamer van inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking tot verwijzing wegens 
wanbedrijf - Onbevoegdverklaring - Als misdaad te omschrijven feit

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.99.0694.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd, en het 
hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, regelt het Hof het 
rechtsgebied door de beschikking van de raadkamer te vernietigen en de zaak te verwijzen naar de anders 
samengestelde raadkamer van dezelfde rechtbank.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hof van beroep - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

11 mei 1999P.99.0167.N AC nr. ...

Bij de behandeling door het Hof van Cassatie van een verzoek tot regeling van rechtsgebied is zijn beoordeling 
van het bestaan van een verband tussen misdrijven en van de vereisten van een goede rechtsbedeling een 
beoordeling van feitenkwesties.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Samenhang - Vereisten van een goede rechtsbedeling - 
Beoordeling - Aard

- Artt. 226, 227 en 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, een zelfde misdrijf 
of samenhangende misdrijven onderzoeken kan een geschil van rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert.

Strafzaken - Allerlei - Tussen onderzoeksrechters - Verschillende rechtsgebieden - Geschil van rechtsmacht

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het rechtsgebied te regelen van rechtbanken van eerste aanleg of 
onderzoeksrechters die tot hetzelfde rechtsgebied behoren.

Strafzaken - Algemeen - Tussen onderzoeksrechters en vonnisgerechten - Zelfde rechtsgebied - Bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie

- Art. 540 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil van rechtsmacht oplevert, is het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied gegrond op de omstandigheid dat de verzoeker enerzijds als verdachte het voorwerp uitmaakt 
van verschillende gerechtelijke onderzoeken, anderzijds gelijktijdig vervolgd wordt voor verschillende 
correctionele rechtbanken van verschillende rechtsgebieden.

Strafzaken - Algemeen - Tussen onderzoeksrechters en vonnisgerechten - Geschil van rechtsmacht

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil van rechtsmacht tussen vonnisgerechten oplevert, is het verzoek van 
de beklaagde tot regeling van rechtsgebied gegrond op de enkele omstandigheid dat hij tezelfdertijd wordt 
vervolgd voor verschillende rechtbanken, daar zulk geschil slechts kan ontstaan wanneer deze rechtbanken 
zich bevoegd hebben verklaard.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Geschil van rechtsmacht

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

20 april 1999P.98.0935.N AC nr. ...
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Wanneer de raadkamer een zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel heeft verwezen en deze 
rechtbank, ondanks de gebruikte bewoordingen, geen uitspraak doet inzake bevoegdheid maar alleen over de 
toewijzing van die zaak aan een kamer van de rechtbank met een bepaald taalstelstel, zegt het Hof dat er geen 
reden is tot regeling van rechtsgebied.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Geen geschil inzake bevoegdheid

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

30 maart 1999P.99.0307.N AC nr. ...

Verzet tegen een arrest waarbij het Hof uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, staat niet open voor de partij die het verzoek heeft ingediend.~

Strafzaken - Algemeen - Geen voorafgaande mededeling aan partijen - Arrest van het Hof van Cassatie - Verzet door de 
verzoekende partij - Ontvankelijkheid

- Artt. 528 en 533 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.99.0220.F AC nr. ...

Het overlijden van de beklaagde maakt het verzoek tot regeling van rechtsgebied doelloos.~

Strafzaken - Algemeen - Overlijden van de beklaagde

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

23 maart 1999P.99.0297.N AC nr. ...

De strafrechter ten gronde vermag een manifeste verschrijving in de vordering van het openbaar ministerie tot 
het doen aannemen door het onderzoeksgerecht van verzachtende omstandigheden te verbeteren, in zoverre 
het onderzoeksgerecht verzachtende omstandigheden, die zoals bleek uit het uittreksel uit het strafregister 
werkelijk bestaan, heeft gereleveerd en aangenomen, zodat, de zaak regelmatig bij de correctionele rechtbank 
aanhangig zijnde gemaakt, de strafrechter zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Vordering van het openbaar 
ministerie tot correctionalisering - Manifeste verschrijving - Beslissing van onbevoegdheid van de strafrechter ten gronde - 
Nietigverklaring - Verwijzing naar hetzelfde hof van beroep

3 maart 1999P.99.0148.F AC nr. ...

Wanneer de correctionele rechtbank een bij haar aanhangig gemaakte zaak bij vonnis verwezen heeft naar 
een andere correctionele rechtbank, d.i. het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang waar de 
rechtspleging in het Frans wordt gevoerd, en laatstgenoemde rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, en 
beide beslissingen kracht van gewijsde hebben, bestaat er grond tot regeling van rechtsgebied teneinde het 
bevoegde rechtscollege aan te wijzen waarnaar de zaak moet worden verwezen.~

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Taalgebruik - Gerechtszaken

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

27 oktober 1998P.98.1214.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte wegens misdaden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen 
omdat er, gezien het ontbreken van een vroegere veroordeling, verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, 
en de rechter zich wegens het bestaan van vroegere veroordelingen tot correctionele straffen onbevoegd 
verklaart, dan vernietigt het Hof, dat het rechtsgebied regelt, de beschikking en verwijst het de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Vroegere veroordelingen

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

22 september 1998P.98.1150.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer beklaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens als wanbedrijven 
omschreven feiten, en de kamer van inbeschuldigingstelling een andere beklaagde wegens dezelfde feiten, 
omschreven als misdaad, naar dezelfde correctionele rechtbank heeft verwezen na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, bestaat er door die beslissingen geen geschil van rechtsmacht van aard om de 
loop van het gerecht te belemmeren zodat er geen aanleiding is tot regeling van rechtsgebied.~

Strafzaken - Algemeen - Geschil van rechtsmacht
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- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

8 september 1998P.98.1078.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een 
gecorrectionaliseerde misdaad en het hof van beroep het beroepen vonnis van die rechtbank teniet doet en 
terecht "de plano" vaststelt dat die rechtbank onbevoegd is om reden dat de correctionalisatie van het feit ten 
onrechte gebeurde, omdat de in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer aangeduide misdrijfkwalificatie 
de rechtbank niet toelaat haar bevoegdheid ratione materiae te onderzoeken, regelt het Hof het rechtsgebied, 
vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking tot verwijzing - Kwalificatie - 
Onbevoegd vonnisgerecht - Onderzoek "de plano"

13 juli 1998P.98.0801.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens een als 
wanbedrijf omschreven feit en de rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft omdat het feit als misdaad had 
moeten worden omschreven, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast dat er 
vooralsnog tegen de beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan en dat de beslissing van het vonnis gegrond lijkt, waarna het de beschikking van de raadkamer 
vernietigt en de zaak verwijst naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking tot verwijzing wegens 
wanbedrijf - Onbevoegdverklaring - Als misdaad te omschrijven feit

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

23 juni 1998P.98.0667.N AC nr. ...

Geen verzoek tot regeling van rechtsgebied en derhalve niet ontvankelijk is het verzoek dat gegrond is op de 
belemmering om de procedure verder te zetten die haar grond niet vindt in enige toeëigening of afwijzing van 
bevoegdheid, maar in het niet ontvankelijk verklaren van de strafvordering.~

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheidsconflict - Begrip - Strafvordering - Ontvankelijkheid

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

27 mei 1998P.98.0575.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, inzonderheid wegens 
een telastlegging van oplichting, waarvan één van de bestanddelen de misdaad valsheid in geschriften lijkt te 
zijn, die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, er tegen de verwijzingsbeschikking thans geen rechtsmiddel 
openstaat en het appelgerecht zich onbevoegd heeft verklaard bij wege van een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest, vernietigt het Hof, tot regeling van het rechtsgebied, de verwijzingsbeschikking en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - 
Beschikking tot verwijzing - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring

26 mei 1998P.98.0562.N AC nr. ...

Nu voor de misdrijven omschreven in het Bosdecreet de regelen van strafvordering gelden die toepasselijk 
waren op het vroegere Boswetboek, neemt de politierechtbank kennis van de in het Boswetboek omschreven 
misdrijven.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Correctionele rechtbank - Politierechtbank

- Artt. 137, 138, 2° en 179 Wetboek van Strafvordering

- Art. 143 Boswetboek

- Artt. 95, eerste lid en 143 Bosdecreet 13 juni 1990

16 december 1997P.97.1416.N AC nr. ...
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Wanneer de raadkamer twee verdachten wegens als wanbedrijven omschreven feiten naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat een van de 
aan de beide verdachten ten laste gelegde misdrijven een niet gecorrectionaliseerde misdaad is, stelt het Hof 
vast, op verzoek tot regeling van rechtsgebied, dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend en dat de beslissing van het vonnisgerecht wat de ene verdachte betreft 
in kracht van gewijsde is gegaan, en wat de andere verdachte betreft niet door een ontvankelijk rechtsmiddel 
kan worden bestreden, zodat uit hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat 
de rechtsgang belemmert;  na te hebben geoordeeld dat de correctionele rechtbank onbevoegd was om over 
het geheel van de tenlasteleggingen uitspraak te doen omdat een van de ten laste gelegde feiten een misdaad 
schijnt op te leveren en er samenhang lijkt te bestaan tussen die misdaad en de wanbedrijven, vernietigt het 
Hof de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Raadkamer - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank wegens als wanbedrijven omschreven feiten - Vaststelling door het vonnisgerecht dat een van de 
misdrijven een misdaad is - Geen aanneming van verzachtende omstandigheden - Onbevoegdverklaring van het 
vonnisgerecht - Vaststelling dat er samenhang lijkt te bestaan - Vernietiging van de beschikking van de raadkamer - 
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

12 november 1997P.97.0611.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een voorziening die het niet ontvankelijk verklaart, is, na 
de verwerping van de voorziening, bevoegd om ambtshalve het rechtsgebied te regelen, wanneer het, 
teneinde de voorziening niet ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft 
kunnen nemen.~

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Geen 
betekening van de voorziening - Niet ontvankelijk verklaarde voorziening - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

5 november 1997P.97.1254.F AC nr. ...

Het verzoek tot regeling van rechtsgebied dat uitgaat van een burgerlijke partij in een strafrechtelijke 
procedure, is ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een memorie ingediend zonder tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie (Impliciet).

Strafzaken - Algemeen - Vordering van de burgerlijke partij - Memorie zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 478 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 425, 527bis en 528bis Wetboek van Strafvordering

Wanneer twee onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebied kennisnemen van het onderzoek naar 
dezelfde feiten, ontstaat een geschil van rechtsmacht dat de rechtsgang belemmert en aanleiding geeft tot een 
regeling van rechtsgebied.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebied - Onderzoek naar dezelfde feiten - Geschil van 
rechtsmacht

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

Wanneer twee onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebied kennisnemen van het onderzoek naar 
dezelfde feiten, en de tweede daarvan kennisgenomen heeft ten gevolge van een burgerlijke partijstelling, en 
de omstandigheden die voornoemde burgerlijke partij ertoe aangezet hebben om zich burgerlijke partij te 
stellen, niet verantwoorden dat de zaak onttrokken wordt aan de onderzoeksrechter die als eerste van die 
zaak kennisgenomen heeft, beveelt het Hof, beslissende tot regeling van rechtsgebied, dat het onderzoek door 
die rechter zal worden voortgezet en onttrekt het de rechtspleging aan de andere rechter.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebied - Zelfde feiten - Burgerlijke partijstelling - Niet 
verantwoorde onttrekking van de zaak aan de rechter die het eerst van die zaak heeft kennisgenomen

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

28 oktober 1997P.97.1109.N AC nr. ...

De omstandigheid dat het vonnisgerecht de strafvordering niet ontvankelijk verklaart om reden dat de zaak 
wegens een proceduregebrek in de behandeling voor het onderzoeksgerecht onregelmatig naar het 
vonnisgerecht werd verwezen, maakt geen bevoegdheidsconflict uit dat aanleiding geeft tot regeling van 
rechtsgebied.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Onregelmatige verwijzing - Bevoegdheidsconflict
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- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1997P.97.0628.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een 
wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van bedoelde rechtbank behoort en, bij samenhang, wegens een 
wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, en het vonnisgerecht zich onbevoegd 
verklaart omdat het gaat om een niet gecorrectionaliseerde dan wel niet correctionaliseerbare misdaad, regelt 
het Hof het rechtsgebied, en, vaststellend dat het feit een misdaad schijnt op te leveren, vernietigt het de 
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Niet 
correctionaliseerbare misdaad - Beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Beslissing van 
het vonnisgerecht - Beslissing van onbevoegdheid - Vernietiging van de beschikking van verwijzing

9 april 1997P.97.0223.F AC nr. ...

Er is grond tot regeling van rechtsgebied, wanneer de politierechtbank zich onbevoegd verklaart nadat de 
correctionele rechtbank, die in hoger beroep over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet, een door de 
voornoemde politierechtbank bevolen onderzoeksmaatregel bevestigd heeft en de zaak voor verdere 
behandeling naar die rechtbank verwezen heeft, en wanneer tegen de beslissing van de politierechtbank geen 
enkel rechtsmiddel is aangewend.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Burgerlijke rechtsvordering - Politierechtbank - Beslissing - Onderzoeksmaatregel - 
Hoger beroep - Correctionele rechtbank - Vonnis - Verwijzing naar de politierechtbank - Beslissing van die rechtbank - 
Onbevoegdheid - Geen rechtsmiddel

25 februari 1997P.96.1507.N AC nr. ...

Nu de raadkamer, op de vervolging voor de misdrijven, gepleegd op de persoon van een kind dat geen volle 
tien jaar oud is, onder tenlasteleggingen (A) poging tot verkrachting, (B) aanranding van de eerbaarheid en (C) 
verkrachting, de beklaagde buiten vervolging stelde voor tenlastelegging (C) en hem met aanvaarding van 
verzachtende omstandigheden voor de tenlasteleggingen (A) en (B) verwees naar de correctionele rechtbank 
en de rechters in hoger beroep, gevat met het beroep tegen het tussengekomen vonnis van de correctionele 
rechtbank, de tenlastelegging (A) heromschrijven tot een voltrokken verkrachting en vaststellen dat de 
raadkamer verzachtende omstandigheden heeft uitgesloten voor de tenlastelegging (C), indien zij zou hebben 
aangenomen dat de onder (A) bedoelde feiten hadden moeten worden omschreven als verkrachting en niet 
alleen als poging daartoe, beslissen zij wettig niet bevoegd te zijn om te oordelen over het voltooide misdrijf 
van verkrachting.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Verzachtende omstandigheden - Verkrachting - 
Buitenvervolgingstelling - Poging tot verkrachting - Herkwalificatie - Voltrokken verkrachting

Zo de rechter in hoger beroep, wanneer hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten 
gronde uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om 
uitspraak te doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de eerste rechter, deze herkwalificatie in 
acht genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het beroepen vonnis vernietigt, vervalt door 
deze vernietiging eveneens de vaststelling van de eerste rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat de rechter in 
hoger beroep zijn eigen bevoegdheid moet onderzoeken in het licht van de heromschreven tenlastelegging en 
met in achtneming van de wetten betreffende de bevoegdheid die van kracht zijn op het tijdstip waarop hij 
uitspraak doet.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Verzachtende omstandigheden - Toelaatbaarheid - 
Werking in de tijd

7 januari 1997P.95.0782.N AC nr. ...

Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van een zelfde overtreding en de rechtbank tot wier 
rechtsgebied beide rechtbanken behoren, niet overgaat tot regeling van rechtsgebied, vermag het Hof 
ambtshalve het rechtsgebied te regelen telkens het Hof de stand van de rechtspleging regelmatig in acht kan 
nemen.~

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Tussen politierechtbanken van eenzelfde rechtsgebied - Geen regeling van 
rechtsgebied door de appelrechters - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

- Art. 540 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1997P.95.0846.N AC nr. ...
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Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en het Hof, bij gelegenheid van 
een regelmatig ingesteld cassatieberoep vaststelt dat de rechtspleging geen doorgang kan vinden, vermag het 
het rechtsgebied te regelen.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Tussen politierechtbanken van eenzelfde rechtsgebied - Cassatieberoep - 
Rechtspleging geen doorgang - Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

17 december 1996P.96.1427.N AC nr. ...

Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrijdigheid bestaat tussen een 
verwijzingsbeschikking van de kamer van inbeschuldigingstelling en een arrest van het hof van beroep dat een 
geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de loop van het gerecht belemmert, dat tegen de 
verwijzingsbeschikking alsnog geen rechtsmiddel kan worden ingesteld en het arrest enerzijds in kracht van 
gewijsde is gegaan wat de beklaagden betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, anderzijds 
niet vatbaar is voor verzet door de beklaagden ten aanzien van wie het bij verstek gewezen is.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Beschikking tot verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Geen rechtsmiddel mogelijk - Arrest houdende 
onbevoegdheidsverklaring - Kracht van gewijsde - Verstek

Noot, G.D., Cass. 17 dec. 1996, AR nr. P.96.1427.N, AC 1996, nr.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Beschikking tot verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - 
Vernietiging van de beschikking - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Samenhang - Gevolg - Vernietiging van de 
beschikking - Beperking - Verwijzing naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte verwezen heeft naar de correctionele rechtbank 
wegens een niet correctionaliseerbare misdaad en het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard, regelt 
het Hof het rechtsgebied, vernietigt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en, nadat het 
vastgesteld heeft dat de verdachte nog steeds in voorlopige hechtenis is, verwijst het de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling van hetzelfde hof van beroep, anders samengesteld.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Beschikking tot verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - 
Vernietiging van de beschikking - Verdachte in hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde kamer van 
inbeschuldigingstelling

Wanneer enerzijds de kamer van inbeschuldigingstelling verdachten verwezen heeft naar de correctionele 
rechtbank wegens een niet correctionaliseerbare misdaad, anderzijds de raadkamer bepaalde van deze 
verdachten verwezen heeft naar de correctionele rechtbank wegens andere misdrijven en het hof van beroep 
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvordering met betrekking tot deze 
samenhangende feiten, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, alsook, indien er samenhang schijnt te bestaan tussen die misdaad en die andere 
misdrijven, de beschikking van de raadkamer, behalve in zoverre daarbij werd beslist dat, wegens het bestaan 
van verzachtende omstandigheden, de in die beschikking vermelde misdaad alleen nog tot correctionele 
straffen aanleiding kon geven en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van hetzelfde 
hof van beroep, anders samengesteld.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - 
Beschikking tot verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - 
Vernietiging van de beschikking - Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Samenhang - Gevolg - Vernietiging van de 
beschikking - Beperking - Verwijzing naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling

3 december 1996P.96.1293.N AC nr. ...

Wanneer een beschikking van de raadkamer de beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, 
het hof van beroep zich onbevoegd verklaarde omdat de beklaagde onder de bevoegdheid van de 
krijgsrechtsmachten ressorteerde, er tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel 
kan worden aangevoerd, het arrest van het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan en de 
onbevoegdverklaring gegrond lijkt, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak naar de krijgsauditeur.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Militair - Correctionalisering - Verwijzingsbeschikking - Overname 
van de redenen van de vordering - Verzuim om in de beschikking de wettelijke bepalingen te vermelden betreffende de 
correctionalisering
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- Art. 21 Militair Wetboek voor Strafvordering

- Art. 527 Wetboek van Strafvordering

26 november 1996P.96.1251.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil van rechtsmacht oplevert, is het verzoek van een beklaagde of 
verdachte tot regeling van rechtsgebied gegrond op de omstandigheid dat hij eensdeels voor een correctionele 
rechtbank wordt vervolgd en anderdeels door een onderzoeksrechter (van hetzelfde rechtsgebied) werd 
aangehouden wegens onderscheiden feiten die overtredingen van een zelfde wettelijke bepaling vormen.

Strafzaken - Algemeen - Vereiste - Geschil van rechtsmacht - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Regeling van rechtsgebied wegens bevoegdheidsgeschil vereist het bestaan van een geschil over rechtsmacht 
waardoor de uitoefening van de strafvordering wordt belemmerd.~

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Verwerping - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

20 november 1996P.96.1307.F AC nr. ...

De correctionele rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van de aan een beklaagde ten laste gelegde 
onvrijwillige doodslag, die het gevolg blijkt te zijn van een verkeersongeval.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Slagen en verwondingen - Onopzettelijk 
doden - Wegverkeer

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

11 juni 1996P.96.0380.N AC nr. ...

Er bestaat een positief bevoegdheidsgeschil wanneer twee of meer niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep behorende rechtbanken, alvorens over de grond van de zaak te oordelen, zich bevoegd verklaren 
omtrent dezelfde of als samenhangend aangewezen feiten of wanneer dergelijke feiten door twee of meer 
verwijzingsbeschikkingen bij rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behoren 
aanhangig zijn gemaakt;  het louter feit van rechtstreekse dagvaarding voor verschillende rechtbanken en het 
louter aanvoeren van een gevaar voor strijdige uitspraken bij niet-samenvoeging van dossiers levert geen 
bestaand geschil van rechtsmacht op;  een verzoek tot regeling van rechtsgebied op deze gronden is derhalve 
niet ontvankelijk.

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Positief bevoegdheidsgeschil - Zelfde of als samenhangend aangewezen feiten - 
Rechtstreekse dagvaarding - Mogelijk strijdige uitspraken - Ontvankelijkheid

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Positief bevoegdheidsgeschil - Begrip - Zelfde of als samenhangend aangewezen 
feiten - Rechtstreekse dagvaarding - Ontvankelijkheid

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

Regeling van rechtsgebied wegens bevoegdheidsgeschil vereist het bestaan van een geschil over rechtsmacht 
waardoor de uitoefening van de strafvordering wordt belemmerd.~

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Verwerping - Ambtshalve regeling van rechtsgebied

- Artt. 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

4 juni 1996P.96.0574.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie kan geen afstand doen van zijn recht om regeling van rechtsgebied te verzoeken.~

Strafzaken - Algemeen - Belemmering van rechtsgang - Uitdrukkelijke berusting van het openbaar ministerie - Geldigheid

- Art. 527bis Wetboek van Strafvordering

28 mei 1996P.96.0465.N AC nr. ...
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Wanneer een beklaagde, die bij twee afzonderlijke beschikkingen wegens verschillende feiten is verwezen 
naar correctionele rechtbanken die niet ressorteren onder het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep, tot 
staving van een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanvoert dat er een positief conflict van rechtsmacht is 
ontstaan wegens samenhang tussen de misdrijven waarvoor hij werd verwezen, gaat het Hof na, nadat het 
heeft vastgesteld dat tegen de bovengenoemde beschikkingen vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, of uit 
de processtukken blijkt dat er tussen de misdrijven een verband van zodanige aard lijkt te bestaan dat een 
goede rechtsbedeling de gezamenlijke berechting ervan door een zelfde rechter vereist; in bevestigend geval 
regelt het Hof het rechtsgebied door een van de beschikkingen van het onderzoeksgerecht te vernietigen in 
zoverre zij het vonnisgerecht heeft aangewezen en verwijst het die zaak naar de andere correctionele 
rechtbank.~

Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Verschillende feiten - Verwijzing beklaagde naar correctionele rechtbanken - 
Afzonderlijke beschikkingen - Correctionele rechtbanken uit verschillende rechtsgebieden - Samenhang - Beklaagde - 
Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Beoordeling door het Hof

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

22 mei 1996P.96.0475.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een niet 
gecorrectionaliseerde misdaad, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hof het 
rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en, wanneer het vaststelt dat de verdachte nog 
altijd in hechtenis is, verwijst het de zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde raadkamer.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - 
Beschikking tot verwijzing - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - Vernietiging van de beschikking - Verdachte in 
hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde raadkamer

Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar een correctionele rechtbank 
verwezen heeft, enerzijds, wegens als misdaad omschreven feiten waarvoor zij geen verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen, en anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd is, en de 
rechtbank zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer waarin de verzachtende 
omstandigheden niet werden aangenomen, alsook het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre de 
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard t.a.v. de misdrijven waarvan ze regelmatig kennis genomen had.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke 
beschikkingen - Feiten - Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de 
gehele zaak - Geen opgave van de verzachtende omstandigheden - Vernietiging van de beschikking - Onbevoegdverklaring - 
Gedeeltelijke vernietiging

7 mei 1996P.96.0356.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en deze rechtbank, ondanks 
de gebruikte bewoordingen, geen uitspraak doet inzake bevoegdheid maar vaststelt dat de zaak niet in staat 
van wijzen is, zegt het Hof dat er geen reden is tot regeling van rechtsgebied.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Geen geschil inzake bevoegdheid

23 april 1996P.96.0297.N AC nr. ...

Wanneer het Hof, tot regeling van rechtsgebied, een beslissing van een appelgerecht vernietigt, op grond dat 
de appelrechters zich onterecht onbevoegd hebben verklaard na een regelmatige correctionalisering van een 
misdaad, verwijst het Hof de zaak naar hetzelfde appelgerecht, anders samengesteld.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen - Beschikking tot verwijzing na correctionalisatie - 
Beslissing tot onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Ongegrond - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de 
beslissing van het vonnisgerecht - Verwijzing naar het vonnisgerecht anders samengesteld

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

6 februari 1996P.95.1469.N AC nr. ...
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Wanneer de raadkamer, zonder aanneming van verzachtende omstandigheden, een beklaagde wegens een 
misdaad naar de correctionele rechtbank verwijst en het vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart, vernietigt 
het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld dat tegen de beschikking van de 
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van 
gewijsde is gegaan zodat uit de strijdigheid van die beslissingen een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Raadkamer - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Misdaad - Geen aanneming van verzachtende omstandigheden - Onbevoegdverklaring van het 
vonnisgerecht - Vernietiging van de beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 525 Wetboek van Strafvordering

17 januari 1996P.95.1396.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar de correctionele rechtbank 
verwezen heeft, enerzijds, wegens als misdaad omschreven feiten waarvoor zij geen verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen, en anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd is, en de 
rechtbank zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer waarin de verzachtende 
omstandigheden niet werden aangenomen, alsook het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre de 
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard t.a.v. de misdrijven waarvan ze regelmatig kennis genomen had.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Vernietiging van de beschikking - Feiten - Gerecht 
bevoegd voor de ene en niet voor de andere - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Geen opgave van de verzachtende 
omstandigheden - Onbevoegdverklaring - Gedeeltelijke vernietiging - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke 
beschikkingen - Samenhang

28 november 1995P.95.1199.N AC nr. ...

Bij regeling van rechtsgebied, strekt de vernietiging van de beschikking van verwijzing zich uit tot de beslissing 
dat de verdachte aangehouden blijft.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Vernietiging van de beschikking van verwijzing - 
Vernietiging van de afzonderlijke beslissing van handhaving van de hechtenis

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 augustus 1995P.95.0916.N AC nr. ...

Een betwisting van rechtsmacht, ongeacht of ze wordt aangenomen of verworpen, geeft op zichzelf geen 
aanleiding tot de procedure van regeling van rechtsgebied;  deze is enkel mogelijk als twee gerechtelijke 
beslissingen met kracht van gewijsde, hetzij in eerste aanleg hetzij in hoger beroep gewezen, dermate 
tegenstrijdig zijn dat de rechtsgang erdoor wordt belemmerd.~

Strafzaken - Algemeen - Vereisten - Geschil van rechtsmacht

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens een als 
wanbedrijf omschreven feit en de rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft omdat het feit als misdaad moet 
worden omschreven, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast dat er vooralsnog tegen 
de beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dat de 
beslissing van het vonnis gegrond lijkt, waarna het de beschikking van de raadkamer vernietigt en de zaak 
verwijst naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Vernietiging van de 
beschikking - Beschikking tot verwijzing wegens wanbedrijf - Onbevoegdverklaring op grond dat het feit een misdaad is - 
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

30 mei 1995P.95.0511.N AC nr. ...
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Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard op grond dat, na de beschikking tot verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit 
bij de wet met een zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of arrest 
van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen van de feitenrechter juist 
schijnen te zijn, waarna het de beschikking vernietigt, behoudens in zoverre verzachtende omstandigheden 
werden aangenomen voor samenhangende misdrijven, en de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
verwijst.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing - Onbevoegd vonnisgerecht - 
Gevolgen - Samenhangende feiten - Gedeeltelijke vernietiging van de beschikking van het onderzoeksgerecht - Verwijzing - 
Correctionalisering

9 mei 1995P.95.0335.N AC nr. ...

In een strafproces is de vordering tot regeling van rechtsgebied van een burgerlijke partij niet ontvankelijk, 
indien ze is ingesteld bij een memorie ingediend zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie.~

Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Vordering van de burgerlijke partij - Memorie zonder tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie

- Art. 527bis Wetboek van Strafvordering

29 maart 1995P.95.0248.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer meerdere verdachten wegens misdaden en wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft, zonder verzachtende omstandigheden aan te geven voor de aan één van de 
verdachten ten laste gelegde misdaden, het vonnisgerecht zich op grond van de overweging dat de misdrijven 
samenhangend waren onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de gehele zaak en de beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de regeling van rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak naar dezelfde doch anders samengestelde raadkamer, na te hebben 
vastgesteld dat er nog altijd verdachten in hechtenis zijn.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Meerdere verdachten - 
Misdaden en wanbedrijven - Aan een verdachte ten laste gelegde misdaden - Verdachten in hechtenis - Beschikking tot 
verwijzing - Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht onbevoegd

8 februari 1995P.95.0028.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst en daartoe in haar beschikking 
verwijst naar de verzachtende omstandigheden die zijn aangegeven in de vordering van de procureur des 
Konings, terwijl enerzijds die vordering geen melding maakte van dergelijke omstandigheden maar strekte tot 
buitenvervolgingstelling, en anderzijds de in de beschikking inaanmerkinggenomen feiten, zoals ze zijn 
omschreven, worden gestraft met criminele straffen en de correctionele rechtbank zich bij een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis onbevoegd verklaard heeft om er kennis van te nemen, vernietigt het Hof de 
beschikking in het kader van de regeling van rechtsgebied en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Vordering tot 
buitenvervolgingstelling - Beschikking tot verwijzing waarin gewag gemaakt wordt van verzachtende omstandigheden door 
verwijzing naar de vordering - Vonnis van onbevoegdverklaring

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

30 november 1994P.94.1268.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst wegens als misdaad 
omschreven feiten en die rechtbank, na te hebben vastgesteld dat m.b.t. één van de feiten geen verzachtende 
omstandigheden zijn bepaald, zich onbevoegd verklaart om ervan kennis te nemen, zonder evenwel uitspraak 
te doen over de overige feiten, vernietigt het Hof, op het verzoek tot regeling van rechtsgebied en na te 
hebben vastgesteld dat vooralsnog tegen de beschikking van de raadkamer geen rechtsmiddel kan worden 
aangewend, dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dat de onbevoegdverklaring gegrond lijkt, de 
beschikking, in zoverre zij betrekking heeft op het feit, verwijst het de aldus beperkte zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling en zegt het dat er, wat de overige feiten betreft, geen grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied.~
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Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Als misdaad omschreven feiten - 
Verzachtende omstandigheden niet bepaald m.b.t. één van de feiten - Vonnisgerecht onbevoegd t.a.v. één van de feiten - 
Geen beslissing over de overige feiten - Beschikking tot verwijzing

29 juni 1994P.94.0785.F AC nr. ...

Er is geen grond tot regeling van rechtsgebied wanneer, nadat de raadkamer een verdachte naar de 
politierechtbank verwezen heeft en die rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft, het vonnisgerecht bij de 
uitspraak over een nieuwe dagvaarding van het O.M., die werd betekend zonder dat het rechtsgebied geregeld 
was, beslist dat het niet regelmatig kennis kan nemen van de vervolgingen en dat deze niet ontvankelijk zijn; 
laatstgenoemde beslissing doet geen enkele tegenstrijdigheid ontstaan die aanleiding geeft tot regeling van 
rechtsgebied, en kan slechts door middel van cassatieberoep worden bestreden.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei - Ontvankelijkheid - Verzoek - Regeling van rechtsgebied - 
Geen regeling van rechtsgebied - Verwijzing naar de politierechtbank - Vonnis - Vonnis - Nieuwe dagvaarding van het O.M. - 
Onregelmatige aanhangigmaking - Vervolgingen niet ontvankelijk - Raadkamer - Beschikking - Onbevoegdheid

15 juni 1994P.94.0668.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad 
en een wanbedrijf, zonder verzachtende omstandigheden te preciseren voor de misdaad, het vonnisgerecht 
zich op grond van de overweging dat de misdrijven samenhangend waren onbevoegd heeft verklaard om van 
de gehele zaak kennis te nemen en de beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de 
regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en, na te hebben vastgesteld dat de verdachte 
zich nog altijd in hechtenis bevindt, verwijst het de zaak naar dezelfde doch anders samengestelde raadkamer.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing - 
Verdachte in hechtenis - Misdaad en wanbedrijf - Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht 
onbevoegd

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing - 
Misdaad en wanbedrijf - Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht onbevoegd

7 juni 1994P.94.0621.N AC nr. ...

Wanneer een gerechtelijk onderzoek gevoerd is over een wettelijk als misdaad omschreven feit en het 
onderzoeksgerecht voor het aan zijn beoordeling overgelegde feit verzachtende omstandigheden in acht 
neemt bij de verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank, dan is die rechtbank regelmatig 
belast met de beoordeling, aan de zijde van de beklaagde van voormeld misdrijf, ook al vermeldt de vordering 
van het openbaar ministerie tot regeling van de rechtspleging in de tekst van de tenlastelegging niet de 
omstandigheid die het wanbedrijf tot misdaad maakt; het Hof vernietigt de beslissing van het vonnisgerecht 
dat zich onbevoegd verklaartikel ~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking van de raadkamer waarbij een 
misdaad wordt gecorrectionaliseerd - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart omdat de raadkamer een wanbedrijf 
heeft verwezen - Vernietiging van de beslissing van het vonnisgerecht

27 april 1994P.94.0360.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een niet 
gecorrectionaliseerde misdaad, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hof het 
rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en, wanneer het vaststelt dat de verdachte nog 
altijd in hechtenis is, verwijst het de zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde raadkamer.~

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Arrest houdende 
onbevoegdheidsverklaring - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Beschikking tot verwijzing - Vernietiging van de 
beschikking - Verdachte in hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde raadkamer

30 maart 1994P.94.0321.F AC nr. ...
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Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een van een misdaad verdacht 
persoon naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard 
op grond dat, na de beschikking tot verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit bij de wet 
met een zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of arrest van 
onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen van de feitenrechter juist 
schijnen te zijn, waarna het de beschikking vernietigt en de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
verwijst.

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Grondslag - Correctionalisering 
en contraventionalisering - Raadkamer - Beschikking - Correctionalisering - Vonnisgerecht - Vonnis of arrest - 
Onbevoegdheid - Nieuwe omstandigheid - Omstandigheid waarvan na de verwijzing gebleken is

REGISTRATIE (RECHT VAN)

4 november 2004C.03.0505.F AC nr. 532

De teruggaaf van de op de vonnissen en arresten geheven registratierechten kan slechts worden bevolen 
indien de appèlrechter, na onderzoek van het geschil zelf, oordeelt dat de beslissing van de eerste rechter 
onjuist was; er is geen sprake van vernietiging wanneer de appèlrechter, bij de wijziging van de beslissing van 
de eerste rechter, akte verleent van het tussen de partijen gesloten akkoord (1). (1) Cass., 23 mei 2003, AR 
C.00.0465.F, nr ...

 - Teruggaaf van registratierechten - Voorwaarden - Andere rechterlijke beslissing - Gehele of gedeeltelijke vernietiging van 
een vonnis of arrest

- Artt. 208 en 210, eerste lid Wetboek registratierechten

5 februari 2004C.01.0497.N AC nr. 60

Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 5 feb. 2004, AR C.01.0497.N, AC, 2004, nr ... .

 - Rechtshandelingen onderworpen aan een schorsende voorwaarde - Voorwaarde vervuld - Evenredig recht verschuldigd - 
Toepasselijke tarief

Krachtens artikel  16, tweede lid, W. Reg. wordt het evenredig recht, verschuldigd op rechtshandelingen 
waarvan de schorsende voorwaarde wordt vervuld, berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum 
waarop het recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was 
geweest; met het tarief in de zin van deze wetsbepaling, wordt alleen het percentage van het toe te passen 
tarief bedoeld, en niet de wettelijke en feitelijke elementen determinerend voor het soort tarief, die bepaald 
moeten worden op de datum van de vervulling van de voorwaarde (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusie 
van het O.M.

 - Rechtshandelingen onderworpen aan een schorsende voorwaarde - Voorwaarde vervuld - Evenredig recht verschuldigd - 
Toepasselijke tarief

- Art. 16, tweede lid Wetboek registratierechten

21 november 2003C.02.0429.F AC nr. 589

Wanneer het bestuur van het kadaster een uittreksel van kadastrale legger aflevert waarop een lager 
kadastraal inkomen vermeld is dan hetgeen het kadaster later met terugwerkende kracht heeft vastgesteld na 
werken aan onroerende goederen waarvan het door het gemeentebestuur op de hoogte is gebracht en die pas 
gecontroleerd zijn na de retroactieve vaststelling van voornoemd inkomen, begaat het geen fout aangezien dat 
bestuur, ook al is het op de hoogte gebracht van werken in een onroerend goed, in de regel, niet het initiatief 
moet nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de voltooiing van die werken.

 - Kadaster - Kadastraal inkomen - Fout - Verplichting om inlichtingen in te winnen - Draagwijdte

- Artt. 470, 472, 473 en 477 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 september 2003C.01.0535.N AC nr. 440
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De omstandigheid dat de artikelen 197 en 199 van het W. Reg. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schenden doordat zij er niet in voorzien dat, in tegenstelling tot wat het geval is met een 
deskundigenonderzoek geregeld in het Ger. W., de rechter een toetsing kan uitoefenen over de 
waardebepaling door de deskundigen, brengt niet mee dat de rechter die op grond van artikel  192 van dat 
wetboek aangezocht wordt om een controleschatting uit te voeren, mag weigeren één of drie deskundigen 
aan te stellen (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1987, AR 7912, AC, 1987-88, nr 242; Cass., 30 mei 1991, AR 9009, AC, 
1990-91, nr 504; Cass., 24 maart 1994, AR C.93.0368.F, AC, 1994, nr 144; Cass., 7 sept. 1995, AR C.93.0174.N, 
AC, 1995, nr 368; Grondwettelijk Hof, nr 132/99, 7 dec. 1999, B.S., 18 maart 2000, T.F.R., 2000/99 met noot; 
J.L.M.B., 2000, 48 met noot.

 - Controleschatting - Gebrek aan akkoord - Door de ontvanger gevraagde aanstelling van deskundigen - Taak van de 
vrederechter - Ongrondwettelijkheid van de artikelen 197 en 199 W. Reg.

- Artt. 189, 192, 197 en 199 Wetboek registratierechten

23 mei 2003C.00.0465.N AC nr. 316

De gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing, die krachtens artikel  210 W.Reg. tot gevolg heeft dat de op de vernietigde beslissing 
geheven rechten voor gehele of gedeeltelijke teruggave vatbaar zijn, vereist dat de rechter na onderzoek van 
een rechtsmiddel vaststelt dat het geschil voordien onjuist beoordeeld werd; er is geen vernietiging in de zin 
van deze bepaling wanneer de aangevochten beslissing wordt vernietigd of gewijzigd door de rechter die zich 
ertoe beperkt aan een tussen partijen gesloten akkoord de vorm van een vonnis te geven (1). (1) F. Werdefroy, 
Registratierechten, Kluwer 2000-2001, nr 411.4 in fine; F. DesterbeckTeruggaaf veroordelingsrecht ook zonder 
nieuw onderzoek van de zaak" Fiscale Actualiteit, 20 juni 2000, nr 24/5. E. De Wilde d'EstmaelDroit 
d'enregistrement et condamnation judiciaire. Arrêt infirmé par une décision actant l'accord des parties: pas de 
restitution", Actualités fiscales, 2000, nr 2/7-8; zie M. GhyselenHet akkoordvonnis en de registratierechten" 
(noot onder Gent, 24 mei 2000), T.F.R. 2000, (924) nr 14.

 - Artikel 210 W.Reg. - Teruggave van de op een vernietigd vonnis of arrest geheven rechten - Vernietiging door andere 
rechterlijke beslissing - Begrip - Akkoordvonnis

14 december 2001C.01.0003.F AC nr. ...

De waardering die vervat is in de vordering tot schatting die door de ontvanger der registratie aan de koper 
van een onroerend goed wordt genotificeerd, is een bestuurshandeling die een afdoende uitdrukkelijke 
motivering vereist (1). (1) Zie Cass., 15 feb. 1999, A.R.  S.98.0007.F, nr. 88.

 - Ontvanger van registratie en Domeinen - Waardering van de verkoopwaarde van een onroerend goed - Vordering tot 
schatting - Kennisgeving aan de koper - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering

- Artt. 189, 190 en 191 Wetboek registratierechten

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

22 juni 2000F.99.0141.N AC nr. ...

Zolang hij niet de betaling van het aanvullend recht aanbiedt, wordt de verkrijger van het onroerend goed, die 
zijn beroep maakt van het kopen en verkopen van onroerende goederen en aldus het verminderde 
registratierecht bij de aankoop van een onroerend goed geniet, geacht de vervreemding van het onroerend 
goed na te streven op de wijze zoals bepaald in artikel  64 W.Reg., ongeacht de bestemming die hij bij de 
aankoop of naderhand aan het onroerend goed gegeven heeft; het aanvullende registratierecht kan bijgevolg 
niet geacht worden normaal te drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het onroerend goed 
verkregen werd, noch op de uitslagen van het daarop volgende tijdperk waarin het onroerend goed voor de 
beroepswerkzaamheid aangewend werd, maar kan alleen geacht worden normaal te drukken op de uitslagen 
van het belastbaar tijdperk waarin het recht betaald wordt krachtens artikel  65 of vorderbaar wordt krachtens 
artikel  64 W.Reg.: pas in die mate kunnen daartoe, bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk, aangelegde 
provisies aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten.

 - Onroerende goederen - Verkoop aan beroepskoper en -verkoper van onroerende goederen - Geen wederverkoop op 31 
dec. van het tiende jaar na de koopakte - Aanvullend registratierecht - Provisie - Inkomstenbelastingen - Bedrijfslast - 
Belastbaar tijdperk

- Artt. 62, 64 en 65 Wetboek registratierechten

- Artt. 6 en 7 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

- Art. 23, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

14 september 1999P.98.0266.N AC nr. ...
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De geheimhoudingsplicht van artikel 236bis W.Reg. betreft alle zaken waarvan de betrokkene bij de uitvoering 
van zijn opdracht kennis heeft gekregen, ook diegene die geen inhoudelijk karakter hebben of slechts van 
statistische aard zijn.~

 - Ontvanger van registratie en Domeinen - Belastingambtenaar - Beroepsgeheim - Omvang

- Art. 236 Wetboek registratierechten

6 oktober 1995C.94.0411.F AC nr. ...

De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg., betreffende de controleschatting van de goederen die het voorwerp van 
de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door het arrest dat beslist dat het contradictoir karakter van 
de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van de tegenpartij is miskend, op grond dat de 
deskundige heeft nagelaten rekening te houden met leidinggevende feiten die deze partij hem heeft 
toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en waarbij hij 
hen verzocht hun eventuele opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig 
verklaartikel ~

 - Recht van verdediging - Controleschatting - Schatting - Schattingsprocedure

- Artt. 195, 196, 197 en 199 Wetboek registratierechten

7 september 1995C.93.0174.N AC nr. ...

De ontvanger der registratie heeft het discretionaire recht om de schatting van het goed te vorderen, in de zin 
van artikel   189 W.Reg., wanneer hij vermoedt dat de in de overeenkomst uitgedrukte prijs lager is dan de 
marktwaarde.~

 - Artikel 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger der registratie om een schatting te vorderen

De vrederechter bij wie de in artikel  189 W.Reg., bedoelde vordering tot schatting van het goed is ingesteld, 
heeft niet tot taak te oordelen of de aanwijzingen waarop de vermoedens van de ontvanger der registratie zijn 
gegrond, al dan niet ernstig genoeg zijn om zijn recht om een schatting te vorderen te kunnen uitoefenen.~

 - Artikel 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger der registratie om een schatting te vorderen - Taak van de vrederechter

Derdenverzet kan worden gedaan tegen de beschikking van de vrederechter, die op verzoek van de ontvanger 
der registratie overeenkomstig artikel   192 W.Reg.  de schatting van onroerende goederen beveelt en 1 of 3 
deskundigen aanstelt.~

 - Controleschatting - Gebrek aan akkoord - Door de ontvanger der registratie gevraagde aanstelling van deskundigen - 
Beslissing van de vrederechter - Derdenverzet

- Art. 1033 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 Wetboek registratierechten

REKENING EN VERANTWOORDING

12 november 2004C.02.0447.N AC nr. 544

Wanneer van het beheer der nalatenschap overeenkomstig artikel  1358, tweede lid, Ger.W. ten overstaan van 
een deskundige rekening en verantwoording moet worden gedaan, komt diens ereloon ten laste van de 
nalatenschap (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1875, Pas. 1876, I, 47.

 - Benoeming deskundige - Ereloon - Goederen der nalatenschap - Beheer en vereffening - Opmaken van de rekening - 
Kosten

- Artt. 803 en 810 Gerechtelijk Wetboek

RETRIBUTIE

10 mei 2002C.01.0034.F AC nr. 285
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De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen vordert als 
tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een 
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan moet in een redelijke 
verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd 
(1). (1) Cass., 10 dec. 1998, AR C.97.0290.F, nr 397.

 - Gemeente - Heffing die (niet) als retributie kan worden beschouwd - Aard - Invordering

- Art. 173 Grondwet 1994

16 februari 2001C.98.0226.N AC nr. ...

Er is slechts exploitatie van een kerninstallatie, die aanleiding geeft tot de heffing van een jaarlijkse retributie, 
wanneer de vergunde kernreactoren gebruikt worden voor de productie van elektrische energie met een 
mogelijkheid tot aanbod aan de afnemers; daartoe volstaat niet dat slechts een technisch proces is 
opgestartikel

 - Grondslag - Kerninstallatie - Elektrische energie - Exploitatie

- Artt. 8, a en 10, tweede lid KB 25 mei 1982

- Art. 15, derde tot vijfde lid KB 28 feb. 1963

- Art. 2, tweede lid Wet 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren

10 september 1998C.97.0290.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 10 sept. 1998, AR C.97.0290.F, in Bull. en Pas. 1998, I, nr. ... .

 - Benoeming deskundige - Ereloon - Goederen der nalatenschap - Beheer en vereffening - Opmaken van de rekening - 
Kosten

De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen vordert als 
tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een 
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan moet in een redelijke 
verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst.

 - Gemeente - Heffing die (niet) als retributie kan worden beschouwd - Aard - Invordering

- Art. 173 Grondwet 1994

SAMENHANG

22 september 2004P.04.0931.F AC nr. 427

Er kan geen samenhang bestaan tussen feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren en 
feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, aangezien samenhang veronderstelt dat één en 
dezelfde rechter bevoegd kan zijn om uitspraak te doen over de gezamenlijke, aan hem voorgelegde feiten (1). 
(1) Zie Cass., 7 april 1987, AR 1275, nr 474.

 - Strafzaken

- Artt. 36, 36bis et 48, § 2 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de correctionele rechtbank aanhangig 
worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 
1965, terwijl de beklaagde ten tijde van één van die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had 
bereikt en dat misdrijf niet behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, blijft de 
correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, ook al hangen die samen met het feit waarvoor zij 
niet bevoegd is (1). (1) Cass., 7 feb. 1989, AR 3064, nr 331.

 - Strafzaken - Correctionele rechtbank belast met de kennisneming van verscheidene, aan beklaagde ten laste gelegde 
misdrijven - Met andere misdrijven samenhangend misdrijf, gepleegd toen de beklaagde nog geen volle achttien jaar oud 
was

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

P. 2269/30476-9-2016



De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf stuiten, strekken zich niet 
alleen uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet zijn 
en aldus slechts één misdrijf opleveren, maar tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass., 26 mei 1987, AR 737, nr 581; 5 april 
1996, verk. k., AR A.94.0002.F, nr 111 (nrs 45 en 46).

 - Strafzaken - Strafvordering - Verjaringsstuitende daden - Verschillende misdrijven - Intrinsieke samenhang

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

24 oktober 2003C.02.0191.F AC nr. 527

De rechter verantwoordt zijn beslissing om de zaken als samenhangend te behandelen naar recht, wanneer hij, 
gebruikmakend van zijn beoordelingsvrijheid in dat verband, erop wijst dat de beslissing die de onteigening 
door een partij toestond onverenigbaar zou zijn geweest met de beslissing dat zij het onteigende goed moest 
ontruimen (1). (1) Zie Cass., 29 juni 1988, AR F.97.0078.F, nr 348.

 - Onteigening ten algemenen nutte - Vordering tot ontruiming van de onteigende goederen door een mede-eigenaar - 
Onteigeningsvonnis gewezen jegens een andere mede-eigenaar - Aanvraag tot regularisatie van de spoedprocedure inzake 
onteigening - Samenhang - Rechter - Beoordeling

- Art. 30 Gerechtelijk Wetboek

14 november 2002C.00.0452.F AC nr. 604

De artt. 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe dat de rechter van een 
verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden 
betreffende het aanhangig geding of de samenhang.

 - Bevoegdheid en aanleg - Internationale bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Europese Unie - Belgische rechtbank waarbij 
een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring - Samenhang

- Artt. 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

10 april 2002P.02.0058.F AC nr. 219

Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling in feite, door de bodemrechter, van 
de noodzaak om de zaken, voor een goede rechtsbedeling, te voegen teneinde ze samen aan dezelfde rechter 
voor te leggen (1). (1) Zie Cass, 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. ..., met concl. proc.-gen. J. du Jardin.

 - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Feiten die reeds het voorwerp van verschillende vooronderzoeken hebben uitgemaakt, kunnen samenhangend 
zijn.

 - Strafzaken - Begrip - Meerdere vooronderzoeken

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Een door een onderzoeksrechter gewezen beschikking houdende het bevel tot mededeling maakt geen einde 
aan de vervolgingen ; vervolgingen die tegen eenzelfde verdachte in verschillende zaken worden ingesteld, 
verliezen bijgevolg hun gelijktijdig karakter niet omdat bepaalde vervolgingen betrekking hebben op de 
rechtsplegingen die de onderzoeksrechter, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, aan het O.M. 
heeft meegedeeld.

 - Strafzaken - Beschikking houdende bevel tot mededeling - Vervolgingen - Uitwerking - Verschillende zaken

- Artt. 61, eerste lid, 127, eerste lid, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

26 september 2001P.01.1040.F AC nr. ...

In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en beoordeelt de 
feitenrechter in feite het bestaan daarvan (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1977 (AC, 1978, 53) ; 19 dec. 1984, A.R. 
3815, nr. 248, 12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75, 31° ; 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.

 - Strafzaken - Begrip - Bevoegdheid - Uitbreiding - Beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
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De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grond van een van de bij artikel 62bis, eerste lid, Sv., 
bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die 
samenhang met voldoende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld 
op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het onderzoeksgerecht de zaak daarna 
vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken, als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de 
aangevoerde samenhang niet bestaat (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1974 (AC, 1974, 1025), J. HOEFFLER, Traité de 
l'instruction préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit 
de la procédure pénale, Brugge, 1999, blz. 349, en J. DE CODT, "Les nullités de l'instruction préparatoire et le 
droit de la preuve. Tendances récentes", Rev. dr. pén., 2000, blz. 6 en 7.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci

- Artt. 62bis, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

 - Samenvoeging van rechtsplegingen - Beoordeling door de feitenrechter

De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of de 
noodzaak van een goede rechtsbedeling de samenvoeging of scheiding van rechtsplegingen vereist (1). (1) Zie 
Cass., 7 feb. 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.

 - Samenvoeging van rechtsplegingen - Beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1411.N AC nr. ...

Waneer een vonnisgerecht zelf vaststelt dat door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten zijn aanhangig 
gemaakt waarvan sommige wel en andere niet wettig werden vorgelegd, kan het zelf niet voor de eerste maal 
wijzen op het bestaan van samenhang tussen deze feiten en kan het zich niet wettig onbevoegd verklaren voor 
de gehele zaak  (1). (1) Cass., 17 jan. 1996, AR P.95.1396.F, nr 38.

 - Strafzaken - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen - Gerecht bevoegd voor bepaalde 
feiten en niet voor de andere - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Wettigheid

8 maart 2000P.99.1583.F AC nr. ...

Wanneer de rechter, die door één en dezelfde beslissing uitspraak doet over twee zaken die betrekking 
hebben op twee verschillende beklaagden, vaststelt dat er tussen beide zaken samenhang bestaat, dan stuit 
een t.a.v. de ene beklaagde verrichte daad van onderzoek of van vervolging, de verjaring van de strafvordering 
t.a.v. de andere beklaagde.

 - Strafzaken - Verjaring - Strafvordering - Stuiting - Meerdere beklaagden - Samenhangende misdrijven - Stuitingsdaad

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

11 februari 2000C.98.0463.F AC nr. ...

Er kan geen sprake zijn van samenhang wanneer de ene vordering hangende is voor een rechtscollege dat in 
eerste aanleg uitspraak dient te doen en de andere voor een rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak moet 
doen.

 - Vorderingen hangende voor rechtscolleges van verschillende rang

- Art. 566 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1999P.99.1330.F AC nr. ...

Een correctionele rechtbank kan een voor die rechtbank hangende zaak niet wettig verwijzen naar een andere 
correctionele rechtbank, op grond dat er samenhang bestaat tussen die zaak en de zaak waarvan die andere 
rechtbank heeft kennisgenomen.

 - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Verwijzing van de zaak naar een andere correctionele rechtbank - Wettigheid

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

9 juni 1999P.99.0231.F AC nr. ...
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De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of het 
belang van een goede rechtsbedeling vereist dat verschillende zaken samen dan wel apart worden behandeld.
~

 - Strafzaken - Samenvoeging van zaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

26 mei 1999P.99.0597.F AC nr. ...

Het staat alleen aan de procureur-generaal om de magistraat aan te wijzen die de strafvordering uitoefent 
overeenkomstig artikel  155, tweede lid, Ger. W.; die aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat 
van het O.M., zonder dat daarvoor een stuk moet worden voorgelegd.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - 
Samenloop - Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

- Art. 155, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

11 mei 1999P.99.0167.N AC nr. ...

Bij de behandeling door het Hof van Cassatie van een verzoek tot regeling van rechtsgebied is zijn beoordeling 
van het bestaan van een verband tussen misdrijven en van de vereisten van een goede rechtsbedeling een 
beoordeling van feitenkwesties.

 - Misdrijven - Regeling van rechtsgebied - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Vereisten van een goede rechtsbedeling - 
Beoordeling - Aard

- Artt. 226, 227 en 525 e.v. Wetboek van Strafvordering

De samenhang tussen twee of meer misdrijven is hun onderlinge band die van zodanige aard is dat hij, met het 
oog op een goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, 
vereist dat ze samen aan dezelfde rechtbank ter beoordeling worden voorgelegd;  de identiteit van 
telastleggingen of gelijktijdigheid van gerechtelijke onderzoeken wegens onderscheiden ten laste van dezelfde 
verdachte gelegde feiten brengt op zichzelf geen samenhang mee.

 - Misdrijven - Begrip - Identiteit van telastleggingen - Gelijktijdigheid van gerechtelijke onderzoeken

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Samenhang is het verband dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist 
dat, met het oog op de goede rechtsbedeling en onder het voorbehoud van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, de zaken samen en door dezelfde rechter worden beslist en deze alle aspecten van de feiten, de 
regelmatigheid van de bewijzen en de schuld van de vervolgde personen kan beoordelen.~

 - Misdrijven - Strafzaken

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Samenhang waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak te doen over een misdrijf dat samenhangt met een 
ander misdrijf waarvoor hij bevoegd is, moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de rechter wordt 
geadieerd; die samenhang wordt niet verbroken door het feit dat de rechter vrijspreekt uit hoofde van het 
misdrijf waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft hij bevoegd om uitspraak te doen over het samenhangend 
misdrijf.~

 - Bevoegdheid van de rechter - Samenhangende misdrijven - Strafzaken - Tijdstip waarop de samenhang moet worden 
beoordeeld

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

29 juni 1998F.97.0078.F AC nr. ...

De tussen verschillende zaken bestaande samenhang in de zin van artikel  30 Ger.W., staat ter vrije 
beoordeling van de feitenrechter;  het verzoek van een partij om verschillende zaken wegens samenhang 
samen te voegen, is geen vordering, verweer of exceptie waaromtrent de rechter zijn beslissing nader moet 
motiveren.

 - Belastingzaken - Rechter - Beoordeling

- Art. 149 Grondwet 1994

- Artt. 2 en 30 Gerechtelijk Wetboek

6 januari 1998P.96.0145.N AC nr. ...
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De rechter in strafzaken bij wie gelijktijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt oordeelt in feite, 
mitsdien op onaantastbare wijze, over de onderlinge samenhang tussen deze feiten.~

 - Strafzaken - Onderscheiden feiten - Gelijktijdige aanhangigmaking - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

De onderzoeksrechter vermag niet ambtshalve zijn onderzoek uit te breiden tot een feit waarop de vordering 
tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek geen betrekking had;  de omstandigheid dat een daarin niet 
begrepen feit samenhangend zou zijn met een daarin wel begrepen feit of ermee samen een collectief misdrijf 
zou kunnen opleveren doet hieraan geen afbreuk.

 - Onderzoeksrechter - Rechtsmacht - Ambtshalve uitbreiding

- Artt. 29, eerste lid en 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering

21 oktober 1996S.96.0034.N AC nr. ...

De verwijzingsbeslissing wegens samenhang bindt de rechter, naar wie de zaak is verwezen niet betreffende 
de bevoegdheid;  de geadieerde rechter kan bevoegdheidsincidenten regelen.~

 - Sociale zaken - Handelszaken - Exceptie van samenhang - Verzoek partij - Declinatoire exceptie - Beslissing tot verwijzing - 
Aard

- Artt. 644 en 660 Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 1996P.96.0087.N AC nr. ...

Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel 155, tweede 
lid, Ger.W.  de strafvordering uitoefent;  deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het 
openbaar ministerie;  het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Openbaar 
ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

3 september 1996P.96.0557.N AC nr. ...

De aanvaarding van samenhang vereist de gelijktijdige behandeling en beoordeling van de regelmatig 
aanhangig gemaakte strafvorderingen; deze voorwaarde staat er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij 
samenhang vaststelt tussen de feiten die het voorwerp uitmaken van de voor haar aangebrachte vorderingen 
en misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van één van die vorderingen naar de rechtbank zou 
verwijzen zonder gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Voorwaarde - Raadkamer - Bevoegdheid - Gelijktijdige behandeling en beoordeling

De raadkamer vermag formeel niet-samengevoegde rechtsplegingen te regelen en hierbij rekening te houden 
met de eventuele samenhang.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Raadkamer - Bevoegdheid

De raadkamer vermag, zonder dat een voorafgaande adiëring van het vonnisgerecht van de strafvordering 
waarvoor dit gerecht territoriaal bevoegd is vereist is, tot samenhang te besluiten en op grond hiervan haar 
bevoegdheid uit te breiden, op voorwaarde dat ze beide voor haar aangebrachte vorderingen gelijktijdig 
behandelt en beoordeelt.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Raadkamer - Bevoegdheid - Uitbreiding - Territoriale bevoegdheid van een vonnisgerecht - 
Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en beoordeling

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Samenhang in de zin van de artt. 226 en 227 Sv. is het verband dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en 
is van zodanige aard dat het vereist dat, met het oog op de goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de 
eerbiediging van het recht van verdediging, de zaken samen en door dezelfde rechter worden beslist en deze 
aldus alle aspecten van de feiten als dusdanig, de regelmatigheid van de bewijzen en de schuld van alle 
vervolgde personen kan beoordelen.~

 - Strafzaken

Wanneer de ten laste van verschillende beklaagden gelegde feiten door intrinsieke samenhang nauw met 
elkaar verbonden zijn, stuit elke daad van onderzoek of van vervolging ten aanzien van één van de 
betrokkenen de verjaring ten aanzien van de anderen.~
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 - Strafzaken - Intrinsieke samenhang - Verjaring van de strafvordering - Daden die de verjaring stuiten t.a.v. een 
beklaagde - Gevolgen t.a.v. de andere beklaagden

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Bij samenhang tussen strafbare feiten ten laste van een minister en feiten ten laste van andere justitiabelen, 
kan het Hof van cassatie, in verenigde kamers, zich bevoegd verklaren om kennis te nemen van de tegen 
laatstgenoemden ingestelde strafvordering.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Samenhang met feiten ten laste gelegd aan een andere justitiabele - 
Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

12 februari 1996M.80.0002.F AC nr. ...

In de mate dat het Hof van cassatie, verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, 
andere justitiabelen te berechten,kunnen deze laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van de procureur-
generaal bij het Hof van cassatie, voor elke misdaad of voor elk wanbedrijf voor het Hof van cassatie worden 
gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht.

 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Aanhangigmaking 
van de zaak bij het Hof - Rechtstreekse dagvaarding door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie

- Art. 141 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

Het bestaan van samenhang heeft tot gevolg dat alle mededaders van of medeplichtigen aan samenhangende 
misdrijven tezamen worden berecht door hetzelfde rechtscollege.~

 - Strafzaken - Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De samenhang moet niet noodzakelijkerwijze vooraf vastgesteld zijn door een onderzoeksgerecht; de 
feitenrechter beoordeelt zelf het bestaan van de samenhang en derhalve de omvang van de aanhangigmaking 
en van zijn bevoegdheid i.v.m. de samenhangende misdrijven, wanneer hij geadieerd wordt ingevolge een 
regelmatige verwijzing of een regelmatige rechtstreekse dagvaarding.

 - Strafzaken - Strafvordering - Beoordeling - Ogenblik

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van cassatie, dat een minister en andere justitiabelen 
moet berechten, aan het Grondwettelijk Hof een prejudicële vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen zeggen 
of de artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre 
laatstvermelde artt. tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van minister heeft,voor 
het Hof van cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf, wordt gebracht, valt niet onder toepassing van artikel  
26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het 
ontnemen van de mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van 
een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een ongelijkheid en een discriminatie doen ontstaan 
in strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die artt. geschonden zouden zijn, niet door een wet, een decreet of een 
regel als bedoeld in artikel  134 Gw., maar door artikel  103 Gw.

 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Artikelen 226 en 227 
Sv. - Verenigbaarheid met de artikelen 10 en 11 Gw. 1994 - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting van het 
Hof van Cassatie

De artt. 226 en 227 Sv. betreffende de samenhang zijn geen uitdrukking van een algemeen rechtsbeginsel, 
maar zijn regels die gelden voor en toepasselijk zijn op alle strafrechtsplegingen.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Geen algemeen rechtsbeginsel

De regels van de samenhang, die van algemene toepassing zijn, doen geen willekeurig onderscheid ontstaan in 
de behandeling van de vervolgde personen in de zin van artikel  14 E.V.R.M.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Artikelen 226 en 227 Sv. - Regels die van algemene toepassing zijn - Verenigbaarheid met 
artikel 14 E.V.R.M.

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
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Wanneer er samenhang bestaat tussen strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die 
ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het Hof van 
cassatie, verenigde kamers, tot gevolg dat alle vervolgingen worden gebracht voor dit hoogste rechterlijk 
orgaan.

 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - 
Bevoegdheid van het Hof

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

- Art. 103 Grondwet 1994

17 januari 1996P.95.1396.F AC nr. ...

Wanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt 
waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig 
onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, terwijl het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend 
zijn.~

 - Feiten - Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de andere - Strafzaken - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - 
Afzonderlijke beschikkingen

9 november 1995C.93.0235.N AC nr. ...

Samenhang kan niet verhinderen dat een aan arbitrage onderworpen geschil dat door middel van een 
vordering tot vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de rechter die van de hoofdvordering kennis neemt, aan de 
rechtsmacht van die rechter onttrokken is.~

 - Rechtsmacht - Burgerlijke zaken - Geschil door vordering tot vrijwaring gebracht voor de rechtbank waarbij de 
hoofdvordering aanhangig is

- Artt. 30, 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 maart 1994P.94.0321.F AC nr. ...

Wanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig gemaakt zijn 
waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig 
onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend zijn.

 - Verschillende akten van aanhangigmaking - Rechter bevoegd om uitspraak te doen over de feiten aanhangig gemaakt 
door één van de akten - Rechter onbevoegd voor de feiten van de andere akte - Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak 
bij de rechter

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF]

11 maart 2002S.00.0170.F AC nr. ...

Het Hof voegt ambtshalve twee voorzieningen tegen onderscheiden arresten, wanneer het van oordeel is dat 
beide voorzieningen zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze in één en hetzelfde arrest te berechten (1). 
(1) Cass., 12 dec. 1997, AR C.97.0005.F-C.97.0004.F, nr. 552-553; zie cass., 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F-
S.00.0131.F, nr ...

 - Onderscheiden beslissingen - Voorziening in cassatie - Bestreden beslissingen - Onderscheiden voorzieningen - Samenhang

- Art. 30 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2001S.00.0118.F AC nr. ...

Het Hof voegt ambtshalve twee cassatieberoepen die tegen onderscheiden beslissingen zijn ingesteld, 
wanneer het oordeelt dat die beroepen onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te 
berechten bij een en hetzelfde arrest (1). (1) Zie cass., 12 dec. 1997 (twee arresten), AR. C.96.0284.F-
C.97.0004.F-C.97.0005.F, nr. 552-553 (tweede zaak).

 - Cassatieberoep - Bestreden beslissingen - Onderscheiden beslissingen - Onderscheiden voorzieningen - Samenhang

- Art. 30 Gerechtelijk Wetboek

9 juni 1999P.99.0231.F AC nr. ...
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De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, of het 
belang van een goede rechtsbedeling vereist dat verschillende zaken samen dan wel apart worden behandeld.
~

 - Strafzaken - Samenhang - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Het Hof voegt ambtshalve twee voorzieningen tegen onderscheiden arresten, wanneer het van oordeel is dat 
beide voorzieningen zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze in één en hetzelfde arrest te berechten. 
(Tweede zaak)~

 - Cassatieberoep - Onderscheiden beslissingen - Bestreden beslissingen - Onderscheiden voorzieningen - Samenhang

- Art. 30 Gerechtelijk Wetboek

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN

5 september 2003C.01.0523.F AC nr. 415

Het arrest dat op de rechtsleer steunt om te oordelen dat de doorhalingen, zolang het tegendeel niet bewezen 
is, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het testament en het werk zijn van de erflater zelf, 
voert geen wettelijk vermoeden in en grondt zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden (1). (1) De 
rechtsleer waarnaar het bestreden arrest verwijst en die stelt dat de doorhalingen worden vermoed samen 
met het testament te zijn aangebracht, houdt met name verband met de moeilijkheden betreffende de 
bewijslast in de bijzondere context van het handgeschreven testament (R. PIRET, "La destruction, lacération, 
ou cancellation d'un testament et l'application de l'article 1348 du Code civil", RCJB, 1954, p. 287; H. JACOBS, 
"Les testaments - Forme", Rép. Not., dl. III, Boek 8, Brussel, Larcier, 1985, p. 81; R.P.D.B., trefwoord Donations 
et testaments, nr. 820; A. KLUYSKENS, "Beginselen van burgerlijk recht", dl III, Gent, Standaard, 1947, p. 273). 
Bepaalde auteurs zijn trouwens van oordeel dat naast de door de wet ingestelde vermoedens, die slechts 
bestaan in aanwezigheid van een wettekst, tevens "quasi wettelijke" vermoedens bestaan die door de 
rechtspraak zijn ingesteld, zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat de beroepsverkoper op de hoogte is van 
verborgen gebreken (D. MOUGENOT, Rép. Not., 2002, dl. IV 'les obligations", boek II, "la preuve" dat 
dienaangaande verwijst naar de leer van H. DE PAGE) Henri DE PAGE (traité, dl. III, nr. 925) meent dat de 
rechter, hoewel hij feitelijke vermoedens niet tot de rang van wettelijke vermoedens mag verheffen, als er 
moeilijkheden zijn om het bewijs te leveren, in bepaalde gevallen wel het mechanisme van het vermoeden 
mag hanteren. Zo zou de schuldenaar aan wie de titel is overhandigd normaal op grond van artikel  1315 B.W., 
moeten bewijzen dat de voorwaarden voor toepassing het vermoeden van bevrijding vervuld zijn en meer 
bepaald het vrijwillig karakter van de overhandiging van de titel. Die auteur neemt daartoe aan dat de 
rechtspraak terecht van oordeel is dat het bewijs van de overhandiging van de titel volstaat daar het vrijwillig 
karakter ervan eruit zou voortvloeien. In dat geval zou er slechts sprake zijn van een vermoeden juris tantum 
dat het bewijs van het tegendeel openlaat. Die zienswijze wordt gedeeld door N. VERHEYDEN-JEANMART (le 
droit de la preuve, 1991, p. 103) die van mening is dat de rechter weliswaar feitelijke vermoedens niet tot de 
rang van wettelijke vermoedens mag verheffen, maar dat die benadering meer te maken heeft met een 
probleem betreffende de bewijslast, dat opgelost moet worden door met name acht te slaan op de vereisten 
van de geschiktheid van het bewijs. X.D.R.

 - Eigenhandig testament - Doorhalingen - Bewijslast - Moeilijkheden - Feitelijke vermoedens - Geen wettelijk vermoeden

- Artt. 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek

Noot ondertekend X.D.R., onder Cass., 5 sept. 2003. - AR C.01.0523.F, AC 2003, nr ...

 - Eigenhandig testament - Doorhalingen - Bewijslast - Moeilijkheden - Feitelijke vermoedens - Geen wettelijk vermoeden

30 mei 2003C.00.0670.N AC nr. 327
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In het geval dat de erfstelling over de hand wordt opgelegd aan de algemene legataris heeft de vastgestelde 
nietigheid ervan niet tot gevolg dat de goederen die ervan het voorwerp uitmaken toevallen aan die algemene 
legataris (1). (1) Zie BAUDRY-LACANTINERIE G. en COLIN M., Traité théorique et pratique de droit civil, XI, Des 
donations entre vifs et des testaments, II, Parijs, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 
1905, p. 567, nr 3206; DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil belge, VIII-1, Les libéralités (généralités) -
Les donations, Brussel, Bruylant 1962, p. 299-300, nr 220, H; DE PAGE H. en DEKKERS R., Traité élémentaire de 
droit civil belge, VIII-2, Les testaments, Brussel, Bruylant 1973, p. 1874, nr 1736, sub 4°; LAURENT F., Principes 
de droit civil, XIV, Brussel, Bruylant 1875, p. 613-615, nr 521; TERRÉ F. en LEQUETTE Y., Droit civil - Les 
successions et les libéralités, Parijs, Dalloz, 1997, p. 458, nr 565, voetnoot 8. Zie ook: Cass. fr., 6 jan. 1863, 
Dalloz 1863, I, 43; Cass. fr., 16 maart 1874, Dalloz 1874, I, 354.

 - Erfstelling over de hand - Verbod - Algemene legataris - Nietigheid

- Art. 896 Burgerlijk Wetboek

7 maart 2002C.99.0220.N AC nr. 164

Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het leven van de 
geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van de testateur in een rust- en 
verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis 
waarvan de residenten worden ingedeeld in meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd 
in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2001 
A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Testament - Nietigverklaring - Geesteszieke - Opname in een R.V.T. - Doktersattest - Overlegging van het attest

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen, zodat het niet tot 
gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de 
geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (1). (1) Cass., 19 jan. 
2001, A.R. C.97.0293.N, nr 40, met conclusie O.M.

 - Testament - Geesteszieke - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

19 januari 2001C.97.0293.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, AR C.97.0293.N, AC, 2001, nr....

 - Testament - Voorwaarden - Bewijs

 - Testament - Geesteszieke - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

 - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Overlegging van het 
attest

De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek verhinderen niet dat 
een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog op het instellen van een vordering tot 
onbekwaamverklaring van de testateur, wordt overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het 
testament van deze testateur.

 - Testament - Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Overlegging van het 
attest

- Art. 1240, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut (1); het heeft tot doel de patiënt te beschermen (2), zodat het 
niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan 
de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (3). (1) Zie concl. 
O.M. Cass., 29 okt. 1991, A.R. 3185, nr. 117. (2) Cass., 16 dec. 1992, A.R. 86, nr. 801. (3) Zie Cass.Fr., 26 mei 
1964, Dall., 1965, Jur., 109, met noot Le Bris, R.F., J.C.P., 1964, II, 13.751, met concl. A.G. Lindon.

 - Testament - Geesteszieke - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

- Art. 458 Strafwetboek
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Wie, op grond dat de testateur ongezond was van geest, de nietigheid van een testament inroept moet 
bewijzen dat zulks het geval was op het ogenblik dat de testateur het betwiste testament opstelde; hij kan dit 
bewijs leveren door alle middelen van recht (1). (1) Zie concl. O.M. Cass., 15 feb. 1957, Pas., I, 713 en 24 feb. 
1972, ibid., I, 583.

 - Testament - Voorwaarden - Bewijs

- Art. 901 Burgerlijk Wetboek

19 januari 2001C.98.0400.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 19 jan. 2001, AR C.98.0400.N, AC, 2001, nr....

 - Eigenhandig testament - Bewijswaarde

 - Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam - Aan algemene of bijzondere legataris 
tegengeworpen - Verklaring de handtekening niet te kennen - Bewijslast

Een eigenhandig testament heeft slechts bewijswaarde wanneer de echtheid ervan is erkend of bewezen (1). 
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Eigenhandig testament - Bewijswaarde

- Artt. 970 en 1322 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig testament waarin een vroeger 
authentiek testament wordt herroepen en de door het authentiek testament aangewezen algemene of 
bijzondere legatarissen verklaren dat zij de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de 
bewijslast en het bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige erfgenaam (1). 
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam - Aan algemene of bijzondere legataris 
tegengeworpen - Verklaring de handtekening niet te kennen - Bewijslast

- Artt. 970 en 1323 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

11 februari 2000C.98.0196.F AC nr. ...

Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aangekocht heeft met geld dat hem door zijn 
ouders is gegeven of met door hen afbetaalde leningen, hebben die giften uitsluitend dat geld of die 
afbetaalde bedragen en geenszins de onroerende goederen zelf tot voorwerp; daaruit volgt dat, wanneer 
dergelijke giften in de massa van de nalatenschap ingebracht moeten worden, enkel het geschonken geld of de 
door de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte onroerende goederen ingebracht moeten 
worden.

 - Schenkingen tussen ouders en kind - Schenking van geld - Aankoop van een onroerend goed - Voorwerp van de schenking

- Artt. 829, 843, 851, 868 en 869 Burgerlijk Wetboek

21 januari 2000C.98.0335.F AC nr. ...

De oorzaak van een schenking bij testament ligt niet uitsluitend in de vrijgevige bedoeling van de schenker, 
maar in de hoofdzakelijke beweegreden die bij hem heeft voorgezeten en die hem ertoe gebracht heeft te 
legateren.

 - Oorzaak

- Art. 895 Burgerlijk Wetboek

Wanneer de beweegreden die voor een schenking bij testament doorslaggevend is geweest, door een voorval 
buiten de wil van de schenker, maar voor het overlijden van de erflater vervalt of verdwijnt, kan de 
bodemrechter vaststellen dat die schenking vervallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelf van die 
beschikking of volgens de uitlegging van de wil van de beschikker, onlosmakelijk verbonden is met de 
omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden van bestaan uitmaken.

 - Testament - Oorzaak - Verdwijning - Verval - Voorwaarden - Overlijden van de erflater

- Art. 1131 Burgerlijk Wetboek

28 november 1997C.96.0424.F AC nr. ...
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De rechtverkrijger onder bijzondere titel geniet in de regel alle rechten en rechtsvorderingen die zijn 
rechtsvoorganger in het rechtstreekse belang van de overgedragen zaak had verworven, d.w.z. de rechten en 
rechtsvorderingen die met die zaak, als actieve kwaliteiten, zijn vereenzelvigd, of die toebehoren ervan zijn 
geworden.~

 - Testament - Legataris onder bijzondere titel - Erfopvolging in de rechten en rechtsvorderingen van de erflater

- Artt. 724 en 1122 Burgerlijk Wetboek

28 april 1995C.93.0271.N AC nr. ...

De uit artikel  907, tweede lid, B.W. voortvloeiende onbekwaamheid om te verkrijgen is niet toepasselijk op de 
bijzondere voorlopige bewindvoerder van de in een krankzinnigengesticht opgesloten krankzinnige.~

 - Testament - Voorlopige bewindvoerder van een geesteszieke - Bekwaamheid om te verkrijgen

- Art. 902 Burgerlijk Wetboek

22 december 1994C.94.0035.F AC nr. ...

Het testament waarin de langstlevende echtgenoot wordt onterfd mag opgemaakt zijn vóór de 
scheidingsperiode die onmiddellijk aan het overlijden van de erflater voorafgaat.~

 - Testament - Langstlevende echtgenoot - Onterving - Datum van het testament

- Art. 915bis, § 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

SCHIP, SCHEEPVAART

15 november 2004C.03.0355.F AC nr. 547

Het Waals Gewest heeft de bewaring van de bevaarbare waterwegen in de zin van artikel  1384, eerste lid, 
B.W. (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1991, AR 8802, nr 276; Decr. Waalse Gewestraad houdende ontbinding van de 
Dienst voor de scheepvaart en oprichting van de Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen; Wet 
17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en een "Office de la Navigation".

 - Waals Gewest - Bevaarbare waterwegen - Bewaring

- Artt. 1 en 4 Wet 17 mei 1976

- Art. 2 Decr.W.Gew. 24 nov. 1994

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

23 mei 2003C.01.0163.N AC nr. 317

De artt. 1468 en 1469 Ger.W. brengen mee dat er altijd bewarend beslag kan worden gelegd op het zeeschip 
waarop de vordering betrekking heeft, ook ingeval een andere persoon dan de eigenaar van het schip instaat 
voor de zeeschuld (1). (1) Cass., 1 okt. 1993, AR 8050, nr 391, met de conclusie van eerste adv.-gen. D'Hoore.

 - Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar - Andere persoon dan de eigenaar

27 maart 2003C.02.0100.N AC nr. 213

Geen enkele bepaling van het Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 roept persoonlijke vorderingsrechten in 
het leven of creëert enig volgrecht op een zeeschip.

 - Zeeschip - Persoonlijke vorderingsrechten - Volgrecht - Verdrag Scheepsbeslag

- Art. 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961

Krachtens de artikelen 3, 1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952, het daarmee overeenstemmende artikel 
1469, § 1, Ger.W. en artikel 1468 Ger.W. kan er bewarend beslag gelegd worden op het schip waarop de 
zeevordering betrekking heeft, ongeacht of de eigenaar ervan dan wel een ander persoon instaat voor de 
zeeschuld (1) (2). (1) Cass., 1 okt. 1993, AR 8050, nr 391. (2) DIRIX E.Bewarend beslag op zeeschepen en op 
scheepsdocumenten, Actuele ontwikkelingen", in X. (ed.), De bank en de zee, Brussel, Bruylant, 1998, p. 211.

 - Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar - Ander persoon dan de eigenaar

- Artt. 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961
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Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat deze 
schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag leggen wanneer hij als 
hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een volgrecht op dat schip.

 - Zeevordering - Zeeschip - Eigendomsoverdracht na ontstaan zeevordering - Volgrecht - Hypothecaire of bevoorrechte 
schuldeiser

- Artt. 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961

31 januari 2003C.00.0722.N AC nr. 73

Het onderzoek van de uiterlijke staat van de goederen, waartoe de zeevervoerder gehouden is met het oog op 
het afleveren van een cognossement aan de inlader, dient te gebeuren op een wijze die van een normaal 
zorgvuldig zeevervoerder mag worden verwacht, rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze 
van inlading en de eisen van de zeereis (1). (1) H. BOONK, Zeevervoer onder cognossement, Arnhem 1993, 84 
tot 86; J. VAN DEN HEUVEL, De Vervoerovereenkomst, R.W., 1985-1986, (2147) 2160.

 - Zeevervoer - Zeevervoerder - Cognossement - Uiterlijke staat van de goederen - Zorgvuldigheidsplicht

- Art. 91, A, § 3, 3°, c Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

28 februari 2002C.99.0193.N AC nr. 147

Art. 3bis Wet 3 nov. 1967 regelt de aansprakelijkheid van de loodsdiensten in zoverre de loodsdiensten 
inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding van de vaart van het schip; de 
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor de fout van de stuurman van de loodsboot waardoor die in 
aanvaring komt met het beloodste schip (1). (1) Zie cass. 17 dec. 1993, A.R. 7985, nr 531.

 - Zeeschepen - Wet 3 nov. 1967 - Loodsdienst - Aansprakelijkheidsbeperking - Loodsboot

20 december 2001C.98.0032.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 20 dec. 2001, RG C.98.0032.N, nr. ... .

 - Zeevaartuigen - Loodsen - Kapitein - Loods - Gezagsverhouding - Scheepseigenaar - Aansprakelijkheid

De kapitein heeft gezag en toezicht over de loods, al blijft de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk voor 
diens handelingen (1). (1) Zie Cass., 15 dec. 1983, A.R. 6871, nr 207 tengevolge waarvan de Loodswet (3 nov. 
1967) werd gewijzigd door de wet van 30 augustus 1988. Zie in dat verband de conclusie O.M., wat het eerste 
onderdeel van het tweede middel betreft en de verwijzingen aldaar. Hoewel het eerste middel, dat gericht was 
tegen de veroordeling wegens ladingschade en betrekking had op de (ontheffing van) aansprakelijkheid van de 
"schipper", om "cassatietechnische" redenen niet ontvankelijk werd verklaard, zodat het geen aanleiding kon 
geven tot een specifieke rechtsregel op dat vlak, wordt nochtans, voor een beter begrip van alle aspecten van 
de zaak, ook het desbetreffend gedeelte van de conclusie gepubliceerd.

 - Zeevaartuigen - Loodsen - Kapitein - Loods - Gezagsverhouding - Scheepseigenaar - Aansprakelijkheid

- Art. 46 Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

- Art. 5 Wet 3 nov. 1967

1 juni 2001C.98.0540.N AC nr. ...

De uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij uit te voeren kan door een 
medecontractant van die partij op extra-contractuele grondslag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de 
hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractueel aangegane verbintenis, maar 
aan de algemene zorgvuldigheidsnorm en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten 
schade heeft veroorzaakt (1). (1) Cass., 7 dec. 1973, AC 1974, p. 395, met concl. adv.-gen. P. Mahaux; 8 april 
1983, AC, 1982-83, nr 427; 25 okt. 1990, A.R. 8728, nr 107; 23 mei 1997, A.R. C.95.0053.N, nr 236; 20 juni 
1997, A.R. C.94.0324.N-C.95.0042.N, nr 286; 7 nov. 1997, A.R. C.96.0272.N, nr 457.

 - Zeevervoer - Uitvoeringsagent - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - 
Buitencontractuele aansprakelijkheid

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

30 maart 2001C.97.0330.N AC nr. ...
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Wanneer de eigenaar van het schip, in plaats van aan de vereffenaar van het afgestane scheepsvermogen de 
waarde te overhandigen tot dewelke hij zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, vermeerderd met de 
wettelijke interest sedert de dag van het voorval tot de dag van storting in handen van de vereffenaar, bij de 
bank, overeenkomstig artikel  53, § V, Zeewet(oud), een zekerheid verstrekt heeft, loop de interest door tot op 
de dag van de storting van het bedrag in handen van de vereffenaar.

 - Schip - Afstand van scheepsvermogen - Limitatiefonds - Vervangende bankgarantie - Doorlopende interest - Einddatum

- zoals van kracht voor de wijziging bij Wet 11 april 1989

- Art. 53, §§ II en V Wet 25 sept. 1908

23 februari 1999P.97.0049.N AC nr. ...

De strafbepalingen voor de inbreuken op het K.B. van 23 sept. 1992 houdende scheepvaartreglement voor het 
kanaal van Gent naar Terneuzen, genomen in uitvoering van de wet van 24 nov. 1975 houdende goedkeuring 
en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 
1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972, zijn bepaald in artikel  
3 van de vermelde wet.~

 - Scheepvaartreglement kanaal Gent-Terneuzen - Strafbepalingen

- Art. 3 Wet 24 nov. 1975

In zoverre het varen aan een aan de omstandigheden aangepaste snelheid een bestanddeel kan zijn van de 
wettelijke verplichting voor elk schip om een veilige vaart aan te houden, betreft "vaart" in deze betekenis de 
handeling van het varen met een schip in het algemeen en de hierbij gevolgde koers en niet de door het schip 
gevoerde snelheid alleen.~

 - Scheepvaartreglement kanaal Gent-Terneuzen - Vaart van het schip

- Art. 19 KB 23 sept. 1992 houdende scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen

26 november 1998C.95.0219.N AC nr. ...

Het in artt. 46, §II, 4°, en 47 van boek II W.Kh. bedoelde slechte zeemanschap, omvat zowel de nautische 
fouten, d.w.z. deze die in het sturen van het schip worden begaan, als de in het beheren van het schip begane 
fouten, d.w.z. deze die nauw verbonden zijn met het technische beheer van het schip; die fouten zijn 
verschillend van die welke de kapitein-eigenaar begaat bij het beheer van de lading.~

 - Slecht zeemanschap

- Artt. 46, § II, 4° en 47 Boek II W.Kh., zoals toepasselijk voor zij werden vervangen door art. 2 Wet 11 april 1989

15 mei 1998C.97.0027.F AC nr. ...

De wet die de organisator van een loodsdienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, schendt artikel   1 Eerste 
aanvullend protocol bij het E.V.R.M.  waarin het recht op ongestoord genot van de eigendom wordt 
gewaarborgd, in zoverre zij betrekking heeft op feiten van vòòr haar bekendmaking en inwerkingtreding.

 - Loodsdienst van zeevaartuigen - Aansprakelijkheid - Herstelplicht - Rechten van de Mens - Ongestoord genot van de 
eigendom

- Art. 3bis Wet 30 aug. 1988

18 april 1997C.94.0091.N AC nr. ...

Het door de zeevervoerder af te leveren cognossement geldt als vermoeden, behoudens tegenbewijs, van de 
ontvangst door de vervoerder van de goederen zoals ze overeenkomstig de bepalingen van de wet in dat stuk 
beschreven zijn;  dat tegenbewijs wordt niet toegelaten indien het cognossement is overgedragen geworden 
aan een derde persoon die er te goeder trouw houder van is, d.i.  de derde persoon die op het ogenblik dat hij 
het cognossement ontvangt niet op de hoogte is dat de ingescheepte goederen niet overeenstemmen met de 
beschrijving ervan in het cognossement.

 - Zeevervoer - Cognossement - Vervoerder - Ontvangst der goederen - Vermoeden - Tegenbewijs - Overgedragen 
cognossement - Derde houder te goeder trouw

- Art. 91, A, § 3, 4° Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

- Art. 3, 4° Protocol van Brussel van 23 feb. 1968, goedgekeurd bij wet van 28 aug. 1978

12 december 1995P.94.1451.N AC nr. ...
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Het misdrijf, bepaald bij artikel  91, 2° K.B. 15 okt. 1935 houdende Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vereist een schade in oorzakelijk verband met de aan de beklaagde 
verweten gedraging.~

 - Misdrijf - Materieel bestanddeel - Algemeen reglement

16 juni 1995C.93.0293.N AC nr. ...

In de regel verleent de retentie van een schip aan degene die het recht uitoefent geen voorrang op de 
hypotheekhouder op dat schip.~

 - Hypotheek op schepen - Retentierecht - Voorrang

- Art. 19 Zeewet

SCHULDVERGELIJKING

7 mei 2004C.03.0258.F AC nr. 243

Het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen waarin er volgens de rechter een nauwe samenhang tussen 
de schuldvorderingen bestaat, tast de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet aan.

 - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de 
boedel - Beslissing die de schuldvergelijking erkent - Regel van gelijkheid van de schuldeisers

Het arrest dat oordeelt dat tussen de wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement 
en van de boedel, namelijk respectievelijk een schuldvordering tot schadevergoeding voor de schade van de 
koper ten gevolge van de aan de fout van de gefailleerde te wijten ontbinding van een koopovereenkomst en 
de schuldvordering van de verkoper tot terugbetaling van de prijs, een nauwe samenhang bestaat doordat ze 
een en dezelfde oorzaak hebben, te weten de ontbinding van de koopovereenkomst, kon op grond van een 
feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, naar recht beslissen  dat er tussen de schuld en de 
schuldvordering van de vennootschap een zodanige nauwe samenhang bestaat  dat ze onderling in vergelijking 
kunnen worden gebracht (1). (1) Betreffende het geval van een niet volledig uitgevoerde maar niet-ontbonden 
wederzijdse overeenkomst, zie Cass. 7 dec. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 440); M. VAN QUICKENBORNE, 
"Réflexions sur la connexité objective, justifiant la compensation après faillite, noot onder Cass., 25 mei 1989, 
R.C.J.B.,1992, p. 348.

 - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de 
boedel - Verkoop - Onrechtmatige ontbinding door de gefailleerde - Schuldvordering tot schadevergoeding - 
Schuldvordering tot terugbetaling van de prijs - Samenhang tussen de schuldvorderingen - Beoordeling door de 
feitenrechter - Toetsing van het Hof

20 november 2003C.01.0286.N AC nr. 582

Art. 17, Wet 23 maart 1998 bepaalt geen schuldvergelijking van rechtswege tussen bedragen die de Staat 
verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het over een vordering tot terugbetaling van 
overeenkomstig de in artikel  17 vermelde koninklijke besluiten betaalde heffingen, en de bedragen 
verschuldigd krachtens artikel  14 van dezelfde wet (1). (1) Over de vraag of de terugwerkende kracht van 
artikel  14 van de Wet van 23 maart 1998 verenigbaar is met artikel  88, lid 3, EG, zie H.v.J. 21 okt. 2003, 
C-261/01 en 262/01.

 - Schuldvergelijking van rechtswege - Artikel 17, Wet 23 maart 1998 - Bedragen betaald overeenkomstig de in artikel 17 
bepaalde koninklijke besluiten

26 juni 2003C.01.0528.F AC nr. 381

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

 - Wederkerige schulden - Faillissement van de schuldenaar - Schuldvergelijking - Voorwaarden - Samenhang - Begrip - 
Feitelijke beoordeling

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

 - Werking

 - Schuldvergelijking in het algemeen - Schuldvergelijking na faillissement - Verschillen

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

 - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de 
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boedel - Overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

Schuldvergelijking, die beschouwd kan worden als een tweevoudige ingekorte betaling, doet wederzijdse 
verbintenissen tenietgaan tot beloop van de laagste ervan (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

 - Levensonderhoud - Beslag

- Artt. 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek

De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat er schuldvergelijking 
tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen failliet, heeft geen weerslag op de 
voorwaarden waaronder de andere, in geval van overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op 
de schuldvergelijking gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

 - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement en van de 
boedel - Overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - Samenhang - Weerslag

- Art. 1295 Burgerlijk Wetboek

De exceptie die gegrond is op de schuldvergelijking,waarvan het mechanisme niet impliceert dat er een 
onderlinge afhankelijkheid is tussen de wederzijdse verbintenissen, is niet inherent aan de aard van het 
wederkerig contract (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

 - Werking

- Artt. 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek

7 maart 2003C.00.0417.N AC nr. 158

Geen schuldvergelijking kan plaatsvinden voor een schuld tot betaling van levensonderhoud die de in de wet 
bepaalde drempel van vatbaarheid voor beslag niet overtreft en dus in het geheel niet vatbaar is voor beslag.

 - Levensonderhoud - Beslag

- Artt. 1409, § 1 en 1410, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek

24 april 1997C.96.0136.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat wettelijke schuldvergelijking twee wederkerige schulden vernietigt op het ogenblik 
dat ze tegelijk bestaan, volgt dat één van de schuldvorderingen waarop de schuldvergelijking betrekking heeft 
niet meer kan verjaren;  onwettig is derhalve de rechterlijke beslissing waarbij de wettelijke schuldvergelijking 
wordt afgewezen op grond dat op het ogenblik dat de schuldvergelijking werd aangevoerd, één van de 
schuldvorderingen verjaard was.

 - Wettelijke schuldvergelijking - Wederkerige schulden - Tenietgaan - Gevolg - Verjaring

- Artt. 1289, 1290 en 2219 Burgerlijk Wetboek

Wettelijke schuldvergelijking heeft van rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de 
schuldenaars, en de twee schulden vernietigen elkaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van 
hun wederkerig bedrag.~

 - Wettelijke schuldvergelijking

- Artt. 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek

12 januari 1996C.95.0156.F AC nr. ...

Op basis van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak heeft de rechter naar recht kunnen 
beslissen dat er, in het geval van een onbeheerde nalatenschap, nauwe samenhang bestaat op grond waarvan 
schuldvergelijking is toegestaan tussen de schuld en de schuldvordering van de beheerder van de mede-
eigendom van een flatgebouw, q.q., als die rechter oordeelt, enerzijds, dat die beheerder schuldenaar is van 
het bedrag van de huren betreffende de appartementen waarvan de overledene in het flatgebouw eigenares 
was, welke huren hij, na het overlijden, verschuldigde lasten van mede-eigendom, maar tevens schuldeiser is 
van het volledig bedrag van die onbetaalde lasten, en anderzijds, dat de wederzijdse schulden van partijen 
verband hielden met de niet-betaling door de overledene van vorenbedoelde lasten.

 - Toetsing van het Hof - Wederzijdse schuldvorderingen - Nauwe samenhang - Feitelijke beoordeling door de 
bodemrechter - Onbeheerde nalatenschap

- Art. 1298 Burgerlijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994
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Het Hof onderzoekt of de toepassingssfeer van de schuldvergelijking is inachtgenomen; de beoordeling van de 
nauwe samenhang op grond waarvan schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden is toegestaan, 
ongeacht de samenloop van de schuldeisers, is echter een tot de rechter behorende feitelijke beoordeling.~

 - Toetsing van het Hof - Samenloop van schuldeisers - Wederzijdse schuldvorderingen - Nauwe samenhang - Feitelijke 
beoordeling door de bodemrechter

- Art. 1298 Burgerlijk Wetboek

- Art. 147, tweede lid Grondwet 1994

SCHULDVERNIEUWING

26 september 2003C.02.0292.F AC nr. 457

De delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de 
schuldeiser verbindt, brengt geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan; een dergelijk 
ontslag kan niet worden afgeleid uit het feit dat de schuldeiser facturen en rekeningoverzichten heeft 
toegezonden aan de door de schuldenaar opgerichte handelsvennootschap waaraan hij, naar zijn zeggen de 
tussen hem en de schuldeiser bestaande overeenkomst van alleenverkoop heeft overgedragen.

 - Delegatie van schuldenaar - Ontslag, door de schuldeiser, van de schuldenaar die de delegatie heeft verricht - Oprichting 
van een handelsvennootschap door de schuldenaar - Overdracht van de overeenkomst aan die vennootschap - Aanvaarding 
van de overdracht van de overeenkomst door de schuldeiser

- Art. 1275 Burgerlijk Wetboek

Schuldvernieuwing wordt niet vermoed; de wil om ze tot stand te brengen moet duidelijk uit de handeling 
blijken (1). (1) Zie Cass., 24 april 1978, Rev. Dr. Soc., 1978, p. 340; 9 maart 1972 (AC, 1972, p. 647).

 - Wil om de schuldvernieuwing tot stand te brengen - Uiting

- Art. 1273 Burgerlijk Wetboek

Schuldvorderingen zijn overdraagbaar, schulden daarentegen niet; de schuldenaar kan de schuldeiser niet 
ertoe dwingen een nieuwe schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden; wanneer de schuldeiser in die 
indeplaatsstelling toestemt, ontstaat er schuldvernieuwing (1). (1) Cass., 12 sept. 1940 (Bull. en Pas., 1941, I, 
213).

 - Overdracht van schuld - Indeplaatsstelling van schuldenaars - Toestemming van de schuldeiser

- Art. 1275 Burgerlijk Wetboek

5 december 2002C.02.0049.F AC nr. 653

Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond tussen de verhuurder 
en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt dat de overeengekomen rechten en 
verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst 
van de notariële akte blijk van de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe 
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de contractuele 
verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de rechter afleiden dat er geen sprake is 
van een huuroverdracht maar wel van een schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (1). 
(1) Zie Cass., 20 sept. 1984, A.R. 7074 (AC 1984-85, nr 57).

 - Huur van goederen - Andere schuldenaar - Verschillende rechten en verplichtingen - Wil tot schuldvernieuwing

- Artt. 1271, 3°, 1273 en 1275 Burgerlijk Wetboek

SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN

11 december 2002P.02.0818.F AC nr. 665
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Het bij de artt. 418 en 420 Sw. bepaalde misdrijf vereist het bestaan van een fout ; die kan erin bestaan dat de 
beklaagde geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat hij een onopzettelijk letsel kon toebrengen, 
wat hij had kunnen voorzien, of nog dat hij de maatregelen van voorzichtigheid en voorzorg niet heeft 
genomen die een normaal persoon, in dezelfde omstandigheden, wel had genomen (1). (1) Zie Cass., 10 mei 
1994, A.R. P.93.1172.N, nr 229.

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

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

31 mei 2000P.00.0235.F AC nr. ...

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat het misdrijf onopzettelijke doodslag impliceert, houdt alle 
mogelijke fouten in, die doodslag als onopzettelijk gevolg hebben (1). (1) Zie Cass., 20 nov. 1996, A.R. 
P.96.1111.F, nr. 444, en 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391.

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

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

Om het bestaan te beoordelen van een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
en het overlijden van een persoon, moet de rechter rekening houden met de concrete situatie, zoals die zich 
voordoet, zonder te gissen wat zich misschien zonder de fout zou hebben voorgedaan (1). (1) Cass., 20 mei 
1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 795).

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

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

4 april 2000P.97.0832.N AC nr. ...

De vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de 
persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen betekent slechts 
dat de rechters oordelen dat eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzorg en houdt niet in dat eiser 
door het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt ofschoon hij dit resultaat niet 
gewild heeft.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Weerspannigheid - Verwonding - Ongewild gevolg - 
Veroordeling wegens weerspannigheid - Vrijspraak wegens onopzettelijke slagen - Toepassing

- Artt. 269, 418 en 420 Strafwetboek

16 november 1999P.97.0359.N AC nr. ...

De artikelen 418 en 420 Strafwegboek vereisen niet dat de fout en het onopzettelijk doden of het onopzettelijk 
toebrengen van letsel op hetzelfde ogenblik plaatsgrijpen; het is vereist maar volstaat dat er tussen het ene en 
het andere een oorzakelijk verband bestaat.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Fout - Ogenblik - Oorzakelijk verband

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg omschreven onder de artikelen 418 en 420 Strafwetboek, kan 
gebeuren op een andere plaats dan het ongeval waartoe die fout aanleiding geeft, zodat het misdrijf kan 
hebben plaatsgegrepen op twee verschillende plaatsen.

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

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

24 maart 1999P.97.1357.F AC nr. ...

De rechter die geen omschrijving geeft van de fout die een beklaagde begaan heeft en die een normaal 
voorzichtig en aandachtig bestuurder niet zou hebben begaan, maar alleen oordeelt dat het rijgedrag van de 
bestuurder die zijn doel niet bereikt omdat hij van de baan is afgeraakt, "als een fout moet worden 
aangemerkt", als de bestuurder voor het ongeval geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont, 
verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde wegens onopzettelijke slagen of verwondingen te veroordelen 
niet naar recht.~

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Fout - Sport - Automobielwedstrijd - Bestuurder - 
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
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- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

3 maart 1999P.97.1384.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F, AC, 1999, nr ... .

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - 
College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid

Wanneer de rechter vaststelt dat zonder de fout, die hij aan iedere eiser persoonlijk ten laste legt, de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is, is zijn beslissing om de beklaagden te veroordelen 
wegens slagen en verwondingen en doden door onvoorzichtigheid, naar recht verantwoord.~

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Meerdere daders - Fout - Persoonlijke daad van 
elkeen - Oorzakelijk verband met de schade

- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

Een foutieve beslissing kan worden toegerekend aan elk lid van het schepencollege, als zij over die beslissing 
eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; de rechter die de leden van dat college niet veroordeelt op 
grond alleen dat zij in dat orgaan zitting hebben gehad, maar zich ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid ervan 
persoonlijk verantwoordelijk is, in weerwil van het collegiale karakter van de beslissing, voert geen collectieve 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid in.~

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - 
College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid

- Artt. 418 tot 420 Strafwetboek

5 november 1997P.97.0890.F AC nr. ...

Wanneer een rechter kennisneemt van een tenlastelegging onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, beoordeelt hij, aan de hand van de hem voorgelegde gegevens, welke feiten een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Beoordeling 
door de feitenrechter

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

4 november 1997P.95.0907.N AC nr. ...

De vervolgingen die wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen worden ingesteld, 
impliceren dat de beklaagde zijn verweermiddelen doet gelden tegen elke foutieve gedraging waardoor de 
slagen of verwondingen werden veroorzaakt, in voorkomend geval ook alle overtredingen van het 
Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen mede afzonderlijk ten laste werden gelegd of niet.

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

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

7 oktober 1997P.96.0628.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, dient 
de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat slagen of verwondingen ten 
gevolge heeft gehad, alle fouten in aanmerking te nemen, welke dit gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
kunnen uitmaken :  hiertoe behoren onder meer alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht 
of voor deze overtredingen afzonderlijk strafvervolging is ingesteld.

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

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

20 november 1996P.96.1111.F AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk doden van een persoon, dient de rechter te 
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor de doodslag is veroorzaakt; 
daarbij dient hij inzonderheid in aanmerking te nemen alle fouten die dat gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval ook alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, 
ongeacht of die overtredingen aan de beklaagde ten laste werden gelegd of niet.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
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28 mei 1996P.96.0562.N AC nr. ...

Is niet wettig verantwoord, de beschikking van het onderzoeksgerecht, die na 31 december 1994 de beklaagde 
niet naar de politierechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als 
gevolg van een verkeersongeval.~

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Verkeersongeval - Onderzoeksgerecht - Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank na 31 dec. 1994 - Wettigheid

- Art. 138, eerste lid en 6°bis Wetboek van Strafvordering

18 oktober 1995P.95.0390.F AC nr. ...

De rechter die uitdrukkelijk beslist dat alleen de aan de beklaagde verweten fouten geen gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg zijn waardoor de verwondingen of de dood van het slachtoffer zijn veroorzaakt, 
hoeft, om de beklaagde van rechtsvervolging te ontslaan, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat laatstgenoemde 
geen andere fout in oorzakelijk verband met die verwondingen of dat overlijden heeft begaan.~

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Beslissing waarbij alleen de aan de beklaagde 
verweten fouten niet in aanmerking genomen worden - Geen vaststelling dat andere fouten ontbreken - Vrijspraak

- Artt. 418 en 419 Strafwetboek

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, dient 
de rechter onder meer te onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg heeft bestaan 
waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt;  daarbij dient hij in aanmerking te nemen alle 
fouten die dat gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval, ook alle 
overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen mede afzonderlijk ten laste 
werden gelegd of niet.~

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

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De verzwarende omstandigheid, bepaald in artikel 405ter, dat in het Strafwetboek is ingevoegd door de W. 28 
nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten 
die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een 
misdaad of wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude artikel 410, tweede lid, van dat 
wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar (1). (1) Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. 
P.99.0192.F, nr. 326.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Minderjarige - Nieuwe wet - 
Werking in de tijd

- Artt. 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek

12 juni 2002P.02.0358.F AC nr. 353

De bodemrechter oordeelt in feite of de doodslag is gepleegd bij het afweren van de beklimming of de braak 
van een huis (1). (1) Zie Cass., 23 juni 1969 (Cass., 1969, 1054).

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Wettige verdediging - Beklimming of braak - Beoordeling 
door de rechter

- Art. 417 Strafwetboek

Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak 
en de evenredigheid van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met 
de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest hebben (1). (1) Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2525, nr. 
364; 22 jan. 1991, A.R. 4213, nr. 265; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Wettige verdediging - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 416 Strafwetboek
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De verdediging die de grenzen van de redelijke noodzaak te boven gaat, kan niet worden beschouwd als een 
noodzakelijke verdediging; de verdediging en de aanranding moeten in verhouding tot elkaar staan (1). (1) Zie 
Cass., 23 dec. 1986, A.R. 462, nr. 254; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Wettige verdediging - Begrip - Verhouding tussen 
verdediging en aanranding

- Art. 416 Strafwetboek

27 februari 2002P.01.1769.F AC nr. 140

Er kan geen sprake zijn van opzettelijke slagen of verwondingen, bij gebrek aan elke gewelddadige en 
opzettelijke toenadering van het menselijk lichaam met een ander fysisch voorwerp met het mogelijk resultaat 
van een kneuzing, schudding of letsel (1). (1) Memorie van toelichting bij het Sw., vermeld door BELTJENS, 
Encyclopédie du droit criminel belge, dl. I, Brussel, 1901, blz. 489 ; zie Cass., 23 jan. 1991, A.R. 8511, nr. 275, 
met concl. adv.-gen. du Jardin in Bull. en Pas., 1990-91, A.R. 8511, nr. 275.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Materiële bestanddelen

16 januari 2002P.01.1325.F AC nr. 33

Het bij artikel 402 Sw. bestrafte misdrijf veronderstelt m.n. dat de dader het slachtoffer heeft willen schade 
toebrengen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een welbepaald kwaad heeft willen veroorzaken; de 
beweegreden van de dader doet niet terzake (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 1885 (Bull. en Pas., 1886, I, 26) ; NYPELS 
en SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, Brussel, Bruylant, 1898, dl. III, blz. 33, nr. 4 ; BELTJENS G., 
Encyclopédie du Droit criminel belge, eerste dl., Brussel, Bruylant, 1901, artikel 402, nrs. 1 en 2; CONSTANT J., 
Manuel de Droit pénal, tweede dl., dl. II, blz. 195, nr. 1066 ; GOEDSEELS J., Commentaire du Code pénal belge, 
Brussel, Bruylant, 1948, dl. II, blz. 145, nr. 2445; DE NAUW A., Initiation au droit pénal spécial, nr. 533.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Toediening van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen 
of de gezondheid zwaar kunnen schaden - Constitutieve bestanddelen - Moreel bestanddeel - Opzet - Beweegreden

- Art. 402 Strafwetboek

14 december 2001C.98.0469.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. J. du JARDIN, vóór cass. 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, AC 2001, nr ....

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - 
Medische handeling - Geoorloofd karakter - Voorwaarden - Toestemming van de patiënt

Het geoorloofd karakter van een medische handeling die de fysieke integriteit van een persoon aantast, 
veronderstelt de toestemming van die persoon; de toestemming is van aard elke strafbaarheid te ontnemen 
aan een handeling die tot de geneeskunde behoort en een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft 
(1). (1) Zie concl. O.M. en raadpl. cass., 6 jan. 1998, nr 3 m.b.t.de toestemming van de getroffene als 
rechtvaardigingsgrond in strafzaken in 't algemeen.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - 
Medische handeling - Geoorloofd karakter - Voorwaarden - Toestemming van de patiënt

28 juni 2000P.99.1886.F AC nr. ...

De beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens 
gewone opzettelijke slagen en verwondingen, en, anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een 
deskundige aanstelt wiens opdracht erin bestaat de aanhoudende psychotrauma's te beschrijven waaronder 
het slachtoffer nog steeds te lijden heeft en die een in het Sw. bepaald gevolg opleveren, terwijl het bewezen 
verklaarde misdrijf een dergelijk gevolg uitsluit (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. P.93.1596.F, nr 155.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Gewone slagen - Strafvordering - Veroordeling - Burgerlijke 
rechtsvordering - Deskundigenonderzoek - Motivering - Tegenstrijdigheid

- Artt. 398, 399 en 400 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

13 juni 2000P.00.0629.N AC nr. ...
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Bij samenloop van doodslag, poging tot moord en poging tot doodslag kan, na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, in toepassing van artikel 62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt 
uitgesproken en dat die straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in 
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar opsluiting worden toegepast 
(1). (1) VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, deel II, nr 1023; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, 
R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr 921: de regels betreffende de verzachtende omstandigheden dienen 
toegepast te worden vóór de regels inzake de samenloop.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Doodslag - Poging tot moord - Poging tot doodslag - 
Verzachtende omstandigheden - Meerdaadse samenloop - Toepasselijke straf

- Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Strafwetboek

15 februari 2000P.98.0270.N AC nr. ...

Het misdrijf van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen vereist geen bijzonder opzet zodat de 
schuld van de dader betrekking heeft op al de gevolgen van het gepleegde geweld, ook al heeft de dader deze 
niet gewild of gewenst op het ogenblik dat de slagen of de verwondingen zijn toegebracht.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - 
Opzet - Gevolgen van het geweld

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

25 mei 1999P.98.0620.N AC nr. ...

De omstandigheid dat opzettelijke slagen slechts een tijdelijke en geen blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die slagen een blijvende 
invaliditeit tot gevolg hebben gehad.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Tijdelijke ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid - Blijvende invaliditeit - Samenloop

29 september 1998P.98.0466.F AC nr. ...

De feitenrechter stelt in feite vast of de door een dader van opzettelijke slagen aangevoerde daad van 
verdediging de perken van de ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging van zichzelf of van een ander te 
buiten gaat en of zij in verhouding staat tot het af te weren gevaar.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Wettige verdediging - Beoordeling door de rechter

- Art. 416 Strafwetboek

6 januari 1998P.97.1353.N AC nr. ...

Het materieel bestanddeel van het wanbedrijf bepaald bij de artt. 392 en 398 Sw. vereist alleen dat 
verwondingen of slagen werden toegebracht, d.i. dat de fysieke integriteit van een persoon werd aangetast.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - 
Bestanddelen van het misdrijf - Materieel bestanddeel - Schade

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen vereist als moreel bestanddeel slechts 
algemeen opzet, dit is het wetens en willens stellen van de bij de wet verboden handeling die bestaat in het 
aantasten van de fysieke integriteit van de persoon aan wie de verwondingen of slagen worden toegebracht.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - 
Bestanddelen van het misdrijf - Moreel bestanddeel - Opzet

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

Sadomasochistische praktijken die gepleegd worden ten aanzien van een persoon die er op wettige wijze mee 
instemt, en niet van aard zijn de gezondheid van degene aan wie ze worden toegebracht aan te tasten, 
moeten worden geacht te behoren tot het privé-leven, waarvan de eerbiediging moet leiden tot uitsluiting van 
straf ook al zijn de bestanddelen van het wanbedrijf opzettelijke verwondingen of slagen verenigd.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - 
Sadomasochisme - Eerbiediging van het privé-leven - Strafuitsluiting

- Artt. 392 en 398 Strafwetboek

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

9 april 1997P.97.0292.F AC nr. ...
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De rechter kan, op grond van de artikelen van het Sw. die het opzettelijk toebrengen van slagen en de 
verschoonbare doodslag in staat van herhaling strafbaar stellen, niet de ontzetting van de in artikel  31 van dat 
wetboek bedoelde rechten opleggen.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen - Verschoonbare 
doodslag - Herhaling - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Wettigheid

- Artt. 31, 33, 56, 398 en 414 Strafwetboek

17 december 1996P.96.0368.N AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters die, 
ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, de zaak opnieuw onderzoeken, het beroepen vonnis, 
wat betreft één telastlegging, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter, bevestigen, wat betreft 
de telastlegging, met voorbedachte rade, opzettelijke slagen zonder het oogmerk om te doden maar die toch 
de dood veroorzaakt hebben, doch uitgelokt werden, met eigen motieven oordelen dat de eerste rechter ten 
onrechte een verschoningsgrond had aangenomen en op grond hiervan een onwettige straf uitsprak, de 
beklaagde schuldig verklaren aan deze laatste telastlegging, zoals omschreven in de beschikking tot verwijzing 
en hem, in aanmerking genomen de correctionalisering van dit feit, met eenparige stemmen veroordelen tot 
de bij de wet bepaalde straffen.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden 
die toch de dood veroorzaakt hebben - Verschoningsgrond - Uitlokking - Onwettige straf - Tweede telastlegging - Hoger 
beroep - Bevestiging - Heromschrijving - Hervorming - Straffen - Wettigheid

- Artt. 401, 411 en 414 Strafwetboek

- Artt. 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering

10 september 1996P.95.1222.N AC nr. ...

Van een opzettelijke daad in de zin van artt. 392 en 398 Sw. is sprake zodra de dader de uitwendige daad die 
op het slachtoffer werd uitgeoefend, wetens en willens heeft toegebracht, zonder dat vereist is dat de dader 
de gevolgen van de opzettelijke gewelddaad heeft gewild.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Bestanddelen van het misdrijf - Opzettelijke daad

9 januari 1996P.94.1374.N AC nr. ...

Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de spelers dragen weliswaar de 
risico's van het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts binnen de perken van de regels van die sport zelve 
waarbij elke opzettelijke aanranding van de fysieke integriteit van de medespelers buiten de normale 
spelregels valt, ongeacht of die feiten niettemin onderworpen worden aan de inwendige tucht van de 
voetbalbond.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Sportwedstrijd - Voetbalspel

- Art. 398 Strafwetboek

28 juni 1995P.95.0162.F AC nr. ...

De graad van de blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid heeft geen invloed op het 
bestaan van de verzwarende omstandigheid van het misdrijf opzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, wanneer de rechter het feitelijk bestaan van die ongeschiktheid heeft vastgesteld.~

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Graad - Invloed

- Art. 400 Strafwetboek

SOCIALE ZEKERHEID

ALGEMEEN

4 oktober 2004S.04.0007.N AC nr. 449

P. 2290/30476-9-2016



De arbeidsgerechten mogen bij hun oordeel of de voorgelegde feitelijke gegevens in hun geheel en in hun 
onderling verband genomen bewijzen dat de thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst, geen rekening houden met gegevens die vreemd zijn aan de voorwaarden 
en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht; zij mogen daarbij evenmin gegevens die niet vreemd zijn 
aan die voorwaarden en omstandigheden, buiten beschouwing laten (1). (1) Cass., 8 maart 2004, AR 
S.02.0116.F, nr ...

Algemeen - Toepassingsgebied - Uitbreiding van de wet - Thuisarbeiders - Verrichten van arbeidsprestaties - Gelijkaardige 
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst - Beoordeling

- Art. 3, 4° KB 28 nov. 1969

- Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De arbeidsgerechten oordelen onaantastbaar in feite op grond van de hen voorgelegde feitelijke gegevens of 
thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.

Algemeen - Toepassingsgebied - Uitbreiding van de wet - Thuisarbeiders - Verrichten van arbeidsprestaties - Gelijkaardige 
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst - Arbeidsgerechten - Beoordeling

- Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

6 mei 2002S.01.0119.N AC nr. 272

Wanneer een oorspronkelijke administratieve beslissing is aangetast door een materiële vergissing wordt er 
geen termijn bepaald vanaf wanneer de nieuwe administratieve beslissing uitwerking heeft; dienvolgens kan 
de inwerkingtreding van de nieuwe bestuurlijke beslissing, als het recht op de prestaties kleiner is dan het 
aanvankelijke toegekende recht uitwerking krijgen op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan.

Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Herziening van niet-definitieve administratieve beslissing - Materiële 
vergissing - Beslissing tot herziening - Uitwerking

- Artt. 17 en 18 Wet 11 april 1995

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - 
Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum 
van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat de instelling van sociale zekerheid tot aan de sluiting van het debat, 
indien een voorziening is ingesteld, haar beslissing kan intrekken en een nieuwe beslissing kan nemen, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide tijdens het geding wordt 
aangevoerd, wijzigt hun bevoegdheid niet.

Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - 
Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

17 mei 1999S.98.0026.F AC nr. ...

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake 
tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na te gaan of de ministeriële beslissing 
beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, met inachtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; 
zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de gegevens, waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had 
moeten gronden; de omstandigheid dat, indien een voorziening is ingesteld, de instelling van sociale zekerheid 
haar administratieve beslissing kan intrekken en een nieuwe kan nemen tot aan de sluiting van het debat, 
wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de mindervalide, tijdens het geding wordt 
aangevoerd, verandert niets aan de bevoegdheden van de arbeidsgerechten.
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Algemeen - Rechtbanken - Tegemoetkomingen - Mindervaliden - Minister - Beroep - Gevolgen - Bevoegdheid - Handvest van 
de sociaal verzekerde - Beslissing

- Art. 18 Wet 11 april 1995

- Art. 8, § 1 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

7 december 1998S.97.0165.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. J.-F. LECLERCQ, cass. 7dec. 1998, AR S.97.0165.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...

Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Opdracht - Organisatie - Aard

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is een openbare instelling die wettelijk met de inning van de sociale-
zekerheidsbijdragen is belast.

Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Opdracht - Organisatie - Aard

- Artt. 5 en 9 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

7 oktober 1996S.95.0117.N AC nr. ...

De Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid is een openbare instelling die door de wet met de inning van 
bijdragen voor sociale zekerheid is belast.~

Algemeen - Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Taak - Inrichting - Aard

- Artt. 5 en 9 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Ten aanzien van een rechterlijke procedure waarbij de R.S.Z. wordt veroordeeld tot terugbetaling van 
onverschuldigde bijdragen aan een particulier is er geen sprake van burgerlijke rechten en verplichtingen en 
vindt artikel 6.1 E.V.R.M. geen toepassing.~

Algemeen - Rechterlijke procedure - R.S.Z.-veroordeling - Terugbetaling onverschuldige bijdragen - Rechten en 
verplichtingen - Oorsprong in sociaal zekerheidsrecht - Aard

Algemeen - Internationale Verdragen - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Draagwijdte op gebied van sociaal zekerheidsrecht

ALLERLEI

10 december 2001S.01.0036.N AC nr. ...

De termen "om het even welke toelage of vergoeding" in de zin van artikel  30 K.B. van 28 november 1969 
omvatten alle bedragen die regelmatig aan het personeel worden toegekend bovenop de wedde en die geen 
wezenlijk bestanddeel van de wedde uitmaken (1). (1) Artikel 30 K.B. van 28 november 1969 werd met ingang 
van 1 januari 1991 vervangen bij artikel 1 K.B. van 19 november 1990, B.S. 30 november 1990. In de huidige 
versie stelt artikel 30, § 1, K.B. van 28 november 1969 dat voor de berekening van de bijdragen mede rekening 
gehouden wordt met om het even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbenden 
gerechtigd zijn. Artikel 30, § 2, K.B. van 28 november 1969 duidt evenwel de categorieën aan van 
vergoedingen en toelagen die uitgesloten zijn voor de berekening van de bijdragen.

Allerlei - Om het even welke toelage of vergoeding - Begrip - Vrijstelling - Berekeningsbasis - Openbare sector - 
Bijdrageregeling

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

Allerlei - Bijdrageplichtig sector gezondheidszorgen. Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit - Toelagen en 
vergoedingen - Eindejaarstoelage - Vrijstelling - Personeelslid - Betalingen - Berekeningsbasis - Openbare sector - 
Bijdrageregeling

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

11 juni 2001S.98.0174.N AC nr. ...

Aan de personen met een handicap die de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op het ogenblik van het 
indienen van een aanvraag tot materiële bijstand, kan slechts bijstand worden toegekend voor kosten die 
rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die vóór deze leeftijd van 65 jaar werd vastgesteld, op voorwaarde 
dat aan het vereiste van de inschrijving bij het Fonds vóór de leeftijd van 65 jaar is voldaan.

Allerlei - Sociale integratie van personen met een handicap - Tussenkomst voor individuele materiële bijstand

- Art. 6 B. Vl. Ex. 31 juli 1992
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- Artt. 2, § 1 en 7, § 2 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

16 maart 1998S.97.0097.N AC nr. ...

De bijzondere toelagen en jaarvergoedingen worden uitgesloten van de berekeningsbasis van de sociale 
zekerheidsbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden uit de openbare sector die uitsluitend 
bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector 
geneeskundige verzorging.

Allerlei - Openbare sector - Vastbenoemd overheidspersoneel - Bijdrageregeling - Toepassingsgebied - Bijzondere toelage en 
jaarvergoeding

- Art. 30 KB 28 nov. 1969

28 april 1997S.96.0192.N AC nr. ...

De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen in het kader van de arbeidsinspectiewet 
hebben de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden.

Allerlei - Arbeidsinspectiewet - Sociale inspecteur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijswaarde

- Art. 5 Arbeidsinspectiewet

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

23 juni 2003S.02.0062.N AC nr. 372

Uit het feit dat de aanvullende arbeidsongevallenverzekering alleen kan worden onderschreven door 
werkgevers wiens werknemers verzekerden zijn bij de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid, die 
bijdragen kan ontvangen, volgt niet dat op die overeenkomst enkel de bepalingen van de wet van 17 juli 1963 
betreffende de overzeese sociale zekerheid toepasselijk zijn.

Overzeese sociale zekerheid - Algemeen stelsel - Deelname - Aanvullende verzekering - Contractuele 
Arbeidsongevallenverzekering - Beëindiging - Toepasselijke wetgeving

- Art. 57 Wet 17 juli 1963

8 oktober 1999C.96.0216.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het recht op ouderdoms- en weduwenrenten van de 
bedienden van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi een "eigendom" is, in de zin van artikel 1 van het aanvullend 
Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M., terwijl het recht op de verhogingen van die renten geen 
"eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1, als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot 
de renten, geen enkel verband bestaat tussen het bedrag van de betaalde bijdragen en dat van het ontvangen 
pensioen.

Overzeese sociale zekerheid - Koloniale decreten - Bedienden van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi - Ouderdomsrenten - 
Weduwenrenten - Aanvullende verhogingen - Recht op renten - Recht op verhogingen - Aard van die rechten

- Artt. 18, 21, 32, 33 en 60 KB 25 jan. 1952

- Art. 3, § 1, a en d Wet 16 juni 1960

De beslissing tot verwerping van een vordering, ingesteld door onderdanen van vreemde landen waarmee 
geen wederkerigheidsakkoord is gesloten tot indexering van ouderdomsrenten, verzekerd door de bijdragen 
aan de Pensioens- en Gezinstoelagenkas voor de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, gestort 
voor dienstperioden die aan 1 juli 1960 voorafgaan, schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet.

Overzeese sociale zekerheid - Koloniale decreten - Bedienden van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi - Ouderdomsrenten - 
Indexering - Vreemdelingen - Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 3, a en 11, § 3 Wet 16 juni 1960

22 januari 1996S.95.0089.F AC nr. ...

In de regel mogen de perioden van dienst, van 1 juli 1960 af, niet worden aangerekend als perioden van 
deelneming aan de ouderdomsverzekering op basis van artikel  20, § 1, vijfde lid, wet betreffende de 
overzeese sociale zekerheid.~

Overzeese sociale zekerheid - Ouderdoms- en overlevingsverzekering - Ouderdomsrente - Ouderdomsverzekering - Perioden 
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van deelneming - Perioden van dienst - Beperking

- Artt. 1, tweede lid, 3, eerste lid, a,9, en 9bis, eerste lid Wet 16 juni 1960

- Artt. 20, § 1, vijfde lid, en 66, eerste lid Wet 17 juli 1963

WERKNEMERS

11 oktober 2004S.03.0012.F AC nr. 470

De verplichting van de hoofdaannemer om, alvorens een bouwplaats te beginnen, de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de belangrijkheid van de bouwplaats te bepalen, is 
niet afhankelijk van de voorwaarde dat die aannemer een beroep heeft gedaan op een onderaannemer; de 
vergoeding die de hoofdaannemer aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschuldigd is wanneer hij niet 
overeenkomstig die verplichting handelt, wordt berekend op grond van het bedrag van alle, aan die 
hoofdaannemer toevertrouwde werkzaamheden die laatstgenoemde niet heeft gemeld, en niet, wanneer hij 
tevens een beroep heeft gedaan op onderaannemers, op grond van het bedrag van de aan hen toevertrouwde 
werkzaamheden (1). (1) Art. 30ter, Socialezekerheidswet Werknemers 1969, is op 1 jan. 1999 opgeheven bij 
K.B., 26 dec. 1998. Art. 1 van dat K.B. neemt m.n. enkele herziene beginselen van artikel 30ter in artikel 30bis 
van dezelfde wet op. Zie derhalve thans artikel 30bis, §§ 7 en 8, Socialezekerheidswet Werknemers 1969, en 
het Verslag aan de Koning vóór K.B. 26 dec. 1998, B.S., 31 dec. 1998, p. 42131 e.v., inz. p. 42133. In zijn 
conclusie interpreteerde het O.M. tevens de woorden "en maximaal 5 pct. van het totaalbedrag der 
werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde die hem op de betrokken werf zijn 
toevertrouwd", in fine van de eerste zin van artikel 30ter, § 6, B, eerste lid, als volgt: "en maximaal 5 pct. van 
het totaalbedrag van de werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die al dan niet zijn 
gemeld aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid en die aan de hoofdaannemer zijn toevertrouwd op de 
betrokken bouwplaats". Het O.M. beklemtoonde wat dat betreft het verschil tussen die woorden en die welke 
gebruikt worden bij het begin van de vorige zin: "een som [...] die minstens gelijk is aan 5 pct. van het 
totaalbedrag der werkzaamheden, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die niet aan voormelde 
Rijksdienst werden gemeld". Over de aard van de forfaitaire vergoeding voor het wettelijke, in artikel 30ter, § 
6, B, bepaalde bedrag, zie Cass., 8 mei 2000, AR S.98.0144.F, nr. 276, met concl. O.M.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwterrein - Inlichtingen - Mededeling - 
Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Berekening

- Art. 30ter, § 5, eerste lid, en § 6, B, eerste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

17 mei 2004C.01.0564.N AC nr. 263

Het verbod om de werknemersbijdrage voor sociale zekerheid op de werknemer te verhalen geldt niet, 
wanneer de werkgever de bruto-opzeggingsvergoeding, tot betaling waarvan hij veroordeeld is, ingevolge een 
rechterlijke beslissing van de beslagrechter moet kantonneren en consigneren, zodat hij alsdan geen 
inhoudingen kan verrichten.

Werknemers - Werkgever - Inning en invordering van bijdragen - Werknemersbijdragen - Verbod van verhaal van werkgever 
op werknemer - Beperking

- Art. 26, eerste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

8 maart 2004S.02.0116.F AC nr. 130

Personen tot wie de sociale zekerheid voor werknemers kan worden uitgebreid omdat zij arbeid verrichten 
onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst zijn niet degenen die, al dan niet 
ingevolge een arbeidsovereenkomst, onder gezag of in een verhouding van ondergeschiktheid arbeiden, maar 
degenen die arbeiden in omstandigheden welke gelijkenis vertonen met die waaronder arbeid in een 
verhouding van ondergeschiktheid wordt verricht (1). (1) Cass., 9 april 1979, (AC, 1978-79, 944).

Werknemers - Toepassingsgebied - Arbeidsovereenkomst - Personen die werken in gelijkaardige voorwaarden

- Art. 3, 4° KB 28 nov. 1969

- Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

17 november 2003S.03.0051.N AC nr. 574
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De geschenkencheques die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 19, § 2, 14°, K.B. 28 november 1969, 
maken loon uit voor het volledig bedrag van de cheques en niet alleen ten belope van het bedrag dat het 
maximumbedrag van 1000 BEF overschrijdt (1). (1) Cass., 6 mei 2002, AR S.01.0174.N, nr 273.

Werknemers - Geschenkencheques - Vrijstelling van bijdrageheffing - Voorwaarden - Ondernemings-C.A.O. - 
Toekenningsmodaliteiten - Niet conform wettelijk plafond

- Art. 19, § 2, 14° KB 28 nov. 1969

27 oktober 2003S.01.0147.F AC nr. 530

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 27 okt. 2003, AR S.01.0147.F, Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Werknemer - Akte tot heffing van bijdragen - 
Administratieve akte

Werknemers - Bevoegdheid en aanleg - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte bevoegdheid - 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Dagvaarding - Geschil - Arbeidsovereenkomst - Bijdragen - Arbeidsgerechten

De arbeidsrechtbank is gehouden uitspraak te doen over het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij 
dagvaarding aan haar voorgelegde geschil betreffende het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst 
en betreffende de betaling van de daaruit voortvloeiende sociale-zekerheidsbijdragen (1). (1) Zie concl. O.M. in 
Bull. en Pas., nr ... .

Werknemers - Bevoegdheid en aanleg - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte bevoegdheid - 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Dagvaarding - Geschil - Arbeidsovereenkomst - Bijdragen - Arbeidsgerechten

- Art. 40 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 580, § 1 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2003P.03.1055.F AC nr. 520

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de beklaagde, vóór de eindbeslissing, wordt 
ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
beveelt wegens alle telastleggingen samen, zegt dat die opschorting tevens van toepassing is op de ambtshalve 
veroordeling die gevorderd wordt op grond van artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969, de beklaagde veroordeelt in de kosten van beide instanties, hem een vergoeding oplegt, de uitspraak 
aanhoudt over de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op grond van artikel 35, tweede lid, van die 
wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak sine die verwijst (1). (1) Vgl. Cass., 27 maart 1979 (AC, 
1978-79, 883), en, inzake stedenbouw, 18 maart 2003, AR P.02.1335.N,  nr ... ; over de burgerrechtelijke aard 
van de ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en van de vergoedingen bedoeld in artikel 35, 
tweede en vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zie Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr ... .

Werknemers - Sancties - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Ambtshalve veroordeling - Bijdragen - Opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling - Vergoeding - Heropening van het debat - Verwijzing sine die - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

22 september 2003S.03.0028.N AC nr. 447

Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere 
werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, 
een vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken vergoeding voor 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend wordt ingevolge de vroeger bestaande 
arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst; bij ontstentenis van 
uitbreiding van het begrip loon in dit verband, is deze vergoeding dienvolgens geen loon in de zin van de 
Loonbeschermingswet, noch voor de Sociale Zekerheid.

Werknemers - Sociale zekerheidsbijdragen - Loon - Overeenkomst na einde arbeidsovereenkomst - Niet-
concurrentievergoeding - Aard

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders
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2 juni 2003S.02.0039.N AC nr. 329

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen die in de wet van 24 juli 1987 als 
sanctie is voorzien voor de onwettige terbeschikkingstelling van een werknemer kan niet worden toegepast in 
de gevallen van internationale detachering op de gebruiker van die werknemer, vermits dit indirect leidt tot 
het eveneens toepassen van de Belgische sociale zekerheidswetgeving hetgeen in strijd is met de werking van 
de E.G. Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.

Werknemers - Internationale detachering - E.E.G.-Verordening nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 - Werking - Nationale 
normen - Onwettige terbeschikkingstelling - Internrechtelijke sanctie - Toepasselijke wetgeving

- Art. 14.1.a Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

- Art. 31, § 4 Wet 24 juli 1987

De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is niet bevoegd om de 
geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in toepassing van artikel 11.1.a, van de 
verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de uitzendende lidstaat, te beoordelen (1). (1) H.v.J. E.G. 
10 feb. 2000, Fitzwilliam, C-202/97, H.v.J. E.G. 30 maart 2000, Banks, C-178/97 (r.o. 38-48).

Werknemers - Internationale detachering - Uitzendende lidstaat - Detacheringsbewijs - Geldigheid of waarachtigheid - 
Betwisting - Lidstaat van tewerkstelling - Nationale rechter - Bevoegdheid

- Art. 11.1.a Verordening Raad EG nr. 574/72 van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71

19 mei 2003S.02.0117.N AC nr. 305

Een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van zijn werkgever, in dienst treedt van 
een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande tewerkstelling binnen dezelfde technische bedrijfseenheid 
voortzet, zodat er geen reële werkgelegenheidsschepping is, vervangt een werknemer in de zin van artikel 117, 
§2, van de Programmawet van 30 december 1988, zodat de nieuwe werkgever voor de indienstneming van 
deze werknemer niet kan genieten van de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen.

Werknemers - Werkgeversbijdragen - Vermindering - Voorwaarden - Wijziging van juridisch statuut - Vervanging 
werknemer - Begrip

- Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988

Het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, dat de werkgever, 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VII van de Programmawet van 30 december 1988, kan laten 
gelden jegens de overheid uit hoofde van de nieuwe indienstneming van een werknemer, betreft geen recht in 
de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer, voortvloeiend uit de 
arbeidsovereenkomst; het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen dat de 
vervreemder op het ogenblik van de overdracht van de onderneming genoot gaat niet over op de verkrijger.

Werknemers - Werkgeversbijdragen - Tijdelijke vermindering - Overgang van onderneming - Arbeidsovereenkomst - 
Rechten en verplichtingen - Vervreemder - Verkrijger - Aard

- Artt. 115 en 115bis Programmawet 30 dec. 1988

- Art. 7 CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985

3 februari 2003S.02.0081.N AC nr. 76

Het tegendeel van het in artikel 22ter van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 gestelde vermoeden dat de bedoelde 
werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid moet 
door de werkgever worden aangebracht en bestaat erin te bewijzen dat de deeltijdse werknemers geen 
voltijdse arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid. De 
werkgever moet niet de omvang van de werkelijk verrichte prestaties in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor deeltijdarbeid bewijzen.

Werknemers - Deeltijdse werknemer - Onregelmatige deeltijdse arbeid - Vermoeden van voltijdse tewerkstelling - 
Werkgever - Tegenbewijs

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

3 februari 2003S.02.0094.N AC nr. 79
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Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 verruimt de toepassing van de R.S.Z.-wet alleen 
tot de personen die in de omschreven omstandigheden het bedoelde vervoer verrichten. Die verruiming is 
beperkt tot het bedoelde vervoer en is niet van toepassing voor andere taken die geen rechtstreeks verband 
houden met het verrichten van vervoer en die door de betrokkene voor de ondernemer worden uitgevoerd 
(1). (1) Zie Cass., 29 nov. 1999, A.R. S.99.0048.N, nr 637.

Werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van goederenvervoer - Draagwijdte - Beperkingen

- Art. 3, 5° KB 28 nov. 1969

20 januari 2003S.02.0075.N AC nr. 39

De schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de R.S.Z. strekkende tot betaling van verschuldigde 
zekerheidsbijdragen wordt niet door de R.S.Z.-Wet 1969 geregeld (1). (1) Zie Cass., 20 juni 1968, AC, 1968, p. 
1283.

Werknemers - Rechtsvordering van de R.S.Z. - Betaling sociale zekerheidsbijdragen - Verjaring - Schorsing - Wettelijke 
regeling

- Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen waarover de R.Z.S. beschikt, 
heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op 
de verjaringstermijn van de schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen.

Werknemers - Rechtsvordering van de R.S.Z. - Verjaring - Schorsingsgrond - Oorzaak - Eigen regeling

- Art. 19, 4°ter, derde lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

Het in artikel 19, 4°ter Hypotheekwet neergelegd algemeen voorrecht op roerende goederen waarover de 
R.S.Z. beschikt, betreft het bevoorrecht karakter van de schuldvordering gedurende de termijn die het bepaalt.

Werknemers - R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende goederen - Aard

- Art. 19, 4°ter Hypotheekwet van 16 dec. 1851

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is geen straf, maar een 
door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te spreken forfaitaire herstelvergoeding, die 
ertoe strekt de nadelige gevolgen van de bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, die een openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet-
betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen (1) (2). (1) Het geannoteerde arrest had betrekking op het artikel 
11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen 
op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale Documentenwet bleef krachtens artikel 
29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Cass., 16 feb. 
1993, AR 6631, nr 97; 25 jan. 1994, AR 7126, nr 47; 15 maart 1994, AR 7260, nr 123; 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329; DE SWAEF, M. "Het wel en wee van artikel 11bis Sociale Documentenwet", R.W. 1993-94, 
p. 1393.

Werknemers - Sociale documenten - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

Zowel artikel 11bis, Sociale Documentenwet, als artikel 35, tweede lid, Sociale Zekerheidswet Werknemers 
1969, leggen een bijzondere herstelwijze op in het algemeen belang van de financiering van de sociale 
zekerheid (1) (2). (1) Het geannoteerde arrest had betrekking op het artikel 11bis Sociale Documentenwet in 
de versie zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en vóór de 
opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen 
het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale Documentenwet bleef krachtens artikel 29, § 2 van de wet van 23 
maart 1994 van toepassing op feiten gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Cass., 16 feb. 1993, AR 6631, nr 97; 25 jan. 
1994, AR 7126, nr 47; 15 maart 1994, AR 7260, nr 123; 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, nr 329; DE SWAEF, M.Het 
wel en wee van artikel 11bis Sociale Documentenwet", R.W. 1993-94, p. 1393. Zie ook Cass., 8 sept. 1999, AR 
P.99.0360.F, nr 441; 21 feb. 2000, AR S.98.0097.N, nr 137; WERQUIN, Th.La condamnation au paiement à 
l'O.N.S.S. d'une indemnité égale au triple des cotisations", R.D.P. 1993, p. 541.
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Werknemers - Werkgever - Sociale-Documentenwet - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Strafrechter - Veroordeling tot 
vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Werknemers - Werkgever - Strafrechter - Verschuldigde R.S.Z.-bijdragen - Veroordeling tot betaling van deze bijdragen aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

9 december 2002S.01.0096.F AC nr. 657

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 dec. 2002, A.R. S.01.0096.F, AC, 2002, nr ...

Werknemers - Toepassingsgebied - Vervoerders van goederen - Begrip - Exploitant

Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 stelt de voorwaarden vast waaronder de 
vervoerders van goederen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers; één van die 
voorwaarden in dat artikel is dat het vervoer moet opgedragen zijn aan de personen die het verrichten (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Werknemers - Toepassingsgebied - Vervoerders van goederen - Begrip - Exploitant

- Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 3, 5° KB 28 nov. 1969

2 december 2002S.02.0043.N AC nr. 648

Zo in beginsel elke aanvullende betaling van vakantiegeld, boven het wettelijk verschuldigd vakantiegeld, als 
loon wordt beschouwd voor de berekening van sociale zekerheidsbijdragen en in die zin afwijkt van artikel 2, 
derde lid, 1° Loonbeschermingswet, moet evenwel niet als aanvullend vakantiegeld worden aangezien maar 
als een vakantiegeld, de betaling van bedragen ingevolge een wettelijke bepaling om voor de werknemer 
hetzelfde voordeel te behouden als in een vorige regeling van het vakantiegeld (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1989, 
A.R. nr 6384, nr 287.

Werknemers - Bijdragen - Loon - Aanvullende betaling van vakantiegeld - Wettelijk verschuldigde bedragen - Geen 
aanvullend vakantiegeld

- Art. 19, § 1, eerste en vierde lid KB 28 nov. 1969

- Art. 2, derde lid, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

25 november 2002S.00.0036.F AC nr. 623

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 nov. 2002, AR S.00.0036.F, AC, 2002, nr ...

Werknemers - Bijdragen - Vermindering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Daad - Nalatigheid - Verkeerde 
handelwijze - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gelet op de omstandigheden van de zaak kan de rechter, zonder de wettelijke en verordenende bepalingen 
inzake de sociale zekerheid van de werknemers te schenden, beslissen dat de houding van de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid, indien ze wordt beoordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en 
voorzichtige openbare instelling, die in dezelfde toestand verkeert, een verkeerde handelwijze oplevert die zijn 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het geding brengt (1). (1) Zie concl. O.M.

Werknemers - Bijdragen - Vermindering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Daad - Nalatigheid - Verkeerde 
handelwijze - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

18 november 2002S.02.0006.N AC nr. 611

Het feit dat een werknemer, nadat het loon hem effectief verschuldigd is ingevolge het verrichten van de 
overeengekomen arbeidsprestaties, niet verder aanspraak maakt op dat loon of met de werkgever 
overeenkomt dat dit loon verminderd wordt of niet wordt betaald, verhindert niet dat sociale-
zekerheidsbijdragen op dat loon verschuldigd zijn (1). (1) Zie Cass., 16 sept. 1985, A.R. nr 4745, nr 28.

Werknemers - Bijdragen - Loon - Werknemer - Geen verdere aanspraak op loon - Modaliteiten

- Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

P. 2298/30476-9-2016



- Art. 34 KB 28 nov. 1969

Het verschuldigd zijn van de sociale-zekerheidsbijdragen is in de regel niet afhankelijk gesteld van de 
uitbetaling van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft, maar wel van het verschuldigd zijn van dit 
loon.

Werknemers - Verschuldigd zijn van bijdragen - Grondslag

- Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 34 KB 28 nov. 1969

6 november 2002P.01.1773.F AC nr. 585

Art. 35, tweede en vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, vereist, voor de toepassing ervan, dat 
de bijdragen die nog niet gestort werden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, nog wettelijk verschuldigd 
zijn, d.w.z. dat ze niet verjaard zijn overeenkomstig artikel 42 van die wet (1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. 
P.99.0360.F, nr. 441.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Ambtshalve veroordelingen - Bijdragen - Verjaring

- Artt. 35, tweede en vierde lid, en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en de vergoeding, bepaald in artikel 35, tweede en 
vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zijn geen straf maar een maatregel van burgerrechtelijke 
aard, die opgelegd wordt in het algemeen belang (1). (1) Zie Cass., 21 feb. 2000, A.R. S.98.0097.N, nr. 137; 30 
mei 2000, A.R. P.98.0405.F, nr. 329.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Ambtshalve veroordelingen - Aard

- Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

6 mei 2002S.01.0174.N AC nr. 273

Een maaltijdcheque die werd of wordt verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in 
natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, wordt voor het volledig bedrag als loon beschouwd 
waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn en niet enkel ten belope van het bedrag dat het vervangen of 
omgezette loon, premie of voordeel of aanvulling hierbij te boven gaat.

Werknemers - Bijdrageheffing - Loon - Voordelen - Maaltijdcheque - Vervangend voordeel - Waarde - Hoegrootheid

- Art. 19bis, § 1, tweede lid en § 2 KB 28 nov. 1969

25 maart 2002S.01.0032.F AC nr. 198

Concl. van de heer eerste adv.-gen. J.F.LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0032.F, AC, 2002, nr ...

Werknemers - Bijdragen - Schuld jegens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Betaling - Niet geregistreerde aannemer - 
Uitgevoerde werkzaamheden - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever - Bedoelde bijdragen - Latere kwartalen

Artikel 30bis, § 1, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 volgens hetwelk de opdrachtgever die bij koninklijk 
besluit bepaalde werkzaamheden heeft doen uitvoeren door een niet geregistreerde aannemer, binnen de bij 
dat artikel bepaalde perken, hoofdelijk aansprakelijk is voor de door die aannemer aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en interesten, is niet van toepassing op de 
bijdragen, bijdrageopslagen en interesten die door voornoemde aannemer verschuldigd zijn voor kwartalen 
die volgen op dat in de loop waarvan de voornoemde werkzaamheden zijn voltooid (1). (1) Zie concl. O.M.

Werknemers - Bijdragen - Schuld jegens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Betaling - Niet geregistreerde aannemer - 
Uitgevoerde werkzaamheden - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever - Bedoelde bijdragen - Latere kwartalen

- Art. 30bis, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

18 februari 2002S.00.0142.N AC nr. 112

De verplichtingen van de werkgever om de bijdrage van de werknemer bij iedere betaling van het loon in te 
houden en deze, samen met zijn bijdrage, om de drie maanden over te maken aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, vereist niet dat het toegekende voordeel op het ogenblik van de betaling daadwerkelijk in het 
vermogen van de betrokken werknemer terechtkomt, aangezien ook de betaling van sommen aan een derde 
als de betaling van loon kan worden beschouwd, mits de werknemer aanspraak kan maken op die uitbetaling 
en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.
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Werknemers - Bijdragen - Verplichtingen werkgever - Betaling van loon - Betaling aan een derde

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

Het arrest dat beslist dat het als loon beschouwde voordeel erin bestaat dat de werkgever de 
eigendomsparticipatie van zijn werknemers financiert door in te staan voor de betaling van hun aandelen via 
de continuïteitsbijdrage, en oordeelt dat de waarde van het als loon beschouwde voordeel overeenstemt met 
de aanschafwaarde van de toe te kennen aandelen, stelt het bedrag van de gevorderde sociale 
zekerheidsbijdragen vast op basis van de door de appèlrechters vastgestelde waarde van het loon beschouwde 
voordeel, waar het beslist dat de sociale zekerheidsbijdragen berekend moeten worden op de aanschafprijs 
van de toegekende aandelen.

Werknemers - Bijdragen - Grondslag - Loon - Voordeel - Aandelen - Financiering door werkgever - Continuïteitsbijdrage - 
Waardering - Aanschafwaarde toegekende aandelen

- Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Het arrest dat oordeelt dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de financiering door de werkgever 
door een continuïteitsbijdrage van de aandelen van zijn werknemers in de personeelscoöperatie en dat de 
betaling van dit voordeel plaatsvindt op het ogenblik van de betaling van de continuïteitsbijdrage door de 
werkgever aan de personeelscoöperatie en niet op het ogenblik van de toekenning van de aandelen aan de 
werknemers door de personeelscoöperatie, beslist wettig dat de personeelscoöperatie geen derde is die 
tussenkomt in de betaling van het als loon beschouwde voordeel.

Werknemers - Bijdragen - Grondslag - Loon - Voordeel - Aandelen - Financiering - Betaling van loon - Tijdstip van betaling - 
Betaling van continuïteitsbijdrage - Toekenning van aandelen door personeelscoöperatie - Geen tussenkomst van een derde

- Art. 36 KB 28 nov. 1969

- Art. 43 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

Het arrest dat te kennen geeft dat het gedeelte van de door de werkgever betaalde continuïteitsbijdrage 
waarop sociale zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende geïndividualiseerd of individualiseerbaar 
was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage, kan wettig beslissen dat met de betaling van de 
continuïteitsbijdrage door de werkgever aan de personeelscoöperatie, het voordeel werd betaald dat als loon 
moet worden beschouwd voor de heffing van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen.

Werknemers - Bijdragen - Inning en invordering - Betaling van loon - Betaling door werkgever - Continuïteitsbijdrage - 
Individualiseerbaar voordeel

- Artt. 14 en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Wanneer de betaling van loon dat verschuldigd is door de werkgever, door een derde gebeurt, wordt deze 
derde als werkgever beschouwd voor de inning en invordering van de verschuldigde sociale 
zekerheidsbijdragen en treedt hij in de plaats van de werkgever voor de vervulling van alle verplichtingen 
betreffende dit loon.

Werknemers - Bijdragen - Inning en invordering - Betaling van loon - Tussenkomst van een derde - Verplichtingen

- Art. 36 KB 28 nov. 1969

- Art. 43 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

Wanneer de werkgever geen aangifte heeft gedaan van een voordeel of een voordeel te laag heeft 
gewaardeerd, dient de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve de waarde van het voordeel te bepalen 
en het bedrag van de verschuldigde bijdragen vast te stellen aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde 
gegevens, of na daartoe alle nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever; in geval van 
betwisting over het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastgestelde bedrag, kan de feitenrechter de 
waarde van het voordeel, met het oog op de berekening van de verschuldigde bijdragen, bepalen aan de hand 
van alle gekende gegevens, ook wanneer deze dateren van na de betaling of toekenning van het als loon 
beschouwde voordeel.

Werknemers - Bijdragen - Grondslag - Loon - Voordeel - Waardering - Werkgever - Geen aangifte of te lage waardering - 
Gevolg - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ambtshalve waardering - Betwisting - Waardering door feitenrechter - In acht 
te nemen gegevens
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- Artt. 21 en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

18 februari 2002S.01.0093.N AC nr. 113

De vermoedens in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, die de niet-naleving sanctioneren van de 
voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters en inzake de vaststelling van de afwijkingen op de 
normale werkroosters, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, zijn 
specifiek ten gunste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten behoeve van de inning en de 
invordering van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen.

Werknemers - Deeltijdse arbeid - Werkgever - Bijdrage - Plicht - Rechtsverhouding - Werkgever - R.S.Z. - Ontstentenis van 
openbaarmaking van werkrooster - Sancties - Vermoedens - Doel - Toepasselijke wetgeving

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Het vermoeden luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid te hebben verricht in het 
kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, krijgt uitwerking in alle gevallen waarin de 
voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters niet werden nageleefd en dus ook wanneer een 
normaal werkrooster voor deeltijdse arbeid ontbreekt.

Werknemers - Bijdragen - Grondslag - Deeltijdse arbeid - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis - Gevolg - Voltijdse 
arbeid - Wettelijk vermoeden - Toepassing - Ontbreken van normaal werkrooster

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

18 februari 2002S.01.0133.N AC nr. 114

De beide vermoedens omschreven in artikel 22ter Sociale Zekerheidswet-Werknemers gelden slechts tot 
bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht.

Werknemers - Bijdragen - Grondslag - Deeltijdse arbeid - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis - Gevolg - Voltijdse 
arbeid - Wettelijk vermoeden - Weerlegbaar vermoeden

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De vermoedens in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, die de niet-naleving sanctioneren van de 
voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters en inzake de vaststelling van de afwijkingen op de 
normale werkroosters, zijn specifiek ten gunste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten 
behoeve van de inning en de invordering van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen in de 
rechtsverhouding tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers die onder de toepassing van 
de wet van 27 juni 1969 vallen; met betrekking tot de bijdrageplicht is enkel artikel 22ter van deze wet van 
toepassing.

Werknemers - Deeltijdse arbeid - Werkgever - Bijdrage - Plicht - Rechtsverhouding - Werkgever - R.S.Z. - Ontstentenis van 
openbaarmaking van werkrooster - Sancties - Vermoedens - Doel - Toepasselijke wetgeving

- Artt. 157-159 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

14 januari 2002S.00.0193.F AC nr. 22

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 14 jan. 2002, A.R. S.00.0193.F, AC 2OO2, nr ...

Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Bewijslast

Wanneer wordt betwist dat bedragen die aan een werknemer worden betaald als terugbetaling voor de 
kosten die door de werkgever moeten worden gedragen, het karakter van loon hebben, dient de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, aan te tonen dat die 
bedragen geen terugbetaling van dergelijke kosten zijn (1). (1) Zie concl. O.M. Het arrest van het Hof van 15 
jan. 2001, A.R. S.99.0074.F, vermeld in de concl. van het O.M., werd intussen gepubliceerd in AC 2001, nr 23.

Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Bewijslast

- Art. 23, eerste en tweede lid Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers
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- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 19, § 2, 4°, eerste lid KB 28 nov. 1969

10 december 2001S.01.0105.N AC nr. ...

Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten 
worden aangegaan, blijft de vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de 
som van de kalenderdagen waarop de student in de maanden juli, augustus en september krachtens deze 
overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet groter is dan 31; de omstandigheid dat opeenvolgende 
overeenkomsten voor bepaalde duur werden gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, 
telkens onderbroken gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk (1). (1) Art. 17bis, 
inzonderheid het eerste lid, na zijn vervanging bij K.B. van 24 juni 1991 en vóór zijn wijziging bij K.B. van 8 
augustus 1997, 24, 1°, K.B. van 28 november 1969.

Werknemers - Uitsluitingen - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Maanden juli, augustus en september - 
Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid - Opeenvolgende overeenkomsten - Duur van de tewerkstelling - Notie - Berekening

- Art. 17bis KB 28 nov. 1969

5 juni 2001P.99.1501.N AC nr. ...

Het verschuldigd zijn van de sociale zekerheidsbijdragen op het loon voor een voltijdse tewerkstelling ten 
gevolge van de toepassing van het wettelijk vermoeden bepaald in artikel 171 van de Programmawet van 22 
december 1989 is geen straf (1). (1) Zie cass. 24 juni 1998, AR P.98.0227.F, nr 335; 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329.

Werknemers - Deeltijdse werknemers - Werkrooster - Ontstentenis van openbaarmaking - Berekening van de sociale 
zekerheidsbijdrage - Vermoeden dat de werknemers voltijds arbeidsprestaties hebben verricht - Wettelijk vermoeden - Aard

- Artt. 157, 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989

2 april 2001S.00.0043.N AC nr. ...

Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 17bis van het K.B. van 28 november 1969 is 
voldaan, is de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling van studenten onttrokken aan de toepassing van 
de R.S.Z.-wet (1). (1) Zie cass. 29 juni 2000, A.R. nr S.98.0145.F (AC 2000, nr 416) en de noot getekend J.F.L.

Werknemers - Toepassingsgebied - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Vorm

- Art. 17bis KB 28 nov. 1969

- Artt. 120, 123, 124 en 126 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

15 januari 2001S.99.0074.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, cass. 15 jan. 2001, AR S.99.0074.F, AC, 2001, nr ...

Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Verbintenis - Bron - Wijze van nakoming - 
Werknemer - Arbeidsovereenkomst - Tewerkstelling - Werkelijke kosten

De sociale-zekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd op de werkelijke meerkosten die de werkgever moet 
dragen ingevolge de tewerkstelling van een werknemer, zonder dat die kosten inherent zijn aan de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de bron van die verbintenis en de wijze waarop ze moet worden 
nagekomen (1). (1) Zie concl. O.M.

Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Verbintenis - Bron - Wijze van nakoming - 
Werknemer - Arbeidsovereenkomst - Tewerkstelling - Werkelijke kosten

- Art. 19, § 2, 4°, eerste lid KB 28 nov. 1969

18 december 2000S.99.0095.F AC nr. ...

Een bericht tot wijziging van de sociale-zekerheidsbijdrage, waarvan aan de werkgever kennis is gegeven, is 
geen bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen.

Werknemers - Werkgever - Bijdrage - Wijzigingsbericht - Uitdrukkelijke motivering - Bestuurshandeling

- Art. 22 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

- Art. 1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
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6 november 2000S.99.0135.F AC nr. ...

Geen enkele socialezekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de werkgever aan een werknemer 
dient terug te betalen, ongeacht de wijze waarop hij daartoe verbonden is, als vergoeding voor de reële kosten 
die die werknemer wegens zijn tewerkstelling heeft gemaakt, zonder dat die kosten onlosmakelijk deel 
uitmaken van de uitvoering van de arbeids-overeenkomst (1). (1) Zie Cass., 14 okt. 1985, A.R. 4794, nr. 90; 9 
okt. 1989, A.R. 6654, nr. 83; 17 mei 1993, A.R. 8322, nr. 239, met concl. adv.-gen. Bresseleers; 29 nov. 1993, 
A.R. S.93.0036.F, nr. 491 en 14 feb. 2000, A.R. S.98.0106.F, nr. 116.

Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Werknemer - Arbeidsovereenkomst - Tewerkstelling - 
Werkelijke kosten

- Art. 19, § 2, 4°, eerste lid KB 28 nov. 1969

29 juni 2000S.98.0145.F AC nr. ...
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De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die schriftelijk is vastgesteld en uitgevoerd 
overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en verordenende bepalingen, is een overeenkomst voor een 
tewerkstelling van studenten, zelfs als er geen afschrift van de overeenkomst door de werkgever aan de door 
de Koning aangewezen ambtenaar is meegedeeld; de student kan die overeenkomst evenwel op elk ogenblik 
zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen (1). (1) Vgl. L. VAN HOESTENBERGHE, De 
tewerkstelling van studenten, Oriëntatie 5 mei 1990, blz. 116 en 122. Het is interessant om de oorsprong van 
artikel 126, Arbeidsovereenkomstenwet, op te sporen om de draagwijdte ervan te verduidelijken. Die 
bepaling, waarover de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet geen duidelijkheid verschaft, vloeit 
voort uit artikel 5, Wet 9 juni 1970 betreffende de tewerkstelling van studenten. De parlementaire 
voorbereiding van de laatstgenoemde wet geeft de bekommernis van de wetgever weer om de belangen van 
de tewerkgestelde student te beschermen. Het voorstel van wet bepaalde oorspronkelijk dat de student, bij 
ontstentenis van een geschrift, de overeenkomst te allen tijde kon beëindigen zonder naleving van een 
opzeggingstermijn en zonder vergoeding (artikel 6). Waarom? "Dit artikel heeft een dubbel doel. Wanneer 
geen geschrift bestaat, wordt een arbeidsovereenkomt geacht gesloten te zijn voor onbepaalde tijd. Dit zou 
eventueel tot gevolg hebben dat de student, op het ogenblik dat hij meent dat de abeidsovereenkomst een 
einde neemt, moet vaststellen dat hij geen opzeggingstermijn heeft betekend, en zijn overeenkomst moet 
verlengen wil hij niet gehouden zijn tot de plaatsvervangende vergoeding. Dit bezwaar bestaat evenwel niet 
voor de arbeidsovereenkomsten voor werklieden wanneer het gebruik of het paritair comité het afsluiten van 
mondelinge overeenkomsten van bepaalde tijd toestaan. Vervolgens is het artikel bedoeld als burgerlijke 
sanctie ten overstaan van de werkgever. De werkgever zal er aldus toe aangezet worden een schriftelijke 
overeenkomst op te stellen, wil hij niet in de onzekerheid zijn op ieder ogenblik zijn hulp in het bedrijf te 
verliezen op een ogenblik dat deze in het bedrijf het meest nodig is" (Gedr. St. Senaat, zitting 1968-1969, nr. 
190, blz. 4). In zijn advies nr. 313 heeft de Nationale Arbeidsraad geoordeeld dat de overeenkomst, bij 
ontstentenis van een geschrift, moest beantwoorden aan de voorwaarden van de voor onbepaalde tijd 
aangegane verbintenissen en voorgesteld om artikel 6 te schrappen, zonder dat hieraan evenwel gevolg is 
gegeven (Gedr. St. Senaat, zitting 1969-1970, nr. 279, blz. 23). In artikel 6 bepaalde het voorstel reeds dat een 
afschrift van de overeenkomst aan de arbeidsinspectie moest worden medegedeeld op straffe van de in artikel 
19 bedoelde strafsancties. In voornoemd advies heeft de Nationale Arbeidsraad, deze keer met succes, gepleit 
om van dergelijke sancties af te zien (id., blz. 25). De wetgever heeft de burgerlijke sanctie in geval van het 
ontbreken van een geschrift, ook in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de arbeidsinspectie 
opgelegd : "Het is inderdaad overdreven in een zwaardere sanctie te voorzien bij gebrek aan mededeling dan 
bij gebrek aan geschrift" (id., blz. 11). De wetgever heeft in dit geval blijkbaar alleen kunnen verwijzen naar de 
tweede doelstelling die hij aan artikel 6 van het voorstel had gegeven, nl. een middel om de werkgever onder 
druk te zetten. De doelstelling die erin bestond de student te beschermen door hem de mogelijkheid te geven 
te ontkomen aan de gevolgen van een heromschrijving van de overeenkomst, had immers geen enkel nut als 
de werkgever alleen maar verzuimd had de overeenkomst aan de sociale inspectie mee te delen. Alvorens de 
W. 21 maart 1995 betreffende de studentenarbeid te wijzigen, werd de Nationale Arbeidsraad verzocht een 
nieuw advies uit te brengen (advies nr. 1011 van 29 okt. 1991), waarin hij opnieuw vaststelde dat de sanctie, 
bij ontstentenis van geschrift, erin bestond dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd werd ingevolge artikel 9, Arbeidsovereenkomstenwet. Daar artikel 126 zo algemeen was gesteld dat de 
daarin voorgeschreven sanctie zelfs kon worden opgelegd als die heromschrijving geen bestaansreden had, 
stelde de Raad de zachtere maatregelen voor die in het tweede en derde lid van het huidige artikel 126 zijn 
opgenomen. Uit de parlementaire voorbereiding van de W. 21 maart 1995 blijkt dat de wetgever zelfs 
overwogen heeft de student nog meer te beschermen door te bepalen dat de werkgever tot het betalen van 
een schadevergoeding zou worden veroordeeld (Pasin., 1995, 439). Niemand heeft echter nog de draagwijdte 
in vraag gesteld van de sanctie die opgelegd wordt in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de 
arbeidsinspectie.

Werknemers - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Vorm

- vóór de wijziging ervan bij de Wet 21 maart 1995

- Art. 17bis, eerste lid KB 28 nov. 1969

- Artt. 120, 123, 124, 125 en 126 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

19 juni 2000S.99.0155.N AC nr. ...

Sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door de vennootschap-werkgever op de toekenning om niet van 
aandelen aan werknemers door middel van incorporatie van beschikbare reserves tot verhoging van het 
maatschappelijk kapitaal.

Werknemers - Vennootschap-werkgever - Voordelen - Aandelen - Sociale zekerheidsbijdragen
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- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Artt. 33bis, § 1 en 70 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing 
van de artikelen 11bis en 15ter van het koninklijk besluit nr 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat 
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek geen toepassing vindt (1). (1) De artt. 11bis en 15ter van het K.B. nr 5 van 
23 okt. 1978 werden opgeheven bij wet van 23 maart 1994, maar bleven krachtens artikel 29, § 2 van dezelfde 
wet van toepassing op de feiten gepleegd vóór 1 april 1994.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Artikel 35, vierde lid sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969 - Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding - Aard

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 11bis en 15ter KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Artikelen 11bis en 15ter Sociale Documentenwet - 
Veroordeling tot het betalen van een vergoeding - Aard

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 11bis en 15ter KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - 
Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

De hoofdaannemer die voor het begin van iedere bouwplaats nalaat aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
de vereiste inlichtingen mee te delen, is aan die Dienst een bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag 
is geen strafsanctie maar een forfaitaire herstelvergoeding (1). (1) Zie concl. O.M.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - 
Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, B Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

21 februari 2000S.98.0097.N AC nr. ...

De ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrechter tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort is 
geen straf maar heeft een burgerlijk karakter en heeft niet het gezag van het rechterlijk gewijsde dat kleeft aan 
een strafrechtelijke veroordeling.

Werknemers - Werkgever - Verschuldigde R.S.Z.-bijdragen - Strafrechter - Ambtshalve veroordeling - Burgerrechtelijke 
maatregel - Geen strafrechtelijk gewijsde erga omnes

- Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De maatregel van de ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrechter tot betaling aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de 
Rijksdienst werden gestort, legt een bijzondere herstelwijze op in het algemeen belang van de financiering van 
de sociale zekerheid, die afwijkt van het gemeen recht.

Werknemers - Werkgever - Verschuldigde R.S.Z.-bijdragen - Strafrechter - Ambtshalve veroordeling - Doel

- Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

14 februari 2000S.98.0106.F AC nr. ...

Geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de werkgever aan een werknemer 
moet terugbetalen ter vergoeding van de werkelijke kosten die laatstgenoemde betaald heeft ter uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers - Bijdragen - Bezoldiging - Kosten ten laste van de werkgever - Werknemer - Arbeidsovereenkomst - 
Uitvoering - Werkelijke kosten

- Art. 19, § 2, 4°, eerste lid KB 28 nov. 1969
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24 januari 2000S.98.0150.N AC nr. ...

De regel dat de termijn van verjaring van een vordering ingesteld tegen de rijksdienst voor sociale zekerheid 
tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen ingaat vanaf de dag van de betaling, geldt slechts 
inzoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering 
ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de periode 
waarvoor de betaling werd verricht; wanneer aldus door een overheidsbeslissing verplichte bijdragen 
verminderd worden voor bijdragen die reeds zijn betaald, gaat de verjaringstermijn van het onverschuldigd 
gedeelte van de betaling slechts in vanaf die overheidsbeslissing.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Vermindering door overheidsbeslissing - Terugvordering tegen 
R.S.Z. - Verjaring - Aanvangstermijn

- Art. 42, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

6 december 1999S.98.0084.F AC nr. ...

De hoofdaannemer die niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er 
tewerkgesteld zijn, die nalaat een werknemer daarop te vermelden of die onjuiste vermeldingen aanbrengt, is 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen 
administratieve sanctie noch straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing 
zijn volgens welke, enerzijds, geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf wordt toegepast indien de 
ten tijde van het vonnis bepaalde straf verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - 
Dagelijkse lijst - Weglatingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Verschuldigd bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 2 Strafwetboek

De hoofdaannemer die met name niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die 
er tewerkgesteld zijn, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag verschuldigd; 
wanneer een hoofdaannemer nalaat die lijst aan de bevoegde ambtenaren te bezorgen, kan zulks, als zodanig, 
niet worden beschouwd als een niet-inachtneming van de voornoemde verplichting een dagelijkse lijst bij te 
houden.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - 
Dagelijkse lijst - Nalatigheid - Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Verschuldigd bedrag - Verplichting

- Art. 30ter, §§ 4 en 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Iedere hoofdaannemer heeft de verplichting op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bij te houden van alle 
werknemers die er tewerkgesteld zijn; die dagelijkse lijst moet tijdig opgemaakt zijn opdat de bevoegde 
ambtenaren op elk ogenblik van de dag kunnen nagaan of die lijst overeenstemt met de toestand die ze op de 
bouwplaats vaststellen; om geldig te zijn moet ook die lijst alle reglementaire vereisten in acht nemen.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - 
Dagelijkse lijst

- Art. 30ter, § 4 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 1 KB 12 maart 1990

29 november 1999S.99.0048.N AC nr. ...

Voor de toepassing van de R.S.Z.-wet, op grond van artikel 3, enig lid, 5 K.B. 28 nov. 1969 is niet vereist dat het 
verrichten van het vervoer de hoofdactiviteit is van de door de ondernemer gegeven opdracht.

Werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van goederenvervoer - Activiteit

- Art. 3, enig lid, 5° KB 28 nov. 1969

25 oktober 1999S.99.0006.N AC nr. ...
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De uitzonderingsregel van paragraaf 6, 1, van artikel 30bis Sociale zekerheidswet Werknemers 1969, volgens 
welke de opdrachtgever die beroep doet op een niet-geregistreerd aannemer is vrijgesteld van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid ex § 1 en de inhoudings- en doorstortingsplicht ex § 2 van voormeld artikel voor zover de 
werken betrekking hebben "op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen 
van een bestaande individuele woongelegenheid" geldt enkel voor werken verricht aan individuele 
woongelegenheden op initiatief en voor rekening van particulieren.

Werknemers - Bijdragen - Betaling door hoofdelijke aansprakelijke - Niet geregistreerde aannemer - Uitzonderingsregel

- Art. 30bis, § 6, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

8 september 1999P.99.0360.F AC nr. ...

Art. 35, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, legt een bijzondere herstelwijze op in het 
algemeen belang van de financiering van de sociale zekerheid, die afwijkt van het gemeen recht en die uitsluit 
dat de strafrechter, na de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers te hebben veroordeeld wegens 
overtreding van de bepalingen van voornoemde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, hen kan 
veroordelen tot schadevergoeding, die berekend wordt op grond van de ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen 
en verwijlinteresten; de verjaarde bijdragen die door de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
verschuldigd zijn, kunnen niet worden ingevorderd d.m.v. een veroordeling tot schadevergoeding, die 
berekend wordt op grond van het bedrag van die vervallen bijdragen, ook niet na een strafrechtelijke 
veroordeling wegens andere dan de door voornoemde Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bestrafte 
misdrijven.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ontdoken bijdragen - Bijzondere herstelwijze - Verjaring - Burgerlijke 
rechtsvordering van de Rijksdienst

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

De schade die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geleden heeft omdat de werkgever niet meer kan worden 
veroordeeld tot betaling van bijdragen wegens het verstrijken van de bij artikel 42, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969, bepaalde termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de bij de artt. 35 en 42 van voornoemde 
wet voorgeschreven en van het gemeen recht afwijkende regeling, waardoor elk oorzakelijk verband 
verbroken wordt tussen die schade en de strafrechtelijke fout van de aangestelde van de werkgever, wiens 
handelingen de Rijksdienst belet hebben de bijdragen voor het verstrijken van de verjaring te vorderen.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Verjaring - Burgerlijke rechtsvordering van de Rijksdienst - 
Oorzakelijk verband tussen fout en schade - Tussenkomst van een eigen rechtsgrond

- Artt. 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

3 mei 1999S.98.0015.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 mei 1999, AR S.98.0015.F, AC, 1999, nr...

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - 
Dagelijkse lijst - Weglatingen - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

De hoofdaannemer die niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er 
tewerkgesteld zijn, die nalaat er een werknemer in te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, 
is aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid het bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen 
straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing zijn volgens welke, enerzijds, 
geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd 
gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf wordt toegepast, indien de ten tijde van het vonnis bepaalde 
straf verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.

Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - 
Dagelijkse lijst - Weglatingen - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2 Strafwetboek

7 december 1998S.97.0165.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. J.-F. LECLERCQ, cass. 7dec. 1998, AR S.97.0165.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...
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Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - 
Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Continuïteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - 
Toepassing - Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is bevoegd om het voordeel van de wet te ontzeggen aan degenen die de 
voorwaarden ervan niet vervullen en, bijgevolg, om ambtshalve te beslissen over het al dan niet bestaan van 
een arbeidsovereenkomst.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve 
rechtshandeling

- Artt. 5, 9, 22 en 40 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

17 november 1997S.96.0129.N AC nr. ...

Miskennen het bij artikel 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden 
aangaande het bestaan van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever, de 
rechters die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen 
van het bestaan van een gezagsverhouding.

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Arbeidsovereenkomst - Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk 
vermoeden - Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken - Beoordeling

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1352, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 4, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

17 november 1997S.96.0180.N AC nr. ...

De uitbreiding van artikel 3, 5°bis, K.B. 28 november 1969 vindt geen toepassing op personen die 
personenvervoer verrichten, wanneer de taken die zij verrichten erop gericht zijn het vervoer op doeltreffende 
wijze te doen verrichten en niet in het verrichten van vervoer zijn begrepen.

Werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van personenvervoer - Bemannen van dispatching - Prestaties 
die vervoer mogelijk maken

- Art. 3, 5°bis KB 28 nov. 1969

Het verrichten van personenvervoer in de omstandigheden omschreven door artikel 3, 5°bis K.B. 28 november 
1969 tot uitbreiding van de R.S.Z. Wet 27 juni 1969, kan andere taken behelzen dan het besturen van een 
voertuig.

Werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van personenvervoer - Verrichten van vervoer

- Art. 3, 5°bis KB 28 nov. 1969

24 maart 1997S.96.0135.N AC nr. ...

De carentievergoeding die de werkgever krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn 
werknemer, bij ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag 
van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet beschouwd worden als een aanvulling van 
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een 
aanvulling van een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid; op de 
carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Werknemers - Schorsing arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Carensdag - Sectoriële collectieve 
arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard

- Art. 14, § 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 1 KB 31 dec. 1963

- Art. 49 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 52, § 1, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

12 maart 1997P.94.1021.F AC nr. ...
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De beslissing waarbij een werkgever wegens onvolledige aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
wordt veroordeeld om aan die dienst de bij artikel   35 Sociale-Zekerheidswet 1969 bepaalde bijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen, is een burgerrechtelijke maatregel die de met de 
kennisneming van de strafvordering belaste strafrechter moet uitspreken, zelfs als de strafvordering verjaard 
is, op voorwaarde dat die rechtsvordering vòòr de verjaring is ingesteld.~

Werknemers - Onvolledige aangiften bij de R.S.Z. - Veroordeling tot bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten - 
Burgerrechtelijke maatregel - Verjaring

9 september 1996S.96.0012.N AC nr. ...

De vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid is beperkt tot de indienstneming van één 
dienstbode en kan slechts ten aanzien van een tweede werknemer van toepassing zijn als de tewerkstelling 
van de eerste werknemer beëindigd is en indien de tweede werknemer binnen de 3 maanden na de 
voormelde beëindiging in dienst werd genomen.~

Werknemers - Werkgever - Indienstneming dienstboden - Sociale zekerheidsbijdragen - Vermindering - Eerste dienstbode - 
Toepassingsvoorwaarden - Tewerkstelling tweede werknemer

- Artt. 2, eerste lid, en 3 KB nr 483 van 22 dec. 1986

15 januari 1996S.95.0093.N AC nr. ...

Het gedeelte van het vakantiegeld dat overeenstemt met het normaal loon voor de vakantiedagen, wordt als 
loon beschermd voor de sociale zekerheid en komt in aanmerking voor de berekening van de sociale bijdragen 
overeenkomstig artikel 19, §1, K.B. 28 nov. 1969.~

Werknemers - Bedienden - Vakantiegeld - Normaal loon voor vakantiedagen - Bijdragen

- Art. 19, § 1 KB 28 nov. 1969

8 januari 1996S.95.0063.F AC nr. ...

Om te oordelen of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst en derhalve onder de sociale zekerheid vallen, mag de rechter geen rekening houden 
met gegevens die niets te maken hebben met de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt 
verricht.~

Werknemers - Toepassingsgebied - Personen die arbeid verrichten - Gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst - Thuiswerkers

- Art. 3, 4° KB 28 nov. 1969

- Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

11 september 1995S.94.0041.N AC nr. ...

Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden, die aan werknemers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon dat in aanmerking komt voor de 
berekening van de sociale bijdragen.~

Werknemers - Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden - Loon waarop bijdragen moeten worden berekend

5 april 1995P.94.0134.F AC nr. ...

De Koning is met artikel  3, 5°, K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de Sociale-Zekerheidswet dat, onder 
bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde wet uitbreidt tot de personen die vervoer van goederen 
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die 
hem zijn toegekend bij artikel  2, § 1, 1° van die wet.~

Werknemers - Wettigheid - Goederenvervoer

- Art. 3, 5° KB 28 nov. 1969

6 maart 1995S.94.0111.F AC nr. ...

De rechtsvordering van de R.V.A. tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake 
werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertig jaar.~

Werknemers - Bijzondere bijdrage - Rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur - Betaling - Werkloosheid

- Artt. 60, 64 en 67, eerste lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek
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27 februari 1995S.94.0134.N AC nr. ...

Het verbod om de werknemersbijdrage voor Sociale zekerheid op de werknemer te verhalen, geldt ook 
wanneer de werknemersbijdragen onterecht door de werkgever aan de werknemer werden uitbetaald.~

Werknemers - Werknemersbijdrage - Verhaal op de werknemer

- Art. 26 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

3 oktober 1994C.93.0243.F AC nr. ...

De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling inzake betaling van sociale 
zekerheidsbijdragen voor werknemers maakt op zichzelf een fout uit die leidt tot de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens is begaan.~

Werknemers - Wets- of verordeningsbepaling - Materiële overtreding - Bijdragen - Betaling - Niet-betaling - 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Daad - Fout

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

ZELFSTANDIGEN

22 september 2003S.03.0014.N AC nr. 446

De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van consolideringsbijdragen wordt rechtsgeldig 
gestuit door een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij de door de betrokkene verschuldigde 
bijdragen worden gevraagd, dat dient ondertekend te zijn door een hiertoe bevoegd persoon, ongeacht het 
feit dat blijkt dat het organisme of het instituut de afzender is.

Zelfstandigen - Consolidatiebijdragen - Vordering tot invordering - Verjaring - Stuiting - Aangetekend schrijven - 
Bestanddeel - Ondertekening

- Art. 11, § 1 KB nr 464 van 25 sept. 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten 
van de zelfstandigen

- Artt. 1, 1°, c) en 2, § 1 Wet 12 nov. 1987

26 mei 2003S.01.0194.F AC nr. 319

De journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten zijn niet aan het sociaal 
statuut der zelfstandigen onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal 
statuut dat minstens gelijkwaardig is; onder een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal 
statuut der zelfstandigen moet worden verstaan een sociaal statuut waarvan de toepassing onderworpen is 
aan de uitoefening van een persoonlijke beroepsbezigheid (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1989, AR 8560, nr 68; 
verslag aan de Koning, voorafgaand aan de Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen, Pasin. 1967, p. 1002.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Toepassingsgebied - Journalisten - Perscorrespondenten - Auteurs - Minstens gelijkwaardig 
statuut

- Art. 4, eerste lid KB 19 dec. 1967

- Art. 5 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

27 januari 2003S.01.0111.F AC nr. 58

De wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid, van de Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen is aangebracht door 
artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 betekent niet dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten 
te worden gerekend, noodzakelijkerwijze moeten belast zijn met toepassing van het W.I.B. 1992 en dat 
voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging en na de wijziging ervan 
bij de wet van 26 juni 1992, niet van toepassing is op de winsten en baten die dienen tot grondslag voor de 
berekening van de voor het tweede, derde en vierde kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde 
bijdragen (1). (1) Zie cass., 10 sept. 2001, AR S.OO.0028.F, nr 451.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Grondslag - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorig 
aanslagjaar - Winsten of baten - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Draagwijdte - Werking in de tijd

- Art. 11, § 2, tweede lid KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

9 december 2002S.01.0110.F AC nr. 659
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De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de zelfstandigen zijn aan 
dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing zijn op die bijdragen (1). (1) Zie Cass., 15 
sept. 1980 (twee arresten), AR 6010 en 5863 (AC, 1980-81, nr 33), tweede zaak.

Zelfstandigen - Bijdragen inzake matiging der inkomsten - Nalatigheidsinteresten - Verjaring

- Artt. 2, 3 en 4 KB nr 289 van 31 maart 1984

- Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987

25 november 2002S.01.0094.F AC nr. 625

Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen sluit weliswaar de journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten 
genieten uit van dat sociaal statuut, voor zover zij een op zijn minst gelijkwaardig sociaal statuut genieten, 
maar het heeft geen betrekking op de vaststelling van de inkomsten die als grondslag dienen voor de 
berekening van de sociale zekerheidsbijdragen (1). (1) Zie Cass., 8 okt. 1979, AC, 1979-80, p. 88; 2 okt. 1989, 
AR 8560, nr 68; 14 jan. 2002, AR S.01.0009.F, nr ...

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Toepassingsgebied - Journalisten - Perscorrespondenten - Auteurs - Toepasselijke bepaling

- Artt. 5 en 11 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Bedrijfsinkomsten - In aanmerking te nemen bedrijfsinkomsten - 
Journalisten - Perscorrespondenten - Auteurs - Toepasselijke bepaling

- Artt. 5 en 11 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

6 mei 2002S.00.0098.N AC nr. 271

De verjaringstermijn van de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen verschuldigde 
regularisatiebijdragen die ingaat vanaf de 1ste januari van het derde jaar volgend op dat waarin de 
beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, geldt zonder onderscheid voor elke 
regularisatiebijdrage; ook indien geen voorlopige bijdragen werden opgevorderd of betaald (1). (1) Zie cass., 
10 dec. 1979, AC 1979-80, nr 231. Het O.M. had geconcludeerd tot de verwerping van de voorziening; het was 
van oordeel dat de verjaring diende geregeld krachtens artikel 16, § 2 van het K.B. nr 38 en niet door artikel 49 
van het K.B. van 19 december 1967. Immers bijdragen worden geïnd op definitieve basis van zodra men het 
refertejaar kent. Terzake waren op het ogenblik van de ambtshalve aansluiting de inkomsten van 1982 bekend 
en worden bijgevolg geen regularisatiebijdragen geheven maar gewone bijdragen zoals bedoeld bij artikel 11, 
§ 2 van het K.B. nr 38. Regularisatiebijdragen veronderstelt immers dat er minstens vastgestelde voorlopige 
bijdragen werden bepaald.

Zelfstandigen - Bijdragen - Geen voorlopige bijdragen bepaald of betaald - Regularisatiebijdragen - Verjaring - Aanvang van 
de termijn

- Artt. 41, §§ 1 en 2, en 49 KB 19 dec. 1967

- Art. 11, §§ 2 en 4 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

14 januari 2002S.01.0009.F AC nr. 23

De beroepsinkomsten waarop de bijdragen van de onderworpenen aan het sociaal statuut van de 
zelfstandigen worden berekend bestaan, onder de in de wet en de verordeningen bepaalde voorwaarden, met 
name uit de beroepsinkomsten die de administratie der directe belastingen heeft medegedeeld; het 
arbeidsgerecht mag het bedrag van die aldus medegedeelde beroepsinkomsten niet in vraag stellen.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Beroepsinkomsten - In aanmerking te nemen beroepsinkomsten - 
Administratie der Directe Belastingen

- Art. 33, 1° KB 19 dec. 1967

- Art. 11, §§ 1 en 2, eerste en zesde lid KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen

14 januari 2002S.01.0012.F AC nr. 24

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 14 jan. 2002, A.R. S.01.0012.F, AC 2002, nr ...

Zelfstandigen - Bijdragen - Vennoten - Mandatarissen - Rechtspersonen - Hoofdelijkheid - Inning - Verjaring - Stuiting - 
Aangetekende brief - Aansluiting
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De verjaring die van toepassing is op de inning bij de rechtspersonen van de bijdragen die verschuldigd zijn 
door hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit met een aangetekende brief door het Rijksinstituut voor 
de sociale verzekeringen der zelfstandigen verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde 
opdracht na te gaan of de personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen, bij een 
sociale verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of mandatarissen aangemaand 
worden aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds (1). (1) Zie concl. O.M.

Zelfstandigen - Bijdragen - Vennoten - Mandatarissen - Rechtspersonen - Hoofdelijkheid - Inning - Verjaring - Stuiting - 
Aangetekende brief - Aansluiting

- Artt. 15, § 1, derde lid en 16, § 2, tweede lid, 3° KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen

10 september 2001S.00.0028.F AC nr. ...

Op de winsten of baten die verband houden met een voorheen door de rechthebbende uitgeoefende 
zelfstandige beroepsbezigheid, waartoe de meerwaarden behoren bij volledige en definitieve stopzetting, 
gedurende de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, van een of meer takken ervan, dienen de in het 
sociaal statuut der zelfstandigen bepaalde bijdragen te worden geheven (1). (1) zie cass., 25 maart 1991, AR. 
8935, nr. 393; 9 juni 1997, AR. S.97.0002.F, nr. 268; 10 april 2000, AR. S.98.0156.F, nr. 242; K.B. nr. 38 van 27 
juli 1967, artikel 11, § 2, tweede en derde lid, na de wijziging ervan bij de W. 26 juni 1992; zie ook K.B. nr. 38 
van 27 juli 1967, artikel 11, § 2, tweede en derde lid, na de wijziging ervan bij de W. 26 juni 1992 en 30 maart 
1994; artt. 23, § 1, 3°, en 28, eerste lid, 1° en tweede lid, W.I.B. (1992).

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Grondslag - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorig 
aanslagjaar - Winsten of baten - Meerwaarden afkomstig van de volledige en definitieve stopzetting - Tak van de 
werkzaamheid

- Artt. 20, 4°, 31, 1°, en 32 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 11, § 2, tweede en derde lid KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen

10 april 2000S.98.0156.F AC nr. ...

De winsten of baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen door de 
genieter werd uitgeoefend, onder meer de inkomsten die worden behaald of vastgesteld na de volledige en 
definitieve stopzetting van die werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de 
bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut van de zelfstandigen (1). (1) Cass., 9 juni 1997, A.R. 
S.97.0002.F, nr. 268.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Grondslag - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorige 
uitoefening - Winsten of baten - Inkomsten na de volledige en definitieve stopzetting van die werkzaamheid - Achterstallig 
honorarium

- Artt. 20, 4°, en 31, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 3, § 1, eerste en tweede lid, en 11, §§ 1 en 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen

21 februari 2000S.98.0167.N AC nr. ...

Handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennotschap, in de zin van artikel 63 
van het Wetboek van Koophandel, zijn die welke door het dagelijks leven van de vennootschap worden vereist 
of die welke zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de 
tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen; deze taken kunnen ook door de raad van 
bestuur worden vervuld en zijn in beginsel rechtshandelingen waarbij het orgaan dat met het dagelijks bestuur 
is belast, ook de vennootschap kan vertegenwoordigen, zij zijn niet te vereenzelvigen met materiële 
uitvoerende handelingen zoals verkoop, herstelling of onderhoud van de producten.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Onderwerping - Naamloze vennootschap - Onbezoldigd bestuursmandaat - 
Bestuursmandaat onderscheiden activiteit - Materiële uitvoerende handelingen

- Art. 2 KB 19 dec. 1967

- Art. 3, § 1 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

- Art. 63 Wetboek van Koophandel

- Art. 54 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

18 oktober 1999S.98.0046.F AC nr. ...
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In de zin van de sociale-zekerheidsregeling voor zelfstandigen maakt de militaire dienst in de regel een einde 
aan de beroepsbezigheid; de hervatting van de bezigheid als zelfstandige na de periode van oproeping onder 
de wapens is derhalve een hervatting van beroepsbezigheid in de zin van voornoemde regeling.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Beroepsbezigheid - Begin - Begrip - Periode van oproeping onder de wapens - 
Hervatting van de bezigheid

- Artt. 28, § 2, 4e lid, § 3, 1e lid, en 31, § 1, 1e lid, 1° KB 22 dec. 1967

- Art. 14, § 1 KB nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

- Art. 38, § 1, 1° KB 19 dec. 1967

- Art. 11, § 4 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

16 juni 1997S.96.0127.N AC nr. ...

Voor de toepassing van de artikelen 14bis en 14quater van de Verordening 1408/71 doelt een werkzaamheid 
in loondienst of een werkzaamheid, die anders dan in loondienst wordt uitgeoefend, op een werkzaamheid die 
voor de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid van een Lid-Staat, op welk grondgebied zij wordt 
uitgeoefend, als zodanig wordt aangemerkt.~

Zelfstandigen - Grensoverschrijdende arbeid - Europese Unie - Loondienst - Zelfstandige - Kwalificatie - Afbakeningsregelen - 
Nationaal recht

- Artt. 14bis en 14quater Verordening nr 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd 
bij Verordening nr 1390/81 en gecoördineerd bij Verordening nr 2001/8 van 2 juni 1983

9 juni 1997S.97.0002.F AC nr. ...

De winsten of baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd 
uitgeoefend door de genieter, onder meer de inkomsten die worden behaald of vastgesteld na de volledige en 
definitieve stopzetting van die werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de 
bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Grondslag - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vroegere 
uitoefening - Winsten of baten - Inkomsten na de volledige en definitieve stopzetting van die werkzaamheid - Achterstallig 
honorarium

- Artt. 20, 4°, en 31, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 3, § 1, eerste en tweede lid, en 11, §§ 1 en 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen

25 november 1996S.95.0142.N AC nr. ...

De berekening van de bijdrage, verschuldigd voor een bepaald jaar op basis van de bedrijfsinkomsten die 
betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het 2e kalenderjaar dat onmiddellijk 
datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, moet als onmogelijk worden beschouwd wanneer 
ingevolge aanvang of hervatting van beroepsbezigheid er geen beroepsbezigheid is geweest als zelfstandige 
over een volledig kalenderjaar; de bijdragen worden geïnd op voorlopige basis zolang geen refertejaar is, dat 
vier kwartalen onderwerping bevat sedert het begin van de activiteit.

Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Activiteit - Aanvang of hervatting - Geen bedrijfsinkomsten 
referteperiode - Refertejaar - Begrip

- Artt. 38 en 41, § 1, eerste en tweede lid KB 19 dec. 1967

- Artt. 11, § 2, tweede lid, en § 4 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen

23 september 1996S.95.0130.N AC nr. ...

De bewijslast van de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van artikel  2, K.B. nr 38 van 27 juli 1967, 
inzonderheid de uitoefening van een mandaat in een vennootschap die zich met de exploitatie of met 
verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt rust op het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der 
zelfstandigen.~

Zelfstandigen - Statuut - Toepassingsgebied - Vennootschap - Mandaat - Uitoefening - Beroepsbezigheid - Wettelijk 
vermoeden - Bewijslast

- Art. 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

24 april 1995S.94.0101.F AC nr. ...
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Art. 37, §1, K.B. 19 dec. 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in zijn versie na het K.B. van 20 juli 
1981, schendt de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat gehuwde vrouwen en weduwen, die onder 
toepassing vallen van het K.B. nr. 38 gelijkstelling kunnen vragen met de personen die, buiten de activiteit 
waardoor zij onder toepassing vallen van het K.B. nr. 38, gewoonlijk en in hoofdzaak een andere 
beroepsactiviteit uitoefenen, terwijl het niet dezelfde mogelijkheid verleent aan gehuwde mannen en 
weduwnaars, die overigens voor de jaren 1981 tot 1984 dezelfde voorwaarden vervullen.

Zelfstandigen - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Gehuwde vrouwen - Weduwen - Bijdragen

- Art. 37, § 1 KB 19 dec. 1967

- Artt. 6 en 6bis Grondwet 1831

- Art. 12, § 2 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

27 februari 1995S.94.0095.N AC nr. ...

De vijfjarige verjaring uit artikel  2277 B.W., die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere 
termijnen, is niet toepasselijk op een niet periodiek weerkerende schuld.~

Zelfstandigen - Bijzondere bijdrage - Sociaal statuut - Vordering R.V.A. - Verjaring - Termijn - Duur

- Art. 60 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

12 december 1994S.94.0065.F AC nr. ...

Geen bezigheid die normaal het volgend jaar niet wordt hernomen, als bedoeld in de bepalingen houdende 
het sociaal statuut der zelfstandigen, is de bezigheid van een zelfstandige die een maand per jaar wordt 
uitgeoefend, zonder dat zij aan een bepaalde periode van het jaar is gebonden en die eventueel het volgend 
jaar niet meer wordt uitgeoefend.~

Zelfstandigen - Algemene bepalingen - Bezigheid die normaal het volgend jaar niet wordt hernomen - Bijdragen

- Art. 15, § 2, tweede lid, 1° KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

14 november 1994S.94.0007.F AC nr. ...

Hij die jegens een ander in een verhouding van ondergeschiktheid staat, is geen helper van een zelfstandige 
werknemer, maar een werknemer, die door een arbeidsovereenkomst is gebonden.~

Zelfstandigen - Toepassingssfeer - Helper

- Art. 6 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

- Artt. 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

4 maart 2003P.02.0892.N AC nr. 146

Concl. adv.-gen. De Swaef, Cass., 4 maart 2003, A.R. nr P.02.0892.N, AC, 2003, nr

 - Loterij - Aanbieding aan het publiek - Begrip - Openbaar karakter

De omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan de loterij deelneemt of de 
omstandigheid dat de toegang tot de loterij wordt onderworpen aan bepaalde voorwaarden of criteria, staat 
niet aan het openbaar karakter van de loterij in de weg (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Loterij - Aanbieding aan het publiek - Begrip - Openbaar karakter

- Art. 301 Strafwetboek

5 maart 1999F.95.0105.N AC nr. ...

De belasting ten bate van de Staat geheven op het brutobedrag van de sommen ingezet bij spelen en 
weddenschappen, zelfs in private kringen, is niet verschuldigd voor de volksvermakelijkheden waarbij slechts 
inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven, verdeeld onder vorm van prijzen of besteed aan de 
normale inrichtingskosten, voor zover het totaal bedrag van deze rechten per dag en per persoon 250 frank 
niet te boven gaat: als de volksvermakelijkheden in een systeem van afvalling over meerdere dagen gespreid 
worden en er maar één keer inschrijvingsrechten worden gevraagd, kan dit totaal berekend worden door dat 
bedrag van de inschrijvings- of deelnemingsrechten te delen door het aantal speeldagen van alle deelnemers.
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 - Belasting op de spelen en weddenschappen - Vrijstelling van belasting - Volksvermakelijkheden - Inschrijvings- of 
deelnemingsrechten - Bedrag

- Art. 43, 2° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

SPORT

19 november 2004C.02.0182.N AC nr. 557

Concl. adv.-gen. D. THIJS, Cass., 19 nov. 2004, AR C.02.0182.N, AC, 2004, nr ...

 - Voetbalwedstrijd - Veiligheid - Inbreuk - Administratieve sanctie - Bevoegde ambtenaar

De ambtenaar die de overtreder of zijn raadsman in zijn verdediging hoort en de ambtenaar die de overtreder 
de sanctie oplegt, moet dezelfde ambtenaar zijn (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

 - Voetbalwedstrijd - Veiligheid - Inbreuk - Administratieve sanctie - Bevoegde ambtenaar

- Artt. 26 en 27 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

3 mei 2004C.03.0442.N AC nr. 233

Niet alleen dient de beslissing door de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van een administratieve 
geldboete genomen te worden binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het feit 
werd gepleegd, maar ook de kennisgeving ervan aan de overtreder dient te gebeuren binnen die termijn (1). 
(1) Cass., 16 april 2004, AR C.03.0477.F, nr ... .

 - Voetbal - Veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Oplegging - Kennisgeving

- Artt. 30 en 32 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

16 april 2004C.03.0477.F AC nr. 203

De kennisgeving van de administratieve sanctie moet gebeuren binnen de termijn bedoeld in artikel 32, dat 
hoofdstuk V met het opschrift "Verjaring van de administratieve vordering" vormt, van de Wet van 21 dec. 
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

 - Voetbal - Veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve vordering - Sanctie - Kennisgeving - Verjaring van de 
administratieve vordering

- Artt. 28 en 32 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

26 november 2002P.01.1661.N AC nr. 629

De strafrechter kan een gerechtelijk stadionverbod uitspreken, met aanmeldingsplicht op de wijze die hij 
bepaalt, voor elke inbreuk begaan in voetbalcontext, hetzij onderdeel van het Strafwetboek, hetzij onderdeel 
van een bijzondere strafwet.

 - Misdrijf in voetbalcontext - Stadionverbod

- Artt. 38 en 41 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

26 september 2001P.01.0883.F AC nr. ...

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een dergelijk 
ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet openbare terreinen die 
evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen (1); dat is het geval van een verkeersongeval waarin 
middelen van vervoer te land, m.n. een auto, en een voetganger, betrokken zijn, en dat zich heeft voorgedaan 
op een niet openbaar terrein dat evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten 
omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek. (1) Cass., 16 juni 1999, A.R. 
P.98.1528.F, nr. 364 ; zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1655.F, nr 76.

 - Omloop voor automobielwedstrijden - Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - 
Verkeersongeval - Begrip - Politierechtbank - Bevoegdheid

- Art. 5, 2° Wet 11 juli 1994

- Art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering

23 maart 2001C.97.0371.N AC nr. ...
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Het verbod enige vergoeding te betalen, onder welke vorm of benaming ook, bij regelmatige beëindiging van 
de overeenkomst van een niet-professionele sportbeoefenaar met een sportvereniging, naar aanleiding of 
gekoppeld aan zijn overgang naar een andere, is slechts van toepassing in geval van zodanige beëindiging door 
hemzelf en na 31 december 1996.

 - Decreet Vlaams Parlement van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar - 
Vrijheidsregeling - Overeenkomst met sportvereniging - Beëindiging - Overgang naar een andere sportvereniging - 
Vergoeding - Verbod - Werking in de tijd

- Art. 3 Decr. Vl. Parlement van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele 
sportbeoefenaar

24 maart 1999P.97.1357.F AC nr. ...

De rechter die geen omschrijving geeft van de fout die een beklaagde begaan heeft en die een normaal 
voorzichtig en aandachtig bestuurder niet zou hebben begaan, maar alleen oordeelt dat het rijgedrag van de 
bestuurder die zijn doel niet bereikt omdat hij van de baan is afgeraakt, "als een fout moet worden 
aangemerkt", als de bestuurder voor het ongeval geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont, 
verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde wegens onopzettelijke slagen of verwondingen te veroordelen 
niet naar recht.~

 - Automobielwedstrijd - Bestuurder - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Fout - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

- Artt. 418 en 420 Strafwetboek

9 januari 1996P.94.1374.N AC nr. ...

Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de spelers dragen weliswaar de 
risico's van het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts binnen de perken van de regels van die sport zelve 
waarbij elke opzettelijke aanranding van de fysieke integriteit van de medespelers buiten de normale 
spelregels valt, ongeacht of die feiten niettemin onderworpen worden aan de inwendige tucht van de 
voetbalbond.~

 - Sportwedstrijd - Voetbalspel - Opzettelijke slagen of verwondingen

- Art. 398 Strafwetboek

SPRINGSTOFFEN

3 november 2004P.04.1191.F AC nr. 529

De poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, vereist niet dat de dader de springstoffen 
reeds in de nabijheid van het doelwit heeft geplaatst, noch dat hij in het bezit ervan is aangetroffen op het 
ogenblik dat hij zich naar het doelwit begaf.

 - Vernieling door explosie - Poging

- Artt. 51 en 520 Strafwetboek

11 april 2000P.00.0407.N AC nr. ...

De in artikel 1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 omschreven handelingen moeten om strafbaar te zijn wegens 
hun aard wetens en willens worden uitgevoerd. Zij mogen niet het gevolg zijn van onachtzaamheid.

 - Inbreuk op de springstoffenwetgeving - Opzettelijke misdrijven

- Artt. 1 en 5 Wet 28 mei 1956

Het tekortschieten aan de verplichting tot het houden van een bijzonder register maakt een afzonderlijk 
misdrijf uit en heeft geen uitstaans en is niet cumulatief met de overtreding van andere bepalingen van het 
koninklijk besluit van 23 september 1958.

 - Inbreuk op de springstoffenwetgeving - Verplichting tot het behouden van een bijzonder register

- Art. 263, tweede lid KB 23 sept. 1958

16 juni 1998P.96.0747.N AC nr. ...
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Een overtreding van de Springstoffenwet wordt gepleegd met de verzwarende omstandigheid dat de 
overtreding lichamelijke letsels tot gevolg heeft gehad, wanneer het letsel zich zonder die inbreuk niet zou 
hebben voorgedaan zoals het in werkelijkheid is ontstaan. De omstandigheid dat de schade ook kan ontstaan 
wanneer de koper van het vuurwerk niet foutief handelt terwijl het slachtoffer onvoorzichtig is, sluit niet uit 
dat zonder verkoop het letsel zich niet zou hebben voorgedaan zoals het in werkelijkheid is ontstaan.

 - Inbreuk op de springstoffenwetgeving - Verzwarende omstandigheid - Lichamelijke letsels

- Art. 7 Wet 28 mei 1956

STAAT

29 mei 2000C.96.0389.N AC nr. ...

De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een onbevoegd minister, gebeurt niet 
rechtsgeldig (1). (1) Vgl. Cass. 9 maart 1995, R.G. C.94.0361.N (AC 1995, nr 152).

 - Bevoegde minister - Rechtsvordering - Burgerlijke zaken - Betekening van vonnis aan Belgische Staat - Rechtsgeldigheid

- Artt. 42, eerste lid, 1° en 705 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1997C.96.0386.N AC nr. ...

Het bevel tot tenuitvoerlegging van de door de rechter begrote kosten van het deskundigenonderzoek, dat 
gegeven wordt tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, geldt onverminderd als deze 
partij voorhoudt dat zij ingevolge een opvolging door een andere partij niet meer kan aangesproken worden 
door de eiser in het hoofdgeding ten gronde; de overname van de rechten en verplichtingen bedoeld in de 
Financieringswet belet niet dat, zolang de feitenrechter de betwisting daaromtrent niet heeft beslist, de Staat 
die een deskundig onderzoek heeft gevorderd, ook het ereloon van de deskundige moet betalen.

 - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek op vordering van de Staat - Opvolging door andere overheidsinstantie - 
Rechtsopvolgingsproblematiek - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat - Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring - 
Debiteur - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 57, 61 en 82 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

- Art. 984 Gerechtelijk Wetboek

STEDENBOUW

ALGEMEEN

19 september 2002C.01.0302.F AC nr. 462

De normale bestemming van een bouwgrond in de zin van artikel 34, eerste lid, van het Waalse Wetboek van 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984 wordt beoordeeld aan de hand van drie 
criteria, namelijk de geschiktheid van de grond voor bebouwing, de ligging langs een voldoende uitgeruste 
verkeersweg en de ligging naast andere bouwgronden of gebouwen (1). (1) Art. 34, thans 70 van het bij het 
Waalse decreet van 27 nov. 1997 gecoördineerde W.W.R.O.S.P. Het OM had geconcludeerd dat het middel (de 
exceptie) van niet-ontvankelijkheid diende te worden aangenomen.

Algemeen - Waals Wetboek ruimtelijke ordening - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is - Bouwgrond - Criteria

- Art. 34, eerste lid Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

24 juni 2002C.01.0508.N AC nr. 379

Krachtens artikel 16.5.0 van het K.B. 28 december 1972 zijn recreatiegebieden bestemd voor het aanbrengen 
van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van verblijfsaccommodatie; in deze 
gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief 
karakter van de gebieden te bewaren.

Algemeen - Gewestplannen - Recreatiegebied - Wettelijke bestemming - Gevolgen - Werken uit te voeren in die gebieden

- Art. 16.5.0 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen

6 november 2001P.00.0475.N AC nr. ...
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Artikel 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet, beoogt de wijzigingen van gebruik, die een belangrijke weerslag 
hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied, te onderwerpen aan een vergunning en het 
tweede lid van dit artikel bepaalt daartoe de criteria op grond waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van 
de gebruikswijzigingen die moeten worden vergund, doch de verwijzing, in deze bepaling, naar "de 
bestemmingen van voorlopig vastgestelde gewestplannen, van vastgestelde gewestplannen en van algemene 
plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkomstig artikel 12, derde lid, van dit decreet" houdt niet in dat 
de bedoelde gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zolang zij niet 
uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de bepalingen van deze plannen of van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen; 
het komt aan de overheid toe, in de gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984, houdende het 
vergunningsplichting maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen te oordelen 
of de voorgenomen wijziging kan worden vergund en artikel 5 van dit besluit bepaalt dat het nieuwe gebruik 
van een in een recreatiegebied gelegen vergund gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, 
geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving en dat een 
dergelijke wijziging een voorafgaande vergunning behoeft (1) (2) (3). (1) BOES, M.Ruimtelijke ordening en 
stedebouw", Jaarboek Milieurecht 1998, Die Keure, p. 517. (2) Artikel 42 Stedenbouwdecreet werd opgeheven 
bij artikel 171, eerste lid, Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel 38 Decreet Vlaamse Raad van 26 april 2000). (3) Het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen werd opgeheven door artikel 5, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 
2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en 
wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (B.S., 18 mei 2000), in werking getreden 
op 1 mei 2000 (artikel 6).

Algemeen - Uitvoeringsbesluiten - Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 - Artikel 5 - Bouwvergunning - Vergund 
gebouw - Recreatiegebied - Wijziging van gebruik - Permanente bewoning - Vergunningsplichtige gebruikswijzigingen - 
Beoordelingsbevoegdheid - Toepassing

- Artt. 12, derde lid, en 42, § 1, 7° Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals 
gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998

- Art. 5 Besluit van de Vlaamse Executieve 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen

- Artt. 1, 2 en 16 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen

12 oktober 2001C.00.0661.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, Cass. 12 okt. 2001, A.R. C.00.0661.F, AC, 2001, nr. ... .

Algemeen - Herstelvordering - Bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden - College van burgemeester en 
schepenen - Gemachtigd ambtenaar - Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en bekwaamheid - Ontvankelijkheid

Art. 69, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, geeft uitsluitend aan het 
college van burgemeester en schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid en bekwaamheid 
om in rechte op te treden teneinde op een van de bij die bepaling voorgeschreven wijzen van herstel te 
verkrijgen; het herstel dat door het college van burgemeester en schepenen, in naam van de gemeente, voor 
de burgerlijke rechtbank gevorderd wordt, is niet ontvankelijk.

Algemeen - Herstelvordering - Bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden - College van burgemeester en 
schepenen - Gemachtigd ambtenaar - Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en bekwaamheid - Ontvankelijkheid

- Art. 69 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

27 maart 2001P.99.0551.N AC nr. ...

Een latere regularisatie staat niet in de weg aan een strafrechtelijke veroordeling om zonder vergunning 
werken te hebben uitgevoerd of in stand gehouden (1). (1) Cass. 4 juni 1996, A.R. P.95.0066.N, nr. 206.

Algemeen - Uitvoering of instandhouding van werken zonder vergunning - Veroordeling - Regularisatie

5 oktober 1999P.97.0897.N AC nr. ...
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De dagvaarding voor de correctionele rechtbank hoofdens inbreuken op de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw moet de kadastrale omschrijving vermelden van het onroerend goed dat het voorwerp van het 
misdrijf is en de eigenaar ervan identificeren in de vorm en onder de sanctie bepaald in artikel  12 van de wet 
van 10 oktober 1913; die sanctie bestaat in de mogelijkheid voor de bewaarder de overschrijving te weigeren 
maar heeft niet de nietigheid van de dagvaarding en de niet ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg.

Algemeen - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank - Verplichte vermeldingen - Sanctie

- Art. 12 Wet 10 okt. 1913

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De door de strafrechter gedane aanvulling, verbetering of heromschrijving van een inbreuk op de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw moet niet worden overgeschreven in het hypotheekkantoor.

Algemeen - Aanvulling, verbetering of heromschrijving van inbreuk - Overschrijving hypotheekkantoor

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De niet behoorlijke omschrijving van het onroerend goed in de dagvaarding voor de correctionele rechtbank 
hoofdens inbreuken op de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw tast de regelmatigheid van de 
overschrijving in het hypotheekkantoor niet aan en geeft geen invloed op de ontvankelijkheid van de 
strafvordering.

Algemeen - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank - Niet behoorlijke omschrijving van het onroerend goed

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

18 juni 1998C.96.0015.N AC nr. ...

De schadeloosstelling die toekomt aan iemand die ten algemenen nutte uit zijn eigendom wordt ontzet moet 
de volledige schade vergoeden; het verlies van een onwettig voordeel is geen vergoedbare schade; daaruit 
volgt dat geen onteigeningsvergoeding kan worden toegestaan voor een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste vergunning zijn uitgevoerd.~

Algemeen - Werken uitgevoerd zonder vergunning - Onteigening ten algemenen nutte - Schadeloosstelling - Begrip - 
Omvang

- Art. 16 Grondwet 1994

4 juni 1996P.95.0066.N AC nr. ...

Een latere regularisatie staat niet in de weg aan de strafrechtelijke veroordeling om zonder vergunning werken 
te hebben uitgevoerd of in stand gehouden.~

Algemeen - Uitvoering of instandhouding van werken zonder vergunning - Veroordeling - Regularisatie

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

16 mei 1995P.94.0802.N AC nr. ...

Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat, met name een wederrechtelijke 
toestand tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is er geen sprake van onoverwinnelijke dwaling, 
wanneer de bouwwerken werden uitgevoerd onder toezicht van een architect, bij wie de beklaagde terecht 
kon om zo nodig inlichtingen in te winnen.~

Algemeen - Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Dwaling

- Art. 70 Strafwetboek

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat, met name een wederrechtelijke 
toestand tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is goede trouw, gegrond op het feit dat andere 
gebouwen aantoonbaar onder gelijkaardige omstandigheden opgetrokken zijn, op zich niet schuldopheffend.~

Algemeen - Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Goede trouw

- Art. 70 Strafwetboek

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

ALLERLEI

19 september 2002C.01.0414.F AC nr. 463
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Bij ontstentenis van een winningsvergunning, is de ontginning van een groeve conform de overgangsregeling, 
vervat in artikel 26 van het decreet van 27 oktober 1988 van de Waalse Gewestraad, gewijzigd bij het decreet 
van 23 december 1993 van de Waalse Gewestraad, onderworpen aan een exploitatievergunning en aan een 
bouwvergunning (1). (1) Decr. W. Gew. van 27 okt. 1988, artikel 26 gewijzigd bij het Decr. W. Gew. van 23 dec. 
1993.

Allerlei - Ontginning van een groeve - Vergunning

- Art. 26 Decr.W.Gew. 27 okt. 1988

4 december 2001P.01.0311.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.01.0311.N, nr ...

Allerlei - Uitspraak van de rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering - Uitstel van uitspraak over de 
herstelvordering - Cassatieberoep - Afstand zonder berusting - Geldigheid

Wanneer de strafrechter in stedenbouwzaken de beklaagde tot straf veroordeelt en uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvordering maar de uitspraak over de herstelvordering uitstelt, is er geen eindbeslissing op de 
strafvordering zodat afstand zonder berusting kan worden verleend van de voorbarige voorziening (1). (1) Zie 
de concl. van het O.M.

Allerlei - Uitspraak van de rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering - Uitstel van uitspraak over de 
herstelvordering - Cassatieberoep - Afstand zonder berusting - Geldigheid

8 november 2001C.99.0159.N AC nr. ...

Een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergunning uitgevoerde maar aan 
vergunning onderworpen werken, strekt niet tot het behoud van een wederrechtelijke toestand.

Allerlei - Werken zonder vergunning - Kosten - Terugbetaling - Vordering in rechte - Belang

31 januari 2000F.99.0018.F AC nr. ...

De gemeenten zijn gerechtigd een jaarlijkse belasting te heffen van de niet bebouwde percelen die deel 
uitmaken van een niet vervallen verkaveling; die belasting wordt geheven van de bovengenoemde percelen 
waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet mag worden gebouwd of waarop niet kan worden 
gebouwd.

Allerlei - Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen 
verkaveling - Toepassingsgebied

- Art. 160, § 1, 1°, en § 3, eerste lid (nieuw) Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Art. 72, § 1, eerste lid, 1°, en § 3, eerste lid (oud) Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium

16 juni 1998P.97.1459.N AC nr. ...

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de in het hypotheekkantoor 
overgeschreven dagvaarding van de procureur des Konings, naast de kadastrale omschrijving van het 
onroerend goed, voorwerp van het bouwmisdrijf, en de identiteit van de eigenaars ervan, tevens de 
vermelding bevat van alle feiten, ten laste gelegd aan alle beklaagden, is de beoogde openbaarmaking ten 
behoeve van derden van alle hangende strafvervolgingen met betrekking tot het in dagvaarding bepaalde 
onroerende goed geschied.

Allerlei - Bouwmisdrijf - Dagvaarding - Overschrijving hypotheekkantoor - Vereiste vermeldingen

- Art. 69 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

23 maart 1995C.94.0204.F AC nr. ...

De rechter kan, zonder miskenning van artikel  37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw of van artikel   6 
Wet van 7 aug.  1931, een vordering tot schadevergoeding afwijzen van de eigenaar voor een goed waarop 
een gewestplan beperkingen heeft opgelegd, omdat hij van oordeel is dat dit plan het gebruik waarvoor het 
goed diende of normaal bestemd was, niet wijzigt daar er reeds beperkingen bestonden in een koninklijk 
besluit tot bescherming van het landschap.~

Allerlei - Eigendom waarvoor een koninklijk besluit tot bescherming is genomen - Later gewestplan - Beperkingen van de 
rechten van de eigenaar - Vergoeding
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BOUWVERGUNNING

8 april 2003P.02.0791.N AC nr. 232
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Werken voor de aanleg van een parking zijn vergunningsplichtig indien zij bestaan in het oprichten van een 
gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de 
grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en 
bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden (1). (1) Zie 
Cass., 27 juni 2000, AR P.98.1290.N, nr 403. Krachtens artikel 42, § 1, 1°, Stedenbouwdecreet mag niemand 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen (o.a.) "bouwen" of "een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen". 
Artikel 42, § 1, 1°, tweede lid, Stedenbouwdecreet verduidelijkt dat "onder bouwen en plaatsen van vaste 
inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een 
inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de 
grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook 
uit elkaar genomen of verplaatst worden". De vraag of de aanleg van verhardingen voor b.v. parkeerplaatsen 
of tennisterreinen vergunningsplichtig is, is in de rechtspraak meer dan eens aan bod gekomen. Ook het Hof 
heeft zich een aantal keren over deze vraag moeten buigen. Volgens een arrest van 19 september 1978 (AC 
1978-79, 67) kan het "enkele aanleggen van betonstroken" niet worden beschouwd als "een grond gebruiken 
voor het plaatsen van vaste inrichtingen". Met verwijzing naar de wetsgeschiedenis (Parl. St., Senaat, 1969-70, 
nr 525, p. 23) oordeelde het Hof dat onder het laatstgenoemde begrip moet worden verstaan "het gebruiken 
van de grond voor het plaatsen van voorwerpen die opgesteld worden op de plaats waar ze moeten blijven, 
maar daar niet zijn gemaakt". Dit arrest leek nog de vraag open te laten of de aanleg van de verharding kon 
worden aangemerkt als "het oprichten van een gebouw of een constructie". Die vraag werd evenwel 
beantwoord in een arrest van 8 oktober 1985 (AR nr 8768, nr 69). Het Hof verwierp het cassatieberoep tegen 
de beslissing die had geoordeeld dat de werken bestaande in "het aanbrengen van een zwarte verharding uit 
tarmac op de fundering van een vroegere landbouwloods, het plaatsen van een afsluiting in geplastificeerde 
groene draad en van een tennisnet" niet vergunningsplichtig waren; het bestreden arrest had zonder 
schending van (destijds) artikel 44, § 1, 1°, Stedenbouwwet kunnen beslissen dat die werken niet kunnen 
worden ondergebracht onder de begrippen "bouwen" of "een grond gebruiken voor het plaatsen van één of 
meer vaste inrichtingen". Volgens een arrest van 8 november 1988 (AR nr 1517, nr 140) kon de rechter uit de 
omstandigheid dat een tennisveld werd omheind met een twee meter hoge omrastering en dat naast dat veld 
eveneens een houten chalet en stal werden opgericht, niet afleiden dat "voor het aanleggen van een 
tennisveld zonder dat het reliëf van de bodem aanmerkelijk gewijzigd werd" een vergunning vereist was. Het 
voormelde arrest van 19 september 1978 kreeg navolging in een arrest van 13 december 1989 (AR nr 7769, nr 
239). Het Hof oordeelde dat "het loutere aanbrengen, zonder aanmerkelijke wijziging van het bodemreliëf, van 
een met steen verharde weg en van een betonnen tegel" niet valt onder het begrip "het gebruiken van een 
grond voor het plaatsen van vaste inrichtingen". Het hierboven vermelde arrest van 27 juni 2000 aanvaardde 
evenwel, in tegenstelling tot voornoemde arresten, het vergunningsplichtige karakter van werken die de 
aanleg van een verharding inhouden, al leek het Hof de vergunningsplicht afhankelijk te maken van de 
vaststelling dat de verharding deel uitmaakt van een "constructie voor het wegverkeer of het parkeren". Het 
Hof overwoog immers dat artikel 42, § 1, Stedenbouwdecreet "ook het bouwen van een constructie voor het 
wegverkeer of het parkeren bedoelt; dat dergelijke constructie een verharding van de bodem kan omvatten" 
en "dat het de feitenrechter staat te oordelen of het aanleggen van een verharding deel uitmaakt van een 
constructie voor een weg of een parking of niet". Uit het arrest blijkt evenwel dat een verharding als zodanig 
een vergunningsplichtige "constructie" kan uitmaken. Het Hof oordeelde immers dat het bestreden arrest "uit 
de omstandigheid dat de grond over een relatief grote oppervlakte tot een halve meter diepte werd 
afgegraven, dat de afgegraven grond werd vervangen door steenafval en gele grond, dat over deze fundering 
maaskiezel werd gestort en dat daarover siergrond werd gestort, wettig vermag af te leiden dat het om een 
bouwwerk gaat". In tegenstelling tot 's Hofs arresten van 19 september 1978 en 13 december 1989 maakt de 
Raad van State geen uitdrukkelijk onderscheid tussen "bouwen" en "een grond gebruiken voor het plaatsen 
van een vaste inrichting". In tegenstelling tot 's Hofs arrest van 27 juni 2000 maakt de Raad evenmin een 
onderscheid tussen de aanleg van een verharding als zodanig en de bouw van een "constructie" waarvan die 
verharding deel uitmaakt. Zo beklemtoonde de Raad van state in het arrest nr 28.001 (Van Sumere) van 21 mei 
1987 dat de aanleg van het tennisveld uitgevoerd zou worden "overeenkomstig de regels van vakmanschap en 
beantwoordend aan de eisen van weerstand en duurzaamheid met het oog op de beoefening van de 
tennissport d.w.z. met inbegrip van de "bouw" van een door middel van al dan niet met cementspeciën 
gemengde steenslag, kiezel, grind, enz. Verharde ondergrond en een uit plavuizen, tarmac, beton, gravel, enz., 
bestaande harde deklaag" en dat de aanleg van een dergelijk tennisveld niet kon zonder de uitvoering van 
vergunningsplichtige werken. De Raad van State oordeelde in soortgelijke zin in de arresten nr 34.601 
(Walgraef) van 5 april 1990 (in verband met de aanleg van een parkeerplaats voor auto's en autobussen door 
het aanbrengen van een verharding met grind) en nr 50.965 (Gryseels) van 22 december 1994 (in verband met 
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de aanleg van een verharding voor een stapelplaats). In dit laatste arrest overwoog de Raad, na vastgesteld te 
hebben dat het stapelen van zware materialen en het gebruik van vrachtwagens en ander materieel de 
"bouw" van een verharde ondergrond veronderstelt, dat de werken door de vergunningverlenende overheden 
terecht werden beschouwd als behorende tot de categorie "vaste, en dus vergunningsplichtige inrichtingen". 
In de thans aan het Hof voorgelegde zaak beriep eiser zich op de leer van 's Hofs arresten van 19 september 
1978 en 13 december 1989. Het Hof verwerpt het middel. Uit het antwoord van het Hof blijkt dat de rechter 
moet beoordelen of de werken al dan niet beantwoorden aan de in artikel 42, § 1, 1°, Stedenbouwdecreet 
gegeven definitie van "bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen". Enig onderscheid tussen "bouwen" en 
"een grond gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting" is niet van belang voor de beoordeling van 
het vergunningsplichtige karakter van werken die de aanleg van een verharding behelzen, net zomin als het 
onderscheid tussen de "verharding" en de "constructie" waarvan die verharding deel zou uitmaken. Op te 
merken valt dat de vraag of de aanleg van een verharding vergunningsplichtig is, niet meer rijst onder gelding 
van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening. Artikel 99, § 1, tweede lid, vermeldt immers uitdrukkelijk dat onder "bouwen en plaatsen van vaste 
inrichtingen" ook wordt verstaan "het aanbrengen van verhardingen". Bovendien wordt het gewoonlijke 
gebruik, de aanleg of de inrichting van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of 
aanhangwagens als zodanig vergunningsplichtig gemaakt (artikel 99, § 1, 5°, b). Zie en vgl. ook R. VEKEMAN, 
Ruimtelijke ordening en stedebouw, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, nr 117 en R. VEKEMAN, 
Ruimtelijke ordening in stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1999, nrs 310 en 317.

Bouwvergunning - Aan vergunning onderworpen werken - Werken voor de aanleg van een parking

- Art. 42, § 1, 1° Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Art. 44, § 1, 1° Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

4 april 2002C.00.0457.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, nr ...

Bouwvergunning - Beroep bij de Koning - Stilzitten van de overheid - Rappelbrief - Gevolgen - Tijdstip van verzending

Bouwvergunning - Beroep bij de Koning - Rappelbrief - Termijn van dertig dagen - Tijdig getroffen weigeringsbeslissing - 
Vernietiging door de Raad van State

De vernietiging van de binnen de in artikel 55, § 2, vijfde lid, van de Stedenbouwwet gestelde termijn van 30 
dagen getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve overheid, heeft voor gevolg dat die overheid 
opnieuw over de volledige wettelijke termijn beschikt om een nieuwe beslissing te nemen over het beroep van 
de aanvrager.

Bouwvergunning - Beroep bij de Koning - Rappelbrief - Termijn van dertig dagen - Tijdig getroffen weigeringsbeslissing - 
Vernietiging door de Raad van State

- Art. 55, § 2, vijfde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

Om gevolgen te hebben, kan een rappelbrief in de zin van artikel 55, § 2, vierde lid, van de Stedenbouwwet, 
slechts worden verstuurd door de aanvrager nadat de Koning in gebreke is gebleven om over het beroep te 
beslissen binnen de in die bepaling gestelde termijn van zestig dagen.

Bouwvergunning - Beroep bij de Koning - Stilzitten van de overheid - Rappelbrief - Gevolgen - Tijdstip van verzending

- Art. 55, § 2, vierde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

18 december 2001P.99.1548.N AC nr. ...

De verplichtingen van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van 
Europa hebben geen rechtstreese werking in het interne recht.

Bouwvergunning - Sloping van een oude constructie - Vervanging door een nieuwbouw - Gebrek aan voorafgaandelijke 
vergunning - Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa - Toepassing

- Art. 6 Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa opgemaakt te Granada op 3 
okt. 1985

6 november 2001P.00.0475.N AC nr. ...

P. 2323/30476-9-2016



Artikel 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet, beoogt de wijzigingen van gebruik, die een belangrijke weerslag 
hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied, te onderwerpen aan een vergunning en het 
tweede lid van dit artikel bepaalt daartoe de criteria op grond waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van 
de gebruikswijzigingen die moeten worden vergund, doch de verwijzing, in deze bepaling, naar "de 
bestemmingen van voorlopig vastgestelde gewestplannen, van vastgestelde gewestplannen en van algemene 
plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkomstig artikel 12, derde lid, van dit decreet" houdt niet in dat 
de bedoelde gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zolang zij niet 
uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de bepalingen van deze plannen of van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen; 
het komt aan de overheid toe, in de gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984, houdende het 
vergunningsplichting maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen te oordelen 
of de voorgenomen wijziging kan worden vergund en artikel 5 van dit besluit bepaalt dat het nieuwe gebruik 
van een in een recreatiegebied gelegen vergund gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, 
geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving en dat een 
dergelijke wijziging een voorafgaande vergunning behoeft (1) (2) (3). (1) BOES, M.Ruimtelijke ordening en 
stedebouw", Jaarboek Milieurecht 1998, Die Keure, p. 517. (2) Artikel 42 Stedenbouwdecreet werd opgeheven 
bij artikel 171, eerste lid, Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel 38 Decreet Vlaamse Raad van 26 april 2000). (3) Het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen werd opgeheven door artikel 5, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 
2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en 
wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (B.S., 18 mei 2000), in werking getreden 
op 1 mei 2000 (artikel 6).

Bouwvergunning - Vergund gebouw - Wijziging van gebruik - Aan vergunningsplicht onderworpen gebruikswijziging - Door 
de Vlaamse Regering vastgestelde lijst - Criteria - Verwijzing naar voorlopig vastgestelde ontwerp-gewestplannen, 
vastgestelde gewestplannen of algemene plannen

- Artt. 12, derde lid, en 42, § 1, 7° Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals 
gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998

- Art. 5 Besluit van de Vlaamse Executieve 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen

- Artt. 1, 2 en 16 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen

Waar het begrip "permanent wonen" dat voorkomt in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd moet het in zijn gewone taalkundige betekenis worden begrepen, 
zodat het legaliteitsbeginsel hierdoor niet wordt miskend (1). (1) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 
juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen werd opgeheven door 
artikel 5, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is (B.S., 18 mei 2000), in werking getreden op 1 mei 2000 (artikel 6).

Bouwvergunning - Wijziging van gebruik - Vergunningsplichtige gebruikswijzigingen - Permanente bewoning

- Art. 5 Besluit van de Vlaamse Executieve 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen

27 juni 2000P.98.1290.N AC nr. ...

De rechter vermag als vergunningsplichtig te beschouwen het bouwen van een constructie voor het 
wegverkeer of het parkeren die een verharding van de bodem kan omvatten (1). (1) zie Cass. 8 okt. 1985, AR 
nr. 8768, nr. 69.

Bouwvergunning - Bouwwerk - Constructie voor een weg of parking

- Art. 42, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

11 mei 2000C.97.0276.N AC nr. ...

Met herbouwen wordt bedoeld het opnieuw bouwen van een gebouw met een gelijkaardig volume als dat van 
het gebouw dat volledig of voor het grootste gedeelte is afgebroken.

Bouwvergunning - Herbouwen

- Art. 44, § 1, 1° Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

26 november 1999C.97.0314.F AC nr. ...
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De rechter kan wettig overwegen dat een bouwwerk, dat opgetrokken is in volle stedelijke omgeving, dat in de 
gehele agglomeratie alom bekend is en dat herhaaldelijk besproken is met een gewestministerie, dat de 
plannen ervan heeft gekregen, niet tot de "louter militaire dienst" behoort.

Bouwvergunning - Werken betreffende de militaire dienst

- Titel III, art. 14 Decr. 8-10 juli 1791

Het op de bestuurslichamen rustende verbod om over de militaire posten te beschikken, is beperkt tot de 
behoeften betreffende de bewaring van die posten en sluit niet uit dat een door de gewestelijke wetgeving 
inzake stedenbouw opgelegde bouwvergunning noodzakelijk is wanneer die beperking overschreden wordt.

Bouwvergunning - Militaire post - Bewaring

- Art. 41 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Titel I, art. 13 Decr. 8-10 juli 1791

28 september 1999P.97.0304.N AC nr. ...

De vernietiging van een bouwvergunning bij arrest van de Raad van State plaatst de aanvrager terug in de 
toestand waarin hij zich bevond na de indiening van zijn aanvraag, maar voor de behandeling ervan door de 
overheid.

Bouwvergunning - Vernietiging van bouwvergunning

- Artt. 44 en 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

18 juni 1999C.97.0457.N AC nr. ...

De rechter kan de opheffing van het bevel tot staking van het werk bevelen in het geval dat de ministeriële 
beslissing die de door de bestendige deputatie verleende bouwvergunning vernietigt, niet tijdig aan de 
aanvrager ter kennis is gegeven overeenkomstig artikel  55, § 2, wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; 
daarbij toetst hij de wettigheid van het besluit van de bestendige deputatie niet maar stelt hij enkel vast dat 
het ministerieel besluit dat aan het bevel tot staking ten grondslag ligt, geen uitwerking heeft.

Bouwvergunning - Opheffing van het stakingsbevel - Opdracht van de rechter

- Artt. 55, § 2 en 68, derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

10 juni 1999C.98.0452.F AC nr. ...

Voor de verwijdering van een spoorweg in onbruik is een voorafgaande bouwvergunning vereist.~

Bouwvergunning - Spoorweg in onbruik - Verwijdering

- Art. 41, § 1, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

23 oktober 1998C.97.0346.F AC nr. ...

Het verval van een bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschiedt van rechtswege; het 
hangt niet af van de inachtneming van de vormvereisten voor de vaststelling ervan en voor de kennisgeving 
aan de vergunninghouder.

Bouwvergunning - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verval - Geen kennisgeving

- Art. 87, tweede lid Ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 aug. 1991 betreffende de Stedenbouw

11 juni 1998C.95.0114.N AC nr. ...

De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf 
de publicatie op 17 september 1993 van het besluit van 15 september 1993 tot aanduiding van de beschermde 
gebieden een volledig bouwverbod in zodat geen gebouw mag worden opgericht, ook al werd hiertoe een 
bouwvergunning verleend.~

Bouwvergunning - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwverbod

- zoals gewijzigd bij art. 2 Decr. 14 juli 1993

- Art. 52, § 1, tweede lid Wet 12 juli 1973

2 april 1998C.95.0017.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat een derde een annulatieberoep tegen een bouwvergunning instelt voor de Raad 
van State heeft niet tot gevolg dat de vervaltermijn van die bouwvergunning is geschorst zolang de Raad van 
State geen uitspraak heeft gedaan.~

P. 2325/30476-9-2016



Bouwvergunning - Geldigheidsduur - Annulatieberoep

- Art. 52 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

6 november 1997C.96.0120.N AC nr. ...

De afgifte van een bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen stelt de beneficiant niet 
vrij van de verbintenis zich te gedragen naar de erfdienstbaarheden waarmee zijn erf ten voordele van de 
aangrenzende erven is bezwaard.~

Bouwvergunning - Erfdienstbaarheid - Niet-uitvoering - Recht van de benadeelde buur

- Art. 44 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

3 oktober 1997C.96.0318.F AC nr. ...

In het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest kan het verval van een met het oog op bouwwerken afgegeven 
bouwvergunning alleen worden voorkomen, wanneer met de ruwbouw is begonnen binnen de wettelijke 
termijn, maar het is niet vereist dat met de verwezenlijking van die vergunning "duidelijk" van start is gegaan.~

Bouwvergunning - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verval

- Art. 87, § 1 Ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 aug. 1991 betreffende de Stedenbouw

8 november 1996C.95.0206.N AC nr. ...

Met bestaande gebouwen die kunnen uitgebreid worden krachtens artikel  45, § 2, Stedebouwwet, zoals het 
toepasselijk was bij de invoeging ervan bij decreet Vlaamse Raad van 28 juni 1984 worden bedoeld de 
rechtmatig gebouwde gebouwen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van voornoemd decreet 
effectief werden gebruikt.~

Bouwvergunning - Decreet Vlaamse Raad van 28 juni 1984 - Uitbreiding van bestaande gebouwen - Begrip - Vergunde 
gebouwen

8 oktober 1996P.95.0773.N AC nr. ...

Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, dat een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist voor elke constructie of inrichting, die in 
de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, is 
ook van toepassing op de reclameborden die met de grond verbonden zijn door een muur en het dak van het 
gebouw waarop zij zijn aangebracht.~

Bouwvergunning - Reclamebord - Plaatsing op muur en dak

7 mei 1996P.95.0111.N AC nr. ...

Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw dat een voorafgaande vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen vereist voor iedere constructie of inrichting die in de grond is ingebouwd, aan de 
grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, is van toepassing op de 
reclameborden die met de grond verbonden zijn door de muur waarop zij zijn aangebracht.~

Bouwvergunning - Reclamebord - Plaatsing op een muur

25 april 1996C.94.0013.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, AC, 1996, nr ...~

Bouwvergunning - Schijnbare onregelmatigheid - Gebruik - Aantasting van subjectieve burgerlijke rechten - Bevoegdheid 
van de rechter in kort geding

De rechter in kort geding die vaststelt dat de vordering betrekking heeft op subjectieve burgerlijke rechten en 
dat die rechten aangetast worden door het gebruik, aan de zijde van de aanvrager, van een schijnbaar 
onregelmatige bouwvergunning, is bevoegd om maatregelen te nemen om dat gebruik te doen ophouden.~

Bouwvergunning - Schijnbare onregelmatigheid - Gebruik - Aantasting van subjectieve burgerlijke rechten - Bevoegdheid 
van de rechter in kort geding

- Art. 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 144 - oud 92 - Grondwet 1994

14 december 1995C.93.0247.N AC nr. ...
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Een door de gemeente afgegeven stedebouwkundig attest dat, in strijd met de bestemming gegeven door het 
plan van aanleg, vermeldt dat een perceel bouwgrond is, verleent aan de eigenaar niet het recht op een 
bouwvergunning; door in die omstandigheden een bouwvergunning te weigeren, handelt de overheid niet 
onrechtmatig.~

Bouwvergunning - Stedenbouwkundig attest - Inhoud strijdig met het plan van aanleg

- Artt. 2 en 63, § 1, 5° Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

5 oktober 1995C.95.0073.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, voor cass., 5 oktober 1995, R.G. C.95.0073.N, AC, 1995, n°~

Bouwvergunning - Draagwijdte - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwverbod

De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf 
de publikatie van het besluit van 15 september 1993 tot aanduiding van de beschermde gebieden een volledig 
bouwverbod in zodat geen gebouw mag worden opgericht, ook al werd hiertoe een bouwvergunning verleend.
~

Bouwvergunning - Draagwijdte - Duinendecreet - Beschermde gebieden

- zoals gewijzigd bij art. 2 Decr. 14 juli 1993

- Art. 52, § 1, tweede lid Wet 12 juli 1973

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

23 november 2004P.04.0860.N AC nr. 562

Krachtens het artikel 149, § 1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2003, 
is één der vereisten opdat voor de aldaar bepaalde misdrijven in principe steeds het middel van de 
meerwaarde kan worden aangewend, dat het misdrijf niet behoort tot één van de in 1° tot 3° bepaalde 
gevallen, hieruit volgt dat wanneer het bewezen verklaarde misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare 
inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het 
gewestplan, ook krachtens het nieuwe herstelbeleid de maatregel van meerwaarde niet kan worden 
aangewend en de voordien gevorderde maatregel van kracht blijft en geen nieuwe beoordeling van het 
vorderende bestuur behoeft.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Artikel 149, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 - Principiële toepassing van het middel van de meerwaarde - Uitzondering - 
Herstelvordering die dateert van voor deze wijziging

Noch artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, noch enig ander 
wetsartikel bepaalt dat het herstel van de plaats in de vorige toestand dat vóór 22 augustus 2003 werd 
gevorderd, door de stedenbouwkundige inspecteur opnieuw moet worden gevorderd of dat zijn vorige 
vordering aan de nieuwe wet moet worden aangepast (1). (1) Het artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 werd 
gewijzigd door artikel 8 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 4 juni 2003, houdende wijziging van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid 
betreft, dat in werking trad op 22 aug. 2003 (B.S. 22 aug. 2003).

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Artikel 149, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 - Herstelvordering die dateert van voor deze wijziging

3 november 2004P.04.0730.F AC nr. 526
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De rechterlijke macht is bevoegd om de externe en interne wettigheid te toetsen van een vordering tot herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand inzake stedenbouw en met name om te onderzoeken of zij al dan 
niet door machtsoverschrijding of machtsafwending is aangetast, zonder dat de rechter evenwel de 
opportuniteit van die vordering mag beoordelen; wanneer de wettigheid van de vordering wordt betwist, 
moet de rechter in het bijzonder nagaan of de vordering niet kennelijk onredelijk is, met name moet hij de 
aard van de overtreding, de omvang van de inbreuk op de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor 
die ruimtelijke ordening voortvloeit uit het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, afwegen ten 
opzichte van de last die dit met zich meebrengt voor de beklaagde (1) (2). (1) Zie Cass., 4 feb. 2003, AR 
P.01.1462.N, nr 80; 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, nr ......, met concl. M. De Swaef, toen adv.-gen. en 15 juni 
2004, AR P.04.0358.N, nr ....... (2) Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat het middel niet kon 
worden aangenomen omdat niettegenstaande de wijziging van het sectorplan, de gemachtigde ambtenaar zijn 
vordering tot herstel van de plaats in de vroegere toestand had gehandhaafd en dat de appèlrechters zich niet 
mochten uitspreken over de opportuniteit van die vordering.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand - Beoordeling door de rechter - Toetsing van de wettigheid

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

12 oktober 2004P.04.0476.N AC nr. 473

Krachtens artikel 159 van de Grondwet behoort het tot de bevoegdheid van de rechter om de vordering, 
bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust; de 
rechter moet meer bepaald nagaan of de beslissing van het bevoegde bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij 
moet deze vordering zonder gevolg laten wanneer mocht blijken dat deze vordering steunt op motieven die 
vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de ruimtelijke ordening die kennelijk 
onredelijk is, doch het behoort hem niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen (1). (1) 
Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, nr ... met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Bevoegdheid van de rechter

12 oktober 2004P.04.0662.N AC nr. 474

Wanneer de appèlrechters, vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom ingevolge een van de door 
de beklaagde begane bouwovertredingen, een deskundige aanstellen om deze meerwaardesom te bepalen, 
dan vormt de veroordeling tot het herstel van de plaats in de vorige staat met betrekking tot een andere door 
hem begane bouwovertreding geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., zodat het 
cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is (1) (2). (1) Eiser werd vervolgd voor het instandhouden van 
onrechtmatige verbouwingen aan een bestaande constructie evenals voor het instandhouden van een 
onrechtmatig opgetrokken nieuwe woning. Eiser wordt veroordeeld tot een geldboete en er wordt een 
deskundige aangesteld om het vermogensvoordeel te berekenen. Wat het "herstel" betreft, wordt eiser 
veroordeeld tot de afbraak van de nieuwe woning, terwijl er een deskundige wordt aangesteld om de 
meerwaarde van de onrechtmatig verbouwde bestaande constructie te berekenen. (2) Zie Cass., 18 nov. 1997, 
AR P.97.0965.N, nr 486; 1 april 1998, AR P.97.1635, nr 183; 14 nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr 615.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Meerdere bouwovertredingen met betrekking tot 
verschillende eigendommen - Veroordeling tot herstel van plaats in de vorige staat ten aanzien van een welbepaalde 
bouwovertreding - Aanstelling van een deskundige voor de bepaling van de meerwaardesom ten aanzien van andere 
bouwovertredingen - Geen eindbeslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

14 september 2004P.04.0159.N AC nr. 407
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Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak, 
krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering, verwijst naar een hof of rechtbank van dezelfde 
hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde arrest of vonnis gewezen heeft, worden de 
partijen teruggeplaatst in de toestand waarin zij waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft 
gewezen, dit alles echter binnen de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de 
herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is verwezen, de 
stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil kan tussenkomen in dezelfde 
gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook 
al is zijn cassatieberoep tegen de vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk 
verklaard (1) (2). (1) Zie Cass., 7 jan. 1987, AR 5157, nr 265; 13 dec. 1988, AR 2075, nr 221; 2 nov. 1994, AR 
P.94.0748.F, nr 468; 3 mei 2002, AR C.00.0655.F, nr 268. (2) Zie Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, nr ... met 
concl. van advocaat-generaal De Swaef, voor wat betreft de mogelijkheid voor de stedenbouwkundige 
inspecteur om als belanghebbende partij toch een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen, hoewel hij in de 
eerdere rechtspleging niet was opgetreden. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werd een 
eerder cassatieberoep van de stedenbouwkundige inspecteur niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan 
betekening.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Stedenbouwkundige inspecteur geen partij in de 
rechtspleging waarbij beslist wordt over de herstelvordering - Cassatieberoep van de stedenbouwkundige inspecteur niet 
ontvankelijk verklaard - Vernietiging van de beslissing over de herstelvordering met verwijzing op het cassatieberoep van 
het openbaar ministerie - Rechtspleging voor de verwijzingsrechter - Mogelijkheid tot tussenkomst van de 
stedenbouwkundige inspecteur

9 september 2004C.03.0393.N AC nr. 400

De herstelmaatregel inzake stedenbouw die weliswaar tot de strafvordering behoort en wordt opgelegd, hetzij 
door de strafrechter bij de uitspraak over de strafvordering of in een latere afzonderlijke beslissing, hetzij door 
de burgerlijke rechter, heeft niettemin een burgerlijk karakter daar hij in werkelijkheid een bijzondere vorm 
van teruggave beoogt (1). (1) Uit de gehele context van de zaak blijkt duidelijk dat het Hof bedoeld heeft dat 
de herstelvordering tot de strafvordering behoort maar een burgerlijk karakter heeft, zodat de 
herstelmaatregel als inwilliging van de herstelvordering mutatis mutandis hetzelfde karakter heeft.

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

- Artt. 149, 150 en 151 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening

De herstelmaatregel inzake stedenbouw, die als bijkomende sanctie wordt opgelegd maar niettemin een 
burgerlijk karakter heeft, maakt geen straf uit in de zin van het Strafwetboek en is bijgevolg niet onderworpen 
aan de verjaringstermijnen door dit wetboek vastgesteld voor de erin bepaalde straffen (1). (1) Zie conclusie 
van A.G. De Swaef bij Cass., 24 februari 2004, AR P.03.1143.N.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Herstelmaatregel - Aard - 
Gevolg - Verjaringstermijn

- Artt. 149, 150 en 151 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening

15 juni 2004P.04.0237.N AC nr. 323

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr ... .

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake stedenbouw op haar 
externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen; hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij 
moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van 
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324
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Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake stedenbouw op haar 
externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen; hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij 
moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van 
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten (1)(2). (1) Cass., 4 feb. 2003, AR 
P.01.1462.N, nr ... . (2) Art. 149, Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999, zoals gewijzigd door artikel 8, 1°, Decr.Vl.Parl. 4 juni 
2003.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

3 maart 2004P.03.1500.F AC nr. 116

Noch het belang dat, voor een beklaagde, de gevolgen van de in artikel 155, § 2, 1°, W.W.R.O.S.P., bedoelde 
wijzen van herstel kunnen hebben, noch de "relatief goede trouw" van die beklaagde, noch de afwezigheid van 
klachten van de buren, noch de verzoenende houding van het gemeentebestuur doen afbreuk aan de interne 
wettelijkheid van de vordering die de gemachtigde ambtenaar met toepassing van dat artikel heeft ingesteld 
of tasten zijn vordering door machtsoverschrijding of machtsafwending aan (1). (1) Zie Cass., 18 april 1995, AR 
7489, nr 491, redenen, p. 1109; 16 mei 1995, AR P.94.0802.N, nr 238, redenen, p. 482; 16 jan. 2002, AR 
P.01.1163.F, nr 31; 4 feb. 2003, AR P.01.1462.N, nr ... .

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van de plaats in de vorige staat - 
Gemachtigd ambtenaar - Vordering - Wettigheid

- Art. 155, § 2, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

2 maart 2004P.03.1187.N AC nr. 112

De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur 
wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de meerwaarde van het onroerend goed is geen straf maar een 
maatregel van burgerlijke aard, waarop het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering niet van 
toepassing is (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.98.1393.F, nr 292; 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333; 14 
nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr 615; 11 dec. 2001, AR P.00.0736.N, nr 693.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Veroordeling tot betaling van een meerwaarde - 
Aard

- Art. 149, § 5 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 221bis Wetboek van Strafvordering

24 februari 2004P.03.1143.N AC nr. 96

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, AC, 2004, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Stedenbouwkundig inspecteur - 
Eiser tot herstel - Gevolg - Cassatieberoep

Het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen van het hem wettelijk 
opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel in stedenbouw, zelfstandig cassatieberoep instellen (1). (1) 
Zie concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Stedenbouwkundig inspecteur - 
Eiser tot herstel - Gevolg - Cassatieberoep

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

27 januari 2004P.03.0783.N AC nr. 45

Er bestaat geen oorzakelijk verband tussen een gewestplan, waarvan de onwettigheid wordt aangevoerd, en 
de vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand en er is bijgevolg geen grond om de aangevoerde 
onwettigheid van het gewestplan te onderzoeken, wanneer blijkt dat ook zonder deze onwettigheid dezelfde 
herstelmaatregel noodzakelijk is om de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden (1). (1) Zie 
Cass., 8 sept. 1998, AR P.97.0889.N, nr 392; 6 sept. 2000, AR P.00.0505.F, nr 444; 27 maart 2001, AR 
P.99.0551.N, nr 162; 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333; 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr 664; 9 jan. 2002, AR 
P.00.0855.F, nr 14; 16 jan. 2002, AR P.01.1163.F, nr 31.
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Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
tot herstel - Onwettigheid van een gewestplan - Verband - Beoordeling door de rechter

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Het noodzakelijk verband tussen een gewestplan, waarvan de onwettigheid wordt aangevoerd, en de 
vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand blijkt niet uit de enkele vaststelling dat de gevorderde 
maatregel in overeenstemming is met de bepalingen van dit plan.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
tot herstel - Onwettigheid van een gewestplan - Verband

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

16 december 2003P.03.1159.N AC nr. 651

Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze voor een welbepaalde herstelmaatregel afdoende 
motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere herstelmaatregel niet negatief worden 
gemotiveerd (1). (1) Cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr 664.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Motivering van de herstelvordering van de 
stedenbouwkundige inspecteur

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

14 oktober 2003P.03.0465.N AC nr. 494

De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, waardoor de dwangsom 
haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer inspanningen 
en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht (1); uit het loutere feit dat de beslissing die de 
uitvoering van aanpassingswerken beveelt niet tegenwerpelijk zou zijn aan derden wier eigendom door die 
werken zou worden aangetast, kan geen onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen worden 
afgeleid, aangezien de aangevoerde niet-tegenwerpelijkheid geen beoordeling impliceert van de inspanningen 
en de zorgvuldigheid die de veroordeelde heeft betracht om aan de hoofdveroordeling te voldoen. (1) Cass., 
30 mei 2002, AR C.99.0298.N, nr 329.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Uitvoering van bouw- of aanpassingswerken - 
Dwangsom - Opheffing - Opschorting - Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te voldoen

- Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

7 oktober 2003P.03.0260.N AC nr. 481

De omstandigheid dat de herstelvordering voor het eerst in hoger beroep bij wijze van een onregelmatige 
tussenkomst in het geding zou zijn gewijzigd, doet niet af aan haar rechtsgeldigheid en kan de rechter niet 
beletten erover uitspraak te doen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering - 
Hoger beroep - Onregelmatige tussenkomst - Wijziging - Rechtsgeldigheid van de vordering

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

Geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de herstelvordering; de strafrechter kan 
die vordering toekennen mits het bestuur duidelijk zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en 
de betrokkene daarover tegenspraak heeft kunnen voeren; het middel dat alleen de regelmatigheid van de 
tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, is aldus, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
(1). (1) Cass., 29 okt. 1996, AR nr P.96.0336.N, nr 406.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Middel dat 
betrekking heeft op de regelmatigheid van de tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

Ongeacht de wijze van herstel, is de herstelvordering éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundige misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de rechter 
aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en 
blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan; niets staat eraan in de weg dat 
deze vordering in de loop van het geding wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger beroep (1). (1) Zie Cass., 
16 nov. 1999, AR nr P.97.1655.N, nr 608; 11 dec. 2001, AR nr P.00.0736.N, nr 693.
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Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering - 
Aard - Doel - Wijziging - Geldigheidsduur

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

7 oktober 2003P.03.0422.N AC nr. 482

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een rechtmatig belang gaat; 
hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig 
belang; is daartoe niet vereist dat die toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd 
misdrijf (1). (1) Zie Cass., 2 april 1998, AR nr C.94.0438.N, nr 188 en de concl. van adv.-gen. De swaef; zie ook 
Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - 
Derdenverzet - Rechtmatig belang

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 2003P.02.1621.N AC nr. 291
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De vordering van de bestuurlijke overheid tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand is, hoewel zij 
tot de strafvordering behoort, van burgerlijke aard zodat deze vordering niet kan verjaren vóór de 
strafvordering (1). (1) Eiser voerde aan dat de verjaring van de herstelvordering uitsluitend wordt beheerst 
door artikel 2262bis B.W. (en meer bepaald door artikel 2262bis, § 1, eerste lid, B.W. krachtens hetwelk alle 
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van 10 jaar). Eiser voerde aan dat de herstelvordering 
geen "burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf" zou zijn zodat artikel 26 V.T.Sv. niet zou kunnen 
worden toegepast. Het middel dat aanvoert dat de verjaring van de herstelvordering alleen onderworpen is 
aan artikel 2262bis B.W., faalt evenwel naar recht. In de praktijk is verwarring ontstaan omtrent de 
verjaringsregeling die op de herstelvordering toepasselijk is. De oorzaak van die verwarring is gelegen in de 
onterechte verenging van het begrip "burgerlijke vordering" ("rechtsvordering tot herstel van de schade" in 
artikel 3 V.T.Sv. of "burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf" in artikel 26 V.T.Sv.) tot de vordering 
tot vergoeding van schade die een persoon die in zijn belangen werd geschaad, instelt krachtens artikel 1382 
B.W. Deze opvatting heeft nog veld gewonnen na de vervanging van artikel 26 V.T.SV. bij artikel 2 van de wet 
van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. Volgens het nieuwe artikel 26 
V.T.Sv. verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf immers volgens de regels van het 
Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding 
van schade. Omdat de herstelvordering niet een "rechtsvordering tot vergoeding van schade" zou zijn, zijn 
bepaalde auteurs van oordeel dat artikel 26 V.T.Sv. niet op de herstelvordering van toepassing is (in die zin S. 
DE TAEYEStedenbouwmisdrijven verjaren wel. Enkele bedenkingen bij het verjaringscontentieux in het 
handhavingsrecht ruimtelijke ordening", T.R.O.S. 2001, 32-34; vgl. F.M. VAN DE VELDEVerjaring inzake 
inbreuken op de stenbouwwetgeving", N.J.W. 2003, 158-159; anders P. VANSANTDe aansprakelijkheid van 
aannemers in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het 
nieuwe decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het nieuwe 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening", T.R.O.S. 1999, 82-83; zie ook 
G. DEBERSAQUES, B. HUBEAU en P. LEFRANC, De sanctionering van stedenbouwmisdrijven. 
Handhavingsmaatregelen, Brugge, die Keure, 2001, 124-125). Dit lijkt evenwel een onjuiste gevolgtrekking op 
basis van een onjuist uitgangspunt te zijn. De in artikel 3 V.T.Sv. bedoelde "rechtsvordering tot herstel van de 
schade, door een misdrijf veroorzaakt" heeft immers een ruimer voorwerp dan de op artikel 1382 B.W. 
gesteunde vordering tot vergoeding van schade. Onder het begrip "burgerlijke vordering" die voor de 
strafrechter kan worden ingesteld, valt ook de vordering tot teruggave zoals bedoeld in artikel 44 Sw. en 
artikel 161 Sv. De vordering tot teruggave heeft met de vordering tot schadevergoeding gemeenschappelijk 
dat zij eveneens ertoe strekt de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken (meer bepaald door het herstel 
van de toestand in de oorspronkelijke toestand, wat in stedenbouw weliswaar niet de enige, maar wel de 
belangrijkste herstelmaatregel is). Zij onderscheidt zich evenwel van de vordering tot schadevergoeding 
doordat zij niet (zozeer) strekt tot bescherming van de belangen van een benadeelde dan wel tot handhaving 
van het algemeen belang. Hieruit vloeien een aantal belangrijke verschillen voor, onder meer op het vlak van 
de bevoegdheid van de strafrechter om zelfs ambtshalve de teruggave te bevelen en de bevoegdheid van het 
openbaar ministerie om de teruggave te vorderen (zie hierover o.a. BRAAS, Précis de procédure pénale, I, 
Brussel, 1950, nr. 277, p. 224 en nrs. 284-287, p. 228-231; P.-E. TROUSSE, Droit pénal, I/1, in Les Novelles, 
Brussel, 1956, nrs. 1561-1615, in het bijzonder nr. 1567 en volgende; J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit 
Pénal, Luik, 1965, II, nrs. 839 e.v.; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
Luik, 1989, p. 104-107; zie in dezelfde zin in Frankrijk G. STEFANI, G. LEVASSEUR en B. BOULOC, Procédure 
pénale, Parijs, Dalloz, 2000, nr. 226, p. 183-184). Al in de 19de eeuw heeft de rechtspraak aan het begrip 
"teruggave" een ruime betekenis gegeven zodat de vordering die ertoe strekt een einde te maken aan de met 
de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad, 
eveneens valt onder de in artikel 161 Sv. bedoelde vordering tot teruggave. Die jurisprudentiële ontwikkeling 
heeft meegebracht dat het begrip "burgerlijke vordering" een ruimere betekenis heeft gekregen dan uit een 
eerste, letterlijke lezing van artikel 3 Voorafgaande Titel Sv. zou kunnen blijken. De herstelvordering, als 
vordering tot teruggave en dus als "burgerlijke vordering" zoals bedoeld in de artikel 3 en 26 Voorafgaande 
Titel Sv., is bijgevolg onderworpen aan de regels inzake verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf. Een arrest van het Hof van 3 oktober 1910 (Pas. 1910, 432; zie in dezelfde zaak ook het arrest van 
16 januari 1911, Pas. 1911, 82) is op al deze punten bijzonder duidelijk. Bij de uitwerking van de 
herstelvordering inzake stedenbouw bij wet van 29 maart 1962 is de herstelvordering geconcipieerd geworden 
als de "gemeenrechtelijke" vordering tot teruggave zoals bedoeld in artikel 161 Sv. Bij wet van 22 december 
1970 werd de bevoegdheid van de rechter om een herstelmaatregel op te leggen weliswaar afhankelijk 
gemaakt van een daartoe strekkende vordering van de bevoegde bestuurlijke overheid. Dit houdt zonder 
twijfel een afwijking in op een algemene regel inzake teruggave maar wijzigt daarom niet de aard van de 
herstelvordering. Het Hof heeft bijgevolg terecht in een aantal arresten de herstelmaatregelen inzake 
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stedenbouw uitdrukkelijk als een vorm van teruggave gekwalificeerd (Cass. 25 feb. 1992, AR nr 4965, nr 333; 8 
sept. 1998, AR P.97.0889.N, nr 392). Samengevat : de herstelvordering die de bevoegde bestuurlijke overheid 
krachtens de stedenbouwwetgeving instelt is inderdaad geen vordering tot vergoeding van schade die de 
overheid zou lijden als gevolg van een aantasting van haar belangen. In die zin is de herstelvordering geen 
"burgerlijke vordering". Maar het begrip "burgerlijke vordering" is ruimer en omvat ook de vordering tot 
teruggave. Die vordering tot teruggave, zoals de herstelvordering inzake stedenbouw, is, in zoverre zij steunt 
op een misdrijf, een "burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf", waarop artikel 26 V.T.Sv. van 
toepassing is.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel van plaats in de vorige 
staat - Aard - Verjaring

- Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de oorpronkelijke toestand tijdig voor de strafrechter is 
ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geding 
beëindigd heeft (1) (2). (1) Cass., 27 april 1993, AR nr 5310, nr 201; (2) Deze regel vloeit voort uit artikel 27, 
eerste lid, V.T.Sv. De wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring heeft 
deze bepaling opgeheven. Deze regel kan thans worden gesteund op artikel 2244 B.W.; volgens vaste 
rechtspraak van het Hof (o.a. Cass., 13 sept. 1993, AR nr 9610, nr 343) duurt immers, behoudens 
andersluidende wetsbepaling, de door een dagvaarding voor het gerecht gevormde stuiting van de verjaring 
van een rechtsvordering voort tijdens het gehele geding (zie hierover o.a. I. CLAEYSDe nieuwe verjaringswet; 
een inleidende verkenning", R.W. 1998-99, 383 en I. BOONEDe verjaring van de vordering tot schadeherstel op 
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid en van de burgerlijke vordering uit een misdrijf" in X (ed.), De 
herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998, De gelijkheid hersteld?, 131-132).

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel van plaats in de vorige 
staat - Verjaring - Schorsing

- Art. 27 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

8 april 2003P.01.0834.N AC nr. 472

Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in 
artikel 26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de schending van de in die bijzondere wet 
vermelde grondwettelijke bepalingen door de wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de 
strafrechter om over de opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, 
is het Hof niet ontslagen van de verplichting het Grondwettelijk Hof te verzoeken over die vraag uitspraak te 
doen, ook al heeft het Grondwettelijk Hof, bij wijze van een prejudiciële beslissing, over een vraag met 
hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (1). (1) Zie Cass., 29 maart 1999, AR S.97.0056.F, nr. 186, en 
concl. adv.-gen. Leclercq.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Bevoegdheid van de 
strafrechter - Discriminatie - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp - Hof 
van Cassatie - Verplichting

- Artt. 149 en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

8 april 2003P.02.0791.N AC nr. 232

De regelmatig door de bevoegde bestuurlijke overheid aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte 
vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat blijft gelden gedurende de volledige rechtspleging, tenzij 
de betrokken bestuurlijke overheid haar verzaakt of de gekozen vorm van herstel wijzigt (1); wanneer de 
rechter de beslissing van de bestuurlijke overheid af te zien van de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering 
wegens de onwettigheid ervan buiten toepassing laat, heeft dit niet tot gevolg dat de oorspronkelijke 
herstelvordering bij hem nog aanhangig is aangezien de vaststelling dat de verzaking onwettig is, niet 
noodzakelijk meebrengt dat de begane onwettigheid alleen kan worden hersteld door het behoud van de 
oorspronkelijke herstelvordering zodat het alleen de bestuurlijke overheid toekomt, krachtens haar 
beoordelingsvrijheid en binnen de grenzen van de wettigheid, te beslissen over de herstelvordering. (1) Cass., 
16 november 1999, AR P.97.1655.N, nr 608.
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Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de bestuurlijke overheid - Verzaking - Onwettigheid van de verzaking

- Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

8 april 2003P.02.1165.N AC nr. 233

Wanneer de rechter de beslissing van de bestuurlijke overheid af te zien van de oorspronkelijk ingestelde 
herstelvordering wegens de onwettigheid ervan buiten toepassing laat, heeft dit niet tot gevolg dat de 
oorspronkelijke herstelvordering bij hem nog aanhangig is aangezien de vaststelling dat de afstand onwettig is, 
niet noodzakelijk meebrengt dat de begane onwettigheid alleen kan worden hersteld door het behoud van de 
oorspronkelijke herstelvordering zodat het alleen de bestuurlijke overheid toekomt, krachtens haar 
behoordelingsvrijheid en binnen de grenzen van de wettigheid, te beslissen over de herstelvordering (1). (1) 
Cass., 8 april 2003, AR P.02.0791.N, nr ... .

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de bestuurlijke overheid - Regularisatievergunning en vergelijk - Onwettigheid van de afstand

- Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

28 maart 2003C.99.0446.N AC nr. 214

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, AC, 2003, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - Dwangsom - Termijn - 
Aanvang

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt 
dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de 
dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald (1). (1) Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - Dwangsom - Termijn - 
Aanvang

- Art. 1, derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

28 maart 2003C.02.0288.N AC nr. 216

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt 
dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de 
dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald (1). (1) Zie Cass., 28 maart 2003, AR nr C.99.0446.N, met concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS; 
Benelux Hof, 25 juni 2002, twee arresten, met concl. eerste adv.-gen. J. du JARDIN, NJW, nr 21, 19 feb. 2003, 
197.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - Dwangsom - Termijn - 
Aanvang

- Art. 1, derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom

- Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

18 maart 2003P.02.1335.N AC nr. 173

Tegen een vonnis of arrest dat bij de uitspraak van de veroordeling de beslissing over het inzake stedenbouw 
gevorderde herstel in de vorige toestand uitstelt, staat geen ontvankelijk cassatieberoep open.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Uitspraak over de strafvordering - Beslissing die 
de vordering niet uitput - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

4 februari 2003P.01.1462.N AC nr. 80
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Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan 
wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit 
van de vordering te beoordelen (1); hierbij gaat de rechter na of de beslissing van de stedenbouwkundige 
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, 
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; de rechter moet de vordering die steunt 
op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. (1) Cass., 16 jan. 2002, AR P.01.1163.F, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Beoordeling van haar 
wettigheid door de rechter - Omvang

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Wanneer blijkt dat de appèlrechters de kennelijke onredelijkheid van de vordering tot herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand uitsluitend hebben afgeleid uit de omstandigheid dat het bestuur zijn 
oorspronkelijke vordering tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde heeft gewijzigd in een 
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, stellen zij alleen vast dat deze 
meerwaardesom als een volgens hen beter alternatief naast de afbraak mogelijk blijft; mitsdien vermochten zij 
op die gronden alleen niet de door stedenbouwkundige inspecteur gekozen herstelmaatregel te weigeren; 
door dit wel te doen miskennen zij aan het bestuur de keuzemogelijkheid tot het nemen van een nieuwe 
herstelmaatregel en diens beleidsvrijheid.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Oorspronkelijke vordering tot betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde - Wijziging door een vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand - 
Wettigheidstoezicht door de rechter - Omvang

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt 
aangevochten, gaat de rechter in het bijzonder na of de vordering die moet worden beoordeeld, niet kennelijk 
onredelijk is; de rechter moet afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op 
grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het 
voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit; voor de vaststelling van die kennelijke 
onredelijkheid volstaat het evenwel niet vast te stellen dat op grond van dezelfde criteria ook die andere 
maatregel in redelijkheid toelaatbaar of zelfs beter lijkt (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 2002, AR P.01.1163.F, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand - Wettigheidstoezicht door de rechter - Omvang

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

20 maart 2002P.01.1414.F AC nr. 190

De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan 
hoedanigheid van eiser, dient te worden aangenomen, wanneer die niet de gemachtigde ambtenaar van het 
bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening van het Waalse Gewest is die op het ogenblik van de 
verklaring van het door hem ingestelde cassatieberoep territoriaal bevoegd was (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 2000, 
A.R. P.99.1495.F, nr. 101.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevoegde gemachtigde ambtenaar - 
Tussenkomende partij - Cassatieberoep - Hoedanigheid - Grond van niet-ontvankelijkheid - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 155 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

16 januari 2002P.01.1163.F AC nr. 31
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Krachtens artikel 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., kunnen de gemachtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen één van de in paragraaf 2 van dat artikel bedoelde wijzen van herstel voor de 
correctionele rechtbank vorderen, aangezien deze de door de overtreding van dat wetboek veroorzaakte 
schade ononderscheidenlijk kunnen herstellen(1). (1) Zie DELNOY, M., La réforme du droit wallon de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, colloquium 5 en 6 maart 1998, Bruylant, blz. 452.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Wijzen van herstel

- Artt. 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

De rechterlijke macht kan de bij artikel 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., bedoelde herstelvordering op haar 
interne en externe wettigheid toetsen, en kan tevens nagaan of zij in overeenstemming is met de wet en niet 
op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van 
een dergelijke vordering na te gaan (1). (1) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel - Beoordeling door de rechter

- Artt. 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

Hoewel de rechter, met toepassing van artikel 155, §§ 1 en 2, het W.W.R.O.S.P., kennisneemt van 
verscheidene vorderingen tot herstel van de gemachtigde ambtenaar en van het college van burgemeester en 
schepenen, dient hij uitspraak te doen volgens het evenredigheidsbeginsel, door tegelijkertijd zowel rekening 
te houden met de omvang van de gevolgen die elke wijze van herstel voor de beklaagde meebrengt, maar ook 
met de mate waarin elke wijze de stedenbouwkundige hinder herstelt die door het bewezen verklaarde 
misdrijf wordt veroorzaakt (1). (1) Zie Doc. W.P., 1996-97, nr. 233/1, blz. 18; DELNOY, M., La réforme du droit 
wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, colloquium 5 en 6 maart 1998, Bruylant, blz. 451.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Verscheidene vorderingen tot herstel - 
Beoordeling door de rechter - Criteria

- Artt. 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

9 januari 2002P.00.0855.F AC nr. 14

Concl. adv.-gen. Spreutels, cass., 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Wijzen van herstel - Bestuurlijke overheid - Keuze - 
Wettigheidstoezicht door de rechter - Beginsel van onpartijdigheid

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Openbare orde - Algemeen belang van de 
gemeenschap - Gewest - Gemachtigd ambtenaar - Onderscheid

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bestuurlijke overheid - Keuze van de wijze van 
herstel - Beslissing - Aard - Toetsing door de rechter

Krachtens artikel 155, § 1, W.W.R.O.S.P., dat de openbare orde raakt, wordt de vrijwaring van het algemeen 
belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking van een goede ruimtelijke ordening, niet aan het 
Gewest zelf toevertrouwd maar aan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt 
(1). (1) Zie concl. O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Openbare orde - Algemeen belang van de 
gemeenschap - Gewest - Gemachtigd ambtenaar - Onderscheid

- Art. 155, § 1 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

De beslissing van de bestuurlijke overheid die, met het oog op de toepassing van artikel 155, § 2, 
W.W.R.O.S.P., de keuze van de wijze van herstel bepaalt, is geen besluit of verordening in de zin van artikel 
159 Gw. (1). (1) Zie concl. O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bestuurlijke overheid - Keuze van de wijze van 
herstel - Beslissing - Aard - Toetsing door de rechter

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

De rechterlijke macht is bevoegd om de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de rechtstreekse herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 
155, § 1, W.W.R.O.S.P., te horen bevelen, op haar interne en externe wettigheid te toetsen en na te gaan of zij 
in overeenstemming is met de wet en of zij niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het 
staat niet aan de rechter om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter
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- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de bestuurlijke overheden 
niet in staat waren met de vereiste onpartijdigheid een keuze te maken tussen de verschillende, in artikel 155, 
§ 2, W.W.R.O.S.P. bedoelde wijzen van herstel, kan hij de door die overheden ingestelde vordering verwerpen 
zonder die vordering verder nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen; in dat geval wordt, 
in voorkomend geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of derden m.b.t. de herstelmaatregel 
aanhangig gemaakt bij de rechter, die de gegrondheid ervan zal beoordelen (1). (1) Zie concl. O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Wijzen van herstel - Bestuurlijke overheid - Keuze - 
Wettigheidstoezicht door de rechter - Beginsel van onpartijdigheid

- Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

18 december 2001P.99.1548.N AC nr. ...

Het herstellen in de vorige toestand houdt niet in dat de plaats moet worden hersteld in een materiële 
toestand die identiek is aan de toestand die voor de bouwovertreding bestond; het kan ook inhouden dat de 
illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken, zonder dat de constructie die voor de 
bouwovertreding op die plaats bestond, wordt heropgericht, dat al het sloopmateriaal van het terrein wordt 
verwijderd en dat het maaiveld wordt hersteld (1). (1) Zie Cass. 4 april 2000, A.R. P.98.0697.N, nr. 221.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Sloping van een oude constructie - Vervanging 
door een nieuwbouw - Bevel om de plaats in de vorige staat te herstellen - Vorige staat

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

11 december 2001P.00.0736.N AC nr. ...

Het door de rechter in toepassing van artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet, op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen te bevelen herstel in de vorige staat behoort 
weliswaar tot de strafvordering, maar is niettemin een maatregel van burgerlijke aard, zodat niets belet dat 
over deze vordering wordt geoordeeld bij afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds over de schuld en de 
op te leggen straf werd beslist; bij hoger beroep dat enkel gericht is tegen de beslissing over de 
herstelvordering heeft de appèlrechter derhalve niet te oordelen over de niet-aangevochten beslissing van 
schuldigverklaring en bestraffing (1) (2). (1) Cass., 12 april 1994, AR P.93.0325.N, nr. 171. (2) De 
strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende 
de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij artikel 171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S; 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 2000 
(artikel 204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Maatregel 
bevolen door de strafrechter - Aard

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Uitspraak over de schuld en de straf - 
Afzonderlijke beslissing over de herstelvordering - Wettigheid

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Uitspraak over de schuld en de straf - 
Afzonderlijke beslissing over de herstelvordering - Hoger beroep uitsluitend gericht tegen de beslissing over de 
herstelvordering - Devolutieve kracht - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Artt. 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.00.0540.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beslissing van gemachtigde ambtenaar of college 
van burgemeester en schepenen - Aard van de beslissing - Bestuurshandeling - Motivering

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Motivering van de herstelmaatregel
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De beslissing die de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen met toepassing 
van artikel 68, § 1, Stedenbouwdecreet treffen, met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c van die 
wetsbepaling bedoelde gevallen, is een bestuurshandeling in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, 
die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. (1) (1) Zie de concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beslissing van gemachtigde ambtenaar of college 
van burgemeester en schepenen - Aard van de beslissing - Bestuurshandeling - Motivering

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Art. 1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Wanneer de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouw de keuze voor een bepaalde herstelmaatregel 
afdoende motiveert, moet hij de uitsluiting van de keuze voor een andere herstelmaatregel niet negatief 
motiveren (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Motivering van de herstelmaatregel

- Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Art. 1 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

14 november 2001P.01.0393.F AC nr. ...

Inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening behoort de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, 
die door de gemachtigde ambtenaar is ingesteld in het algemeen belang, tot de strafvordering, zelfs al heeft zij 
een burgerrechtelijk karakter (1). (1) Zie Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.95.0287.N, nr. 474 ; 19 mei 1999, A.R. 
P.98.1393.F, nr. 292.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar - Aard van de vordering

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 67 oud en art. 155 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, is het cassatieberoep dat vóór de 
eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de uitspraak 
over de gehele of gedeeltelijke vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat of tot herstel aanhoudt, 
niet ontvankelijk, aangezien de appèlrechters hun bevoegdheid m.b.t. de strafvordering niet volledig hebben 
uitgeoefend (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.97.0965.N, nr. 486 ; 9 dec. 1997, A.R. P.97.0442.N, nr. 541 ; 
1 april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Geen 
eindbeslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 67 oud en art. 155 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

11 september 2001P.99.0324.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 11 sept. 2001, AR P.99.0324.N, nr ....

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 11 sept. 2001, AR P.99.0324.N, nr ....

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Wijziging der vordering door gemachtigde 
ambtenaar - Geldigheid

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie

De bevoegdheid van het openbaar ministerie om hoger beroep in te stellen tegen de door de eerste rechter 
inzake stedenbouw bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van voorafgaande toestemming van de 
gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering
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Nu de beslissing van de strafrechter waarbij hij in stedenbouw uitspraak doet op de herstelvordering van de 
gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van 
die vordering, volgt hieruit dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de 
strafvordering, ook de beslissing over de herstelvordering aanhangig maakt bij de appèlrechter (1). (1) Zie de 
concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

Wanneer in zake stedenbouw de gemachtigde ambtenaar die aanvankelijk samen met het college van 
burgemeester en schepenen als herstelmaatregel een geldsom heeft gevorderd, zijn vordering wijzigt in het 
herstellen van de plaats in de vorige staat, moet dit herstel niet tevens gevorderd worden door het college van 
burgemeester en schepenen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Wijziging der vordering door gemachtigde 
ambtenaar - Geldigheid

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

5 juni 2001P.99.1455.N AC nr. ...

De herstelmaatregel bedoeld in artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening houdt 
niet in dat de plaats moet worden hersteld in een materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór 
de bouwovertreding bestond; het herstellen van de plaats in de vorige toestand kan ook inhouden dat de 
illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er vóór de bouwovertreding op die 
plaats een andere constructie (1). (1) Cass., 4 april 2000, AR P.98.0697.N, nr 221.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevel om de plaats in de vorige staat te 
herstellen - Vorige staat

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

5 juni 2001P.99.1489.N AC nr. ...
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Hoewel de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen tot 
herstel in de vorige toestand, die er toe strekt in het algemeen belang de handhaving van de 
stedenbouwkundige regelgeving te verzekeren door een einde te doen stellen aan de delictuele toestand die 
door het bouwmisdrijf is ontstaan, behoort tot de strafvordering, heeft zij niettemin een civielrechtelijk 
karakter (1) (2) (3). (1) Cass., 26 april 1989, AR 5930, nr 486 met concl. van advocaat-generaal Liekendael; 20 
jan. 1993, 3 arresten AR 9672, 9817, 9894, nr 39, 39bis, 39ter; 21 sept. 1993, AR 6277, nr 359; 3 dec. 1996, AR 
P.95.0287.N, nr 474; 19 mei 1999, AR P.98.1393.F, nr 292. (2) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het 
gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, werden 
opgeheven bij artikel 171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel 204) en zij maken thans de 
artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.  (3) Het O.M. had, in zoverre de voorziening gericht was 
tegen de eerste en de derde verweerder en tegen het openbaar ministerie, geconcludeerd tot de verwerping. 
Het verdedigde het standpunt dat het eerste onderdeel van het middel niet tot cassatie kon leiden omdat het 
dispositief van het bestreden arrest, dat het derdenverzet niet ontvankelijk verklaarde, op een andere 
rechtsgrond naar recht verantwoord was, met name omwille van het gegeven dat uit de stukken waarop het 
Hof vermocht acht te slaan en uit de aard van de reglementering inzake ruimtelijke ordening, die van openbare 
orde is (Cass., 31 mei 1990, AR 8634, nr 574), moest blijken dat eiseres, die door haar derdenverzet de 
vernietiging beoogde van de beslissing tot herstel van de plaats in de vorige toestand door de afbraak van de 
wederrechtelijk opgerichte bouwwerken waarvan zij mede-eigenares was, enkel het behoud van een 
wederrechtelijke toestand of van een toestand in strijd met de openbare orde nastreefde, zodat het 
derdenverzet niet voldeed aan de vereiste van het rechtmatig belang. Bijkomend oordeelde het O.M. dat het 
onderzoek van het eerste onderdeel het Hof verplichtte tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet 
bevoegd is, aangezien het onderdeel weliswaar als zuiver juridische regel vooropstelde dat het feit dat de 
herstelmaatregel tot de strafvordering behoort, niet uitsluit dat ook de burgerlijke belangen van derden 
kunnen geschaad worden, maar bij het formuleren van deze regel vertrok van de zuiver feitelijke aanvoering 
dat aan de door artikel 1122 Ger. W. voor het derdenverzet gestelde voorwaarde voldaan was "omdat 
(eiseres) persoonlijk nadeel (leed) en haar burgerlijke belangen ten zeerste geschaad (werden)". Het tweede 
onderdeel van het middel kon volgens het O.M. niet aangenomen worden omdat de niet-ontvankelijkheid van 
het derdenverzet, omdat eiser niet aan alle wettelijke voorwaarden voor het instellen van dit rechtsmiddel 
voldeed, geen schending van de in het onderdeel aangewezen verdragsbepalingen oplevert.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar en van het college van burgemeester en schepenen - Maatregel bevolen door de 
strafrechter - Aard van de vordering

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

P. 2341/30476-9-2016



Wanneer de in toepassing van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening bevolen 
maatregel tot herstel in de vorige toestand een derde in zijn rechten krenkt, heeft deze derde een eigen 
belang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; het aldus ontstane geschil tussen 
beide belangen is van civielrechtelijke aard en het strafgerecht, dat in dit verband een herstelmaatregel 
beveelt, doet uitspraak over burgerlijke belangen, zodat deze derde, wanneer hij niet behoorlijk is opgeroepen 
of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1122 
Gerechtelijk Wetboek derdenverzet kan doen tegen deze uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt (1) (2) 
(3). (1) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 
betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij artikel 171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 
2000 (artikel 204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatst genoemd decreet uit. (2) Voor een 
andere toepassing zie cass., 9 feb. 1988, nr 352; VERSTRAETEN, R.De teruggave en het derdenverzet in 
strafzaken", noot onder cass., 9 feb. 1988, R.W., 1988-1989, p. 157-159.  (3) Het O.M. had, in zoverre de 
voorziening gericht was tegen de eerste en de derde verweerder en tegen het openbaar ministerie, 
geconcludeerd tot de verwerping. Het verdedigde het standpunt dat het eerste onderdeel van het middel niet 
tot cassatie kon leiden omdat het dispositief van het bestreden arrest, dat het derdenverzet niet ontvankelijk 
verklaarde, op een andere rechtsgrond naar recht verantwoord was, met name omwille van het gegeven dat 
uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan en uit de aard van de reglementering inzake ruimtelijke 
ordening, die van openbare orde is (Cass., 31 mei 1990, AR 8634, nr 574), moest blijken dat eiseres, die door 
haar derdenverzet de vernietiging beoogde van de beslissing tot herstel van de plaats in de vorige toestand 
door de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken waarvan zij mede-eigenares was, enkel het 
behoud van een wederrechtelijke toestand of van een toestand in strijd met de openbare orde nastreefde, 
zodat het derdenverzet niet voldeed aan de vereiste van het rechtmatig belang. Bijkomend oordeelde het 
O.M. dat het onderzoek van het eerste onderdeel het Hof verplichtte tot een onderzoek van feiten, waarvoor 
het niet bevoegd is, aangezien het onderdeel weliswaar als zuiver juridische regel vooropstelde dat het feit dat 
de herstelmaatregel tot de strafvordering behoort, niet uitsluit dat ook de burgerlijke belangen van derden 
kunnen geschaad worden, maar bij het formuleren van deze regel vertrok van de zuiver feitelijke aanvoering 
dat aan de door artikel 1122 Ger. W. voor het derdenverzet gestelde voorwaarde voldaan was "omdat 
(eiseres) persoonlijk nadeel (leed) en haar burgerlijke belangen ten zeerste geschaad (werden)". Het tweede 
onderdeel van het middel kon volgens het O.M. niet aangenomen worden omdat de niet-ontvankelijkheid van 
het derdenverzet, omdat eiser niet aan alle wettelijke voorwaarden voor het instellen van dit rechtsmiddel 
voldeed, geen schending van de in het onderdeel aangewezen verdragsbepalingen oplevert.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar en van het college van burgemeester en schepenen - Maatregel bevolen door de 
strafrechter - Maatregel die een derde in zijn rechten krenkt - Eigen belang van de benadeelde derde - Aard van de beslissing

- Artt. 17 en 1122 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68, § 1, a Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

27 maart 2001P.99.0551.N AC nr. ...

De herstelvordering strekt ertoe de onrechtmatige gevolgen van een bouwmisdrijf te doen ophouden; zij 
behoudt haar onderwerp zolang die gevolgen blijven voortbestaan, dit is zolang het herstel niet wordt 
uitgevoerd of een regularisatievergunning is verkregen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Doel

Zolang de regularisatie niet is verleend, kan de gemachtigde ambtenaar de maatregel van herstel vorderen; de 
rechter moet deze maatregel bevelen wanneer hij gevorderd is.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Regularisatie

20 februari 2001P.00.1489.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling stelt in zake stedenbouw het uitvoeren door de burgerlijke partij van het herstel van de 
plaats in de vorige toestand afhankelijk van het stilzitten van het bestuur om diezelfde herstelmaatregel in 
werking te stellen (1). (1) Zie cass., 18 jan. 1994, A.R. nr 7204, nr 28.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - Burgerlijke partij - Uitvoering 
van herstel

- Artt. 149 en 153 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening
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13 december 2000P.00.0719.F AC nr. ...

Uit artikel 155, § 1, Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, blijkt dat de 
gemachtigde ambtenaar die het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, vrijwillig voor het strafgerecht 
tussenkomt en partij is bij het geding ; die ambtenaar beschikt dus over het recht om hoger beroep in te 
stellen tegen de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel (1). (1) Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake stedenbouw het strafgerecht vordert om het herstel van de plaats in de vorige staat te bevelen, valt de 
beslissing van de strafrechter waarbij die vordering wordt toegewezen onder de strafvordering, 
niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een dergelijk geval door de 
wet wordt voorgeschreven als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling. (Cass., 26 april 1989, 
A.R. 5930, nr. 486, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., I, 1988-89, nr. 286 ; 20 jan. 1993, A.R. 9672, 
9817 en 9894, nrs. 39, 39bis en 39ter, en de noot E.L. ; 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292). Onder vigeur 
van artikel 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en van het oude artikel 67 Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw kon alleen het O.M. de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen instellen, 
aangezien de gemachtigde ambtenaar geen partij in het geding was (Cass., 27 feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, 22 
okt. 1996, A.R. P.95.0540.N, nrs. 86 en 394 ; 6 okt. 1998, A.R. P.97.0483.N, nr. 430, redenen). Het decr. Waals 
Gewest 27 nov. 1997, dat het voormelde Waals Wetboek wijzigt, heeft in het nieuwe artikel 155, § 1, hieraan 
toegevoegd dat "de gemachtigde ambtenaar of het College van burgemeester en schepenen, op eigen 
initiatief of binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde termijn, één van de in § 2 bedoelde wijzen 
van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen en elkaar gelijktijdig daarvan op de hoogte 
brengen." Ondanks het stilzwijgen van de parlementaire voorbereiding van het decreet, volgt uit die wijziging 
dat de Waalse wetgever de bedoelde overheden aldus de mogelijkheid heeft gegeven vrijwillig voor de 
strafrechter tussen te komen (DELNOY, M., "Le nouveau droit wallon des infractions et sanctions 
d'urbanisme", in La réforme du droit wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Brussel, 1998, 
blz. 448 en 449). De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen 
ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter bij 
uitzondering machtigt om tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel uit te 
spreken. (Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378). Die oplossing moet in verband worden gebracht met 
de rechtspraak van het Hof m.b.t. artikel 16, eerste lid, W. 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen. 
(Cass., 24 okt. 1990, A.R. 8027, nr. 103). Ook in dit geval gaat het om een burgerlijke vordering en maakt zij 
deel uit van de strafvordering. (Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr. 298 ; 10 nov. 1999, A.R. P.99.0089.F, 
nr. 598). De arresten van het Hof die beslissen dat de gedelegeerde ambtenaar een partij is in de zin van de 
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, kunnen evenwel, wegens het specifiek karakter van dat 
begrip, niet dienen als argument (Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108 ; 16 nov. 1999, A.R. 
P.97.1655.N, nr. 608).

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Strafzaken - 
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium - Gemachtigd ambtenaar - Vordering - Vrijwillige 
tussenkomst - Partij in het geding

- Art. 155, § 1 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

6 september 2000P.00.0505.F AC nr. ...

De rechterlijke macht is bevoegd om, bij een stedenbouwkundig misdrijf, de vordering van de afgevaardigde 
ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar externe en interne wettigheid te onderzoeken 
en na te gaan of zij in overeenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding of -afwending berust, maar 
het staat niet aan de rechter de opportuniteit van een dergelijke vordering te beoordelen (1). (1) Zie Cass., 18 
okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot herstel van plaats in de vorige 
staat - Beoordeling door de rechter

- Art. 67, § 1 oud en art. 155, § 2 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

11 mei 2000C.97.0158.N AC nr. ...

De vordering van het Vlaams Gewest tot herstel van de plaats in de vorige staat is ontvankelijk als ze niet strekt 
tot vrijwaring van het algemeen belang van de gemeenschap maar tot herstel van de schade aan de private 
belangen van dat Gewest (1). (1) Zie Cass., 25 april 1996, A.R. P.94.1188.N, nr 129, 7 mei 1996, A.R. 
P.95.0234.N, nr 156 en 22 juni 1999, A.R. P.97.0664.N, nr 382 (in strafzaken).

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Burgerlijke 
zaken - Vordering van het Vlaamse Gewest - Ontvankelijkheid
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- Artt. 65, § 1 en 67, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

4 april 2000P.98.0697.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, volgens welke, in geval 
van uitvoering of instandhouding van bepaalde werken met overtreding van de voorschriften van deze wet, de 
rechtbank benevens de straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen beveelt de plaats in de vorige staat te herstellen, moet zo worden verstaan dat de 
rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van de overtreding te doen 
verdwijnen. Hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats moet hersteld worden in 
een materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond, maar dat het 
herstellen van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig of 
gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er vóór de bouwovertreding op die plaats een andere constructie.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevel om de plaats in de vorige staat te 
herstellen - Vorige staat

16 november 1999P.97.1655.N AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar die inzake stedenbouw het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet 
worden aangemerkt als één der partijen op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan 
worden veroordeeld.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Dwangsom - Gemachtigd ambtenaar

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

De regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de bevoegde administratieve 
overheden in stedenbouw blijft gelden gedurende geheel het verloop van de rechtspleging, tenzij die 
bestuursorganen dit expliciet verzaken of de door hen gekozen vorm van herstel wijzigen; de vorderende 
bestuurlijke overheden zijn er niet toe gehouden in hoger beroep hun vordering te herhalen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevoegde administratieve overheid - Vordering - 
Geldigheidsduur

- Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

19 oktober 1999P.98.0257.N AC nr. ...

Bij veroordeling wegens wederrechtelijk uitgevoerde werken beveelt de strafrechter wettig het herstel van de 
plaats in de vorige staat, ook al is de veroordeelde niet de eigenaar van het onroerend goed waarop het 
misdrijf betrekking heeft.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Onwettig uitgevoerde bouwwerken - Bevel om de 
plaats in de vorige staat te herstellen - Veroordeelde geen eigenaar van het onroerend goed

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

22 juni 1999P.97.0664.N AC nr. ...

De gewesten noch de gemeenten hebben hoedanigheid om als burgerlijke partij voor de strafrechter de in 
artikel  65, § 1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw vermelde herstelmaatregelen te 
vorderen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - Gewesten en gemeenten - 
Burgerlijke partijstelling

- Art. 65, § 1, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

19 mei 1999P.98.1393.F AC nr. ...

Wanneer de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw de strafrechter vraagt het herstel van de plaats in de 
vorige staat te bevelen, behoort de beslissing van de strafrechter waarbij die vordering wordt toegewezen tot 
de strafvordering, ook al is die maatregel van burgerrechtelijke aard en wordt de uitspraak ervan in een 
dergelijk geval door de wet voorgeschreven als verplichte aanvulling van de burgerrechtelijke veroordeling.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Strafzaken - Vordering van de gemachtigde 
ambtenaar - Maatregel bevolen door de strafrechter - Aard van de beslissing

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 67 oud en art. 155 nieuw Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
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4 mei 1999P.95.1323.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat de beklaagden, die door de eerste rechter hoofdelijk veroordeeld 
werden tot het herstel van de plaats in de vorige staat, tot betaling van een dwangsom veroordeelt als niet aan 
de hoofdelijke veroordeling wordt voldaan.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Verschillende personen - Hoofdelijke 
veroordeling - Dwangsom - Afzonderlijke veroordeling - Wettigheid

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

9 februari 1999P.97.1529.N AC nr. ...

De strafrechter stelt souverein het bedrag vast van de te betalen meerwaarde, die het goed door een misdrijf 
tegen de stedenbouwwet heeft verkregen, zonder daarin gebonden te zijn door het door de gemachtigde 
ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen gevorderde bedrag van deze meerwaarde.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Betaling van een meerwaarde - Raming

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

6 oktober 1998P.97.0483.N AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen in gezamenlijk akkoord oordelen 
of betaling van een meerwaarde voor de strafrechter moet worden gevorderd; geen enkel wetsbepaling 
onderwerpt die vordering aan bijzondere vormen; het is voldoende dat de wettelijke bevoegde 
administratieve overheden hun wil duidelijk te kennen hebben gegeven.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevoegde administratieve overheid - Vordering - 
Vorm

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de bevoegde administratieve 
overheden blijft gelden gedurende gans het verloop van de rechtspleging, tenzij die bestuursorganen eraan 
expliciet verzaken of de door hen gekozen vorm van herstel wijzigen; de vorderende bestuurlijke overheden 
zijn er niet toe gehouden in geval van hoger beroep hun vordering te herhalen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevoegde administratieve overheid - Vordering - 
Duur

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Bevoegde administratieve overheid - Vordering in 
eerste aanleg - Geen nieuwe vordering in graad van beroep

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

8 september 1998P.97.0889.N AC nr. ...

De rechter beveelt, bij veroordeling wegens (instandhouding van) wederrechtelijk uitgevoerde werken, het 
herstel van de plaats in de vorige staat, eventueel met dwangsom voor het geval van niet-naleving van het 
bevel, zelfs wanneer de veroordeelde niet de eigenaar is.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Dwangsom - 
Voorwaarde - Eigendom

- Art. 65, § 1, a Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Het herstel van de plaats in de vorige staat is geen straf maar een bijzondere vorm van vergoeding of 
teruggave ertoe strekkende een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is 
ontstaan en waardoor het openbaar belang wordt geschaad.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Aard van de 
vordering

- Art. 65, § 1, a Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

9 juni 1998P.96.0655.N AC nr. ...

De beslissing van de appelrechters dat de dwangsom verschuldigd is per dag vertraging bij de niet-vrijwillige 
uitvoering van het herstel der plaatsen in de vorige staat binnen de termijn van 8 maanden te rekenen vanaf 
de uitspraak, houdt niet in dat de dwangsom wordt verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is 
vastgesteld.
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Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Dwangsom - 
Termijn

- Art. 65, §§ 1 en 2 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

28 april 1998P.96.1030.N AC nr. ...

De wettigheid van een door het bestuur toegepaste procedure - zoals de betaling van een meerwaarde inzake 
stedebouw - hangt niet af van "(ministeriële) instructies" maar wel van de wettelijke bepalingen die op de 
betreffende aangelegenheid toepassing vinden.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Betaling van een meerwaarde - Procedure - 
Ministeriële instructies - Wettigheid

Wat de strafbare bouwovertredingen betreft kan het bestuur slechts schikkingen met de overtreder treffen in 
de gevallen voorzien door de wet.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Betaling van een meerwaarde - Schikking met de 
overtreder - Wettigheid

- Art. 65, § 3, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

4 november 1997P.95.0850.N AC nr. ...

Nu het bevelen van de maatregelen bepaald bij artikel 65, § 1, Stedebouwwet, tot de bevoegdheid van de 
strafrechter behoort, kunnen bedoelde maatregelen niet het voorwerp uitmaken van een minnelijke regeling 
door de bestuurlijke overheid.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Maatregelen bepaald bij artikel 65, § 1, 
Stedenbouwwet - Bestuurlijke overheid - Minnelijke regeling

- Art. 65, §§ 1 en 3 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

25 februari 1997P.96.0125.N AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar die in een geding het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet 
worden aangemerkt als een der partijen op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan 
worden veroordeeld, ook al treedt hij in dat geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Dwangsom - Gemachtigd ambtenaar - Geen 
burgerlijke partij - Geldigheid

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 1, eerste lid Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom

3 december 1996P.95.0287.N AC nr. ...

De vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat die door de gemachtigde ambtenaar of door het 
college van burgemeester en schepenen in het algemeen belang wordt ingesteld, behoort tot de 
strafvordering, hoewel ze een maatregel van civielrechtelijke aard betreft.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen - Aard van de vordering

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat kan, krachtens artikel 65, § 1 van de Stedebouwwet, 
slechts worden uitgeoefend door de gemachtigde ambtenaar of door het college van burgemeester en 
schepenen, doch niet door de gemeente zelf, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
tot vrijwaring van het algemeen belang - Vordering ingesteld door de gemeente - Ontvankelijkheid

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

29 oktober 1996P.96.0336.N AC nr. ...
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De ingevolge artikel 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw door de gemachtigde ambtenaar of door het 
college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, is aan 
geen vormvereiste gebonden: het volstaat dat de wil van de bevoegde overheid blijkt uit de gegevens van de 
zaak.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Bevoegde 
overheid - Vordering - Vorm

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Het door de rechter inzake stedebouw aan de veroordeelde gegeven bevel om de plaats in de vorige staat te 
herstellen, houdt een hoofdveroordeling in als bedoeld in artikel  1385bis Ger.W., waarbij een dwangsom kan 
worden opgelegd.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Bevel door 
de rechter - Hoofdveroordeling als bedoeld in artikel 1385bis Ger.W. - Dwangsom

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 1996P.95.0540.N AC nr. ...

De bestuurlijke overheid is er niet toe gehouden, in geval van verzet of hoger beroep, haar vordering tot 
herstel van de plaats te herhalen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de bestuurlijke overheid - In eerste aanleg - Na verzet of hoger beroep

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige staat te herstellen een 
beslissing volgt die het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van het 
openbaar ministerie de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar - Beslissing die het algemeen belang schaadt - Rechtsmiddelen

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

19 juni 1996P.94.1395.F AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar die, krachtens artikel  65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, voor de 
strafrechter het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet worden aangemerkt als een der partijen 
op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld, in de zin van artikel 
1385bis, Ger.W., ook al treedt hij in dit geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Dwangsom - Vordering - Partij - Gemachtigd 
ambtenaar

7 mei 1996P.94.1243.N AC nr. ...

Aangezien het Vlaamse Gewest inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het 
algemeen belang en niet voor particuliere belangen, is zijn vordering tot uitvoering van aanpassingswerken, bij 
gebrek aan schade aan particuliere belangen van het Vlaamse Gewest, niet ontvankelijk.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van de plaats - Uitvoering van 
aanpassingswerken - Vordering van het Vlaamse Gewest - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

7 mei 1996P.95.0234.N AC nr. ...

De vordering van de gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening om het herstel van de plaats in de 
vorige staat te bevelen en een dwangsom op te leggen vereist geen akkoord van het college van burgemeester 
en schepenen en is niet aan bepaalde vormen onderworpen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Strafzaken - Vordering van de gemachtigde 
ambtenaar - Vormvereiste

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw
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25 april 1996P.94.1188.N AC nr. ...

In zake stedebouw behartigen de gemachtigde ambtenaar en het Vlaamse Gewest onderscheiden belangen, 
de eerste het openbaar belang, het tweede zijn private belangen; zij stellen derhalve eigen en individuele 
vorderingen in, met telkens de mogelijkheid van bevel tot herstel en van eventuele uitvoeringsmachtiging en 
dwangsom.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Gemachtigd ambtenaar - 
Vlaamse Gewest - Onderscheiden belangen

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Wanneer de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen optreden met toepassing 
van artikel  65 Stedebouwwet, handelen zij niet tot herstel van eigen schade doch ter uitoefening van een hen 
door de wet gegeven opdracht; bij afwezigheid van eigen schade kunnen zij zich geen burgerlijke partij stellen.
~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - Gemachtigd ambtenaar - 
College van burgemeester en schepenen - Hoedanigheid om de vordering in te stellen

27 februari 1996P.95.0952.N AC nr. ...

Aangezien de gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het 
algemeen belang en niet voor particuliere belangen en zijn vordering zich integreert in de strafvordering, is zijn 
stelling als burgerlijke partij ten behoeve van voormelde vordering, bij gebrek aan schade aan particuliere 
belangen van de steller, niet ontvankelijk.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

13 februari 1996P.95.0208.N AC nr. ...

Onwettig is de op de gezamenlijke vordering van de gemachtigde ambtenaar en van het college van 
burgemeester en schepenen uitgesproken veroordeling tot het betalen van een geldsom, wanneer die 
beslissing niet beveelt dat de veroordeelde zich op geldige wijze zal kunnen kwijten door de plaats binnen een 
jaar in de vorige staat te herstellen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering van de gemachtigde ambtenaar en van 
het college van burgemeester en schepenen - Veroordeling van de beklaagde tot betaling van een geldsom - Beslissing die 
niet vermeldt dat de veroordeelde zich kan kwijten door het herstel van de plaats in de vorige staat - Wettigheid

- Art. 65, § 1, derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

19 december 1995P.94.0703.N AC nr. ...

De strafrechter kan, ook bij ontstentenis van daartoe strekkende vordering van het openbaar ministerie op 
verzoek van de overheid, het herstel van de plaats in de vorige staat bevelen op vordering van een tijdig 
gestelde burgerlijke partij die door een bewezen verklaard stedebouwmisdrijf schade lijdt; de verjaring van de 
strafvordering staat daaraan niet in de weg.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering van de burgerlijke partij - Ontstentenis 
van vordering van het openbaar ministerie op verzoek van de overheid - Herstel van plaats in de vorige staat - Verjaring van 
de strafvordering

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

7 november 1995P.94.1076.N AC nr. ...

De gemachtigde ambtenaar die inzake stedebouw, het herstel van de plaats in de vorige staat vordert op 
grond van de bevoegdheid die hem door de wet is toegekend in het algemeen belang, moet beschouwd 
worden als één der partijen bedoeld in artikel  1385bis Ger.W. op wiens vordering de rechter een dwangsom 
kan opleggen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Ontvankelijkheid - Dwangsom - Herstel van plaats 
in de vorige staat - Vordering van de gemachtigde ambtenaar

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw
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- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

Het door de rechter inzake stedebouw aan de veroordeelde gegeven bevel om de plaats in de vorige staat te 
herstellen houdt een hoofdveroordeling in als bedoeld in artikel  1385bis Ger.W., waarbij een dwangsom kan 
worden opgelegd.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Dwangsom - Bevel door de rechter - 
Hoofdveroordeling als bedoeld in artikel 1385bis Ger.W. - Herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

- Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek

Niet tegenstrijdig is de beslissing om, eensdeels, de burgerlijke partijstelling van het Vlaamse Gewest inzake 
stedebouw, bij afwezigheid van eigen schade, als niet ontvankelijk af te wijzen en, anderdeels, de vordering 
van de gemachtigde ambtenaar strekkende tot het betalen van een dwangsom bij niet tijdige uitvoering van de 
bevolen herstelmaatregel, ontvankelijk en gegrond te verklaren.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Tegenstrijdigheid - Burgerlijke partijstelling - 
Vlaams Gewest - Afwijzing als niet ontvankelijk - Niet uitvoering van het bevolen herstel - Toekenning van een dwangsom 
aan de gemachtigde ambtenaar - Herstel van plaats in de vorige staat

18 oktober 1995P.95.0414.F AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht om, bij misdrijven inzake stedebouw, de vordering 
van het college van burgemeester en schepenen tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar wettigheid 
te toetsen en te onderzoeken of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het staat niet 
aan de rechter de opportuniteit van die vordering te beoordelen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beoordeling door de rechter - Vordering tot 
herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

16 mei 1995P.94.0802.N AC nr. ...

Inzake stedebouw behoort het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de gemachtigde 
ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het 
niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Toetsing van de wettigheid - Bevoegdheid van de 
rechterlijke macht - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering van de gemachtigde ambtenaar

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 65, § 1, a Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

16 mei 1995P.94.0822.N AC nr. ...

De bestuurlijke overheid is er niet toe gehouden, in geval van verzet of van hoger beroep, haar vordering tot 
herstel van de plaats te herhalen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Vordering van de bestuurlijke overheid - In eerste 
aanleg - Na verzet of hoger beroep - Herstel van plaats in de vorige staat

- Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

31 januari 1995P.93.1138.N AC nr. ...

De termijn bepaald door het gerecht voor de herstelmaatregelen inzake stedebouw gaat in op het ogenblik dat 
het vonnis of arrest in kracht van gewijsde gaat.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang

- Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

26 oktober 1994P.94.0696.F AC nr. ...

Wanneer, inzake stedebouw, het O.M. geen hoger beroep ingesteld heeft tegen het vonnis dat het herstel van 
de plaats in de vorige staat heeft bevolen bij wijze van herstel in natura van de voor de burgerlijke partijen 
geleden schade, kan de appelrechter, op het enkele hoger beroep van de beklaagde, na de burgerlijke 
partijstellingen niet-ontvankelijk te hebben verklaard, niet wettig het herstel van de plaats in de vorige staat 
bevelen ter aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beroepen vonnis - Herstel in natura - Beslissing op 
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het hoger beroep - Burgerlijke-partijstellingen niet ontvankelijk - Aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling - 
Wettigheid - Herstel van plaats in de vorige staat - Herstel van plaats in de vorige staat - Hoger beroep van de beklaagde 
alleen

- Art. 67 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

7 september 1994P.94.0207.F AC nr. ...

Wanneer de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de vorige staat vordert om de gevolgen van 
een overtreding van de wetten inzake stedebouw en ruimtelijke ordening te doen verdwijnen, moet de 
rechter, behoudens regularisatie, in de regel die maatregel bevelen, als geen andere wettelijk bepaalde wijze 
van herstel door de bevoegde bestuurlijke overheid regelmatig aan de rechter wordt voorgesteld.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering 
van de gemachtigde ambtenaar - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

- Art. 67, § 1 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

15 juni 1994P.94.0234.F AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de gemachtigde ambtenaar op 
haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen.~

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Artikel 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat - Hoven en rechtbanken - 
Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

ONTEIGENING

6 februari 2004C.02.0578.F AC nr. 66

Ingevolge artikel 34, tweede lid, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium van 14 mei 1984 is de waarde die in aanmerking moet worden genomen voor de raming van de 
schadevergoeding de waarde van dat goed na het verstrijken van de eenjarige termijn, bedoeld in artikel 32, 
vijfde lid, van dat wetboek.

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Aankoop onroerende goederen en onteigeningen - Geen 
totstandkoming binnen de wettelijke termijn - Vergoeding - Raming

Artikel 32, vijfde lid, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium van 14 
mei 1984 verwijst niet naar de bij artikel 34, derde lid, van dat wetboek vastgestelde voorwaarden voor het 
recht op schadevergoeding, die geen verband houden met het geval van een niet-uitgevoerd onteigeningsplan 
in de zin van artikel 32 van dat wetboek; artikel 32, vijfde lid, verwijst slechts naar artikel 34 in zoverre die 
bepaling de perken van de schadevergoeding vastlegt.

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Aankoop onroerende goederen en onteigeningen - Geen 
totstandkoming binnen de wettelijke termijn - Vergoeding

27 juni 2003C.01.0023.N AC nr. 383

Het verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening van het goed als 
bedoeld in artikel 37, zesde lid, 1, van de Stedenbouwwet, doet zich slechts voor wanneer de onteigenende 
instantie in het bezit is van een door de Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking heeft 
op het geheel of op een deel van het op het plan van aanleg afgebeelde grondgebied; in dergelijk geval kan de 
eigenaar na tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aanleg, de bevoegde instantie 
verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien.

Onteigening - Verbod te bouwen of te verkavelen - Vereisten - Goedgekeurd onteigeningsplan - Gevolgen - Tijdstip waarop 
de eigenaar kan verzoeken van de onteigening af te zien

- Artt. 25, eerste lid, 26, 35, 1e lid, en 37, 1e en 6e l., 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

27 juni 2002C.99.0478.N AC nr. 389
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Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de Stedenbouwwet 
blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Onteigening - Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg - Verzoek van de 
onteigening af te zien - Tijdige uitspraak van de overheid - Vordering tot schadevergoeding - Verplichting van de overheid

- Art. 35 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

10 mei 2001C.99.0355.F AC nr. ...

Uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de ligging van de weg, de aanleg ervan en de noodzakelijke 
onteigeningen, kan niet worden afgeleid dat het doortrekken van die weg door een onroerend goed geen doel 
van algemeen belang nastreeft en niet zou passen binnen de perken van het billijke evenwicht dat wordt 
nagestreefd door de gelijkheid voor de openbare lasten en de verhouding tussen het algemeen belang en de 
aangewende middelen.

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Gewestplan - Ontwerp van expresweg - Onzekere ligging en 
totstandkoming - Algemeen belang en openbaar nut

- Art. 1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Gewestplan - Ontwerp van expresweg - Onzekere ligging en 
totstandkoming - Verbreking van gelijkheid t.a.v. de openbare lasten - Evenredigheid tussen algemeen belang en 
aangewende middelen

- Art. 1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol

De aangetekende brief waarbij een eigenaar de bevoegde overheid kan verzoeken van de onteigening van zijn 
goed af te zien wanneer de percelen niet zijn aangekocht of de onteigeningsprocedure niet is begonnen 
binnen de termijn van tien jaar te rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, zodat hij 
aanspraak kan maken op de wettelijke vergoeding ingeval de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken 
binnen een jaar, te rekenen van de datum van verzending van de aangetekende brief, kan dat gevolg niet 
hebben wanneer hij aan de bevoegde overheid is gestuurd voordat de vastgestelde termijn voor de 
onteigeningen of de aankopen was verstreken.

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Aankoop van percelen en onteigeningen - Geen totstandkoming 
binnen de wettelijke termijn - Vergoeding - Voorwaarden - Voortijdige aangetekende brief

- Artt. 35 en 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De opmaak van een gewestplan waarin een verbindingsweg wordt aangegeven en de omstandigheden dat de 
grond waarop die weg zal liggen niet wordt onteigend en de geplande weg niet wordt aangelegd, aangezien de 
openbare overheid geenszins verplicht is de voorschriften van een gewestplan binnen een bepaalde termijn uit 
te voeren leveren op zich geen fout van die openbare overheid op.

Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Gewestplan - Ontwerp van expresweg - Onzekere ligging en 
totstandkoming - Onbeschikbaarheid van het onroerend goed - Schade - Fout

- Art. 25 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG

27 juni 2003C.01.0023.N AC nr. 383

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 27 juni 2003, AR nr C.01.0023.N, AC, 2003, nr ...

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Een in uitzicht gestelde onteigening van het goed - Geen 
vergoeding verschuldigd - Aan een grond in private eigendom gegeven bestemming van parkgebied

De bestemming parkgebied die door een plan van aanleg aan een grond in private eigendom wordt gegeven, 
moet niet noodzakelijk tot onteigening leiden, inzonderheid wanneer het parkgebied niet toegankelijk wordt 
gemaakt voor het publiek zodat het op grond van die bestemming ingeroepen verbod te bouwen of te 
verkavelen niet het gevolg is van een in uitzicht gestelde onteigening in de zin van artikel 37, zesde lid, 1, van 
de Stedenbouwwet.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Een in uitzicht gestelde onteigening van het goed - Geen 
vergoeding verschuldigd - Aan een grond in private eigendom gegeven bestemming van parkgebied

- Artt. 1, § 1, tweede lid, 2 en 14.4.4 KB 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen

- Art. 37, zesde lid, 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw
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11 april 2003C.00.0633.N AC nr. 248

De enkele omstandigheid dat een B.P.A. in herziening wordt gesteld ontneemt het zijn bindende en 
verordenende kracht niet.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Bijzonder plan van aanleg - Herziening - Bindende kracht - Verordenende kracht

- Artt. 2, § 1, tweede en derde lid en 44, vierde lid Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 
okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998

3 januari 2003C.01.0349.N AC nr. 7

Wanneer een goed wordt verworven in een nalatenschap vooraleer enig recht op planschadevergoeding is 
ontstaan, moet de beginwaarde van dat goed, op basis waarvan de waardevermindering die voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt wordt geraamd, bepaald worden op het ogenblik van het overlijden, op 
grond van het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de successierechten.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Plan van aanleg - Planschade - Schadevergoeding - Berekening - Geërfd goed - In 
aanmerking te nemen beginwaarde

- Art. 35 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 
1998

13 december 2002C.00.0261.N AC nr. 672

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 13 dec. 2002, AR C.00.0261.N, AC, 2002, nr ...

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Uitvoering - Onteigening - Recht op schadevergoeding - Ontstaan - Tijdstip

Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid zich niet tijdig over de 
voorgenomen onteigening, vereist voor de uitvoering van de voorschriften van een plan van aanleg, heeft 
uitgesproken, ontstaat het recht op schadevergoeding slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld 
die de minderwaarde ten gevolge van dat plan tot uiting brengt (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de 
verwijzingen aldaar.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Uitvoering - Onteigening - Recht op schadevergoeding - Ontstaan - Tijdstip

- Artt. 35, eerste en laatste lid, en 37, eerste en derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

19 september 2002C.01.0058.F AC nr. 461

De vergoeding die is bepaald in artikel 37 Wet ruimtelijke Ordening en Stedenbouw is alleen verschuldigd 
wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een 
einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dat plan; die bepaling beoogt de streek-, gewest- en gemeenteplannen vermeld in artikel 
2, § 1, van die wet en niet de ontwerpen van streek- en gewestplannen die door de minister zijn vastgesteld, 
als bedoeld in § 2 van dat artikel, die enkel een voorlopig karakter hebben (1). (1) Zie Cass., 9 nov. 1990, A.R. 
9088, nr. 134.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Ontwerp van gewestplan - Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op 
schadevergoeding

4 januari 2002C.00.0277.F AC nr. 8

De vergoeding die met toepassing van artikel 34, vijfde lid, W.W.R.O.S.P wordt berekend en aan de eigenaar 
van het goed toekomt, moet met twintig pct. worden verminderd; die vermindering mag niet berekend 
worden op de geactualiseerde aankoopwaarde van het goed (1). (1) Steunend op de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw (artikel 37, tweede lid) waarin staat te lezen: "om een te grote toevloed van eisen te voorkomen 
voor verhoudingsgewijze geringe schadegevallen zal er geen vergoeding worden uitgekeerd beneden 20 t.h. 
van de totale waarde" (Gedr. St., Senaat, Zitting 1959-1960, 275, p. 57) had het O.M. anders geconcludeerd 
(zie ook RIGUELLE, J.M., "Des expropriations et des indemnités" in Commentaires systematiques du nouveau 
CWATUP, 3 dec. 1997, artikel 34, p. 115 en 118).

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Plan van aanleg - Wijziging van de bestemming - Vergoeding - Berekening

- Art. 34, vijfde lid Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

10 mei 2001C.99.0355.F AC nr. ...

P. 2352/30476-9-2016



Het bouwverbod kan behoren tot de beperkingen van het eigendomsrecht, die vervat kunnen zijn in een 
gewestplan dat geheel of ten dele de zaken bevat die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen (1). 
(1) Cass., 4 jan 2001, A.R. C.99.0027.F, nr. ---. Het Hof heeft de stelling van het tweede middel afgewezen, die 
aansluit bij die van J. de Suray, Servitudes d'urbanisme, Brussel, Bruylant, 1995, nrs. 31 tot 33, p. 41 tot 43 en 
steunt daarbij met name op de arresten van de R.v.St. van 15 feb. 1963 (nr. 9883, Keuleneer, Arr.R.v.St., 1963, 
150) en 5 feb. 1982 (nr. 21970, Sobifac, Arr.R.v.St., 1982, 233), op de vaste rechtsleer (M.-A FLAMME, Droit 
administratif, dl. II, Brussel, Bruylant, 1989, nr. 385, en de noten 3 en 5, p. 942 en J. Hoeffler en Alü, 
L'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Namen, 1972, p. 47 tot 49) en op - het gezond verstand.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Gewestplan. Algemeen gemeentelijk plan - Beperkingen op het eigendomsrecht - 
Bouwverbod

- Artt. 12 en 15 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

5 januari 2001C.98.0118.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass. 5 jan. 2001, A.R. C.98.0118.N, AC, 2001, nr ...

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Wijziging van de bestemming - Herstel van de oorspronkelijke bestemming - 
Eigendomsoverdracht van het goed - Recht op schadevergoeding - Plan van aanleg

Krachtens artikel 37, zevende lid, van de Stedenbouwwet kan aan de verplichting tot planschadevergoeding, 
waarin het eerste lid van dat artikel voorziet, worden voldaan door een met redenen omkleed koninklijk 
besluit tot herziening van het betrokken aanlegplan met het doel aan het goed opnieuw de bestemming te 
geven welke het had de dag voor de inwerkingtreding van het plan. De overheid beschikt over de aldus 
geboden mogelijkheid tot herstel van de oorspronkelijke bestemming, ongeacht of het goed, voorwerp van de 
planschadevergoeding, inmiddels al of niet van eigenaar is veranderd (1). (1) Cass., 9 nov. 1990, AR 9088, AC, 
1990-91, nr 134; Cass., 13 juni 1986, AR 4922, AC, 1985-86, nr 643; Cass., 1 juni 1972, AC, 1972, blz. 925.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Wijziging van de bestemming - Herstel van de oorspronkelijke bestemming - 
Eigendomsoverdracht van het goed - Recht op schadevergoeding - Plan van aanleg

- Art. 37, eerste, derde en zevende lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw

4 januari 2001C.99.0027.F AC nr. ...

Het bouwverbod kan behoren tot de beperkingen op het eigendomsrecht, die vervat kunnen zijn in het 
gewestplan dat geheel of ten dele de zaken bevat die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Gewestplan - Gemeentelijk algemeen plan - Beperkingen op het eigendomsrecht - 
Bouwverbod

- Artt. 12 en 15 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

21 september 2000C.96.0429.N AC nr. ...

De minderwaarde ontstaan door de uitwerking van een plan van aanleg geeft recht op schadevergoeding; dat 
recht ontstaat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij de weigering van een bouw- of 
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest. Wanneer 
erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde goederen hebben die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, 
ontstaat de minderwaarde op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op 
schadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot 
uiting brengt. Wanneer een mede-eigenaar van een onroerend goed door de vereffening en verdeling van de 
nalatenschap die goed in zijn kavel krijgt, maakt dit geen overdracht van het goed uit. (Artt. 37, derde lid en 
38, tweede lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (1) .(1) Cass. 16 april 1999, A.R. nr C.97.0134.N, nr 
215.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Recht op vergoeding - Ontstaan van het recht - 
Onverdeeldheid - Vereffening en verdeling

- Artt. 37, derde lid en 38, tweede lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw

Uit de regel dat de erfgenamen van rechtswege in het bezit treden van de goederen, de rechten en de 
rechtsvorderingen van de overledene, onder de verplichting om alle lasten van de nalatenschap te voldoen, 
volgt dat de erfgenaam voor planschade een beroep kan doen op de toestand van het goed vóór het 
openvallen van de nalatenschap en belang kan hebben om daarop een beroep te doen, indien het gewijzigde 
stedebouwkundig plan voor hem een nadelige toestand schept.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Erfopvolging - Verkrijgen bij erfenis - Rechten - 
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Verplichtingen - Instellen van rechtsvordering - Belang

- Art. 724 Burgerlijk Wetboek

- Art. 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

8 juni 2000C.98.0345.N AC nr. ...

Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw beperkt de termijn voor de overheid om tot onteigening ten 
algemenen nutte over te gaan ter verwezenlijking van een plan van aanleg niet tot tien jaar vanaf de 
inwerkingtreding van dat plan (1). (1) Wat het vlaams Gewest betreft geldt thans artikel 33 Decr. Vl. 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg - 
Onteigening ten algemenen nutte - Inwerkingtreding van het plan van aanleg - Termijn waarbinnen de 
onteigeningsprocedure moet zijn begonnen

- Art. 35 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

24 maart 2000C.97.0292.N AC nr. ...

Wanneer de onteigenende overheid binnen het jaar antwoordt dat zij afziet van de onteigening kan de 
eigenaar geen recht op vergoeding laten gelden maar zal hij aangewezen zijn op de gemeenrechtelijke 
vergoeding indien daartoe grond bestaat

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Ruimtelijke ordening - Onteigening en vergoeding - Planschadevergoeding - 
Afstand van de onteigening - Termijn

- Artt. 35 en 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

17 maart 2000C.98.0406.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 maart 2000, A.R. nr. C.98.0406.N, AC, 2000, nr. ...

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschade - Vordering tot planschadevergoeding - Vervaltermijn

De vorderingen tot betaling van planschadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop het recht op 
schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel 37, 3de lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; 
wanneer geen daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt vervalt het recht op vergoeding tien 
jaar na de inwerkingtreding van het plan.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschade - Vordering tot planschadevergoeding - Vervaltermijn

- Art. 38 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

16 april 1999C.97.0134.N AC nr. ...

De minderwaarde ontstaan door de uitwerking van een plan van aanleg geeft recht op schadevergoeding; dat 
recht ontstaat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij de weigering van een bouw- of 
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest.~ Wanneer 
erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde goederen hebben die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, 
ontstaat de minderwaarde op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op 
schadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot 
uiting brengt.~ Wanneer een mede-eigenaar van een onroerend goed door de vereffening en verdeling van de 
nalatenschap die goed in zijn kavel krijgt, maakt dit geen overdracht van het goed uit.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Recht op vergoeding - Ontstaan van het recht - 
Onverdeeldheid - Vereffening en verdeling

- Art. 883 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 37 en 38 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

30 januari 1998C.96.0373.F AC nr. ...

Wanneer een pand waarop een plan van aanleg van toepassing is, niet binnen de wettelijke termijn is 
onteigend, verschilt de "dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding (in het Frans: droit à 
l'indemnité)", waarop de waarde die het pand had op het ogenblik van de verwerving moet worden 
geactualiseerd, niet van het "ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding (in het Frans: droit 
à l'indemnisation)", waarop het pand moet worden geraamd om de door het plan van aanleg eventueel 
veroorzaakte waardevermindering te bepalen.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Geen onteigening - Aan de eigenaar verschuldigde schadevergoeding - Raming

- Artt. 35 en 37, tweede lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
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stedenbouw

11 september 1997C.94.0182.N AC nr. ...

Een op artikel 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, zoals gewijzigd bij artt. 177 en 178 Wet 22 dec. 
1977, gegronde vordering tot schadevergoeding kan niet worden toegelaten, zolang de afgifte van een bouw-
of verkavelingsvergunning niet is geweigerd aan de belanghebbende of deze geen negatief stedebouwkundig 
attest heeft verkregen.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Bouw- of verkavelingsverbod - Schadevergoeding - Recht op schadevergoeding - 
Toelaatbaarheid van de vordering - Vereiste

- zoals gewijzigd bij art. 177b Wet 22 dec. 1977

- Art. 37, derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

11 september 1997C.94.0183.N AC nr. ...

Zo een op artikel 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw sinds de wijziging bij artt. 177 en 178 Wet 22 
dec. 1977 gegronde vordering tot schadevergoeding niet kan worden toegelaten, zolang de afgifte van een 
bouw- of verkavelingsvergunning niet is geweigerd aan de belanghebbende of deze geen negatief 
stedebouwkundig attest heeft verkregen, volgt uit die regeling niet dat vroeger regelmatig ingeleide 
vorderingen niet ontvankelijk worden doordat de voorwaarden voor het verkrijgen van schadevergoeding 
werden gewijzigd.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Bouw- of verkavelingsverbod - Schadevergoeding - Recht op schadevergoeding - 
Toelaatbaarheid van de vordering - Vereiste

- Art. 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

14 december 1995C.93.0247.N AC nr. ...

Een door de gemeente afgegeven stedebouwkundig attest dat, in strijd met de bestemming gegeven door het 
plan van aanleg, vermeldt dat een perceel bouwgrond is, verleent aan de eigenaar niet het recht op een 
bouwvergunning; door in die omstandigheden een bouwvergunning te weigeren, handelt de overheid niet 
onrechtmatig.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Stedenbouwkundig attest - Gewestplan - Strijdigheid

- Artt. 2 en 63, § 1, 5° Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

13 april 1995C.93.0408.F AC nr. ...

Het recht dat de gemeenteraad aan de artt. 2, §1, derde lid, en 40ter van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw ontleent om geheel of ten dele de bepalingen die niet meer overeenstemmen met die 
van een gewestplan op te heffen, sluit niet uit dat de bepalingen van een bijzonder plan van aanleg die niet 
meer overeenstemmen met die van een later gewestplan, als ze al niet uitdrukkelijk werd opgeheven, toch 
impliciet kunnen zijn opgeheven zodra dat later gewestplan van kracht wordt.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Later gewestplan - Waals Wetboek - Plannen van aanleg - Hiërarchie - Bijzonder 
plan van aanleg - Niet overeenstemmende bepalingen

24 februari 1995C.93.0098.N AC nr. ...

Voor de toepassing van artikel  37, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw houdt de vereiste nabijheid van 
andere woningen niet noodzakelijk in dat die woningen aan dezelfde kant van de weg gelegen moeten zijn.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschade - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is - Bouwgrond - 
Nabijheid van andere woningen

- Art. 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

18 november 1994C.92.8352.N AC nr. ...

Dat het litigieuze perceel niet de normale bestemming van bouwgrond heeft, kan de rechter wettig afleiden uit 
de omstandigheden dat aan de zijde van de weg waar het perceel gelegen is nagenoeg geen gebouwen in de 
nabijheid ervan gelegen zijn, dat het perceel geen deel uitmaakt van een residentiële woonwijk en niet aansluit 
bij of gelegen is in een woonkern, maar deel uitmaakt van een aan dezelfde kant van de weg gelegen open 
gebied.~

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Planschade - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is - Bouwgrond
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- Art. 37 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

SANCTIES

23 november 2004P.04.1032.N AC nr. 564

Het oordeel van het Grondwettelijk Hof, dat bij arrest nr 136/2004 van 22 juli 2004, in antwoord op een 
prejudiciële vraag, voor recht zegt dat het artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij 
decreet van 4 juni 2003, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt, is niet onverenigbaar met de 
wil van de decreetgever, zoals bepaald in voormeld artikel 146, derde lid, om, behoudens de gevallen bepaald 
in dit artikel, de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 
7°, niet verder te doen gelden; voormelde wetsbepaling behoudt, mede in acht genomen de door het 
Grondwettelijk Hof vastgestelde schendingen, in zoverre haar rechtskracht (1) (2). (1) Grondwettelijk Hof, nr 
136/2004, 22 juli 2004 (B.S. 19 okt. 2004 - eerste uitgave). (2) Het artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 
1999 werd ingevoegd door artikel 7 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 juni 2003, houdende 
wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het 
handhavingsbeleid betreft, dat in werking trad op 22 aug. 2003 (B.S., 22 aug. 2003).

Sancties - Instandhouding van inbreuken - Artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 
juni 2003 - Wil van de decreetgever om de strafsanctie niet verder te doen gelden - Arrest waarbij het Grondwettelijk Hof 
oordeelt dat deze bepaling de Grondwet schendt - Verenigbaarheid van het oordeel van het Grondwettelijk Hof met de wil 
van de decreetgever

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

Artikel 146, derde lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, krachtens hetwelk de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, 
bedoeld in artikel 146, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, niet geldt voor zover, onder meer, de handelingen, 
werken, wijzigingen of het strijdige gebruik geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken 
voor de omwonenden, maakt het voor een beklaagde mogelijk de feiten en nalatigheden te kennen die zijn 
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengt (1). (1) Art. 146, derde lid, Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999, zoals 
gewijzigd door artikel 7 Decr.Vl.Parl. 4 juni 2003 (B.S. 22 augustus 2003).

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Niet gelden van strafsanctie - Onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving

- Art. 146, derde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

25 mei 2004P.04.0238.N AC nr. 283

De strafrechter zal de mildere bepaling van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals aangevuld 
bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 retroactief toepassen ingevolge artikel 2, tweede lid, Sw., indien de 
in het decreet vervatte voorwaarden van straffeloosheid aanwezig zijn (1). (1) Zie M. Boes, Verjaring van 
stedenbouwmisdrijven R.W., 2003-2004, 601 (619); G. Debersaques, Stedenbouwmisdrijven: instandhouding 
en herstel - Fundamentele wijzigingen door het decreet van 4 juni 2003, T.R.O.S., 2003, 208 (nr 44).

Sancties - Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken - Mildere strafwet - Retroactieve toepassing

17 februari 2004P.03.0328.N AC nr. 85

Afgezien van de vraag of artikel 159, Grondwet toepasselijk is op de transactie bedoeld in artikel 158, 
Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, is de wettigheid ervan aan het toezicht van de rechter onderworpen; 
daaraan doet de omstandigheid dat de bouwovertreder door betaling van de voorgestelde som de transactie 
aanvaardt, niets af.

Sancties - Vergelijk - Toezicht van de rechter

- Art. 158 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening

Artikel 158, § 1, Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, laat de transactie niet toe voor werken, handelingen en 
wijzigingen die, op zich genomen, daarvoor in aanmerking komen, maar één geheel vormen met andere 
werken waarvoor de wet geen transactie toelaat.

Sancties - Vergelijk - Omvang - Werken die één geheel vormen met andere werken waarvoor de wet geen transactie toelaat

- Art. 158 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening
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13 mei 2003P.02.1621.N AC nr. 291

Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf zodat de verjaring van 
de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde 
werken geen einde wordt gesteld door een herstel in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van 
een regelmatige vergunning (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1994, AR P.94.0281.F, nr 295.

Sancties - Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken - Voortdurend misdrijf - Verjaring - Termijn - Aanvang

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

4 februari 2003P.01.1462.N AC nr. 80

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de wederrechtelijk 
uitgevoerde werken een einde te maken; alleen diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft, kan 
schuld aan dit verzuim hebben (1). (1) Zie Cass., 14 nov. 1990, AR nr 8421, (AC, 1990-1991, nr 148).

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Dader van het misdrijf

- Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Het opzet om deel te nemen aan de strafbare instandhouding vloeit niet noodzakelijk voort uit het opzet om 
de illegale werken uit te voeren.

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Deelneming aan het misdrijf - Opzet

- Art. 66 Strafwetboek

- Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

11 december 2001P.00.0627.N AC nr. ...

De relevantie voor de strafrechter van de, krachtens artikel 159 Grondwet, opgeworpen wettigheidsexceptie 
wegens het onwettig karakter van de overheidsbeslissing tot weigering van de regularisatievergunning wordt 
bepaald door de vraag of de tegen de beklaagde gerichte strafvordering, ingesteld wegens overtreding van de 
artikelen 42 en 43 Stedenbouwdecreet, op een administratieve beslissing berust waarvan de wettigheid moet 
worden nagegaan; dit is niet het geval wanneer de strafvervolging niet stoelt op de weigering van de overheid 
om een vergunning af te leveren, maar op de overtrading van het wettelijk verbod zelf (1) (2). (1) Zie Cass., 7 
nov. 1995, AR P.94.1076.N, nr. 479; 12 mei 1998, AR P.96.1457.N, nr. 244; 2 juni 1998, AR P.96.1587.N, nr. 
283. (2) De artikelen 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet werden inmiddels opgeheven bij artikel 171, eerste lid, 
Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Voor het 
Waalse Gewest, zie de artt. 84, § 1, en 154 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Wettigheidsexceptie wegens onwettige overheidsbeslissing - Relevantie

- Art. 159 Grondwet 1994

- Artt. 42, 43 en 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

De verjaring van de strafvordering ingesteld wegens overtreding van de artikelen 42 en 43 Stedenbouwdecreet 
wordt niet geschorst door een voor de Raad van State hangende annulatieprocedure gericht tegen de 
weigering tot het verlenen van een regularisatievergunning (1) (2). (1) Cass., 4 okt. 1994, AR P.93.0723.N, nr. 
416. (2) De artikelen 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet werden inmiddels opgeheven bij artikel 171, eerste lid, 
Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Voor het 
Waalse Gewest, zie de artt. 84, § 1, en 154 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Annulatieprocedure bij de Raad van State - Verjaring van de 
strafvordering - Schorsing

- Artt. 42, 43 en 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996
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Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken 
bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning; de 
rechter moet met deze ondertussen verleende vergunning rekening houden (1) (2). (1) Cass., 7 nov. 1995, AR 
P.94.1076.N, nr. 479. (2) De artikelen 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet werden inmiddels opgeheven bij artikel 
171, eerste lid, Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 
Voor het Waalse Gewest, zie de artt. 84, § 1, en 154 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Regularisatie

- Artt. 42, 43 en 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Duur

- Artt. 42, 43 en 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

4 september 2001P.99.1656.N AC nr. ...

Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als voorwaarde tot het treffen van 
een vergelijk waardoor de strafvordering wegens bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het 
College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze 
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafvordering niet vervallen, ongeacht, in voorkomend 
geval, de instemming van de beklaagde met de gedane voorstellen en de eventuele betaling van de 
voorgestelde transactiesom (1) (2). (1) Zie Cass., 28 april 1998, AR P.96.1030.N, nr. 216. (2) De strafbepalingen 
(artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke 
ordening werden opgeheven bij artikel 171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel 204) en 
zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.

Sancties - Verval van de strafvordering - Vergelijk - Overleg met College van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd 
ambtenaar - Wilsovereenstemming

- Art. 68, § 3 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

Sancties - Verval van de strafvordering - Vergelijk - Overleg met College van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd 
ambtenaar - Ontstentenis van wilsovereenstemming - Instemming van de beklaagde - Betaling door beklaagde

- Art. 68, § 3 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

27 maart 2001P.99.0551.N AC nr. ...

De rechter moet bij het beoordelen van het misdrijf van het onwettig instandhouden van de zonder 
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken, rekening houden met 
ondertussen verleende vergunningen; hierbij dient hij de wettigheid van de overheidsbeslissing om de 
regularisatie te weigeren niet na te gaan, nu een eventuele onwettigheid van voormelde beslissing niet tot 
gevolg heeft dat de uitgevoerde werken als vergund worden aangezien (1) (artikel 64 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw) (2). (1) Cass. 7 november 1995, A.R. P.94.1076.N, nr. 479. (2) Het decreet Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is op 18 juni 1999 (deels) en 1 mei 
2000 in werking getreden.

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Regularisatie - Weigeringsbesluit - Wettigheid - Belang

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

De strafvordering wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw wordt niet 
opgeschort door de omstandigheid dat bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de weigering 
tot verlening van een regularisatievergunning aanhangig is (1). (1) Cass.4 oktober 1994, A.R. P.93.0723.N., nr. 
416.

Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Beroep bij de Raad van State - Strafvordering - Schorsing

Het strafgeding wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw wordt niet opschort 
door de aanvraag van de beklaagde tot regularisatie (1). (1) Cass. 19 september 1978 (AC 1978-79, 67).

Sancties - Aanvraag tot regularisatie - Opschorting van strafgeding

3 mei 2000P.00.0467.F AC nr. ...

P. 2358/30476-9-2016



Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een steengroeve geen 
misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat hij een bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij 
krachtens een decreet van het Waalse Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde 
administratieve regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grond op van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering, maar betwist een bestanddeel van het misdrijf, m.n. het wettelijk 
verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een beoordeling ten gronde van het bestaan van voldoende 
bezwaren vereist, kan voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het 
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen (1). (1) Zie Cass. 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. ..., met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger.

Sancties - Misdrijf - Bestanddeel - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Strafvordering - Grond van 
niet-ontvankelijkheid

- Artt. 130 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

16 november 1999P.97.1655.N AC nr. ...

De appèlrechters moeten niet, bij ontstentenis van conclusie, vermelden op welke feitelijke gegevens zij hun 
oordeel over het bewezen zijn van de aan beklaagde ter kennis gebrachte aanvulling van de telastlegging met 
de verzwarende omstandigheid bepaald door artikel 66, derde lid, van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten laste gelegde verzwarende omstandigheid in de bewoordingen van 
de wet bewezen te verklaren, is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

Sancties - Telastlegging met verzwarende omstandigheid - Geen conclusie - Bewezen verklaring in bewoordingen van wet

14 februari 1997C.95.0382.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de door de wet vereiste kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling en de 
bekrachtigingsbeslissing van het door de bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel niet op de door de wet 
voorgeschreven wijze geschiedt heeft niet tot gevolg dat de geldigheid van het stakingsbevel zelf of van het 
bekrachtigingsbesluit wordt aangetast.~

Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving - Onregelmatig

- Art. 68, eerste, tweede en derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat de kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling en de 
bekrachtigingsbeslissing van het door de bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel onverwijld moet 
geschieden; een late kennisgeving tast de geldigheid van het stakingsbevel zelf niet aan.~

Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving - Termijn

- Art. 68, eerste, tweede en derde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw

Wettig is de beslissing van de rechter tot handhaving van een stakingsbevel op de voldoende beoordeelde 
gronden dat - hoewel de bouwwerken bijna voltooid waren - ze vergunningsplichtig waren en er zonder 
vergunning werd gebouwd.~

Sancties - Stakingsbevel - Noodzaak - Opportuniteit - Kort geding - Beoordeling door de rechter

- Art. 587, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 68, vierde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw

10 september 1996P.95.0429.N AC nr. ...

Nu de kennisgeving van de bekrachtigingsbeslissing aan de opdrachtgever van het werk niet is voorgeschreven 
op straffe van nietigheid van de bekrachtigingsbeslissing of van het verval van het bevel tot staking, is naar 
recht verantwoord de veroordeling van de eigenaar-opdrachtgever wegens het voortzetten van het werk in 
strijd met een bevel tot staking waarvan hij regelmatig kennis kreeg en dat tijdig is bekrachtigd door de 
burgemeester, ook indien de bekrachtigingsbeslissing hem niet ter kennis is gebracht.

Sancties - Bevel tot staking - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving - Afwezigheid van kennisgeving - Gevolg

- Art. 68 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

25 juni 1996P.95.0756.N AC nr. ...
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De appelrechters die de verhoging van de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op 
de feitelijke omstandigheid dat de beklaagde op datum van de bestreden beslissing "nog steeds geen einde 
heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van het door hen bewezen verklaard 
bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen, verwijten, voor de bepaling 
van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig verzuim, wat zij slechts vermogen te doen vanaf zijn 
definitieve veroordeling wegens de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de 
beklaagde onschuldig wordt geacht tot hij bij een beslissing die kracht van gewijsde heeft is veroordeeld.~

Sancties - Straf - Geldboete - Voortduren van een wederrechtelijke toestand - Schuldig verzuim - Onwettige straf

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

7 november 1995P.94.1076.N AC nr. ...

De rechter moet bij het beoordelen van het misdrijf van het onwettig instandhouden van de zonder 
voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken, rekening houden met ondertussen verleende 
vergunningen; hierbij dient hij de wettigheid van de overheidsbeslissing om de regularisatie te weigeren niet 
na te gaan, nu een eventuele onwettigheid van voormelde beslissing niet tot gevolg heeft dat de uitgevoerde 
werken als vergund worden aangezien.~

Sancties - Wettigheid - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding - Regularisatie - Weigeringsbesluit - Belang

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

4 oktober 1994P.93.0723.N AC nr. ...

De verjaring van de strafvordering ingesteld wegens overtreding van artikel  44, § 1.1, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw wordt niet geschorst door een bij de Raad van State aanhangig beroep tot 
nietigverklaring van de weigering tot het verlenen van een regularisatievergunning.~

Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Beroep bij de Raad van State - Verjaring van de strafvordering - Schorsing

15 juni 1994P.94.0234.F AC nr. ...

Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de gemachtigde ambtenaar op 
haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen.~

Sancties - Aanvraag - Artikel 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Bestuursoverheid - 
Herstel van plaats in de vorige staat - Hoven en rechtbanken - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 67, § 1, eerste lid, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

8 juni 1994P.94.0281.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter zake van het "in stand houden van 
een zonder vergunning op een grond opgestelde vaste inrichting" niet verjaard is, wanneer de rechter beslist 
dat de ten laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren zolang de 
wederrechtelijke toestand niet heeft opgehouden te bestaan, en vaststelt dat de feiten nog voortduren op de 
dag van de uitspraak.

Sancties - Artikel 64, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde 
inrichting - Voortdurend misdrijf - Verjaring - Termijn - Aanvang

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

VERKAVELING

9 maart 2000C.97.0349.N AC nr. ...

Wanneer op een vóór de wet van 22 dec. 1970 verleende verkavelingsvergunning de overgangsbepaling van 
artikel 74, § 3, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw toepasselijk is, vermag de rechter die vaststelt dat 
meerdere, aan een uitgeruste weg gelegen percelen verkocht en de verkoopakten geregistreerd werden vóór 
de inwerkingtreding van de wet van 22 dec. 1970, te oordelen dat de verkaveling wat de verkochte kavels 
betreft niet vervallen is; daraan doet niet af de omstandigheid dat de vergunning met betrekking tot andere 
kavels zou vervallen zijn door de niet-uitvoering van wegenwerken.

Verkaveling - Vóór de wet van 22 dec. 1970 verleende verkavelingsvergunning - Overgangsmaatregelen - Kavel gelegen aan 
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een bestaande uitgeruste weg

- Art. 74, §§ 3 et 4 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

7 april 1995C.92.8326.N AC nr. ...

Het verkavelingsplan is een onderdeel van het verkavelingsbesluit; als bij de totstandkoming van het 
verkavelingsbesluit geen enkel plan is goedgekeurd dat betrekking heeft op de kavel waarvoor een 
verkavelingsvergunning werd verkregen kan die vergunning geen nuttig effect sorteren en aan die kavel niet 
de aard van bouwgrond verlenen.~

Verkaveling - Verkavelingsbesluit - Vergunning - Geen goedgekeurd verkavelingsplan

- Art. 56, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

STRAF

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID

20 oktober 2004P.04.0982.F AC nr. 493

De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre hij uitspraak doet over de 
gegrondheid van de beschuldiging; de rechter mag, na de beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij 
de aard en de maat van de straf met redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht van verdediging van 
beklaagde schendt, alle gegevens eigen aan diens persoon in aanmerking mag nemen, met name het 
ontbreken van spijt, op voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich heeft verdedigd (1). 
(1) Zie Cass., 16 nov. 1993, AR 5223, nr 463 en 19 mei 1999, AR P.99.0087.F, nr 294.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Motivering - Correctionele rechtbank in hoger beroep

- Art. 14.3.g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De correctionele rechtbank moet in hoger beroep slechts de redenen aangeven waarom zij een 
vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen uitspreekt alsook de redenen die de duur ervan 
verantwoorden (1); wanneer zij evenwel de redenen aangeeft voor de keuze en de maat van de andere 
straffen die zij oplegt, moet het Hof van cassatie de wettigheid ervan nagaan (2). (1) Zie Cass., 4 okt. 2000, AR 
P.99.0196.F, nr 514.(2) Zie Cass., 6 mei 1997, AR P.96.0881.N, nr 218.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Wettigheid - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de 
bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Correctionele rechtbank in hoger beroep - Straffen - Verval van het recht tot 
sturen en andere straffen - Andere straffen - Ontbreken van motiveringsverplichting - Motivering - Toezicht

- Artt. 163 en 195 Wetboek van Strafvordering

21 september 2004P.04.0717.N AC nr. 424

De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot financiering van het Vlaams 
Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek door de overschrijding van de maximale 
toegelaten massa's of de massa's onder de assen, is geen straf (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de 
overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen geen onweerlegbaar vermoeden van 
wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 11 juni 2003, p. 1023).

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten 
massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van het wegdek - Verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag - 
Aard

- Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

15 september 2004P.04.0590.F AC nr. 413

Wanneer een feit van die aard is dat het met een correctionele straf kan worden gestraft, kan de rechter de 
dader, als hoofdstraf, een werkstraf opleggen, die niet lager dan zesenveertig uren noch hoger dan 
driehonderd uren mag zijn (1). (1) Cass., 27 april 2004, AR P.04.0049.N, nr ... en 19 mei 2004, AR P.03.1550.F, 
nr ...

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Feit dat een correctionele straf met zich kan meebrengen - Werkstraf - Duur

- Art. 37ter, §§ 1 en 2 Strafwetboek

27 april 2004P.03.0892.N AC nr. 222
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Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de 
appèlrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen 
het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren 
(1). (1) Cass., 10 mei 1994, AR P.94.0014.N, nr 230; 12 sept. 1995, AR P.94.0386.N, nr 376; 3 juni 1997, AR 
P.97.0016.N, nr 256; DECLERCQ, R.Opposition en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 505, nrs 
245-246; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 2003, 3de ed. , p. 1126, nr 
2631; LECLERCQ, J.A.Appel en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 94-95, nr 502.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het O.M. - Verzet van de beklaagde - 
Vonnis op verzet - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

27 april 2004P.04.0049.N AC nr. 223

Artikel 37ter, § 1, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat, indien een feit van aard is om door een politiestraf of 
een correctionele straf gestraft te worden, de rechter als hoofdstraf een werkstraf kan opleggen en dat hij, 
binnen de perken van de op het misdrijf gestelde straffen, alsook van de wet op grond waarvan de zaak voor 
hem werd gebracht, voorziet in een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden ingeval 
de werkstraf niet wordt uitgevoerd; de rechter die, indien de werkstraf niet kan worden uitgevoerd, zowel een 
vervangende gevangenisstraf als een geldboete oplegt, schendt vermelde wetsbepaling.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Werkstraf - Vervangende straf ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd - 
Cumulatie van een vervangende gevangenisstraf en een vervangende geldboete - Wettigheid

4 februari 2004P.03.1370.F AC nr. 57

De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die hij vaststelt, te 
bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de bewijsvoering of op de uitoefening 
van het recht van verdediging, kan hij ofwel een veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen 
ofwel een lagere straf dan de bij wet bepaalde minimumstraf opleggen overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., 
ofwel een straf uitspreken die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd t.o.v. die 
welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; geen enkele 
wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf te 
bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding had opgelegd (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, 
AR P.01.0807.F, nr 550; 28 jan. 2004, AR P.03.1533.F, nr ...

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling tot een 
straf - Redengeving

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de appèlrechters, bij het wijzigen van de desbetreffende beslissing van de eerste rechter, de 
overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, dan moeten zij de door hen opgelegde straf verminderen 
t.o.v. die welke zij hadden opgelegd als de zaak zonder vertraging was berecht, en niet t.o.v. die welke de 
eerste rechter in aanmerking heeft genomen.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Vermindering van de 
straf

28 januari 2004P.03.1533.F AC nr. 51

De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die hij vaststelt, te 
bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de bewijsvoering of op de uitoefening 
van het recht van verdediging, kan hij ofwel een veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen 
ofwel een lagere straf dan de bij wet bepaalde minimumstraf uitspreken overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., 
ofwel een straf opleggen die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is vermindert t.o.v. die 
welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; geen enkele 
wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf te 
bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding had opgelegd (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2001, 
AR P.01.0807.F, nr 550.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling tot een 
straf - Redengeving

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

P. 2362/30476-9-2016



Het arrest van het hof van beroep is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het de beklaagde 
veroordeelt tot een straf wegens de jegens haar bewezen verklaarde telastlegging, zonder dat de redenen van 
dat arrest het Hof van cassatie in staat stellen na te gaan of de appèlrechters, die de overschrijding van de 
redelijke termijn hebben vastgesteld, de straf die zij hadden uitgesproken als de zaak zonder vertraging was 
berecht, op reële en meetbare wijze hebben verminderd.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie - Veroordeling tot een 
straf - Redengeving - Vermindering van de straf - Toezicht van het Hof

14 januari 2004P.03.1185.F AC nr. 20

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1185.F, AC, 2004, I, 2004, nr ...

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf 
betrekking heeft - Bijzondere verbeurdverklaring - Aard

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 14 jan. 2004, AR P.03.1185.F, AC, 2004, I, 2004, nr ...

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft - 
Verplichte bijzondere verbeurdverklaring

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft - 
Bijzondere verbeurdverklaring - Rechten van derden

Krachtens artikel 505, derde lid, Sw., zal het voorwerp van het misdrijf witwassen verbeurdverklaard worden, 
zelfs als het geen eigendom van de veroordeelde is; de bepaling volgens welke die verbeurdverklaring geen 
schade kan berokkenen aan de rechten van de derden, strekt uitsluitend ertoe voorbehoud te verlenen 
omtrent de rechten die dezen kunnen doen gelden op de zaak op grond van hun wettig bezit, maar verbiedt 
de rechter niet het voorwerp van het misdrijf verbeurd te verklaren daar waar het zich bevindt, tenzij die 
rechten worden uitgeoefend.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft - 
Bijzondere verbeurdverklaring - Rechten van derden

- Artt. 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek

Het begrip straf impliceert een kwaad dat als sanctie wordt opgelegd voor een daad die bij wet verboden is; de 
verbeurdverklaring die beperkt is tot de gelden waarop het misdrijf witwassen betrekking heeft, tast het 
vermogen van de veroordeelde niet aan, als hij zich ertoe beperkt heeft ze te beheren voor rekening van een 
derde, alvorens ze hem terug te geven, zodat die verbeurdverklaring t.a.v. die veroordeelde niet de aard van 
een straf kan hebben (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf 
betrekking heeft - Bijzondere verbeurdverklaring - Aard

- Artt. 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek

Hoewel artikel 505, derde lid, Sw., de rechter verplicht het voorwerp van het misdrijf witwassen verbeurd te 
verklaren, verplicht het hem niet dat voorwerp verbeurd te verklaren ten laste van elke persoon die het 
opeenvolgend in zijn bezit heeft gehad en bewaard of beheerd heeft (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Misdrijf witwassen - Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft - 
Verplichte bijzondere verbeurdverklaring - Draagwijdte

- Artt. 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek

4 februari 2003P.02.0494.N AC nr. 81

Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging dezelfde feiten tot 
voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien dat de eerste definitief beslechte 
vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon betreffen (1). (1) Zie Cass., 7 nov. 1995, AR P.94.0521.N, 
nr 477.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Wettigheid - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

P. 2363/30476-9-2016



De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, in toepassing van artikel 21ter Wetboek van Strafvordering, 
staat niet in de weg aan veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in 
het artikel 11bis Sociale Documentenwet bedoelde vergoeding (1). (1) Het geannoteerde arrest had betrekking 
op het artikel 11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 
houdende sociale en diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende 
bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale 
Documentenweg bleef krachtens artikel 29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten 
gepleegd vóór 1 april 1994.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring - Artikel 11bis Sociale 
Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 21ter Wetboek van Strafvordering

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 21ter Wetboek van Strafvordering

De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is geen straf, maar een 
door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te spreken forfaitaire herstelvergoeding, die 
ertoe strekt de nadelige gevolgen van de bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, die een openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet-
betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen (1) (2). (1) Het geannoteerde arrest had betrekking op het artikel 
11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen 
op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale Documentenwet bleef krachtens artikel 
29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Cass., 16 feb. 
1993, AR 6631, nr 97; 25 jan. 1994, AR 7126, nr 47; 15 maart 1994, AR 7260, nr 123; 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329; DE SWAEF, M. "Het wel en wee van artikel 11bis Sociale Documentenwet", R.W. 1993-94, 
p. 1393.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Sociale zekerheid - Sociale documenten - Artikel 11bis Sociale 
Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

Veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale 
Documentenwet bedoelde vergoeding, vallen buiten het toepassingsgebied van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straffen, zoals geregeld door artikel 8, § 1, Probatiewet (1) (2). (1) Het geannoteerde 
arrest had betrekking op het artikel 11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 
26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 
houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale 
Documentenwet bleef krachtens artikel 29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten 
gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Zie, voor wat de opschorting van de veroordeling betreft, Cass., 16 feb. 1993, 
AR 6624, Soc. Kron., 1994, 198.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Artikel 11bis Sociale Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

26 november 2002P.01.1714.N AC nr. 631

De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid 1.a. 
Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het bewezen verklaarde 
misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf bepaald wordt, behoeft niet artikel 38, § 1, 
3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit 
te spreken (1). (1) Cass., 7 maart 1979, AC 1978-79, 805.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Veroordelingen - Vereiste vermeldingen

- Artt. 29 en 38 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

6 november 2002P.01.1773.F AC nr. 585

P. 2364/30476-9-2016



De ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en de vergoeding, bepaald in artikel 35, tweede en 
vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zijn geen straf maar een maatregel van burgerrechtelijke 
aard, die opgelegd wordt in het algemeen belang (1). (1) Zie Cass., 21 feb. 2000, A.R. S.98.0097.N, nr. 137; 30 
mei 2000, A.R. P.98.0405.F, nr. 329.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Sociale zekerheid - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - 
Werkgever - Ambtshalve veroordelingen - Aard

- Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

14 mei 2002P.02.0261.N AC nr. 294

Bij wet van 2 juni 1998 werd het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 
1934, dat vóór deze wet van rechtswege gold, vervangen door een facultatief verbod, na een debat op 
tegenspraak, waarbij de strafrechter geval per geval zal uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan 
worden toegelaten tot het bestuur of het toezicht op vennootschappen, en zo neen, gedurende welke termijn; 
aldus wordt, ongeacht de aard van dit facultatief verbod, door het opleggen ervan voor feiten die vóór de 
wetswijziging zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, slechts een voor de beklaagde 
meer gunstige nieuwe bepaling met betrekking tot een op het ogenblik van de feiten reeds bestaande 
maatregel of straf toegepast (1). (1) Contra Cass., 2 juni 1999, AR P.99.0192.F, nr 326.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Artikel 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 - Beroepsverbod - Wetswijziging - 
Omzetting van het verbod van rechtswege in een facultatief verbod waarvan de strafrechter de duur bepaalt - Facultatief 
verbod uitgesproken voor feiten gepleegd vóór de wetswijziging - Toepassing van de voor de verdachte meer gunstige 
bepaling - Wettigheid

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 1 KB nr 22 van 24 okt. 1934

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel 6, lid 2, EVRM en artikel 14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Persoonlijk karakter van straf - Wegverkeer - Bewijsregeling - Misdrijf - 
Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon - Niet geïdentificeerde bestuurder - Titularis van de 
nummerplaat - Weerlegbaar vermoeden

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken zonder opgave van de 
redenen waarom die bijkomende straf is gekozen (1). (1) Zie Cass., 9 nov. 1988, AR 6941, nr 142; 18 sept. 1991, 
AR 9365, nr 34; 31 maart 1992, AR 5098, nr 410; DE SWAEF, M.De bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen uit misdrijven", R.W. 1990-91, 491, nr 7.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Bijzondere verbeurdverklaring - Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 43bis Strafwetboek

18 februari 2002S.01.0138.N AC nr. 115

De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het redelijke gevolg is van 
een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien 
van een werknemer die aan de voorwaarde van toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig 
zonder arbeid en zonder loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen 
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel (1). (1) Zie concl. 
adv.-gen. LENAERTS cass., 18 juni 1984, AR nr 4365 p.1369, AC 1983-84, nr 596; 13 feb. 1995, AR S.94.0056.N, 
1995 nr 86; 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, 1999, nr 68.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Werkloosheid - Recht op uitkering - Uitsluiting - 
Maatregel - Geen straf - Rechtsbeginsel - Toepassing mildere straf

P. 2365/30476-9-2016



- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 52, § 1, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

30 januari 2002P.01.1440.F AC nr. 64

Wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het ogenblik dat zij gepleegd zijn, 
maar de feiten op het ogenblik van de berechting minder zwaar gestraft worden door een nieuwe wet, kan de 
rechter het misdrijf bewezen verklaren na te hebben vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van 
de uitspraak, de feiten van het misdrijf nog steeds straft; hij dient dan de nieuwe strafwet toe te passen om de 
straf te bepalen (1). (1) Zie cass., 26 okt. 1982, A.R. 7196, nr. 138 ; 7 nov. 1995, A.R. P.94.0521.N, nr. 477.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Nieuwe strafwet - Strafbepalingen

- Art. 2 Strafwetboek

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Maatregel - Geseponeerde klacht - Aard - Rechten van de Mens - EVRM - 
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige contrôle is geen 
strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Strafmaatregel - Rechten van de Mens - EVRM - Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten - Geneeskunde - Uitoefening van de geneeskunde - Dienst voor geneeskundige controle - 
Beperkte kamer - Sanctie - Aard

- Art. 141, § 2 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

5 juni 2001P.99.1501.N AC nr. ...

Het verschuldigd zijn van de sociale zekerheidsbijdragen op het loon voor een voltijdse tewerkstelling ten 
gevolge van de toepassing van het wettelijk vermoeden bepaald in artikel 171 van de Programmawet van 22 
december 1989 is geen straf (1). (1) Zie cass. 24 juni 1998, AR P.98.0227.F, nr 335; 30 mei 2000, AR 
P.98.0405.N, nr 329.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale zekerheid - Werkrooster voor de deeltijdse 
werknemers - Ontstentenis aan openbaarmaking - Berekening van de sociale zekerheidsbijdrage - Vermoeden dat de 
werknemers voltijds arbeidsprestaties hebben verricht - Wettelijk vermoeden - Aard

- Artt. 157, 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989

15 mei 2001P.99.1478.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet 
worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de 
rechter in hoger beroep de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf te 
verhogen (1) (2). (1) Zie cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543 met conclusies van advocaat-generaal 
Bresseleers; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, P.99.1758.F, nr. 197; 20 juni 2000, A.R. 
P.00.0654.N, nr. 385. (2) De onder (1) geciteerde rechtspraak van het Hof gaf inmiddels aanleiding tot een 
tussenkomst van de wetgever, wat resulteerde in de invoeging in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering van een nieuw artikel 21ter (W. 30 juni 2000, B.S., 2 december 2000, p. 40488).

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Redelijke termijn - Overschrijding

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

P. 2366/30476-9-2016



Noch artikel 6.1 E.V.R.M, noch artikel 14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die verdragen of van een 
nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van 
de redelijke termijn moet verbinden; zo staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een 
strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met 
inaanmerkingneming van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke 
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is (1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.F, nr. 197; 
KUTY F., "Dépassement du délai raisonnable, peine inférieure au minimum légal et irrecevabilité des 
poursuites", J.T. 2001, blz. 41 tot 46.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...

Wanneer de strafvordering tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, is de bijzondere 
motiveringsverplichting in beide graden van aanleg beperkt tot de beslissing waarbij verval wordt uitgesproken 
van het recht een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden (1). (1) Cass., 23 mei 1989, 
A.R. 2818, nr. 541.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die 
tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort

- Artt. 163 en 195 Wetboek van Strafvordering

De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere straffen dan die van het verval van het recht 
tot sturen, ingesteld ten behoeve van de politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hoger beroep, 
schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die 
tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van het 
recht tot sturen - Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 195, derde lid Wetboek van Strafvordering

7 juni 2000P.00.0425.F AC nr. ...

Wanneer het rechtscollege, op het hoger beroep tegen een vonnis dat één enkele straf heeft uitgesproken 
voor verschillende telastleggingen, één ervan splitst van de andere telastleggingen, zijn uitspraak hierover 
aanhoudt en voor de andere telastleggingen één enkele straf uitspreekt die lichter is dan die welke de eerste 
rechter had opgelegd, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van zijn leden te worden gewezen (1). 
(1) Zie Cass., 21 april 1999, A.R. P.99.0401.F, nr. 232.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Eerste rechter - Enige straf - Appelgerecht - Splitsing van een telastlegging - 
Lichtere enige straf voor de andere telastleggingen - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

De ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
bedoeld in artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, is geen straf maar een vergoeding 
(1). (1) Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0227.F, nr 335.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale zekerheid - Artikel 35, vierde lid sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969 - Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding - Aard

De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing 
van de artikelen 11bis en 15ter van het koninklijk besluit nr 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat 
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek geen toepassing vindt (1). (1) De artt. 11bis en 15ter van het K.B. nr 5 van 
23 okt. 1978 werden opgeheven bij wet van 23 maart 1994, maar bleven krachtens artikel 29, § 2 van dezelfde 
wet van toepassing op de feiten gepleegd vóór 1 april 1994.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale zekerheid - Artikelen 11bis en 15ter Sociale 
Documentenwet - Veroordeling tot het betalen van een vergoeding - Aard

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 11bis en 15ter KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten
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21 maart 2000P.98.0605.N AC nr. ...

Waar de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 
zich uitstrekt tot de hele wegens de telastleggingen uitgesproken bestraffing, tast de enkele onwettigheid van 
de straf of van de motivering ervan de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij de onwettigheid 
van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Onwettigheid van de straf of van de motivering ervan - Gevolg - Wettigheid 
van de schuldigverklaring

- Artt. 195 en 434 Wetboek van Strafvordering

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloor gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet 
onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken bij overschrijding van de redelijke termijn voor de 
berechting van de zaak het meest passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of 
nadeel; dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk bepaalde 
minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, 
hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring alleen.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding

29 september 1999P.99.0374.F AC nr. ...

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een maatregel die een weerslag heeft op die 
veroordeling, zodat de onwettigheid van de beslissing m.b.t. de opschorting de vernietiging van de 
veroordeling zelf meebrengt.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Geen motivering - Cassatie

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

21 september 1999P.98.1004.N AC nr. ...

De marginale toetsing van de strafmotivering, waartoe het Hof gehouden is, betekent niet dat het zich in de 
plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de 
strafmaat.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Motivering - Hof van Cassatie - Toetsing van het Hof - Marginale toetsing - 
Grens

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

14 september 1999P.99.1219.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling verplicht de strafrechter bij de vermelding van de redenen waarom hij, behoudens 
een hoofdgevangenisstraf, tevens de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering uitspreekt, die straf 
en deze maatregel afzonderlijk en verschillend te motiveren.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Terbeschikkingstelling van de regering - Motiveringsverplichting

- Art. 24 Wet Bescherming Maatschappij

15 juni 1999P.97.0222.N AC nr. ...

Feiten die na een definitieve beslissing werden gepleegd, zelfs indien van dezelfde aard, kunnen niet dezelfde 
feiten zijn als deze die reeds het voorwerp waren van die definitieve beslissing, en evenmin de uitvoering van 
eenzelfde opzet.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Wettigheid - "Non bis in idem" - Toepassing

- Art. 65 Strafwetboek

2 juni 1999P.99.0192.F AC nr. ...

Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dat is voorgeschreven bij 
artikel  1, K.B. nr. 1, 24 okt. 1934, als gewijzigd bij W. 2 juni 1998, is een bijkomende straf en kan derhalve niet 
worden toegepast op feiten die gepleegd zijn voor de inwerkingtreding van voornoemde wet.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Misdrijf - Nieuwe wet - Nieuwe straf - Wettigheid

- Art. 2 Strafwetboek
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10 februari 1999P.98.0888.F AC nr. ...

Ontzetting van het ouderlijk gezag, die gegrond is op hetzij een ten aanzien van een vader of een moeder 
uitgesproken strafrechtelijke veroordeling, hetzij op het feit of de nalatigheid die ertoe heeft geleid, is een 
maatregel ter bescherming van de minderjarigen ten aanzien van de ouders en geen straf.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Minderjarige - Maatregel ter bescherming - Ontzetting van het ouderlijk gezag

- Art. 32 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

24 juni 1998P.97.1120.F AC nr. ...

De beslissing waarbij, in strafzaken, met toepassing van artikel 42 Sw., de bijzondere verbeurdverklaring 
uitgesproken wordt, zonder dat daarbij vastgesteld wordt dat voldaan is aan de bij wet vereiste voorwaarden 
en, bijgevolg, zonder dat de beklaagde genoemd wordt aan wie zij die straf oplegt, is niet naar recht 
verantwoord en schendt het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Bijzondere verbeurdverklaring - Persoonlijk karakter van de straf - Algemeen 
beginsel

- Art. 42, 1° Strafwetboek

24 juni 1998P.98.0227.F AC nr. ...

De ambtshalve veroordeling tot betaling van een vergoeding aan de R.S.Z. is een teruggave die in het 
algemeen belang wordt bevolen, teneinde de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen; zij 
moet door de strafrechter worden bevolen, zelfs als de strafvordering wegens het misdrijf dat de onwettige 
situatie heeft doen ontstaan, door het gezag van gewijsde van een vroegere beslissing vervallen is, op 
voorwaarde dat de vordering daartoe vóór dat verval is ingesteld.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf en maatregel - Maatregelen - Sociale zekerheid - Werknemers - 
Bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten - Ambtshalve veroordeling - Aard van de maatregel

- Art. 35, laatste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

10 juni 1998P.98.0286.F AC nr. ...

De rechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de door de wet vastgestelde perken, de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Vaststelling van de straf - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

25 februari 1998P.97.1439.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die, om uitstel te weigeren, rekening houdt met 
een vorige veroordeling die een juridisch beletsel vormt voor de toekenning van uitstel, bij het dossier van de 
rechtspleging een eensluidend verklaard afschrift moet voegen van de veroordelende beslissing en vermelden 
dat die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Straf - Vorige veroordeling juridisch beletsel voor de toekenning van uitstel - 
Uitstel - Weigering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

22 oktober 1997P.97.0958.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter om bij de veroordeling van een beklaagde wegens een 
verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, 
ook te gronden op een geheel van vermoedens, waaronder de niet betwiste identiteit van de houder van de 
nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Algemeen - Persoonlijk karakter van de straf - Beginselen

10 september 1997P.97.0460.F AC nr. ...

De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - maatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging 
van de straf - heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de 
veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Maatregel - Gewoon uitstel - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
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26 maart 1997P.96.0439.F AC nr. ...

Ter verantwoording van de keuze en de lengte van de straf kan de rechter acht slaan op feiten die de 
beklaagde gepleegd heeft na het verstrijken van de in de dagvaarding bedoelde periode, op voorwaarde dat hij 
geen uitspraak doet over het strafbaar karakter ervan.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Motivering - Feiten gepleegd na de in de dagvaarding bedoelde periode

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

17 december 1996P.96.0368.N AC nr. ...

Een beroepen vonnis, dat werd gewezen met inachtneming van de substantiële of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen, is niet door nietigheid aangetast, alleen omdat de straf wegens één van de 
telastleggingen, gelet op de kwalificatie van het feit die door de rechters was aangehouden, onwettig was.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Onwettige straf - Eén telastlegging - Hoger beroep

25 juni 1996P.95.0756.N AC nr. ...

De appelrechters die de verhoging van de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op 
de feitelijke omstandigheid dat de beklaagde op datum van de bestreden beslissing "nog steeds geen einde 
heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van het door hen bewezen verklaard 
bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen, verwijten, voor de bepaling 
van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig verzuim, wat zij slechts vermogen te doen vanaf zijn 
definitieve veroordeling wegens de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de 
beklaagde onschuldig wordt geacht tot hij bij een beslissing die kracht van gewijsde heeft is veroordeeld.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Motivering - Voortduren van een wederrechtelijke toestand - Schuldig 
verzuim - Miskenning van het vermoeden van onschuld - Onwettige straf

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De anciënniteit van de feiten is een van de beoordelingselementen waarmee de strafrechter rekening kan 
houden bij het vaststellen van de straf.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Vaststelling van de straf - Anciënniteit van de feiten

16 januari 1996P.95.0404.N AC nr. ...

De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - een maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de straf - heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging 
tot gevolg van de veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Vernietiging - Maatregel - Gewoon uitstel - Duur - Omvang - Onwettigheid

- Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

6 december 1995P.95.0691.F AC nr. ...

Nu de opschorting van de uitspraak van de veroordeling de veroordeling zelf raakt, heeft de onwettigheid van 
de beslissing i.v.m.  de opschorting de vernietiging van de veroordeling zelf tot gevolg.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Vernietiging - Geen motivering - Omvang - Onwettigheid

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

7 november 1995P.94.0521.N AC nr. ...

De toepassing van het beginsel "non bis in idem" vereist niet alleen dat de nieuwe vervolging dezelfde feiten 
tot voorwerp heeft als de vorige definitief afgedane zaak, maar bovendien dat de eerste definitief gevonniste 
vervolging en de tweede vervolging dezelfde fysieke persoon betreffen.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Draagwijdte - Wettigheid - Beginsel "non bis in idem"

Wanneer de wet die de ten laste gelegde feiten strafbaar stelde, werd opgeheven maar bedoelde feiten ten 
tijde van de uitspraak strafbaar zijn gesteld door een nieuwe wet, kan de rechter die de feiten bewezen 
verklaart, alleen de bij de vorige wet bepaalde straffen opleggen, wanneer deze in de minst zware straffen 
voorziet.~
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Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Draagwijdte - Strafbepalingen - Nieuwe strafwet

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

11 oktober 1995P.95.0943.F AC nr. ...

De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld in artikel  195, tweede lid, Sv., geldt voor de veroordelende 
vonnissen en niet voor de beslissingen van de jeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, 
behoeding of opvoeding worden bevolen ter bescherming van de minderjarige.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Maatregelen - Maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding - 
Motivering - Jeugdbescherming

- Art. 37 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

20 juni 1995P.95.0149.N AC nr. ...

Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf een bestanddeel is van de straf, heeft de onwettigheid van 
de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de strafvordering tot 
gevolg.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Vernietiging - Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel - Duur - Omvang - 
Onwettigheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

24 mei 1995P.94.0080.N AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de 
beklaagde tot een straf veroordeelt en daarbij te kennen geeft, niet dat naar zijn overtuiging die beklaagde het 
hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd 
wettelijk schuldvermoeden.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Persoonlijk karakter van de straf - Algemeen beginsel

1 februari 1995P.94.1545.F AC nr. ...

Een beslissing waarbij een rechtscollege de doodstraf uitspreekt in een land waar die straf wettelijk bestaat, 
vormt op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel  3 E.V.R.M.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - E.V.R.M. - Wettigheid - Onmenselijke of vernederende straf of behandeling - 
Artikel 3 - Doodstraf

26 oktober 1994P.94.0752.F AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf wordt geschonden door de rechter die de 
beklaagde tot een straf veroordeelt, zonder te vermelden dat, naar zijn oordeel, de beklaagde het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Persoonlijk karakter van de straf

21 september 1994P.94.0495.F AC nr. ...

De rechter bepaalt, binnen de door de wet gestelde perken, op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf; de feitenrechter maakt wettig gebruik 
van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij de beslissing dat aan één van de beklaagden een zwaardere 
straf moet worden opgelegd dan die waartoe een mededader is veroordeeld grondt op de zwaarte van de 
onderscheiden misdrijven van de beklaagden.~

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Verscheidene beklaagden - 
Straftoemeting

ALLERLEI

16 juni 2004P.04.0671.F AC nr. 332

De appèlrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat te bepalen van de 
straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld wegens verkrachting, verwijzen naar 
gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid, door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (1). (1) 
Zie Cass., 5 april 2000, AR P.00.0250.F, nr 228.
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Allerlei - Redengeving - Strafmaat - Recht van verdediging - Recht op stilzwijgen - Miskenning

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

25 mei 2004P.03.0622.N AC nr. 280

De verbeurdverklaring van de producten waarop accijns is verschuldigd, is een straf (1). (1) Zie Cass., 29 april 
2003, AR P.02.1459.N en P.02.1578.N, nr ...

Allerlei - Douane en accijnzen - Accijnzen - Minerale olie - Verbeurdverklaring - Aard

- Art. 23 Wet 22 okt. 1997

- Art. 12 KB 20 nov. 1963

24 februari 2004P.03.1652.N AC nr. 99

De rechter die overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten 
van de gevonniste personen, door de procureur des Konings gevorderd wordt de in het buitenland 
uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen na of de aard en de duur van deze straf of maatregel 
overeenstemt met die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn 
bepaald; de omstandigheid dat hij daarbij dezelfde feiten, reeds vastgesteld door het vonnis van de vreemde 
Staat, naar Belgisch recht als zijnde gepleegd met een verzwarende omstandigheid omschrijft, houdt niet in 
dat hij over een strafvervolging in België wegens in het buitenland gepleegde misdrijven uitspraak doet (1). (1) 
Zie L. Declercq, Overbrenging tussen Staten van gevonniste personen, Comm. Straf.

Allerlei - Overbrenging tussen staten van gevonniste personen - Omschrijving van het misdrijf

- Art. 10 Wet 23 mei 1990

Ten gevolge van de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in artikel 10, Wet 23 mei 1990 inzake de 
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en strekkende tot het zien aanpassen van de in het 
buitenland uitgesproken straf aan die welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard, 
beslist de rechtbank niet over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6, EVRM 
maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het buitenland uitgesproken straf of maatregel met 
het oog op een verdere uitvoering ervan in België (1). (1) Zie L. Declercq, Overbrenging tussen Staten van 
gevonniste personen, Comm. Straf.

Allerlei - Overbrenging tussen staten van gevonniste personen - Artikel 6, E.V.R.M. - Toepassing

- Art. 10.2 Verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen

- Art. 10 Wet 23 mei 1990

2 september 2003P.01.1494.N AC nr. 409

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen waarop accijns 
verschuldigd is bij niet-voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de 
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring (1). (1) Cass., 21 sept. 1999, AR P.98.1346.N, nr 474; 29 
april 2003, AR P.02.1461.N, nr ...; 29 april 2003, AR P.02.1459.N en P.02.1578.N, nr ... .

Allerlei - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-
voortbrenging - Aard

29 april 2003P.02.1459.N AC nr. 268

De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en Accijnzenwet heeft sinds de opheffing van 
artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd karakter van een straf en een schadevergoeding, 
maar is alleen nog een straf met een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de 
ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1461.N, nr ... dd 29 april 2003.

Allerlei - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Aard - Artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-
voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot 
verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1461.N, nr ... dd 29 april 2003.

Allerlei - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-
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voortbrenging - Aard

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, heeft sinds de opheffing van 
artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd karakter van een straf en een schadevergoeding, 
maar is alleen nog een straf met een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de 
ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1459.N, nr ...dd 29 april 2003.

Allerlei - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Aard - Artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet

- Artt. 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-
voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot 
verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf (1). (1) 
Cass., 14 juni 1989, AR 6135, nr 602, met concl. van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven; 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; zie ook AR P.02.1459.N, nr ... dd 29 april 2003.

Allerlei - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-
voortbrenging - Aard

5 februari 2003P.02.1481.F AC nr. 86

Het arrest van het hof van beroep dat, op grond van een redengeving die de beklaagde niet bekritiseert, de 
hem ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en de maat van de hem opgelegde hoofdgevangenisstraf 
bepaalt, en vervolgens erop wijst dat de beklaagde zich niet gebeterd heeft, beslist dat een maatregel tot 
opschorting van de uitvoering van de straf volkomen ongepast is, bestraft niet de wijze waarop de beklaagde 
zijn onschuld staande heeft gehouden en miskent bijgevolg het recht van verdediging niet (1). (1) Zie Cass., 24 
feb. 1999, AR P.98.0690.F, nr 112; 24 feb. 1999, AR P.99.0120.F, nr 113.

Allerlei - Redengeving - Ongepastheid van een opschortingsmaatregel - Recht van verdediging - Geen betering van de 
beklaagde

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en van de 
gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet (1). (1) Zie 
cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; CONSTANT, J., Traité 
élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs 698 ev; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, Leuven, Acco, nr 659 en 1587. Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat 
bepaalt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een 
andere persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt van 
de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de bevoegdheid van de 
decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11 Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten diende te gebeuren "overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11, tweede lid, Bijzondere Wet Hervorming Instelling, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het 
eensluidend advies van de Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschap- of 
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen 
waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 1992, 
B.S., 7okt. 1992; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in DEKETELAERE, 
M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23.

Allerlei - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Gehoudenheid tot betaling van de geldboete en de gerechtskosten - Aard

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

De verplichting om een bijdrage van tien frank, verhoogd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot 
financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bij iedere 
veroordeling tot een criminele of correctionele straf, is sui generis van aard en geen straf, noch een onderdeel 
van de gerechtskosten (1). (1) Cass., 9 juni 1987, AR 1406, nr 607; 18 dec. 1991, AR 9316, nr 210.
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Allerlei - Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Aard

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

Noch uit artikel 40 van het decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, noch uit enige andere 
wetsbepaling volgt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdrage tot 
financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld.

Allerlei - Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever - Toepassing

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

30 april 2002P.00.1767.N AC nr. 263

Artikel 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door 
een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt (1). (1) Cass., 
21 feb. 1995, AR P.93.1119.N, nr 103.

Allerlei - Werking in de tijd - Strafwet - Uitvoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

29 januari 2002P.01.1600.N AC nr. 61

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet niet dat de rechter 
uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie-uitstel verleent; die redenen kunnen 
ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (1). (1) Zie 
cass., 21 sept. 1999, P.98.1346.N, nr 474; 1 maart 2000, P.99.1604.F, n° 149.

Allerlei - Geen conclusie - Uitstel of probatie-uitstel - Motiveringsplicht - Draagwijdte

- Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...

De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde controlecommissies, waarbij 
zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten 
laste werden genomen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of 
overbodige onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van herstel van schade 
die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit (1); in geval van een slechts gedeeltelijke 
terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen 
het totaalbedrag van de overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de 
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies toekent, het oorzakelijk 
verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder 
die fout, niet zou hebben geleden (2). (1) Zie Cass., 18 mei 1998, A.R. S.98.0167.N, nr. 258; 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F, nr. 91. (2) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.

Allerlei - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen - 
Controlecommissies - Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste genomen prestaties - Terugvordering - Aard

- Art. 90bis (thans art. 157) KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

13 november 2001P.00.0366.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 november 2001, A.R. nr. P.00.0366.N, AC, 2001, nr...

Allerlei - Procesgang - Overschrijding van de redelijke termijn - Gevolgen - Strafvermindering

De duur van de overschrijding van de redelijke termijn van de procesgang in strafzaken bepaalt niet 
noodzakelijk de hoegrootheid van de door de rechter toegekende strafvermindering (1). (1) Zie de concl. van 
het O.M.

Allerlei - Procesgang - Overschrijding van de redelijke termijn - Gevolgen - Strafvermindering

14 november 2000P.98.1412.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem uitgesproken straf, 
in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is (1). (1) Zie Cass., 
5 okt. 1988, AR 6753, nr 71 en, voor een bijzondere toepassing, Cass., 31 maart 1992, AR 5098, nr 410.

P. 2374/30476-9-2016



Allerlei - Motivering - Hoger beroep - Strafverzwaring

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze van de straf en het 
bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens 
verschillende motivering moet worden verantwoord (1). (1) Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0317.F, nr 297.

Allerlei - Motivering - Keuze - Strafmaat - Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

17 oktober 2000P.98.1344.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze van de straf en het 
bepalen van de strafmaat, waartoe de wet de rechter vrije beoordeling overlaat. De maat van iedere straf of 
van iedere maatregel moet niet met een telkens verschillende motivering worden verantwoord (1). (1) Zie 
Cass., 14 mei 1996, A.R. P.96.0390.N, nr 175.

Allerlei - Straf en strafmaat - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

De strafrechter kan de aard van de uitgesproken straf en de strafmaat met redenen omkleden door in een 
veroordelend vonnis melding te maken van het bestaan van een maatregel die de jeugdrechtbank t.a.v. de 
beklaagde heeft genomen op grond van artikel 36, 4°, Jeugdbeschermingswet.

Allerlei - Motivering - Maatregel uitgesproken door de jeugdrechtbank - Vermelding

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 36, 4° en 63 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

20 juni 2000P.98.1043.N AC nr. ...

Art. 195 Sv. legt de strafrechter niet op de redenen te vermelden waarom hij een straf of maatregel niet 
uitspreekt.

Allerlei - Motivering - Straf die niet is uitgesproken

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - 
Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

De hoofdaannemer die voor het begin van iedere bouwplaats nalaat aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
de vereiste inlichtingen mee te delen, is aan die Dienst een bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag 
is geen strafsanctie maar een forfaitaire herstelvergoeding (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - 
Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, B Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

5 april 2000P.00.0250.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appèlrechters die, bij de de bepaling van de straf die 
opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen 
zijn aan de persoonlijkheid van de veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij 
werkelijk leeft, kenbaar te maken.

Allerlei - Motivering - Strafmaat - Recht van verdediging - Zwijgrecht - Miskenning

4 april 2000P.97.0832.N AC nr. ...

Overeenkomstig artikel 620 Wetboek van Strafvordering, heeft de uitwissing van veroordeling de gevolgen van 
herstel in eer en rechten, wat verhindert dat deze veroordelingen als grondslag dienen voor het bepalen van 
de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat.

Allerlei - Motivering - Vroegere veroordeling - Uitwissing

P. 2375/30476-9-2016



- Artt. 195 en 620 Wetboek van Strafvordering

1 maart 2000P.99.1604.F AC nr. ...

De rechter moet alleen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zoverre hij een straf wil opleggen die 
hij niet diende uit te spreken.

Allerlei - Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke 
uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet 
verleent, maar is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven 
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als de toekenning of de 
weigering van het uitstel rechtvaardigen.

Allerlei - Motivering - Strafmaat - Keuze - Uitstel - Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

16 februari 2000P.99.1553.F AC nr. ...

De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de veroordeling wordt afgewezen, 
moet met redenen omkleed zijn.

Allerlei - Veroordeling - Weigering van de opschorting van de uitspraak - Motivering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

6 december 1999S.98.0084.F AC nr. ...

De hoofdaannemer die niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er 
tewerkgesteld zijn, die nalaat een werknemer daarop te vermelden of die onjuiste vermeldingen aanbrengt, is 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen 
administratieve sanctie noch straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing 
zijn volgens welke, enerzijds, geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf wordt toegepast indien de 
ten tijde van het vonnis bepaalde straf verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.

Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - 
Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Weglatingen - Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Verschuldigd 
bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 2 Strafwetboek

29 september 1999P.99.0374.F AC nr. ...

De weigering van de correctionele rechtbank, die in hoger beroep uitspraak doet, om de opschorting van de 
uitspraak toe te staan moet met redenen omkleed worden.

Allerlei - Veroordeling - Weigering van de opschorting van de uitspraak - Motivering

- Art. 3, vierde lid Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994

21 september 1999P.98.1346.N AC nr. ...

De appelrechters, die de redenen vermelden waarom het opleggen van de wettelijke minimum 
gevangenisstraf volstaat, zijn niet gehouden te antwoorden op een niet-gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf.

Allerlei - Conclusie waarbij opschorting van de uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging van de straf wordt gevraagd - Niet-
gemotiveerde vraag - Afwijzing - Motiveringsplicht

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
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De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van verbeurdverklaarde goederen bij niet-voortbrenging 
ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot 
verbeurdveerklaring.

Allerlei - Douane en accijnzen - Invoer - Aangifteverplichting - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot de betaling van de 
tegenwaarde bij niet-voortbrenging - Aard

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De beklaagde heeft weliswaar het recht om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter 
staande wil houden, maar de rechter kan, bij de beoordeling van de mentaliteit van de beklaagde en met het 
oog op de bepaling van de strafmaat, rekening houden met diens houding jegens de getuigen en de 
slachtoffers tijdens het onderzoek.

Allerlei - Motivering - Beklaagde - Gedrag t.a.v. de getuigen en de slachtoffers

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 mei 1999P.98.0883.N AC nr. ...

Een bestraffing met de zeer zware geldboeten die de wetgever op douanemisdrijven heeft gesteld is op zich 
onmenselijk noch vernederend.

Allerlei - Zware geldboete - Onmenselijk of vernederend karakter

3 mei 1999S.98.0015.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 mei 1999, AR S.98.0015.F, AC, 1999, nr...

Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - 
Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Weglatingen - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

De hoofdaannemer die niet op elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er 
tewerkgesteld zijn, die nalaat er een werknemer in te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, 
is aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid het bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen 
straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing zijn volgens welke, enerzijds, 
geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd 
gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf wordt toegepast, indien de ten tijde van het vonnis bepaalde 
straf verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.

Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - 
Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Weglatingen - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard

- Art. 30ter, § 6, A Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2 Strafwetboek

24 maart 1999P.98.1127.F AC nr. ...

De rechter die een straf met uitstel oplegt en daarbij de redenen van die beslissing vermeldt, verantwoordt 
naar recht zijn weigering om in te gaan op de door de beklaagde ingestelde vordering tot opschorting van de 
veroordeling.~

Allerlei - Opschorting van de uitspraak - Weigering - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt geschonden, als de appèlrechters, om het door de eerste rechter voor de 
straf van het verval van het recht tot sturen verleende uitstel ongedaan te maken, acht slaan op de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen aantonen.~

Allerlei - Motivering - Maatregel - Gewoon uitstel - Verval van het recht tot sturen - Recht van verdediging - Wijze waarop 
de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande houden

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

24 februari 1999P.98.0690.F AC nr. ...
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Het recht van verdediging wordt miskend door de appèlrechters, die de verzwaring van de straf gronden op de 
omstandigheid dat de beklaagde voor zijn rechters het bestaan is blijven ontkennen van één van de gegevens 
die zij in aanmerking hadden genomen tot staving van hun overtuiging en hun beslissing dat hij schuldig was, 
en aldus de beklaagde straffen omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Allerlei - Motivering - Strafmaat - Recht van verdediging - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1999P.99.0120.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter, die de strafmaat verantwoordt door erop te wijzen 
dat de beklaagde verkiest zijn slachtoffer te bekladden in plaats van zijn daden te bekennen, en aldus de 
beklaagde straft omdat hij weigert schuld te bekennen.~

Allerlei - Motivering - Strafmaat - Recht van verdediging - Weigering van de beklaagde om schuld te bekennen

- Artt. 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

Er is geen uitwissing bij veroordeling wegens valsheid in geschrifte en gebruik van vals stuk die 
vervallenverklaringen of ontzettingen inhoudt waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaar uitstrekken.~

Allerlei - Uitwissing van veroordelingen - Voorwaarden - Veroordelingen met vervallenverklaringen of ontzettingen - 
Veroordeling wegens valsheid in geschrifte

- Art. 619, tweede lid Wetboek van Strafvordering

6 oktober 1998P.97.1069.N AC nr. ...

Wanneer de strafrechter een verval van het recht een voertuig te besturen uitspreekt en het herstel in dat 
recht afhankelijk maakt van het slagen in een of meerdere van de in artikel  38, § 3, Wegverkeerswet vermelde 
onderzoeken, is de opgelegde bijzondere motiveringsplicht van toepassing niet alleen op het uitgesproken 
verval maar ook op de beveiligingsmaatregel waarbij het herstel in het recht tot sturen afhankelijk wordt 
gemaakt van het slagen in een of meer van bedoelde onderzoeken.

Allerlei - Bijzondere motiveringsplicht - Verval van het recht een voertuig te besturen - Herstel - Slagen in een of meer der 
onderzoeken voorzien bij artikel 38, §3, Wegverkeerswet

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 38, § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 oktober 1998P.97.1127.N AC nr. ...

De uitwissing van veroordelingen tot correctionele hoofdgevangenisstraffen van ten hoogste zes maanden, tot 
correctionele geldstraffen van ten hoogste 500 frank en tot geldstraffen ongeacht hun bedrag, opgelegd 
krachtens het Wegverkeersreglement, is niet van toepassing op veroordelingen die vervallenverklaringen of 
ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaren uitstrekken, tenzij wanneer het 
verval wordt uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Allerlei - Uitwissing van veroordelingen - Voorwaarden - Veroordelingen, vervallenverklaringen of ontzettingen - 
Toepassing - Wegverkeersreglement - Verval tot sturen voorgoed

- Art. 619, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 juni 1998P.98.0317.F AC nr. ...

Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft voor dat de rechter de redenen moet vermelden waarom hij dergelijke straf of 
dergelijke maatregel uitspreekt en de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel moet 
rechtvaardigen; de rechter is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem 
aangegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat van elk ervan betreffen.

Allerlei - Motivering - Keuze - Strafmaat - Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 maart 1998P.98.0221.F AC nr. ...

De bijzondere verplichting die de rechter heeft om de redenen te vermelden waarom hij een straf kiest tussen 
die welke hij conform de wet kan opleggen, geldt maar voor de straffen die hij verkiest uit te spreken en niet 
voor die welke hij niet oplegt.~
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Allerlei - Motivering van de straffen - Niet opgelegde bijkomende en facultatieve straffen

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

24 februari 1998P.98.0106.N AC nr. ...

Er is geen onthulling, die grond is voor strafvermindering, wanneer de aangifte noch volledig, noch oprecht is 
en de aangever zijn eigen rol in verband met de drugmisdrijven heeft verzwegen.~

Allerlei - Drugs - Strafvermindering - Onthulling

- Art. 6 Wet 24 feb. 1921

26 november 1997P.97.1027.F AC nr. ...

De beslissing van de appèlrechters over de straf is regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord, en miskent het recht van verdediging niet, wanneer zij steunt op de noodzaak om de beklaagde 
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek aan bereidheid om zich te 
beteren, alsook op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de herhaling 
ervan te voorkomen, maar niet verwijst naar de wijze waarop eiser zijn onschuld heeft willen staande houden, 
zelfs als het arrest verwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te 
stellen waaruit het afleidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn.

Allerlei - Motivering - Recht van verdediging - Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande houden - 
Gebrek aan bereidheid om zich te beteren - Ontkenningen

- Art. 149 Grondwet 1994

28 mei 1997P.97.0188.F AC nr. ...

De bekendmaking van het veroordelend arrest of vonnis wegens bankbreuk is geen straf maar een bij de wet 
ingestelde informatiemaatregel in het belang van de koophandel.

Allerlei - Bankbreuk - Bekendmaking van het veroordelend arrest of vonnis - Aard

- Artt. 573 tot 578 en 583 Wetboek van Koophandel

30 april 1997P.97.0404.F AC nr. ...

Veroordelingen die de mogelijkheid uitsluiten om het beroep van privé-detective uit te oefenen, kunnen niet 
worden uitgewist.~

Allerlei - Uitwissing van veroordelingen - Voorwaarden - Veroordeling met vervallenverklaringen of ontzettingen - Wet tot 
regeling van het beroep van privé-detective

- Art. 3 Wet 19 juli 1991

- Art. 619, tweede lid Wetboek van Strafvordering

9 oktober 1996P.96.0467.F AC nr. ...

Door tegenstrijdigheid aangetast is de rechterlijke beslissing waarbij de rechter uitspraak doet over de 
strafmaat en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt.~

Allerlei - Strafmaat - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Motivering - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

8 oktober 1996P.95.0603.N AC nr. ...

De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden is sui generis 
van aard en geen straf; zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten.~

Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage - Aard - Werking in de 
tijd

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

- Art. 2 Strafwetboek

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze, binnen de perken van de wet, of aan bepaalde beklaagden uitstel 
moet worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden 
moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden.~

Allerlei - Uitstel - Toekenning - Weigering - Gelijkheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 10 Grondwet 1994

P. 2379/30476-9-2016



13 september 1996C.93.0345.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling wijkt af van de regel dat uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en de artikelen 465 tot 
478 Sv., in hun onderling verband genomen, volgt dat alleen de veroordeling op tegenspraak tot de doodstraf 
wettelijke onbekwaamheid van de veroordeelde ten gevolge heeft, in geval de veroordeling tot de doodstraf 
door een militair gerecht wordt uitgesproken.~

Allerlei - Gevolg - Doodstraf - Veroordeling door een militair gerecht - Wettelijke onbekwaamheid

Uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en de artikelen 465 tot 478 Sv., in hun onderling verband genomen, volgt 
dat alleen de veroordeling op tegenspraak tot de doodstraf wettelijke onbekwaamheid van de veroordeelde 
ten gevolge heeft.~

Allerlei - Gevolg - Doodstraf - Veroordeling op tegenspraak - Wettelijke onbekwaamheid

5 juni 1996P.96.0004.F AC nr. ...

De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden is geen straf.~

Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage - Aard

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

- Art. 2 Strafwetboek

14 mei 1996P.96.0390.N AC nr. ...

Artikel 195, tweede lid, Sv. schrijft voor dat de rechter de redenen moet vermelden waarom hij dergelijke straf 
of dergelijke maatregel uitspreekt en de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel moet 
rechtvaardigen; de rechter is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering wanneer de door hem 
aangegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat voor elk ervan betreffen.~

Allerlei - Artikel 195, tweede lid, Sv. - Redenen - Keuze - Afzonderlijke motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

6 december 1995P.95.0691.F AC nr. ...

De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de veroordeling wordt afgewezen, 
moet met redenen omkleed zijn.~

Allerlei - Veroordeling - Weigering van de opschorting van de uitspraak - Motivering

- Art. 3, vierde lid Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994

17 mei 1995P.94.1562.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde een conclusie heeft ingediend met een aanvraag tot uitstel, beantwoordt de 
appelrechter die conclusie regelmatig door een straf op te leggen met opgave van gronden.~

Allerlei - Aanvraag tot uitstel - Verwerping - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

21 februari 1995P.93.1119.N AC nr. ...

Art. 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door 
een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt.~

Allerlei - Wijziging - Terugwerkende kracht - Strafwet - Uitvoeringsbesluit

24 januari 1995P.92.7292.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. du JARDIN, bij Cass., 24 jan. 1995, A.R. P.92.7292.N, AC 1995, n°...~

Allerlei - Marginale toetsing - Toetsing van het Hof van Cassatie - Motivering

De marginale toetsing waartoe het Hof gehouden is betekent niet dat het zich in de plaats vermag te stellen 
van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.~

Allerlei - Marginale toetsing - Toetsing van het Hof van Cassatie - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

3 januari 1995P.93.1511.N AC nr. ...
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Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande behoeft de rechter de redenen waarom hij geen uitstel verleent 
voor de door hem uitgesproken straf, niet aan te geven.~

Allerlei - Veroordeling - Uitstel - Motivering

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

22 november 1994P.94.0017.N AC nr. ...

De rechter mag, om het bestaan van herhaling aan te nemen en de strafmaat te bepalen, geen rekening 
houden met een vroegere veroordeling die uitgewist is.~

Allerlei - Herhaling - Motivering - Uitwissing - Vroegere veroordeling

- Artt. 195, 619, 620 en 634 Wetboek van Strafvordering

9 november 1994P.94.0656.F AC nr. ...

De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding, die voor elke criminele, correctionele en politiezaak een 
verplichte aanvulling is van de strafrechterlijke veroordeling, heeft een eigen karakter en is geen straf.~

Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Aard - Vaste vergoeding

- Art. 71 Wet 28 juli 1992

- Art. 11 Wet 1 juni 1849

De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden is geen straf.~

Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage - Aard

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

- Art. 2 Strafwetboek

28 september 1994P.94.0203.F AC nr. ...

De rechter mag, om de strafmaat te bepalen, geen rekening houden met een vroegere veroordeling, die 
uitgewist is krachtens artikel  619 Sv.~

Allerlei - Motivering - Uitwissing - Vroegere veroordeling

ANDERE STRAFFEN

15 september 2004P.04.0590.F AC nr. 413

De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende gevangenisstraf, 
kan daarnaast geen vervangende gevangenisstraf koppelen aan die geldboete (1). (1) Cass., 27 april 2004, AR 
P.04.0049.N, nr ... en 19 mei 2004, AR P.03.1550.F; nr ...

Andere straffen - Werkstraf - Vervangende straf - Geldboete - Vervangende gevangenisstraf

- Artt. 37ter, § 1, eerste lid, en 40 Strafwetboek

8 september 2004P.04.0581.F AC nr. 393

Wanneer de rechter, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de beklaagde, een werkstraf 
overweegt, licht de rechter, vóór de sluiting van het debat de beklaagde in over de draagwijdte van een 
dergelijke straf en hoort hij hem in zijn opmerkingen; geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de 
inachtneming van die vormvereisten in het proces-verbaal van de rechtszitting moet worden vermeld.

Andere straffen - Werkstraf - Vormvereisten - Vermelding in het proces-verbaal van de rechtszitting

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

Door te vermelden dat "gezien de aard en de ernst van het door eiser gepleegde misdrijf, er geen grond is om 
tegen hem een werkstraf uit te spreken, aangezien die maatregel van dien aard is dat eiser de ernst van zijn 
daden zou bagatelliseren", omkleedt het vonnis de keuze voor een geldboete boven een werkstraf regelmatig 
met redenen en verantwoordt die keuze wettig.

Andere straffen - Werkstraf - Veroordelend vonnis - Weigering tot het uitspreken van een werkstraf - Veroordeling tot een 
geldboete - Redengeving

- Art. 37, § 3, tweede lid Strafwetboek

22 juni 2004P.04.0397.N AC nr. 347
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De verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek vermelde vermogensvoordelen die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen, is een straf die wordt uitgesproken tegen de beklaagde die wordt 
veroordeeld voor het misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, ook indien deze niet zijn 
eigendom zijn of niet in zijn vermogen zijn getreden; de omstandigheid dat, indien de zaken niet kunnen 
gevonden worden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter krachtens artikel 43bis, tweede lid, 
Strafwetboek, de geldwaarde ervan raamt en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee 
overeenstemmend bedrag, doet hieraan geen afbreuk (1). (1) Zie Cass., 21 okt. 2003, AR P.03.0757.N, nr ...; 
contra 14 jan. 2004, AR P.03.1185.F, nr ... met andersluidende concl. van advocaat-generaal LOOP.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

Concl. adv.-gen. J. Spreutels Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, AC, 2003, nr. ... .

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Begrip - Raming - Belastingfraude - Ontwijking van 
een belasting - Toepassing - Inkohiering

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

De strafrechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere verbeurdverklaring betrekking 
heeft, rechtstreeks is verkregen uit een misdrijf (1). (1) Zie concl. O.M.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

Wanneer de rechter, met toepassing van artt. 42, 3°, en 43bis Sw., de vermogensvoordelen raamt die uit een 
misdrijf zijn verkregen, kan hij beslissen dat de ontwijking van een belasting een dergelijk voordeel  vormt; dat 
voordeel verdwijnt niet gewoon door inkohiering (1). (1) Zie concl. O.M.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Begrip - Raming - Belastingfraude - Ontwijking van 
een belasting - Toepassing - Inkohiering

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

21 oktober 2003P.03.0757.N AC nr. 515

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, noch de eigen aard van de 
verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf staan eraan in de weg dat meerdere daders, die samen 
één van de in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°, Strafwetboek, bedoelde misdrijven hebben gepleegd, die een 
bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden 
veroordeeld, aangezien de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit voordeel niet kan noch mag 
overschrijden.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Witwassen van vermogensvoordelen - Meerdere daders

- Artt. 42, 1° en 3°, 505, eerste lid, 2° en derde lid Strafwetboek

17 juni 2003P.03.0611.N AC nr. 357

De bepaling van artikel 43bis, Strafwetboek die inhoudt dat de bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op 
de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek in elk geval door de rechter kan worden uitgesproken, maar 
slechts voor zover zij door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd, vereist niet dat die 
schriftelijke vordering in elke aanleg moet worden genomen.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van de 
procureur des Konings - Vereiste

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

12 februari 2003P.02.1530.F AC nr. 102

De correctionele rechtbank, die in hoger beroep niet alleen het verval van het recht tot sturen met redenen 
omkleedt, maar ook de andere straffen die hij uitspreekt en die hij boven een werkstraf verkiest, motiveert 
regelmatig zijn beslissing om die werkstraf niet uit te spreken.

Andere straffen - Werkstraf - Weigering - Redengeving - Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet - 
Veroordeling tot een andere straf - Verval van het recht tot sturen

- Art. 37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek
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Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de rechter als hoofdstraf een 
werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan het stelsel van de bijkomende straffen, zoals 
het verval van het recht tot sturen (1). (1) Zie A. JACOBS en M. DANTINNE, "La peine de travail. Commentaire 
de la loi du 17 avril 2002", Rev. dr. pén., 2002, blz. 825.

Andere straffen - Werkstraf - Hoofdstraf - Bijkomende straffen - Verval van het recht tot sturen - Stelsel

- Artt. 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 37ter Strafwetboek

11 februari 2003P.02.1585.N AC nr. 97

Uit de samenhang van § 1 en § 3 van artikel 37ter, Sw. volgt dat indien de beklaagde een werkstraf vraagt, de 
rechter de bepalingen van artikel 37ter, § 3, Sw. alleen moet naleven indien de beklaagde de werkstraf als 
hoofdstraf vraagt.

Andere straffen - Werkstraf - Toepassing

2 oktober 2002P.02.0778.F AC nr. 500

De rechter die uitspraak doet na inwerkingtreding, op 1 sept. 1998, van de W. 2 juni 1998, kan de persoon die 
vóór die inwerkingtreding failliet is verklaard en niet in ere is hersteld, ook veroordelen tot de in artikel 4, K.B. 
24 okt. 1934, bedoelde straffen, wegens overtreding van het bij het oude artikel 1 van dat besluit opgelegde 
verbod van rechtswege, dat, hoewel burgerrechtelijk van aard, op dergelijke gefailleerde van toepassing is en 
een overgangsbepaling is die uitwerking heeft totdat de termijn van tien jaar is verstreken (1). (1) Zie Cass., 18 
mei 1999, A.R. P.98.1515.N, nr. 290.

Andere straffen - Beroepsverbod - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 - Overgangsbepaling

- Art. 3 KB nr 22 van 24 okt. 1934

- Art. 6 Wet 2 juni 1998

17 september 2002P.01.0890.N AC nr. 453

Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en verbeurdverklaring van de sterke dranken, die 
het voorwerp zijn van de overtreding bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze 
geen eigendom zijn van de overtreder.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Geestrijke dranken - Drankgelegenheid - Verstrekken van sterke dranken zonder 
vergunning

- Artt. 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

27 februari 2002P.01.1606.F AC nr. 138

De onwettigheid van de beslissing die uitspraak doet over het verval van het recht een motorrijtuig te besturen 
wegens bepaalde misdrijven, strekt zich uit tot het geheel van de sancties die de voormelde misdrijven straffen 
alsook tot de bijdragen tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die 
met die misdrijven verband houden ; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de 
misdrijven bewezen verklaart, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een grond die geen 
verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid 
alleen te wijten is aan het gebrek aan motivering van de keuze van de straf van verval van het recht tot sturen 
en van de termijn ervan (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du 
Jardin; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127; 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178; 21 maart 2000, A.R. 
P.98.0605.N, nr. 192.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

5 september 2001P.01.0582.F AC nr. ...

De bepalingen van het Sw. betreffende de verbeurdverklaring zijn niet van toepassing op jachtmisdrijven (1). 
(1) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en Pas., I, 1192) ; R.P.D.B., I°, Chasse, nr. 194.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Jachtmisdrijf - Strafwetboek - Toepasselijkheid

- Art. 42 Strafwetboek

29 mei 2001P.00.1434.N AC nr. ...
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De bijzondere verbeurdverklaring die luidens artikel 42, 3°, Sw. wordt toegepast op voordelen die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen, wordt -anders dan in de gevallen van artikel 42, 1°, Sw.- niet afhankelijk 
gesteld van de eigendom van de veroordeelde, maar kan luidens artikel 43bis Sw. in elk geval door de rechter 
worden uitgesproken, onverminderd de rechten die derden krachtens hun rechtmatig bezit op die zaken 
kunnen doen gelden (1). (1) Zie conclusie advocaat-generaal Bresseleers Cass. 18 maart 1997, A.R. 
P.96.1041.N, nr 152; Cass. 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr 352.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordeel uit het misdrijf - Voorwaarde - Eigendom van de 
veroordeelde

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

Wanneer de rechter in toepassing van artikel 42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn 
verkregen begroot, dient hij geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het 
misdrijf (1). (1) Cass. 18 februari 1997, A.R. P.96.0295.N, nr 93.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordeel uit het misdrijf - Kosten verbonden aan het misdrijf - 
Begroting der vermogensvoordelen

- Art. 42, 3° Strafwetboek

24 april 2001P.99.1207.N AC nr. ...

Het bij artikel 455, § 1, 1°, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken ten laste van de fysieke 
persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of 
bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming.

Andere straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - Toepassing

- Art. 455, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

4 oktober 2000P.99.0196.F AC nr. ...

De aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsplicht van de keuze van de straf en de strafmaat, is niet 
van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van 
het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip of het geleiden van een rijdier uitspreekt; wanneer 
een cassatiemiddel betoogt dat die vrijstelling van de motiveringsplicht leidt tot discriminatie tussen de 
beklaagden naar gelang van de rang van het rechtscollege dat hen in laatste aanleg moet berechten, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Motivering - Keuze - Strafmaat - Rechtbank die in hoger beroep uitspraak 
doet - Discriminatie - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 juni 2000P.98.0680.N AC nr. ...

Het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen is, enerzijds, het bewerken door een 
beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen. Het 
voorwerp van dit misdrijf is de uit de vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende 
toestand van onvermogen en niet de vernielde, weggemaakte of verborgen goederen of voorwerpen, die de 
strafrechter mitsdien niet vermocht, krachtens artikel 42, 1 en 43, eerste lide van het Strafwetboek verbeurd 
te verklaren.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Voorwerp van het misdrijf - Toepassing

- Artt. 42, 1°, 43, eerste lid, en 490bis Strafwetboek

15 maart 2000P.99.1419.F AC nr. ...

De onwettigheid van de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken van het recht om een motorrijtuig te 
besturen, leidt tot vernietiging van de beslissingen over de straf en over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging het gevolg is van een 
grond die geen verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval is wanneer de 
onregelmatigheid alleen te wijten is aan het niet-vermelden van de duur van het uitstel dat aan de 
tenuitvoerlegging van dat verval is verleend.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang
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15 februari 2000P.99.1664.N AC nr. ...

De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortkomen uit een misdrijf kan ook worden 
uitgesproken ten laste van natuurlijke personen die strafrechtelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk 
zijn voor het misdrijf zoals bedoeld in artikel  505, eerste lid, 2, 3, 4, Sw., gepleegd door een derde, weze het 
een rechtspersoon.

Andere straffen - Witwassen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Toepassing

- Artt. 42 en 505 Strafwetboek

12 januari 2000P.99.1189.F AC nr. ...

De beslissing die, in strafzaken, de bijzondere verbeurdverklaring beveelt, is niet naar recht verantwoord, als zij 
niet vaststelt dat de zaken die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, het 
eigendom van de veroordeelde zijn.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Vaststelling van de wettelijke voorwaarden

- Art. 42, 1° Strafwetboek

4 januari 2000P.97.1011.N AC nr. ...

Op de misdrijven die met toepassing van artikel 50, § 2, Wegverkeerswet vatbaar zijn voor de 
verbeurdverklaring van het voertuig is artikel 42, 1, Sw. niet toepasselijk.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Wegverkeerswet - Strafwetboek - Toepassing

- Artt. 42, 1°, 43, eerste lid, en 100 Strafwetboek

- Artt. 50, § 2, en 52 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...

Artikel 42, 1o Strafwetboek bedoelt onder "zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken" het voorwerp 
waarop het misdrijf materieel werd gepleegd, niet het voorwerp dat de dader door het misdrijf bedrieglijk 
heeft ontvreemd, verkregen, verduisterd of geheeld.

Andere straffen - Artikel 42, 1° Sw. - Bijzondere verbeurdverklaring - Voorwerp

23 juni 1999P.99.0177.F AC nr. ...

De appelrechtbank die het verval van het recht tot sturen uitspreekt wegens het in het verkeer brengen van 
een sleep zonder verlichting, terwijl het gebruik van de lichten verplicht was, komt zijn bijzondere 
motiveringsplicht na, wanneer zij erop wijst dat de beklaagden zodoende een bijzonder ernstige fout hebben 
begaan die de rechtmatige verwachtingen van de andere weggebruikers in de war kon sturen en dat de door 
de eerste rechter uitgesproken straffen wettig zijn en in verhouding staan tot de zwaarwichtigheid van de 
feiten.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Motivering

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

18 mei 1999P.98.1515.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die uitspraak doende na de inwerkingtreding van de 
wet van 2 juni 1998 tot wijziging van het K.B. van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan 
de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en 
waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, 
met toepassing van de overgangsbepaling van voormelde wet van 2 juni 1998, de beklaagde tot straf 
veroordeelt wegens overtreding van het bij artikel 1 K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 gestelde beroepsverbod, 
wanneer deze beklaagde het bedoelde niet rechterlijk opgelegde maar nog steeds geldend verbod van 
rechtswege overtrad voordat 10 jaar verstreken zijn sedert de datum van de veroordeling die tot het verbod 
aanleiding heeft gegeven.

Andere straffen - Beroepsverbod opgelegd bij rechterlijke beslissing - Beroepsverbod van rechtswege na strafrechterlijke 
veroordeling - Overtreding van het verbod - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 - Overgangsbepaling

- Art. 6 Wet 2 juni 1998

- Artt. 1 en 4 KB nr 22 van 24 okt. 1934

13 april 1999P.98.0898.N AC nr. ...
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De strafrechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, dat een vermogensvoordeel waarop de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 42, 3° Strafwetboek

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

De onwettigheid van het bij wijze van straf uitgesproken verval van het recht om een motorvoertuig te 
besturen, dat een bestanddeel van de hoofdstraf vormt, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het 
misdrijf waarvoor het verval is uitgesproken.~

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettig uitgesproken verval - Vernietiging - Omvang

10 februari 1999P.98.0826.F AC nr. ...

De appèlrechters verantwoorden naar recht de bijzondere verbeurdverklaring van een pand, dat gekocht is 
met gelden die afkomstig waren van de vervolgde misdrijven, zonder dat zij die verbeurdverklaring hebben 
beperkt tot het onverdeelde aandeel van de veroordeelde, wanneer zij het voorwerp van de 
verbeurdverklaring identificeren en vaststellen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen dat voorwerp 
en de misdrijven die ten laste worden gelegd aan de veroordeelde, in wiens vermogen het is aangetroffen.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Wettelijke voorwaarden - Vermogensvoordelen gehaald uit het misdrijf - 
Onverdeeld aandeel - Onderscheid

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

22 september 1998P.97.1348.N AC nr. ...

Concl. Adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 22 september 1998, A.R. P.97.1348.N, AC, 1998, nr. ... .

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen - Beslissing van de strafrechter - Kracht van gewijsde - Aanspraak van een derde - Bevoegde rechter

De derde die beweert recht te hebben op een krachtens artikel 42, 3°, Sw. verbeurdverklaard en 
overeenkomstig artikel 43bis, derde lid Sw. aan de burgerlijke partij toegewezen vermogensvoordeel, kan, 
nadat de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan, zijn rechten alleen laten gelden 
door hiertoe, krachtens het gemeen recht, een vordering in te stellen voor de burgerlijke rechter.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen - Toewijzing aan de burgerlijke partij - Beslissing van de strafrechter - Kracht van gewijsde - Aanspraak 
van een derde - Bevoegde rechter

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

- Art. 3 KB 9 aug. 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan 
worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in artikel  253 Sw., heeft betrekking op het door de omkoper 
gegevene, of zijn tegenwaarde indien het zich niet meer in natura in handen van de omgekochte bevindt en 
alle gegeven bedragen moeten worden verbeurdverklaard, zelfs indien de omgekochte die bedragen met zijn 
eigen gelden heeft vermengd; indien het door de omkoper gegevene bestaat in een geldsom in vreemde munt 
die zich niet meer in contanten in handen van de omgekochte bevindt, moet de verbeurdverklaring betrekking 
hebben op de tegenwaarde in Belgische frank.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Voorwerp - Omvang - Omkoping van ambtenaren

- Art. 253 Strafwetboek

De straf van bijzondere verbeurdverklaring heeft noodzakelijkerwijs betrekking op de door de omkoper 
geleverde zaken; zij moet worden uitgesproken t.a.v. de omgekochte en de verbeurdverklaarde zaken mogen 
niet worden teruggegeven aan de omkoper.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Omkoping van ambtenaren - Uitspraak ervan t.a.v. de omgekochte

- Art. 253 Strafwetboek

Voor de toepassing van de straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren 
is niet vereist dat de persoon tegen wie de verbeurdverklaring wordt uitgesproken eigenaar geworden is van 
de verbeurdverklaarde zaken.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Omkoping van ambtenaren - Eigendom van de verbeurdverklaarde zaken
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- Art. 253 Strafwetboek

Voor de toepassing van de straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren 
dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen de daders van het misdrijf omkoping in verhouding tot 
hun graad van deelneming, nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering ervan hebben meegewerkt; het 
vermogen van een aan omkoping schuldig bevonden persoon kan evenwel overeenkomstig de wet slechts 
worden verbeurd tot beloop van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Omvang - Gevolg - Omkoping van ambtenaren - Daders en mededaders 
van het misdrijf omkoping - Graad van deelneming - Beperking van de verbeurdverklaring

- Artt. 66 en 253 Strafwetboek

20 juli 1998P.98.0805.F AC nr. ...

Wanneer het hof van assisen alleen straffen van 10 jaar opsluiting oplegt, kan het de aanplakking van zijn 
arrest niet bevelen.~

Andere straffen - Veroordeling - Hof van assisen - Aanplakking - 10 jaar opsluiting

- Art. 3 Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen

- Art. 18 Strafwetboek

- Art. 14 Grondwet 1994

24 juni 1998P.97.1120.F AC nr. ...

De beslissing waarbij, in strafzaken, met toepassing van artikel 42 Sw., de bijzondere verbeurdverklaring 
uitgesproken wordt, zonder dat daarbij vastgesteld wordt dat voldaan is aan de bij wet vereiste voorwaarden 
en, bijgevolg, zonder dat de beklaagde genoemd wordt aan wie zij die straf oplegt, is niet naar recht 
verantwoord en schendt het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Bij wet vereiste voorwaarden - Geen vaststelling

- Art. 42, 1° Strafwetboek

10 juni 1998P.98.0286.F AC nr. ...

De bij artikel 195, tweede lid, Sv., voorgeschreven bijzondere motiveringsplicht wordt nagekomen door het 
arrest, waarin beslist wordt dat de bijzondere verbeurdverklaring moet worden bevolen om een einde te 
maken aan een strafbaar gedrag, waarvan het de herhaling en het nadeel dat er voor derden uit voortvloeit 
beklemtoont, nu de considerans volgens welke de verbeurdverklaring verantwoord wordt door het 
afschrikwekkend effect, binnen de context van het arrest moet worden gelezen.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Motivering - Context van het arrest

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

10 juni 1998P.98.0317.F AC nr. ...

De verplichting om de bijkomende en facultatieve straf van ontzetting van rechten met redenen te omkleden, 
wordt nagekomen door de rechter die erop wijst dat de beklaagde betrokken was bij zaken die niet 
verenigbaar zijn met zijn ambt van burgemeester en door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de bijzondere 
vereisten van fatsoen, kiesheid en rechtschapenheid die verbonden zijn met dat ambt.

Andere straffen - Ontzetting van rechten - Keuze - Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 245 Strafwetboek

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing inzake omkoping waarbij de verbeurdverklaring wordt 
uitgesproken van de door de omkoper gegeven zaken of van hun waarde zonder precisering van het door de 
omkoper gegevene of van de waarde daarvan.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Passieve omkoping - Voorwerp of waarde - Vaststelling

- Art. 253 Strafwetboek

7 mei 1997P.96.1553.F AC nr. ...
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De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te 
besturen, die deel uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf 
waarvoor het rijverbod werd opgelegd.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang

De verplichting om de keuze van de straf en de strafmaat met redenen te omkleden wordt miskend door de 
rechter die de vervallenverklaring uitspreekt van het recht een motorvoertuig te besturen, wanneer hij alleen 
in abstracte bewoordingen verwijst naar de zwaarwichtigheid van het misdrijf, zoals dat blijkt uit de in het 
strafdossier beschreven feitelijke omstandigheden, zonder de concrete omstandigheden te preciseren die een 
dergelijke maatregel te dezen rechtvaardigen.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

9 april 1997P.96.1562.F AC nr. ...

De ontzetting van de uitoefening van de in artikel 31 Sw. opgesomde rechten vormt een bijkomende straf bij 
de hoofdstraf; zij kan enkel worden uitgesproken indien de wet zulks toestaat.~

Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Aard - Wettigheid

- Artt. 31 en 33 Strafwetboek

Wanneer de opschorting van de veroordeling bevolen wordt, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten, tot 
de bijzondere verbeurdverklaring en, in voorkomend geval, tot teruggave; daaruit volgt dat de ontzetting van 
de uitoefening van rechten onwettig is.~

Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Opschorting van de veroordeling - Ontzetting - 
Wettigheid

- Art. 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Artt. 31 en 33 Strafwetboek

9 april 1997P.97.0292.F AC nr. ...

De rechter kan, op grond van de artikelen van het Sw. die het opzettelijk toebrengen van slagen en de 
verschoonbare doodslag in staat van herhaling strafbaar stellen, niet de ontzetting van de in artikel 31 van dat 
wetboek bedoelde rechten opleggen.~

Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Opzettelijk toebrengen van slagen - 
Verschoonbare doodslag - Herhaling - Ontzetting - Wettigheid

- Artt. 31, 33, 56, 398 en 414 Strafwetboek

De ontzetting van de uitoefening van de in artikel 31 Sw. opgesomde rechten vormt een bijkomende straf bij 
de hoofdstraf; zij kan enkel worden uitgesproken indien de wet zulks toestaat.~

Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Aard - Wettigheid

- Artt. 31 en 33 Strafwetboek

18 maart 1997P.96.1041.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 maart 1997, A.R. P.96.1041.N, AC, 1997, nr ...~

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd door 
rechtspersoon - Vermogensvoordelen rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen

Naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter dat het wettelijk niet mogelijk is de 
verbeurdverklaring uit te spreken van het uit geldsommen bestaand vermogensvoordeel dat de rechtspersoon 
rechtstreeks heeft verkregen uit het misdrijf dat hij, door toedoen van de beklaagde, heeft gepleegd 
(impliciet).~

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd door 
rechtspersoon - Vermogensvoordelen rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen

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

18 februari 1997P.96.0295.N AC nr. ...

Voor het bevelen van verbeurdverklaring door de rechtbank is geen bijzondere vordering van het openbaar 
ministerie vereist.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vordering van het openbaar ministerie
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Wanneer de rechter in toepassing van artikel 42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn 
verkregen begroot, dient hij geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het 
misdrijf.~

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen gehaald uit het misdrijf - Kosten verbonden aan het 
misdrijf - Begroting der vermogensvoordelen - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 42, 3° Strafwetboek

29 januari 1997P.96.1314.F AC nr. ...

Het appèlgerecht voldoet aan de motiveringsplicht van het opgelegde verval van het recht tot sturen van een 
voertuig, wanneer het erop wijst dat de beklaagde de veiligheid van de andere weggebruikers ernstig in het 
gedrang heeft gebracht, doordat hij veel sneller heeft gereden dan toegestaan.~

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Motivering

- Art. 195, derde lid Wetboek van Strafvordering

5 november 1996P.96.0993.N AC nr. ...

De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen, dat een bestanddeel is van de 
hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling die tegen eiser wegens het hem ten laste gelegde feit is 
uitgesproken.~

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Vernietiging

Het door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig wegens overtreding 
van artikel 10.1, 1° Wegverkeersreglement, waaraan hij de beklaagde schuldig acht, is onwettig daar deze 
overtreding door het K.B. van 7 april 1976 niet wordt beschouwd als een zware overtreding in de zin van 
artikel 29 Wegverkeerswet.

Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Geen zware overtreding - Wettigheid

- Art. 38, § 1, 3° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

De bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten afgegevene of de waarde 
daarvan is van toepassing zowel op de passieve als op de actieve omkoping en moet worden uitgesproken ten 
aanzien van de omgekochte en van de omkoper.

Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassing - Passieve en actieve omkoping

- Art. 253 Strafwetboek

31 juli 1995P.95.0807.F AC nr. ...

Wanneer de wet de strafrechter bij uitzondering bevoegd maakt om de verbeurdverklaring uit te spreken ten 
laste van een derde, is de rechtsvordering tot vrijwillige tussenkomst van die derde voor de strafrechter niet 
onverenigbaar met het rechtsmiddel waarover de derden beschikken die beweren recht te hebben op de 
verbeurdverklaarde zaak en dat is ingevoerd bij het K.B. 9 aug. 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen 
en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op de 
verbeurdverklaarde zaak.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verenigbaarheid - Derden - 
Tussenkomst voor de strafrechter - Rechtsmiddel ingevoerd bij K.B. 9 aug. 1991

- Artt. 42, 3° en 43bis Strafwetboek

- Artt. 2 en 812 Gerechtelijk Wetboek

7 februari 1995P.93.1028.N AC nr. ...

De met toepassing van artikel  28, §3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken maken een 
beveiligingsmaatregel uit. De onwettigheid van de beslissing die het herstel in het recht tot sturen afhankelijk 
maakt van het slagen voor een theoretisch onderzoek strekt zich uit tot de andere aan de beklaagde opgelegde 
onderzoeken.~

Andere straffen - Vernietiging - Herstel in het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor een theoretisch onderzoek - 
Omvang - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid

- Art. 426 Wetboek van Strafvordering
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14 december 1994P.94.1033.F AC nr. ...

Door de invoering van de bepaling dat, indien de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde 
voordelen niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de geldwaarde 
ervan raamt en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag, maakt de 
wetgever de feitenrechter bevoegd om het geldelijk bedrag te ramen dat overeenkomt met de rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen voordelen, zonder hem de mogelijkheid te ontnemen om, bij ontstentenis van 
nauwkeurige gegevens, dat bedrag ex aequo et bono te ramen.

Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Met die voordelen 
overeenstemmend bedrag - Raming door de rechter - Bevoegdheid van de rechter

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

12 oktober 1994P.94.0634.F AC nr. ...

De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod werd opgelegd.~

Andere straffen - Cassatie - Omvang - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid

GELDBOETE EN OPDECIEMEN

27 oktober 2004P.04.0869.F AC nr. 513

Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot een bijkomende straf of maatregel 
waarvan de nietigheid slechts kan leiden tot een gedeeltelijke cassatie, toetst het Hof slechts de wettigheid 
van die bijkomende straf of maatregel (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1987, AR 1406, nr 607.

Geldboete en opdeciemen - Onwettige beslissing tot verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete - 
Cassatieberoep van het openbaar ministerie

19 mei 2004P.03.1550.F AC nr. 267

De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende straf die van 
toepassing is in geval van niet-uitvoering van de werkstraf, moet een geldboete uitspreken van dezelfde aard 
als die van de werkstraf.

Geldboete en opdeciemen - Geldboete - Vervangende straf - Straf van dezelfde aard als die van de vervangen straf

- Art. 37ter, § 1, eerste lid Strafwetboek

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende schendingen van de 
douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, verschillende geldboeten worden opgelegd 
i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele 
geldboete alleen gelijk kan zijn aan de som van de uitgesproken geldboeten(1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.98.0366.N, nr 275.

Geldboete en opdeciemen - Douane en accijnzen - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Afzonderlijke geldboeten - 
Cassatiemiddel - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

12 november 2003P.03.1208.F AC nr. 566

De door de hoven en rechtbanken uitgesproken veroordelingen tot geldboeten worden vanaf 1 jan. 2002 
uitgedrukt in euro, volgens de modaliteiten van artikel 1, tweede lid, Wet 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten; de beslissing die veroordelingen uitspreekt in een munt die 
geen wettelijke waarde meer heeft, moet worden vernietigd.

Geldboete en opdeciemen - Veroordelingen tot geldboeten in euro - Veroordelingen in een munt die geen wettelijke waarde 
meer heeft

- Art. 9 Wet van 26 juni 2000

5 november 2003P.03.0810.F AC nr. 556
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Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de wetgever niet, ter 
bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het algemeen belang beschouwd wordt, voor te 
schrijven dat de rechter de door de wet voor dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten (1); dat is 
het geval voor de geldboete die opgelegd wordt bij artikel 35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. (1) Zie A.N., 29 maart 2000, nr 38/2000, § B.6.2; 6 
april 2000, nr 41/2000, § B.3.2; 14 feb. 2000, nr 16/2001, § B.3.5.

Geldboete en opdeciemen - Belasting op slijterijen van gegiste dranken - Misdrijf dat bijzonder schadelijk is voor het 
openbaar belang - Geen verzachtende omstandigheden - Keuze van de wetgever - Gevolg - Rechten van de Mens - 
E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Recht op toegang tot een rechterlijke instantie

- Artt. 35, 42 en 43 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

25 februari 2003P.02.0672.N AC nr. 132

De geldboete is altijd een minder zware straf dan de gevangenisstraf (1). (1) Cass., 8 febr. 2000, nr 98, en de 
conclusie van eerste advocaat-generaal du Jardin.

Geldboete en opdeciemen - Geldboete - Aard

- Art. 62 Strafwetboek

15 januari 2003P.02.1326.F AC nr. 32

Het bestreden vonnis is niet nietig, wanneer de appèlrechters vaststellen dat hun beslissing met eenparigheid 
van stemmen is genomen, terwijl die eenstemmigheid niet was vereist om de omzetting in euro van de 
geldboeten, die de eerste rechter in Belgische frank had vastgesteld, naar recht te verantwoorden (1). (1) Zie 
Cass., 21 okt. 1986, AR 9606, nr 112.

Geldboete en opdeciemen - Omzetting in euro - Hoger beroep - Eenparigheid niet vereist

- Art. 5 Wet van 26 juni 2000

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

26 november 2002P.01.0874.N AC nr. 628

Uit geen wettelijke bepaling volgt dat de rechter de som van de met mededaders door het bestuur aangegane 
transacties moet aftrekken van de veroordelingen uitgesproken ten laste van een beklaagde met wie het 
bestuur geen transactie heeft aangegaan.

Geldboete en opdeciemen - Transactie door het bestuur aangegaan met mededaders - Aanrekenen van de betaalde som op 
de veroordeling

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en van de 
gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet (1). (1) Zie 
cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; CONSTANT, J., Traité 
élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs 698 ev; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, Leuven, Acco, nr 659 en 1587. Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat 
bepaalt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn 
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een 
andere persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt van 
de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de bevoegdheid van de 
decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11 Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten diende te gebeuren "overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11, tweede lid, Bijzondere Wet Hervorming Instelling, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het 
eensluidend advies van de Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschap- of 
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen 
waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 1992, 
B.S., 7okt. 1992; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in DEKETELAERE, 
M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23.

Geldboete en opdeciemen - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Gehoudenheid tot betaling van de geldboete - Aard

- Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988
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16 oktober 2002P.02.0916.F AC nr. 544

De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding, op 1 januari 2002 
van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving, inzake de in artikel 78 Gw. bedoelde 
materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de 
oude wet die gunstiger is, waarbij het bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het 
te delen door 40,3399.

Geldboete en opdeciemen - Introductie van de euro - Misdrijf gepleegd vóór 1 januari 2002 - Geldboete opgelegd na 1 
januari 2002 - Opdeciemen

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

19 juni 2001P.99.1715.N AC nr. ...

Het Hof vernietigt zonder verwijzing de beslissing van de strafrechter waarbij de geldboete onwettig wordt 
verhoogd met 1990 deciemen in zoverre die geldboete wordt verhoogd met meer dan 990 deciemen (1). (1) 
Art. 1, wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, als gewijzigd bij artikel 
1, 2°, wet 24 december 1993.

Geldboete en opdeciemen - Onwettige verhoging - Vernietiging zonder verwijzing

- Art. 1 Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten

21 maart 2001P.00.1626.F AC nr. ...

Het arrest, dat de geldboete met 1.990 deciemen verhoogt die aan een beklaagde worden opgelegd wegens 
een misdrijf dat gepleegd is vóór 1 januari 1995, datum van inwerkingtreding van de wet van 24 december 
1993, is niet naar recht verantwoord (1). (1) Cass., 17 sept. 1997, A.R. P.97.0360.F, nr. 355.

Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Feiten gepleegd vóór 1 januari 1995 - Boete verhoogd met 1.990 opdeciemen

- Art. 1, gewijzigd bij art. 1, 2°, Wet 24 dec. 1993 Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten

2 mei 2000P.00.0100.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat op de veroordeling tot geldboete ten laste van de medebeklaagde andere 
opdeciemen worden toegepast dan op de veroordeling tot geldboete ten laste van eiser, levert geen 
schending op van de Wet Opdecimes Geldboeten. (1) (2) (1) Zie Cass., 17 sept. 1997, A.R. P.97.0360.F, nr. 355. 
(2) Zoals uit het antwoord van het Hof op het tweede onderdeel van het tweede middel blijkt, verschilde de 
toestand van de medebeklaagde van deze van eiser, gezien laatstgenoemde, in tegenstelling tot de 
medebeklaagde, ook veroordeeld werd voor feiten die deels na 1 januari 1995, datum van de inwerkingtreding 
van de wet van 24 december 1993, gepleegd werden.

Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Verschillende medebeklaagden - Verschillende opdeciemen - Toepassing

- Art. 1 Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 24 dec. 1993

- Art. 1, 2° Wet 24 dec. 1993

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een strafrechtelijke geldboete wordt opgelegd dient het aantal opdecimes te vermelden 
waarmee deze geldboete wordt verhoogd, evenals het uit die verhoging voortvloeiende cijfer.

Geldboete en opdeciemen - Veroordeling tot een geldboete - Opdeciemen - Vermelding in het vonnis

- Art. 1, tweede lid Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten

15 september 1999P.99.0300.F AC nr. ...

De veroordeling wegens het ontbreken van de W.A.M.-verzekering tot een geldboete van minder dan honderd 
frank, ligt lager dan het wettelijk minimum en is derhalve onwettig, wanneer de rechter geen verzachtende 
omstandigheden aanneemt.

Geldboete en opdeciemen - W.A.M.-verzekering - Wettelijk minimum

- Art. 85 Strafwetboek

- Artt. 22, § 1, en 28 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
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4 november 1997P.96.1650.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest, waarbij de aan een beklaagde opgelegde geldboete wordt verhoogd 
met 890 opdeciemen wegens misdrijven gepleegd vóór 11 augustus 1991, datum van inwerkingtreding van de 
wet van 20 juli 1991.

Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Feiten gepleegd voor 11 aug. 1991 - Geldboete verhoogd met 890 opdeciemen

- Art. 1 Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 20 juli 1991

17 september 1997P.97.0360.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het vonnis, waarbij de aan een beklaagde opgelegde geldboete wordt verhoogd 
met 1.990 opdeciemen wegens een misdrijf dat gepleegd is vóór 1 januari 1995, datum van inwerkingtreding 
van de wet van 24 december 1993.

Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Feiten gepleegd vóór 1 januari 1995 - Boete verhoogd met 1.990 opdeciemen

- Art. 1 Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 24 dec. 1993

- Art. 1, 2° Wet 24 dec. 1993

27 november 1996P.96.0556.F AC nr. ...

Wanneer een misdrijf strafbaar is met een gevangenisstraf en een geldboete, of met één van die straffen 
alleen, moet de rechter, die enkel een geldboete oplegt, die keuze niet met redenen omkleden; de motivering 
van de strafmaat kan bestaan uit een beschrijving van de gegevens die de ernst van de aan de beklaagde ten 
laste gelegde fout kenmerken.~

Geldboete en opdeciemen - Misdrijf strafbaar met een gevangenisstraf en/of een geldboete - Veroordeling tot een 
geldboete - Motivering

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 maart 1995C.94.0280.F AC nr. ...

De rechter mag geen interest opleggen bovenop de veroordeling tot een geldboete wegens fraude, poging tot 
fraude of overtreding inzake gemeentebelastingen.~

Geldboete en opdeciemen - Interest - Gemeentebelastingen - Fraude, poging tot fraude en overtreding

- Art. 8 Wet 29 april 1819

12 december 1994P.94.0742.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest waarbij de aan beklaagde opgelegde geldboete met 790 deciemen 
wordt verhoogd wegens een misdrijf dat hij heeft gepleegd vòòr 9 jan.  1990, d.i.  de dag van de 
inwerkingtreding van de programmawet van 22 dec.  1989, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 
dec. 1989.~

Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Feiten gepleegd vòòr 9 januari 1990 - Geldboete verhoogd met 790 deciemen

- Art. 326 Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 1 Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 24 dec. 1993

SAMENLOOP

8 september 2004P.04.0427.F AC nr. 390

Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (1); op grond van de vaststelling alleen dat de tijdvakken waarbinnen de nieuwe 
misdrijven zijn gepleegd van latere datum zijn dan de voorlopige hechtenis die eiser heeft ondergaan in het 
kader van de definitief berechte zaak en in het kader van de in dit dossier gewezen beschikkingen, kan de 
rechter aldus niet beslissen, dat de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt en die welke aanleiding hebben 
gegeven tot de eerdere veroordeling niet uit één en hetzelfde misdadig opzet kunnen voortkomen. (1) Cass., 2 
mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

Samenloop - Eendaadse - Collectief misdrijf - Veroordelende eindbeslissing - Andere feiten - Eenheid van opzet - Beoordeling 
door de rechter
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- Art. 65 Strafwetboek

22 juni 2004P.04.0310.N AC nr. 345

De feitenrechter die, in toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, enkel voor de feiten die bij hem 
aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet heeft geoordeeld, een bijkomende straf uitspreekt 
indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te 
beoordelen feiten niet streng genoeg is, berecht of bestraft de beklaagde geen tweede maal voor feiten 
waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of 
vrijgesproken, zodat het bepaalde in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek niet strijdig is met artikel 14.7 
I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.1670.N, nr 630.

Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten die deze veroordeling 
voorafgaan - Eenheid van opzet - Straftoemeting - Bijkomende straf - Artikel 65, tweede lid, Sw.

20 april 2004P.03.0717.N AC nr. 206

Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten 
of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van de goederen volgt: dat wanneer in de tijd 
verschillende maar naar de wetsomschrijving of de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te 
spreken enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten en 
taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven betrekking hebben, moeten worden 
verbeurdverklaard (1). (1) Zie Cass., 13 jan. 2004, AR P.03.0646.N, nr .... Het O.M. had te dezen over het 
bepalen van de geldboete met toepassing van artikel 65 Sw. andersluidend geconcludeerd. Het had verwezen 
naar de andersluidende conclusie van het O.M. bij voornoemd arrest van 13 jan. 2004 (noot 2), naar de 
opheffing van artikel 100, tweede lid, Sw. en naar de arresten van het Hof van 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 
275 en 9 jan. 2001, AR P.99.0333.N, nr 10. Daarentegen is artikel 65 Sw. niet toepasselijk op 
verbeurdverklaringen ingevolge artikel 64 Sw. (Cass., 23 sept. 1957, A.V., 1958, 19 en 8 dec. 1958, A.V., 1959, 
298).

Samenloop - Eendaadse - Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - 
Douane en accijnzen - Geldboete - Bijzonder karakter - Wijze van berekening

- Art. 65 Strafwetboek

Samenloop - Eendaadse - Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - 
Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring

- Art. 65 Strafwetboek

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting van 
hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof van Cassatie na te gaan of de rechter uit de 
door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden 
(1). (1) Zie Cass., 2 mei 2001, AR P.01.0121.F, nr 248.

Samenloop - Eendaadse - Collectief misdrijf - Zelfde misdadig opzet - Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 65 Strafwetboek

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende schendingen van de 
douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, verschillende geldboeten worden opgelegd 
i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele 
geldboete alleen gelijk kan zijn aan de som van de uitgesproken geldboeten(1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR 
P.98.0366.N, nr 275.

Samenloop - Eendaadse - Douane en accijnzen - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Afzonderlijke geldboeten - 
Cassatiemiddel - Belang - Ontvankelijkheid

- Art. 65 Strafwetboek

De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen wanneer hij de 
beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de douanewetgeving, die het gevolg zijn van 
hetzelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 275.

Samenloop - Eendaadse - Douane en accijnzen - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet - Vervangende gevangenisstraf

- Art. 65 Strafwetboek
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13 januari 2004P.03.0646.N AC nr. 16

Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of 
taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving 
identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet 
de, krachtens artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som van 
de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (1) (2). (1) Waar het arrest gewag maakt van 'naar de 
wetsomschrijving identieke douanemisdrijven' dient zulks begrepen te worden als verschillende 
douanemisdrijven die door de wetgever beteugeld worden met een geldboete die even hoog is, wat het geval 
was voor de feiten 1 en 2. In casu werden immers de ten laste gelegde misdrijven als volgt strafbaar gesteld: 
feit 1 en feit 2 met gevangenisstraf van 4 maanden tot één jaar en met een geldboete gelijk aan 10 maal de 
ontdoken rechten (artt. 220, § 1, 221 en 224 Algemene Wet Douane en Accijnzen), feit 3 met een geldboete 
van € 250 tot € 625 zonder dat ze lager mag zijn dan 10 maal de ontdoken rechten (artikel 259 Algemene Wet 
Douane en Accijnzen). (2) Het openbaar ministerie had in deze geconcludeerd tot verwerping van de 
voorziening: enerzijds op grond dat het door eiser aangevoerde middel faalde naar recht vermits het middel er 
van uitging dat wanneer verschillende feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet of wanneer één feit verschillende misdrijven oplevert, artikel 65, Sw. slechts kan toegepast 
worden wanneer de straf van het ene misdrijf zwaarder is dan de straf van het andere misdrijf, anderzijds op 
grond dat de argumentatie van eiser, die er op neer kwam dat wanneer de door de wetgever vastgestelde 
straffen gelijk zijn in grootte zij in het geval zonder meer mogen opgeteld worden, tot gevolg heeft dat men tot 
een grotere bestraffing zou kunnen komen bij toepassing van artikel 65, Sw. dan indien men de feiten zou 
beschouwen als een meerdaadse samenloop en artikel 60, Sw. zou toepassen.

Samenloop - Eendaadse - Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - 
Douane en accijnzen - Geldboete - Bijzonder karakter - Wijze van berekening

- Art. 65 Strafwetboek

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen en derhalve tot de 
toepassing van één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd tussen het plegen van die misdrijven de wet 
die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was 
de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van de 
nieuwe wet (1). (1) Cass., 17 mei 1983, AR 7915, nr 513; 7 mei 2002, AR P.02.0308.N, nr ... .

Samenloop - Eendaadse - Misdrijven - Een enkele strafbare gedraging - Gewijzigde strafwet - Zwaardere straf - Toepassing

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

26 november 2002P.01.1670.N AC nr. 630

De feitenrechter die vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en aan die beslissing voorafgaan, samen met de 
eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en bij de 
straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen, berecht of bestraft de beklaagde geen 
tweede keer voor feiten waarvoor deze laatste reeds is veroordeeld of vrijgesproken. Hij spreekt een straf uit 
enkel voor de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarvan zijn voorganger geen kennis had, indien hij oordeelt 
dat de aanvankelijke bestraffing voor het geheel van de gepleegde feiten niet streng genoeg is.

Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten die deze veroordeling 
voorafgaan - Eenheid van opzet - Straftoemeting - Bijkomende straf - Artikel 65, tweede lid, Sw.

- Art. 65 Strafwetboek

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

17 september 2002P.01.0820.N AC nr. 452

Wanneer de strafrechter bij toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, alleen de zwaarste straf oplegt, 
kan hij aan de veroordeelde slechts éénmaal de bij artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen bedoelde verplichting om een bedrag van tien frank te betalen bij wijze van bijdrage tot 
de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opleggen (1). (1) Zie 
Cass., 11 mei 1999, A.R. P.98.0366.N, nr. 275 en 9 jan. 2001, A.R. P.99.0333.N, nr. 10, voor wat de toepassing 
van deze regel op de geldboetes betreft.

Samenloop - Meerdaadse - Eenheid van opzet - Strafmaat - Enige straf - Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp 
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aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Toepassing

- Art. 65, eerste lid Strafwetboek

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

17 september 2002P.02.0469.N AC nr. 455

Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, kan enkel een beslissing van een Belgische 
strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of er eenheid van opzet bestaat tussen de feiten 
waarvoor een beklaagde wordt vervolgd en misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing en deze voorafgaan; dergelijke eenheid van opzet kan niet bestaan met feiten 
waarvoor die beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld (1). (1) Cass., 28 maart 2001, A.R. 
P.99.1759.F, nr. ...; de CODT, J.Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif", J.T., 1995, 
p. 289-292.

Samenloop - Gescheiden berechting - Vervolging in België - Feiten waarvoor de beklaagde reeds in het buitenland werd 
veroordeeld - Eenheid van opzet - Toepassing

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

7 mei 2002P.02.0308.N AC nr. 278

Wanneer verschillende misdrijven een enkele strafbare gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf 
aanleiding geven, maar in de tijdspanne tussen het plegen van deze misdrijven de wet die de straf bepaalt 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden opgelegd, ook al was de ten tijde van het 
eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de nieuwe wet (1). (1) Cass., 17 mei 
1983, AR nr 7915, nr 513.

Samenloop - Eendaadse - Misdrijven - Een enkele strafbare gedraging - Gewijzigde strafwet - Zwaardere straf - Toepassing

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

19 februari 2002P.01.1516.N AC nr. 120

Wanneer de strafrechter vaststelt dat misdrijven, die reeds het voorwerp waren van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die die beslissing voorafgaan, samen 
met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, 
houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; indien deze straffen hem voor 
een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende blijken, spreekt hij zich enkel uit over de schuldvraag (1). 
(1) Cass., 19 dec. 2000, p.99.0194.N.

Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten die deze veroordeling 
voorafgaan - Eenheid van opzet - Straftoemeting

- Art. 65 Strafwetboek

9 oktober 2001P.01.1057.N AC nr. ...

Door met verwijzing naar een eerder bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis uitgesproken straf te oordelen 
dat de voorwaarden van artikel 65 Strafwetboek aanwezig zijn en dat de eerder uitgesproken gevangenisstraf 
moet verhoogd worden, geven de rechters te kennen dat een bijkomende gevangenisstraf een juiste 
bestraffing voor alle feiten inhoudt; hun oordeel betreffende de strafmaat is niet anders wanneer zij de reeds 
eerder uitgesproken straf verhogen dan wanneer zij er een bijkomende straf aan toevoegen (1). (1) De kritiek 
van eiser op het bestreden arrest betrof specifiek het gegeven dat de appèlrechters, met toepassing van artikel 
65, tweede lid, Strafwetboek, eerder dan een bijkomende of supplementaire straf van zes jaar op te leggen 
voor de nieuwe feiten die bij hen aanhangig waren en die nog niet gekend waren door de rechter die de eerste 
in kracht van gewijsde gegane veroordeling uitsprak, beslisten dat de eerder uitgesproken straf van vier jaar 
een juiste bestraffing "voor al de feiten" uitmaakte, mits deze eerste straf "verhoogd" werd tot tien jaar.

Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd vóór het in kracht van 
gewijsde gaan van de eerdere veroordeling - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdrijf - 
Straftoemeting - Verhoging van de eerder uitgesproken straf - Toepassing

- Art. 65 Strafwetboek

2 mei 2001P.01.0121.F AC nr. ...
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Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen of de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan 
het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen (1), behoort het aan het Hof van Cassatie om na te 
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet 
wettig heeft kunnen afleiden (2); de rechter kan aldus, op grond van de vaststelling dat meer dan twee jaar 
verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten en die op grond waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het gevolg 
zijn van een zelfde misdadig opzet. (1) Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0213.N, nr. 125 ; zie Cass., 8 maart 2000, 
A.R. P.99.1583.F, nr. 161. (2) Cass., 8 mei 1979 (AC, 1978-79, 1068) ; zie Cass., 8 april 1981, A.R. 1400 (ibid., 
1980-81, nr. 457 en de noot 1) en 5 dec. 1989, A.R. 3838, nr. 222 en de noot 1.

Samenloop - Eendaadse - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Eenheid van opzet - Beoordeling door de 
rechter

- Art. 65 Strafwetboek

9 januari 2001P.99.0333.N AC nr. ...

Wanneer gemeenrechtelijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich overeenkomstig artikel 65 Sw. 
vermengen, vermag de strafrechter niet één hoofdgevangenisstraf en wegens de twee bewezen verklaarde 
douane- en accijnsmisdrijven twee verschillende geldboeten met vervangende gevangenisstraf op te leggen 
(1). (1) Cass., 11 mei 1999, A.R. P.98.0366.N, nr. 275.

Samenloop - Eendaadse - Eenheid van opzet - Gemeenrechtelijke en douane- en accijnsmisdrijven - Vermengde feiten - 
Strafmaat - Zwaarste straf

- Art. 65 Strafwetboek

19 december 2000P.99.0194.N AC nr. ...

De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een bepaalde periode gepleegde 
misdrijven, die door de strafrechter als één feit worden beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van 
gewijsde gaat, heeft niet tot gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het 
vonnis heeft geoordeeld en vóór de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan, begrepen zijn onder de 
misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader van nieuwe misdrijven die samen met de reeds 
beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig 
opzet, is strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.

Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop 
de veroordeling betrekking had en vóór het in kracht van gewijsde gaan ervan - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van een zelfde misdrijf - Strafbaarheid

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

17 oktober 2000P.98.1337.N AC nr. ...

De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw. volgens welke de strafrechter bij de straftoemeting 
rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren 
van een minnelijke schikking (1). (1)Van Caeneghem P.Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden 
met vroegere verordeningen die nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke 
schikking", Procesrecht 1995, p. 8-11.

Samenloop - Algemeen - Straftoemeting - Minnelijke schikking

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

13 juni 2000P.00.0629.N AC nr. ...

Bij samenloop van doodslag, poging tot moord en poging tot doodslag kan, na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, in toepassing van artikel 62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt 
uitgesproken en dat die straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in 
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar opsluiting worden toegepast 
(1). (1) VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, deel II, nr 1023; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, 
R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr 921: de regels betreffende de verzachtende omstandigheden dienen 
toegepast te worden vóór de regels inzake de samenloop.

Samenloop - Meerdaadse - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Doodslag - Poging tot moord - 
Poging tot doodslag - Verzachtende omstandigheden - Toepasselijke straf
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- Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Strafwetboek

18 mei 1999P.97.1518.N AC nr. ...

Waar de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite oordeelt of verscheidene overtredingen met dezelfde 
opzet zijn gepleegd, is hij gehouden de ene opzet vast te stellen wanneer hij oordeelt dat aan een beklaagde 
die wegens verscheidene overtredingen is vervolgd één straf dient te worden opgelegd.

Samenloop - Eendaadse - Verscheidene overtredingen - Eén straf - Geen vaststelling van zelfde opzet

- Art. 65 Strafwetboek

11 mei 1999P.98.0366.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechters in zake douaneïnbreuken die, na te hebben 
vastgesteld dat wegens de vermengde feiten die bewezen zijn verklaard, slechts één straf dient te worden 
opgelegd, niettemin tot onderscheiden geldboeten veroordelen.

Samenloop - Eendaadse - Douane en accijnzen - Verschillende misdrijven - Vermengde feiten - Eenheid van opzet - Enige 
straf

- Art. 65 Strafwetboek

2 februari 1999P.97.1560.N AC nr. ...

Het gebrek aan oprechtheid, dat een bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing, is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk inzicht of oogmerk om te schaden, bestanddeel van 
het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik: de bijzondere strafbepalingen voor de onjuiste of onvolledige 
aangifte tot milieuheffing staan derhalve een toepassing van de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek niet in de weg.~

Samenloop - Allerlei - Milieuheffing - Onjuiste of onvolledige aangifte - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - 
Moreel bestanddeel - Verschil

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

- Artt. 47ter, § 1, en 47quater, § 2 Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

De feitenrechter die in feite vastgesteld heeft dat meerdere misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde 
misdadig opzet, kan slechts één straf, namelijk de zwaarste, opleggen, en moet de voor de lichtere misdrijven 
voorgeschreven straffen buiten beschouwing laten, zelfs als die straffen voorzien in een bijkomende sanctie 
die zwaarder is dan die, welke samen met de opslorpende straf kan worden opgelegd.~

Samenloop - Eendaadse - Verschillende misdrijven - Eenheid van misdadig opzet

- Art. 65 Strafwetboek

9 mei 1995P.95.0266.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde op verschillende tijdstippen misdrijven heeft gepleegd zonder dat hij onherroepelijk 
was veroordeeld voor één van die misdrijven op het ogenblik dat hij de andere pleegde, is er samenloop; als hij 
wegens één van die misdrijven, een misdaad, tot een criminele straf is veroordeeld, kan voor de wanbedrijven 
geen straf meer worden uitgesproken.~

Samenloop - Meerdaadse - Samenloop van een misdaad met een of meer wanbedrijven - Veroordeling tot de op de misdaad 
gestelde straf - Gevolg t.a.v. de nog niet gevonniste wanbedrijven

- Art. 61 Strafwetboek

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF

7 september 2004P.04.0465.N AC nr. 387

Niet naar recht verantwoord is de veroordeling van een rechtspersoon tot een vervangende gevangenisstraf 
(1). (1) Cass., 10 maart 2004, AR P.03.1233.F, nr ...

Vervangende gevangenisstraf - Veroordeling van rechtspersoon

19 mei 2004P.03.1550.F AC nr. 267
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De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende straf, terwijl artikel 
40 Sw. alleen betrekking heeft op de niet-betaling van de geldboete die als hoofdstraf of bijkomende straf 
wordt uitgesproken, kan geen vervangende gevangenisstraf voor de geldboete uitspreken.

Vervangende gevangenisstraf - Werkstraf - Geldboete als vervangende straf - Gevangenisstraf als vervanging voor de 
vervangende straf

- Artt. 37ter, § 1, eerste lid, en 40 Strafwetboek

10 maart 2004P.03.1233.F AC nr. 137

Geen enkele wettelijke bepaling legt een vervangende straf op voor de aan een rechtspersoon opgelegde 
geldboete (1). (1) A. MASSET, La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: 
une extension du filet penal modalisée, J.T., 1999, p. 657, nr 15.

Vervangende gevangenisstraf - Rechtspersoon - Wettigheid

- Artt. 7bis en 41bis Strafwetboek

21 januari 2004P.03.1336.F AC nr. 34

De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen wanneer hij de 
beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de douanewetgeving, die het gevolg zijn van 
hetzelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.98.0366.N, nr 275.

Vervangende gevangenisstraf - Douane en accijnzen - Meerdere misdrijven - Eenheid van opzet

- Art. 65 Strafwetboek

21 april 1999P.98.1388.F AC nr. ...

De vervangende gevangenisstraf die voor een overtreding wordt uitgesproken mag niet meer bedragen dan 
drie dagen.~

Vervangende gevangenisstraf - Overtreding - Maximum

- Art. 40 Strafwetboek

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN

20 januari 2004P.03.1364.N AC nr. 31

Het enkele feit dat de rechter oordeelt dat een welbepaalde omstandigheid voor een beschuldigde een 
verzachtende omstandigheid is die een strafvermindering verantwoordt, heeft, gelet op het individuele 
karakter van de straf, niet voor gevolg dat hij moet motiveren waarom diezelfde omstandigheid ook voor een 
andere beschuldigde niet als verzachtende omstandigheid wordt aangenomen.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Individueel karakter van de straf - Meerdere daders - Aanneming 
van een bepaalde omstandigheid als verzachtende omstandigheid ten aanzien van één dader - Motiveringsplicht ten 
aanzien van de andere dader

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

13 januari 2004P.03.1382.N AC nr. 18

Artikel 84 van het Strafwetboek, dat bepaalt dat schuldigen wier criminele straf tot gevangenisstraf wordt 
verminderd kunnen worden veroordeeld tot een geldboete van 26 euro tot 1000 euro, vindt geen toepassing 
indien de wet voor de misdaad naast een criminele straf in een verplichte of facultatieve geldboete voorziet 
(1). (1) Cass., 19 sept. 2000, AR P.00.1124.N, nr 479.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Misdaad - Geldboete - Correctionalisering - Artikel 84, Sw. - 
Toepassing

- Artt. 80, 83 en 85 Strafwetboek

- Art. 2 Wet 4 okt. 1867

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577
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De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij artikel 5, tweede lid, Sw., kan de dader van een 
misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de samenloop tussen de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van 
rechtsvervolging ontslaan (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511; 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, 
nr 129, met concl. adv.-gen. De Swaef; 30 april 2002, AR P.00.1767.N, nr 263; 11 dec. 2002, AR P.02.1156.F, 
nr ..., alsook A.A., 9 april 2003, nr 42/2003, en 2 juli 2003, nr 99/2003.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Strafuitsluitende verschoningsgrond - Rechtspersoon - Fysieke 
persoon - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Samenloop - Werking in de tijd

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

5 november 2003P.03.0810.F AC nr. 556

Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de wetgever niet, ter 
bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het algemeen belang beschouwd wordt, voor te 
schrijven dat de rechter de door de wet voor dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten (1); dat is 
het geval voor de geldboete die opgelegd wordt bij artikel 35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. (1) Zie A.N., 29 maart 2000, nr 38/2000, § B.6.2; 6 
april 2000, nr 41/2000, § B.3.2; 14 feb. 2000, nr 16/2001, § B.3.5.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Misdrijf dat bijzonder schadelijk is voor het openbaar belang - Geen 
verzachtende omstandigheden - Keuze van de wetgever - Gevolg - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Recht op 
toegang tot een rechterlijke instantie - Belasting op slijterijen van gegiste dranken - Geldboete

- Artt. 35, 42 en 43 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572

Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, en van artikel 
11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en 
dus artikel 66 Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen in het 
Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 
1992, B.S., 7 okt. 1992; DELVA, J. en SMETS, J.De staatshervorming en het strafrecht", Liber amicorum Marc 
Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 85; VELAERS, J.De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving", 
Antwerpen, Maklu, 1999, p. 829; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet", 
in DEKETELAERE, M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23; SEUTIN, B. en VAN 
HAEGENDOREN, G.De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten", Brugge, Die Keure, 1994, 
p. 156.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 - Strafbaarstelling en 
straffen - Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, artikel 11 - Strafwetboek, artikel 100 - Boek I - Artikel 85, Sw. - 
Toepasselijkheid

- Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 66, 85 en 100 Strafwetboek

2 oktober 2002P.02.1038.F AC nr. 504

De rechter beschikt over een discretionaire bevoegdheid om verzachtende omstandigheden al dan niet toe te 
kennen; volgens zijn onaantastbare beoordeling kan hij ze aan een bepaalde medebeschuldigde, 
medebeklaagde of mede-inverdenkinggestelde toekennen, maar niet aan een andere (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 
1973 (AC, 1974, 158) ; 17 juni 1980 (AC, 1979-80, nr. 651) ; BRAAS, Précis de droit pénal, Bruylant, 1936, nr. 
398 ; HENNAU Ch. en VERHAEGEN J., Droit pénal général, Bruylant, 1991, nr. 510 e.v.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Onaantastbare beoordeling door 
de rechter - Medebeschuldigde, medebeklaagde of mede-inverdenkinggestelde

14 maart 2001P.00.1718.F AC nr. ...

De rechter die verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een misdaad aanneemt, moet de 
straf die de wet op die misdaad stelt, verminderen of wijzigen (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 1966 (AC, 1967, 228).

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Vaststelling door de rechter - 
Misdaad

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

P. 2400/30476-9-2016



Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of 
het hof van assisen heeft willen beslissen dat het bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van 
de dader van een misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel of het 
in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen omstandigheden geen verzachtende 
omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hof van Cassatie onmogelijk maakt 
(1). (1) Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr. 685, met concl. adv.-gen. Declercq in Bull. en Pas., 1987-88, I, nr. 
685.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Misdaden - Hof van assisen - 
Dubbelzinnige redenen

- Artt. 79 en 80 Strafwetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

3 oktober 2000P.00.0416.N AC nr. ...

De opheffing door artikel 105 van de wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen, van het vroegere artikel 
100, tweede lid, Sw., en de verwijzing door de artikel 42 en 43 K.B. 3 april 1953 naar de Algemene Wet inzake 
Douane en Accijnzen, hierin begrepen de artikelen 263 en 264 die de administratie toelaten een overtreding af 
te doen met een transactie zo er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, hebben niet tot gevolg dat 
artikel 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op voornoemd K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Slijterijen van gegiste dranken - K.B. 3 april 1953 - Verzachtende 
omstandigheden - Toepassing van artikel 85 Sw.

19 september 2000P.00.1124.N AC nr. ...

Bij veroordeling wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken komt het niet aan de rechter toe 
om met toepassing van artikel 84 Sw. facultatief een geldboete toe te passen wanneer hij wegens 
verzachtende omstandigheden slechts een correctionele straf uitspreekt (1). (1) Cass., 15 maart 1909 (Pas., 
1909, I, 177).

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Valsheid in geschrifte en gebruik 
van valse stukken - Verplichte geldboete bij veroordeling tot correctionele straf

- Artt. 79, 83, 196, 197 en 214 Strafwetboek

13 juni 2000P.00.0629.N AC nr. ...

Bij samenloop van doodslag, poging tot moord en poging tot doodslag kan, na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, in toepassing van artikel 62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt 
uitgesproken en dat die straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in 
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar opsluiting worden toegepast 
(1). (1) VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, deel II, nr 1023; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, 
R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr 921: de regels betreffende de verzachtende omstandigheden dienen 
toegepast te worden vóór de regels inzake de samenloop.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - 
Doodslag - Poging tot moord - Poging tot doodslag - Meerdaadse samenloop - Toepasselijke straf

- Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Strafwetboek

3 april 2000S.99.0154.N AC nr. ...

Wanneer de wetgever de aanneming van verzachtende omstandigheden en de daaruit volgende vermindering 
van geldboeten verhinderde zowel door de strafrechter als door de in de Wet Administratieve Geldboeten 
aangewezen amtenaar en het arbeidsgerecht, bestond er geen ongelijkheid tussen de behandeling van de 
persoon die voor de strafgerechten verschijnt en de persoon die voor de arbeidsgerechten verschijnt.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Sociaalrechtelijke misdrijven - Werkgever - Strafgerechten - 
Arbeidsgerechten - Uitsluiting van verzachtende omstandigheden - Gelijke behandeling

- Artt. 27, 1° en 31 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 85 Strafwetboek

22 maart 2000P.99.1758.F AC nr. ...

De overschrijding van de redelijke termijn is geen verzachtende omstandigheid in de zin van de artt. 79 tot 85 
Sw.
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Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Redelijke termijn - Overschrijding

- Artt. 79 tot 85 Strafwetboek

11 mei 1999P.99.0277.N AC nr. ...

Wanneer de rechter een als misdaad omschreven feit dat ingevolge recgelmatige correctionalisatie door de 
raadkamer bij hem aanhangig is gemaakt herkwalificeert als wanbedrijf, is hij bij het bewezen verklaren en de 
bestraffing van het aldus heromschreven feit niet gehouden de door de raadkamer met het oog op verwijzing 
aangenomen verzachtende omstandigheden in acht te nemen.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Misdaad - Correctionalisatie door raadkamer - Herkwalificatie door 
rechter in wanbedrijf - Inachtneming van aangenomen verzachtende omstandigheden

25 februari 1997P.96.1507.N AC nr. ...

Zo de rechter in hoger beroep, wanneer hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten 
gronde uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om 
uitspraak te doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de eerste rechter, deze herkwalificatie in 
acht genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het beroepen vonnis vernietigt, vervalt door 
deze vernietiging eveneens de vaststelling van de eerste rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat de rechter in 
hoger beroep zijn eigen bevoegdheid moet onderzoeken in het licht van de heromschreven tenlastelegging en 
met in achtneming van de wetten betreffende de bevoegdheid die van kracht zijn op het tijdstip waarop hij 
uitspraak doet.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Toelaatbaarheid - Werking in de tijd - Bevoegdheid - Regeling van 
rechtsgebied

17 december 1996P.96.0368.N AC nr. ...

Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters die, 
ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, de zaak opnieuw onderzoeken, het beroepen vonnis, 
wat één telastlegging betreft, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter bevestigen, wat een 
andere telastlegging betreft, met eigen motieven oordelen dat de eerste rechter ten onrechte een 
verschoningsgrond had aangenomen en op grond hiervan een onwettige straf uitsprak, de beklaagde schuldig 
verklaren aan deze laatste telastlegging, zoals omschreven in de beschikking tot verwijzing en hem, in 
aanmerking genomen de correctionalisering van dit feit, met eenparige stemmen veroordelen tot de bij de wet 
bepaalde straffen.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Meerdere telastleggingen - Verschoningsgrond - Eén onwettige 
straf - Hoger beroep - Bevestiging - Heromschrijving - Hervorming - Straffen - Wettigheid

- Artt. 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering

21 mei 1996P.96.0418.N AC nr. ...

Krachtens artikel 2, derde lid, 7°, van de wet van 4 oktober op de verzachtende omstandigheden, aan de wet 
toegevoegd bij artikel  5 wet van 13 april 1995, betreffende het seksueel misbruik van minderjarigen, en in 
werking getreden op 5 mei 1995, mag de raadkamer een persoon die verdacht wordt van de misdaad bedoeld 
in artikel  375, laatste lid, Sw. wegens verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank 
verwijzen of mag het openbaar ministerie hem rechtstreeks dagvaarden of oproepen.~

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - Verkrachting - Kind onder de 10 
jaar - Correctionalisering

26 april 1994P.94.0348.N AC nr. ...

Er is geen onthulling in de zin van artikel  6 Drugwet wanneer de verstrekte inlichtingen eerder aan de 
overheid bekend waren.~

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verdovende middelen - Artikel 6, wet 24 feb. 1921 - Vrijstelling of 
vermindering van straffen - Onthulling aan de overheid - Verschoningsgrond

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

24 februari 2004P.03.1652.N AC nr. 99
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De rechter die, overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten 
van de gevonniste personen, wordt gevorderd om de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te 
passen, past op dezelfde feiten alleen de Belgische wet toe voor een misdrijf van dezelfde aard, zonder 
evenwel de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel te mogen verzwaren; de omstandigheid dat de 
rechter daarbij een verzwarende omstandigheid in aanmerking neemt, brengt niet mee dat hij daardoor de in 
het buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart (1). (1) Zie L. Declercq, Overbrenging tussen staten 
van gevonniste personen, Comm. Straf.

Verzwarende omstandigheden - Overbrenging tussen staten van gevonniste personen - Aanpassing van de in het buitenland 
uitgesproken straf - Verzwarende omstandigheid van het misdrijf

- Art. 10 Wet 23 mei 1990

Krachtens artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake overbrenging tussen Staten van de gevonniste 
personen, zijn niet de omschrijving van de strafbaarstelling volgens de wet van de vreemde Staat, maar de 
aard en de duur van de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel, vergeleken met die welke voor 
dezelfde feiten in de Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald, determinerend voor een 
eventuele aanpassing van de straf of de maatregel door de Belgische rechter; de omstandigheid dat voor een 
misdrijf van dezelfde aard de wet van de vreemde Staat, anders dan de Belgische wet, geen verzwarende 
omstandigheid omschrijft, sluit een toepassing van een verzwarende omstandigheid overeenkomstig de 
Belgische wet niet uit noch verplicht de rechter tot enige strafvermindering (1). (1) Zie L. Declercq, 
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen, Comm. Straf.

Verzwarende omstandigheden - Overbrenging tussen staten van gevonniste personen - Aanpassing van de in het buitenland 
uitgesproken straf - Omschrijving van het misdrijf - Verzwarende omstandigheid

- Art. 10 Wet 23 mei 1990

17 februari 2004P.03.0328.N AC nr. 85

Door te oordelen dat eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat beide eisers meerdere onroerende 
goederen bezitten en ook verhuren in eigen naam, waaruit zij een maandelijks inkomen halen, kunnen de 
appèlrechters wettig in hoofde van beide eisers het bestaan van de persoonlijke verzwarende omstandigheid 
in de zin van artikel 66, derde lid, Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996 en artikel 146, laatste lid, 
Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 vaststellen, waarin is voorzien in strafverzwaring onder meer indien de 
schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop 
of te huur zetten.

Verzwarende omstandigheden - Wegens beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zetten

- Art. 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening

- Art. 66 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 
1998

30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272

De bij artikel 473, derde lid, Sw., bepaalde strafverzwaring is van toepassing op de misdaden die vermeld 
worden in zowel artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473, tweede lid, van dat wetboek (1). (1) Cass., 17 dec. 
1996, AR P.96.1427.N, nr 512.

Verzwarende omstandigheden - Diefstal door middel van geweld - Verzwaring van de straf

- Art. 473 Strafwetboek

17 december 1996P.96.1427.N AC nr. ...

De strafverzwaring, bepaald bij artikel 473, derde lid, Sw. is van toepassing op de misdaden waarvan sprake 
zowel in artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473, tweede lid, van dit wetboek.~

Verzwarende omstandigheden - Diefstal door middel van geweld - Strafverzwaring

VRIJHEIDSSTRAFFEN

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367
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De voorlopige invrijheidstelling is niet bij wet geregeld en is geen wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf, 
maar een ministeriële maatregel die op elk ogenblik kan worden herroepen en die de schorsing beoogt van die 
strafuitvoering gedurende een welbepaalde termijn tijdens welke de veroordeelde op de proef wordt gesteld; 
wanneer de veroordeelde aldus wordt in vrijheid gesteld, vooraleer hij zijn straf volledig heeft uitgezeten, in 
afwachting van een eventuele genademaatregel of voorlopige invrijheidstelling, kan alleen verjaring 
verhinderen dat het gedeelte van de nog te ondergane straf opnieuw wordt voltrokken.

Vrijheidsstraffen - Tenuitvoerlegging - Voorlopige invrijheidstelling - Aard

5 maart 2003P.03.0010.F AC nr. 151

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het E.V.R.M., en m.n. 
artikel 3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid van het verklaard bewezen misdrijf 
(1). (1) Zie Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0286.F, nr 296; over het toezicht van het Hof van Cassatie, zie Cass., 12 
maart 1998, AR D.97.0003.N, nr 139 en 28 feb. 2002, AR D.01.0008.N, nr ... .

Vrijheidsstraffen - Levenslange opsluiting - Evenredigheid - Zwaarwichtigheid van het misdrijf - Onaantastbare beoordeling 
door de bodemrechter - EVRM - Artikel 3 - Toepassing

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 oktober 2001P.00.0026.N AC nr. ...

Uit artikel 25 Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat 
de duur van een gevangenisstraf van twaalf maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is 
aan de duur van een gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uitgaat dat 
voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probatiewet, de duur van de in dat artikel bedoelde 
gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een gevangenisstraf van één jaar, faalt naar recht 
(1). (1) Cass., 23 sept. 1901, Pas. 1901, I, 361; 15 okt. 1986, AR 5354, nr 91.

Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf van één jaar - Duur

- Art. 8, eerste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 25 Strafwetboek

Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf van één maand - Duur

- Art. 8, eerste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 25 Strafwetboek

23 oktober 1996P.96.1244.F AC nr. ...

Wie tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar veroordeeld is, verkeert in een staat van wettelijke 
herhaling, indien hij het nieuwe wanbedrijf pleegt binnen vijf jaar na het ondergaan van zijn straf; een 
veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, wordt geacht zijn straf te hebben ondergaan op de dag 
van zijn definitieve invrijheidsstelling.~

Vrijheidsstraffen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Ondergane straf

- Art. 56, tweede lid Strafwetboek

ZWAARSTE STRAF

2 november 2004P.04.0857.N AC nr. 522

Artikel 2, eerste lid, Strafwetboek onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de beklaagde gunstige 
strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het 
misdrijf (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr 14.

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildere straf - Terugwerkende kracht - Voorwaarde

Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele vrijheid groter is (1) (2). (1) Art. 
69bis Wegverkeerswet werd ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 7 feb. 2003, houdende verschillende 
bepalingen inzake verkeersveiligheid (B.S., 25 feb. 2003), in werking getreden op 1 maart 2004 (artikel 1, 1° 
K.B. 22 dec. 2003 (B.S., 31 dec. 2003 - tweede uitgave)). (2) Zie ook P.04.1023.N en P.04.1027.N van dezelfde 
datum.

Zwaarste straf - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - Artikel 69bis, 
Wegverkeerswet - Vervangend verval van het recht tot sturen - Vervangende gevangenisstraf - Toepassing
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- Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

2 november 2004P.04.1023.N AC nr. 524

Het artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij wet van 7 feb. 2003 en in werking getreden op 1 maart 2004, 
bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet en in afwijking van artikel 40 van het Strafwetboek, de 
geldboete, bij gebreke aan betaling binnen de door dat artikel bepaalde termijn, voor hen die wegens een 
wanbedrijf worden veroordeeld, kan vervangen worden door een verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig, waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis en dat niet langer dan een maand en 
niet korter dan acht dagen zal zijn; hieruit volgt dat de door de nieuwe wet bepaalde straffen lichter zijn dan 
deze die vóór de inwerkingtreding ervan toepasselijk waren (1) (2). (1) Bij arrest AR P.04.1667.N van 11 januari 
2005 werd in de tweede paragraaf van het antwoord op het eerste onderdeel de passus "thans in § 2 de feiten 
van de telastlegging A strafbaar stelt met een geldboete van 10 euro tot 250 euro" verbeterd in "thans in § 1, 
derde lid, de feiten van de telastlegging A strafbaar stelt met een geldboete van 50 euro tot 250 euro". (2) Zie 
ook P.04.0857.N en P.04.1027.N van dezelfde datum.

Zwaarste straf - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - Artikel 69bis, 
Wegverkeerswet - Vervangend verval van het recht tot sturen - Vervangende gevangenisstraf - Mildere straf

2 november 2004P.04.1027.N AC nr. 525

De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een hoofdgevangenisstraf of een 
vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend verval van het recht tot het besturen van een 
motorvoertuig is milder dan de vorige straf (1). (1) Zie ook P.04.0857.N en P.04.1023.N van dezelfde datum.

Zwaarste straf - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - Artikel 69bis, 
Wegverkeerswet - Afschaffing van de vervangende gevangenisstraf - Vervangend verval van het recht tot sturen - Mildere 
straf

- Artt. 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 2 Strafwetboek

Zwaarste straf - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - Artikel 30, § 1, 1° 
Wegverkeerswet - Afschaffing van de voorheen bepaalde hoofdgevangenisstraf - Mildere straf

- Artt. 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 2 Strafwetboek

27 oktober 2004P.04.0695.F AC nr. 511

De nieuwe wet die de voor een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, is minder streng, ongeacht het 
facultatief of verplicht karakter van die gevangenisstraf, zonder dat men ermee rekening moet houden dat het 
minimum- en maximumbedrag van de nieuwe geldboete werden verhoogd en dat een vervallenverklaring van 
het recht tot sturen eraan is toegevoegd (1). (1) Zie Cass., 31 jan. 1984, AR 8119, nr 292.

Zwaarste straf - Bijzondere verbeurdverklaring

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

11 mei 2004P.04.0089.N AC nr. 249
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Nu artikel 395, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur, in de versie die toepasselijk was zowel op het ogenblik van de feiten als op het ogenblik van de 
bestreden beslissing, elke inbreuk op de bepalingen van deze wet, waardoor de milieutaks opeisbaar wordt, 
bestraft met een geldboete van tienmaal de in het spel zijnde milieutaks, zonder dat ze minder mag bedragen 
dan 250 euro en onverminderd de betaling van de milieutaks, verschilt de straf, ten tijde van de bestreden 
beslissing op het misdrijf bepaald, niet van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald; de omstandigheid, 
dat op het ogenblik van de sluikinvoer een hogere verpakkingsheffing verschuldigd was dan op het ogenblik 
van de uitspraak van het bestreden arrest, doet hieraan geen afbreuk, aangezien, ongeacht het 
onrechtstreekse gevolg van de bepaling van de verschuldigde verpakkingsheffing op de uiteindelijke hoogte 
van de geldboete, die bepaling niet behoort tot de uiteindelijke bestraffing, zodat artikel 2, tweede lid, 
Strafwetboek, hierop niet toepasselijk is (1) (2). (1) Zie VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht 
en Internationaal Strafrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 5° ed., p. 111. (2) Ingevolge artikel 11 van de 
wet van 30 dec. 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen werd 
artikel 371, § 1 van de de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 
gewijzigd en werd de vroegere verpakkingsheffing van 0,3718 euro per verpakking, die als grondslag dient voor 
de berekening van de uiteindelijke geldboete, gebracht op 11,6262 euro per hectoliter product die aldus is 
verpakt. De eiser, die ingevolge deze wetswijziging veroordeeld werd tot een hogere geldboete, voerde aan 
dat het meest gunstige tarief diende te worden toegepast.

Zwaarste straf - Milieutaks op verpakkingen - Verpakkingsheffing als grondslag voor de berekening van de geldboete - 
Ongewijzigde wijze van berekening van de geldboete - Verhoging van de verpakkingsheffing tussen het ogenblik van het 
plegen van de feiten en de uitspraak - Invloed op de uiteindelijke hoogte van de geldboete

12 maart 2003P.02.1670.F AC nr. 163

De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten m.b.t. hun duur of hun strafmaat, 
maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... .

Zwaarste straf - Gevangenisstraf of werkstraf - Verplichte boete

- Art. 2 Strafwetboek

Een werkstraf is, wegens de aard ervan, minder zwaar dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan 
op de individuele vrijheid geringer is (1); de rechter geeft aan de Wet 17 april 2002 tot invoering van de 
werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken bijgevolg een terugwerkende kracht die 
de beklaagde ten goede komt, wanneer hij hem veroordeelt tot een werkstraf en tot een geldboete, wegens 
feiten die deze gepleegd heeft vóór de inwerkingtreding van die wet en die bestraft werden met een 
gevangenisstraf en een geldboete (2). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... . (2) Zie A. JACOBS en M. 
DANTINNE, "La peine de travail, commentaire de la loi du 17 avril 2002", Rev. dr. pén., 2002, blz. 864.

Zwaarste straf - Gevangenisstraf of werkstraf - Verplichte boete

- Artt. 2 en 7 Strafwetboek

Het eerste lid van artikel 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde 
gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde 
van het misdrijf (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... .

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildste straf - Terugwerkende kracht - Nieuwe straf

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de 
inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in 
werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... .

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildste straf - Terugwerkende kracht

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

11 februari 2003P.02.0734.N AC nr. 96

Wanneer twee wetten hoofd- en bijkomende straffen bepalen en de maat van de hoofdstraffen verschilt, 
worden voor de bepaling van de respectieve zwaarte der straffen alleen de hoofdstraffen in aanmerking 
genomen; met de bijkomende straffen wordt enkel rekening gehouden indien de hoofdstraffen van dezelfde 
aard zijn en daarenboven een gelijk maximum hebben (1). (1) Cass., 11 feb. 1986, AR nr 9379, nr 375.

Zwaarste straf - Hoofd- en bijkomende straffen bepaald in twee wetten - Respectieve zwaarte van de straffen - Criteria
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8 januari 2003P.02.1314.F AC nr. 14

De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten m.b.t. hun duur of hun strafmaat, 
maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp (1). (1) TULKENS F. en van de KERCHOVE M., 
Introduction au droit pénal, Story Scientia, 1999, blz. 211 ; DEPELCHIN L., op.cit., blz. 477.

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildste straf - Terugwerkende kracht - Nieuwe straf

- Art. 2 Strafwetboek

Een werkstraf is, wegens de aard ervan, minder zwaar dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan 
op de individuele vrijheid geringer is (1). (1) GUILLAIN Ch., La peine de travail, peine autonome? Analyse de la 
loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de 
police, J.T., 2002, blz. 649 ; VANDROMME S., De werkstraf, de nieuwste aanwinst in het Belgische 
straffenarsenaal, R.W., 30 nov. 2002, blz. 481 tot 497 ; JACOBS A. en DANTINNE M., La peine de travail, 
Commentaire de la loi du 17 avril 2002, Rev. dr. pén., 2002, blz. 862 tot 864 ; JACOBS A., Inédits de droit 
pénal - La peine de travail, JLMB, 2003, blz. 48 tot 53 ; Brussel, 11 sept. 2002, J.T., 2002, blz. 652.

Zwaarste straf - Gevangenisstraf of werkstraf

- Artt. 2 en 7 Strafwetboek

Het eerste lid van artikel 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde 
gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde 
van het misdrijf (1). (1) DEPELCHIN L., Considérations sur l'article 2 du code pénal, rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1965, J.T., 1965, blz. 478 ; HAUS J.J., Principes 
généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz. 122, noot 4.

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildste straf - Terugwerkende kracht - Nieuwe straf

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de 
inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in 
werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (1). (1) DEPELCHIN L., Considérations sur l'article 2 
du code pénal, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1965, 
J.T., 1965, blz. 478 ; HAUS J.J., Principes généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz. 122, noot 4.

Zwaarste straf - Strafwet - Werking in de tijd - Mildste straf - Terugwerkende kracht

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

3 augustus 1999P.99.0934.F AC nr. ...

Het recht van de beschuldigde op een eerlijk proces wordt niet miskend wanneer de rechter, teneinde de 
zwaarste straf te bepalen in geval van samenloop van misdrijven, geen rekening houdt met de mogelijkheid 
dat de beschuldigde voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld vooraleer hij zijn straf uitgezeten heeft (Impliciet).

Zwaarste straf - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Invloed

- Art. 62 Strafwetboek

15 oktober 1996P.94.1284.N AC nr. ...

De rechter die met toepassing van artikel 65 van het Sw. de zwaarste straf uitspreekt, is niet verplicht het 
misdrijf aan te duiden waarvoor de straf het zwaarst is.~

Zwaarste straf - Aanduiding van het misdrijf

STRAFVORDERING

10 november 2004P.04.1219.F AC nr. 542
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Het hoger beroep zonder voorbehoud van het openbaar ministerie maakt de strafvordering in heel haar 
omvang aanhangig bij de rechter in hoger beroep, waarbij de rechters de beklaagde kunnen vrijspreken of 
veroordelen, het beroepen vonnis kunnen bevestigen en de strafmaat moet kunnen verminderen of 
verzwaren, zonder dat het openbaar ministerie afstand kan doen van zijn rechtsmiddel (1). (1) M. 
FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, p. 869; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 2003, nr 2449; zie Cass., 18 sept. 1984, AR 8735, nr 51; 4 mei 1988, AR 
6310, nr 545; 22 mei 2001, AR P.01.0303.N, nr 304.

 - Openbaar ministerie - Afstand onmogelijk - Vrijspraak geëist ter rechtszitting

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die 
kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, is een 
zelfstandig misdrijf dat niet vereist dat de beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie 
bedrijft of verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan hij zijn medewerking 
verleent, werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of veroordeeld.

 - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Zelfstandig misdrijf - Vervolgingen

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

8 september 2004P.04.0916.F AC nr. 394

Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering heeft met name tot gevolg dat het de partij die beweert te zijn 
benadeeld, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste van de titularis van voorrecht van rechtsmacht op 
gang te brengen (1). (1) Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr 108.

 - Voorrecht van rechtsmacht - Partij die beweert te zijn benadeeld - Op gang brengen van de strafvordering - Bevoegdheid

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

22 juni 2004P.04.0397.N AC nr. 347

Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de ambtenaren van de fiscale 
administraties die het vermeldt, de feiten, die naar luid van de belastingswetten en van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder machtiging van de gewestelijke directeur onder 
wie zij ressorteren, ter kennis kunnen brengen van de procureur des Konings, onderwerpt de kennisgeving 
door een fiscale ambtenaar van een gemeenrechtelijk misdrijf niet aan dergelijke voorafgaande machtiging, 
ook al krijgt op deze wijze de procureur des Konings kennis van een fiscaal misdrijf dat met het ter kennis 
gebrachte gemeenrechtelijke misdrijf verband houdt.

 - Fiscale ambtenaren - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Voorafgaande machtiging van de gewestelijke 
directeur - Gemeenrechtelijk misdrijf - Fiscaal misdrijf dat met het ter kennis gebrachte gemeenrechtelijk misdrijf verband 
houdt - Toepassing

De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de 
algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen aangewezen 
ambtenaren heeft geen strafrechtelijk karakter, maar is van administratieve aard, zodat de artikelen 460 tot 
463 W.I.B. hierop niet toepasselijk zijn (1). (1) Zie HUYBRECHTS L., Fiscaal Strafrecht, nr 305, voor wat betreft 
artikel 59, § 1, W.btw

 - Opsporingsbevoegdheid - Artikel 14, K.B. 8 juli 1970 - Aangewezen ambtenaren - Aard

11 mei 2004P.04.0660.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC, 2004, nr ... .

 - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd 
tegen een vreemdeling - Voorafgaand officieel bericht

Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het 
misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, aan geen 
vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze 
het aangegeven misdrijf zou kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om 
vervolging in te stellen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Artikel 7, § 2 V.T.Sv. - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd 
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tegen een vreemdeling - Voorafgaand officieel bericht

18 februari 2004P.03.1689.F AC nr. 88

Wanneer de strafvordering is vervallen, is het onderzoeksgerecht onbevoegd om, aan de zijde van de 
inverdenkinggestelde, het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld vast te stellen (1). (1) Zie Cass., 7 
april 1981, AC, 1980-81, nr 450.

 - Verjaring - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging

14 oktober 2003P.03.1153.N AC nr. 500

Wegens het in artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bedoelde misdrijf, kan alleen vervolging worden 
ingesteld op klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.

 - Belaging - Artikel 442bis, tweede lid Sw. - Instellen van de strafvervolging

- Art. 442bis, tweede lid Strafwetboek

29 april 2003P.03.0182.N AC nr. 270

In strafzaken is een verzoek tot heropening van het debat niet aan bijzondere vormvoorschriften gebonden; 
dergelijk verzoek kan derhalve ook per fax ingediend worden (impliciet) (1). (1) DECLERCQ R.Raakvlakken 
gerechtelijk privaatrecht - strafprocesrecht" in T.P.R., 1980, p. 47, nr 18; VANDEPLAS A.De heropening van de 
debatten", noot onder Cass., 26 sept. 1992, R.W. 1992-93, 735.

 - Verzoek tot heropening van het debat - Vormvoorschriften - Toepassing

15 januari 2003P.02.1315.F AC nr. 31

De rechter kan de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing verbeteren, zonder dat de daarin 
vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd; het verbeterend vonnis vormt één 
geheel met het verbeterde vonnis of arrest (1); het strafgerecht dat de verschrijving in één van zijn 
beslissingen verbetert, doet geen uitspraak meer over de strafvordering; bijgevolg kan een verzoekschrift tot 
verbetering van een beslissing over de strafvordering geen nieuwe daad van vervolging zijn, aangezien het de 
verbeterde beslissing over de oorspronkelijke vervolgingen niet kan aantasten. (1) Zie Cass., 7 juni 1978 (AC, 
1978, 1186); 7 juni 2000, AR P.00.0153.F, nr 347.

 - Beslissing tot verbetering - Begrip - Uitwerking - Daad van vervolging

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 2003P.02.1114.N AC nr. 11

Een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon 
houdt geen verband met de vertegenwoordiging in rechte van de beschermde persoon in een handeling of een 
rechtspleging betreffende zegellegging, opstelling van een inventaris, openbare verkoping en verdeling; voor 
een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon 
is derhalve de door artikel 488bis, f), § 3, B.W. bedoelde bijzondere machtiging vereist.

 - Instellen van de strafvordering - Klacht met stelling van burgerlijke partij - Voorlopige bewindvoerder van een beschermde 
persoon - Bijzondere machtiging door de vrederechter

- Artt. 1150, 1180-1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 488bis, c), 488bis, f), § 3 Burgerlijk Wetboek

3 december 2002P.02.0191.N AC nr. 650

De betaling van een door het parket aangeboden minnelijke schikking ten aanzien van een bepaald misdrijf 
doet de strafvordering niet vervallen voor andere misdrijven die tegelijkertijd zijn vastgesteld en waarvoor 
geen minnelijke schikking werd aangeboden (1). (1) Cass., 30 sept. 1987, A.R. nr 5811, AC, 1987-88, nr 69.

 - Verval voor bepaalde misdrijven door betaling van een geldsom - Vervolging en veroordeling wegens andere misdrijven - 
Wettigheid

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

6 november 2002P.02.1394.F AC nr. 588

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het Hof van Cassatie voor het eerst de 
regelmatigheid van de op een proactief onderzoek gegronde vervolgingen betwist (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 
2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.
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 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Regelmatigheid van de 
vervolgingen - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 28bis Wetboek van Strafvordering

30 oktober 2002P.02.0748.F AC nr. 573

Het versturen aan de overtreder, door het O.M., van een brief waarin een mogelijke sepot wordt voorgesteld 
in ruil voor de vergoeding van de getroffene, levert de rechtspleging tot strafrechtelijke bemiddeling niet op.

 - Verval - Rechtspleging tot strafrechtelijke bemiddeling

- Art. 216ter Wetboek van Strafvordering

15 januari 2002P.00.0806.N AC nr. 27

De omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde 
gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan 
wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou bevinden - wat de strafrechter, afgezien van de 
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreffende het 
vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoordelen - neemt de strafbaarheid van 
het door eiser gepleegde misdrijf niet weg en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg (1). (1) 
Cass., 4 juni 1996, AR P.95.1017.N, nr 212.

 - Openbaar ministerie - Uitoefening - Vervolgingen - Onafhankelijkheid van het openbaar ministerie bij het 

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

19 december 2001P.01.1504.F AC nr. ...

Een verzoek tot regeling van de rechtspleging is doelloos t.a.v. een beklaagde die overleden is vóór de 
indiening ervan, aangezien de strafvordering wat hem betreft vervallen is (1). (1) Zie Cass., 24 maart 1999, A.R. 
P.99.0220.F, nr. 178.

 - Verval - Overlijden van de beklaagde - Regeling van rechtsgebied - Verzoek - Ontvankelijkheid

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch betekend medebrengingsbevel wordt 
uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, houdt, op 
zich, niet noodzakelijk in dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens 
artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als de inverdenkinggestelde.

 - Instellen van de strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Bevel tot medebrenging - Vaststelling 
van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld - Afwezigheid van betekening en uitvoering van het bevel tot 
medebrenging

- Art. 61bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 november 2001P.00.0548.N AC nr. ...

De officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt stelt hiervan proces-verbaal op en doet dit 
toekomen aan de bevoegde procureur des Konings in toepassing van de artikelen 8, 53 en 54 Wetboek van 
Strafvordering en 15 Wet op het Politieambt en niet in toepassing van artikel 29 Wetboek van Strafvordering 
(1). (1) Zie Cass., 25 april 1989, AR 3264, nr 485; 6 juli 1999, AR P.99.833.N, nr 412.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Ontdekking van nieuwe misdrijven - Verplichting tot het 
opstellen van proces-verbaal en toezending ervan aan de procureur des Konings - Wettelijke grondslag

- Art. 15 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 8, 29, 53 en 54 Wetboek van Strafvordering

17 oktober 2001P.01.1021.F AC nr. ...
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Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het vonnisgerecht vrij de 
gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie van financiën en door het openbaar ministerie 
tegen hem zijn aangevoerd in het kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan 
hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin van het 
Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. 
P.97.0555.F, nr. 379.

 - Douane en accijnzen - Strafvervolgingen - Gelijktijdige uitoefening door de administratie van Financiën en het openbaar 
ministerie - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van de beklaagde op een eerlijk proces - 
Wapengelijkheid

- Artt. 267 tot 285 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

3 oktober 2001P.01.0537.F AC nr. ...

De heterogeniteit van de bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties bewijst op zich het bestaan van 
twee afzonderlijke misdrijven niet.

 - Afzonderlijke strafrechtelijke kwalificaties - Afzonderlijke misdrijven

19 september 2001P.01.1143.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het O.M. in zijn vorderingen 
een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld moet worden in de beslissing of in het proces-
verbaal van de rechtszitting; geen enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hoger beroep een 
samenvatting van de zaak te geven (1). (1) Zie Cass., 12 april 1998, nr. 488.

 - Openbaar ministerie - Hoger beroep - Rechtspleging in hoger beroep - Vordering - Inhoud

- Artt. 210 en 234 Wetboek van Strafvordering

4 september 2001P.99.1656.N AC nr. ...

Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als voorwaarde tot het treffen van 
een vergelijk waardoor de strafvordering wegens bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het 
College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze 
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafvordering niet vervallen, ongeacht, in voorkomend 
geval, de instemming van de beklaagde met de gedane voorstellen en de eventuele betaling van de 
voorgestelde transactiesom (1) (2). (1) Zie Cass., 28 april 1998, AR P.96.1030.N, nr. 216. (2) De strafbepalingen 
(artt. 66-72) van het gecoördineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke 
ordening werden opgeheven bij artikel 171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (artikel 204) en 
zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.

 - Verval van de strafvordering - Stedenbouw - Vergelijk - Overleg met College van Burgemeester en Schepenen en 
gemachtigd ambtenaar - Wilsovereenstemming

- Art. 68, § 3 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

 - Verval van de strafvordering - Stedenbouw - Vergelijk - Overleg met College van Burgemeester en Schepenen en 
gemachtigd ambtenaar - Ontstentenis van wilsovereenstemming - Instemming van de beklaagde - Betaling door beklaagde

- Art. 68, § 3 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

21 augustus 2001P.01.1203.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis 
krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten 
en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven ; de 
in artikel 28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te brengen is noch 
substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (1) Raadpl. Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0833.N, 
nr. 412.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en dadelijk bericht

- Artt. 8, 28bis, § 1, en 28ter Wetboek van Strafvordering
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De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, in zoverre zij betrekking heeft op 
nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog onbekende misdrijven, terwijl de zogenaamd 
reactieve recherche erin bestaat reeds gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde 
misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor de 
uitoefening van de strafvordering dienstig zijn.

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Zogenaamd reactieve recherche - 
Verschil

- Art. 28bis Wetboek van Strafvordering

19 juni 2001P.01.0362.N AC nr. ...

Onverminderd de eventuele toepassing van artikel 13 V.T.Sv. of van afwijkende internationale 
verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in België voor een feit waarvoor de beklaagde 
reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na 
een uitspraak in het vreemde land (1). (1) Zie cass., 23 mei 2000, AR P.00.0377.N, nr 315.

 - Vervolgingen - In België - In het buitenland - Geldigheid

- Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

- Art. 13 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 juni 2001P.01.0396.N AC nr. ...

Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door het Wetboek van Militaire Strafvordering 
stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet wanneer deze commissie onderzoekshandelingen heeft 
verricht die in het gewone strafrecht tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren (1). (1) In deze 
zaak diende het Hof zich uit te spreken over bepaalde strafprocedurele aspecten van de zogeheten 
demilitarisering van de Rijkswacht ingevolge de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht (B.S., 31 juli 1992). 
De eisers, rijkswachters, voerden in een middel een schending aan van de artikelen 47 en 127 tot 133 Sv., nu 
de procureur des Konings hen, met aanneming van verzachtende omstandigheden, rechtstreeks had 
gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Volgens de eisers was die rechtstreekse dagvaarding onmogelijk. 
Het opsporingsonderzoek was ten dezen deels gevoerd vóór 1 juli 1994, dag van inwerkingtreding van de wet 
van 24 juli 1992. Vóór die inwerkingtreding waren personeelsleden van de rijkswacht onderworpen aan de wet 
van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het wetboek van strafrechtspleging voor het leger. 
Blijkens artikelen 35 tot en met 44 van dat wetboek heeft de krijgsauditeur de bevoegdheden die de procureur 
des Konings naar gemeen strafprocesrecht heeft. De rechterlijke commissie is, onder het voorzitterschap van 
de krijgsauditeur, belast met het geschreven onderzoek. De krijgsauditeur oefent wat dat betreft de 
jurisdictionele functie uit van een onderzoeksrechter (Cass., 22 juni 1982, AC 1981-82, 1322). Tijdens het 
onderzoek in deze zaak zijn verscheidene onderzoeksdaden gesteld op last van de rechterlijke commissie. 
Volgens de eisers was er aldus een gerechtelijk onderzoek ingesteld toen de zaak, in toepassing van de wet van 
24 juli 1992, werd overgezonden naar de procureur des Konings. Wegens het bestaan van een gerechtelijk 
onderzoek zou deze laatste niet meer tot rechtstreekse dagvaarding hebben kunnen overgaan. Het Hof 
besliste dat eisers uitganspunt onjuist is. Naar gemeen strafprocesrecht is weliswaar een rechtstreekse 
dagvaarding onmogelijk en moet de raadkamer de rechtspleging regelen als er een onderzoeksrechter is 
aangesteld. Dat is in deze zaak niet gebeurd omdat het feit dat de krijgsauditeur de jurisdictionele functie van 
onderzoeksrechter uitoefent, niet betekent dat hij een onderzoeksrechter is. De krijgsauditeur zou trouwens 
voor de raadkamer geen verslag kunnen uitbrengen. Evenmin verplicht de wet van 24 juli 1992 de procureur 
des Konings om voor de raadkamer de regeling van de rechtspleging te verzoeken in onderzoeken die zijn 
overgezonden door de krijgsauditoraten en die betrekking hebben op rijkswachters. Aan eisers wordt daarmee 
geen rechtswaarborg ontnomen die zij wel hadden vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992. Ook 
nà de tussenkomst van de rechterlijke commissie kan de krijgsauditeur namelijk nog tot rechtstreekse 
dagvaarding voor de krijgsraad overgaan (J. VERNIERS, Inleiding tot het militair strafrecht en strafprocesrecht, 
Antwerpen, Maklu, 1992, E. 120). De rechterlijke commissie heeft niet de bevoegdheden van de raadkamer 
(Cass., 20 februari 1922, Pas. 1922, I, 167). Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door 
het Wetboek van Militaire Strafvordering stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet wanneer deze 
commissie onderzoekshandelingen heeft verricht die in het gewone strafrecht tot de bevoegdheid van de 
onderzoeksrechter behoren (1). (1) In deze zaak diende het Hof zich uit te spreken over bepaalde 
strafprocedurele aspecten van de zogeheten demilitarisering van de Rijkswacht ingevolge de wet van 24 juli 
1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief 
kader van de rijkswacht (B.S., 31 juli 1992).
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 - Militaire strafvordering - Rechterlijke commissie - Onderzoek

- Artt. 35 tot 43 Militair Wetboek voor Strafvordering

 - Rijkswacht - Onderzoek - Overdracht door krijgsauditeur aan procureur des Konings - Gevolg - Regeling van de 
rechtspleging

- Art. 28 Wet 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het 
personeel van het actief kader van de rijkswacht

23 mei 2001P.01.0317.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, AC, 2001, nr...

 - Openbaar ministerie - Hoger beroep

Het O.M. kan hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de strafvordering schade kan berokkenen of de 
berechting ervan in het gedrang kan brengen, ongeacht het voorwerp van zijn vorderingen (1). (1) Zie Cass., 23 
mei 1995, A.R. P.94.0078.N, nr. 251.

 - Openbaar ministerie - Hoger beroep

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

De procureur des Konings die vóór 1 maart 1993 vervolgingen wou instellen wegens misdrijven inzake directe 
belastingen die hem niet ter kennis waren gebracht door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk 
gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van de Minister van Financiën, kon dit alleen doen als hij 
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de directe belastingen had 
ingewonnen; die voorwaarde belette de procureur des Konings niet om, in het stadium van het 
vooronderzoek, bij dat bestuur gegevens op te vragen die in die belastingdossiers opgenomen waren (1). (1) 
Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0128.N, nr. 124; 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, nr. 154; 11 maart 1997, 
A.R. P.97.0264.N, nr. 137.

 - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Vervolgingen

- Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 461, zoals van toepassing vòòr 1 maart 1993 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

31 januari 2001P.00.1416.F AC nr. ...

Het overlijden van de beklaagde dat zich heeft voorgedaan vooraleer het veroordelend arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan, brengt het verval van de strafvordering mee (1). (1) Cass., 17 okt. 1995, A.R. P.95.1155.N, 
nr 439.

 - Verval van de strafvordering - Overlijden van de veroordeelde vooraleer het veroordelend vonnis of arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.99.0971.N AC nr. ...

Het verval van de strafvordering krachtens artikel 216bis Wetboek van Strafvordering vereist dat de betaling 
tijdig, dit is precies binnen de vastgestelde termijn, gebeurt; deze betaling geschiedt slechts door de 
overhandiging van de verschuldigde geldsom of door het crediteren van de bank- of postrekening bij betaling 
door middel van giraal geld (1). (1) Zie cass., 4 april 1979, AC, 1978-79, 925; zie ook cass., 6 jan. 1972, AC, 1972, 
441 en Antwerpen, 17 mei 1984, R.W., 1984-85, 264 voor wat de bepaling van het tijdstip van betaling betreft.

 - Verval - Voorstel tot betaling van een geldsom - Vereiste van tijdige betaling - Betaling door middel van giraal geld - 
Tijdstip van betaling

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

Hoewel het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 216bis Wetboek van Strafvordering gedane 
voorstel de onmogelijkheid impliceert om de vervolging, ingezet door een voorbarige dagvaarding, voort te 
zetten vóór het verloop van de termijn die gelaten wordt om de voorgestelde geldsom te betalen, beïnvloedt 
dergelijke voorbarige dagvaarding het verval van de strafvordering niet wanneer de betaling tijdig gebeurt.

 - Verval - Voorstel tot betaling van een geldsom - Dagvaarding vóór het verstrijken van de voor de betaling gestelde termijn

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

24 januari 2001P.00.1627.F AC nr. ...
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De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf waarvan een van de 
constitutieve bestanddelen in België is gelokaliseerd (1); hun bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in 
België en de in het buitenland gepleegde feiten een ondeelbaar geheel vormen (2). (1) Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr. 534. (2) Zie Cass., 20 juni 1977 (AC, 1977, 1084).

 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - In België gepleegde feiten - Bevoegdheid van de Belgische strafrechter

- Art. 3 Strafwetboek

17 januari 2001P.00.1697.F AC nr. ...

Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste gelegd misdrijf alleen 
berechten, als het van dat misdrijf heeft kennisgenomen t.g.v. een door het Hof van Cassatie gewezen arrest 
tot verwijzing (1). (1) Zie de concl. O.M.

 - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof van beroep - Bevoegdheid - Hof van 
Cassatie - Verwijzing

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. ... .

 - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof van beroep - Bevoegdheid - Hof van 
Cassatie - Verwijzing

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of de straf bedoeld in de 
artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR impliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden 
veroordeeld op grond van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast 
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet (1). 
(1) Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; 2 feb. 2000, AR 
P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, Ar P.99.1583.F, nr. 161; 11 april 2000, AR P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 
245.

 - Verjaring - Termijn - Nieuwe wet - Werking in de tijd - Verlenging van de termijn - Toepassing

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 september 2000P.00.0948.N AC nr. ...

De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijke partijstelling van de benadeelde en de 
daaropvolgende vordering tot gerechtelijk onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten 
van het ministerie van financiën, bestuur der douane en accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het onderzochte 
misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197 Strafwetboek, slechts op vordering van 
voormeld bestuur kan worden vervolgd.

 - Bevoegdheid tot het uitoefenen van de strafvordering - Douane en accijnzen - Invordering tot betaling van ontdoken 
invoerrechten - Burgerlijke partijstelling en vordering tot gerechtelijk onderzoek - Toepassing

- Artt. 202 en 281 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 197 Strafwetboek

20 juni 2000P.00.0200.N AC nr. ...

De fiscale ambtenaren mogen op straffe van nietigheid geen actieve medewerking aan het strafonderzoek 
verlenen, noch optreden als deskundige noch deelnemen aan huiszoekingen, plaatsopnemingen of verhoren. 
Dit samenwerkingsverbod doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om ze als getuigen te horen, en aan hun 
verplichting om aan de procureur des Konings, of aan de onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken 
waarom deze verzoekt (1). (1) Cass., 9 december 1997, AC 1997, 540.

 - Fiscale ambtenaren - Medewerking aan het strafonderzoek

- Art. 74bis, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 463, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350bis, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
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Wanneer fiscale ambtenaren met de vereiste amtelijke machtiging op regelmatig wijze fiscale misdrijven ter 
kennis hebben gebracht van de procureur des Konings, of wanneer de procureur des Konings betreffende 
dergelijk misdrijven op regelmatige wijze strafvorderingen heeft ingesteld na voorafgaand het advies te 
hebben gevraagd van de bevoegde gewestelijk directeur, mogen de ambtenaren spontaan aan de procureur 
des Konings of aan de onderzoeksrechter bijkomende inlichtingen verstrekken (1) (2). (1) Cass., 9 december 
1997, AC 1997, 540. (2) Zie Cass., 23 februari 1999, nr 106.

 - Fiscale ambtenaren - Ambtelijke machtiging om de feiten ter kennis van de procureur des Konings te brengen

- Art. 463 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

3 mei 2000P.00.0467.F AC nr. ...

Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een steengroeve geen 
misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat hij een bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij 
krachtens een decreet van het Waalse Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde 
administratieve regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grond op van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering, maar betwist een bestanddeel van het misdrijf, m.n. het wettelijk 
verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een beoordeling ten gronde van het bestaan van voldoende 
bezwaren vereist, kan voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het 
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen (1). (1) Zie Cass. 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. ..., met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger.

 - Grond van niet-ontvankelijkheid

- Artt. 130 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

15 februari 2000P.97.1673.N AC nr. ...

De onregelmatigheid van een aanbod tot minnelijke schikking dat niet is aanvaard, heeft geen invloed op de 
regelmatigheid van de daarop volgende strafvordering.

 - Minnelijke schikking - Onregelmatig aanbod - Geen aanvaarding - Gevolg op de strafvordering

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

15 februari 2000P.98.0270.N AC nr. ...

Wanneer de rechter in correctionele-of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen uitspraak heeft gedaan over de 
schuld en over de op te leggen straf, draagt de devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de 
appelrechter op.

 - Eerste rechter - Afzonderlijke uitspraak over schuld en straf - Onbeperkt hoger beroep door beklaagde en openbaar 
ministerie - Devolutieve werking

- Artt. 199 en 202 Wetboek van Strafvordering

25 januari 2000P.98.0284.N AC nr. ...

Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloor gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet 
onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken bij overschrijding van de redelijke termijn voor de 
berechting van de zaak het meest passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of 
nadeel; dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk bepaalde 
minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, 
hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring alleen.

 - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding

5 januari 2000M.97.0001.F AC nr. ...

De strafvordering vervalt door het overlijden van de verdachte, de beklaagde of de beschuldigde.

 - Overlijden van de beschuldigde - Verval

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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27 juli 1999P.99.1082.N AC nr. ...

De regel dat het opsporingsonderzoek gevoerd wordt onder de leiding en het gezag van de bevoegde 
procureur des Konings belet niet dat de politiediensten, die, bij het vervullen van hun opdrachten van 
bestuurlijke politie stoten op aanwijzingen van het plegen van een misdrijf, in het kader van hun algemene 
opdracht van gerechtelijke politie autonoom kunnen optreden teneinde dit misdrijf op te sporen, de bewijzen 
ervan te verzamelen, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde 
overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet, op voorwaarde dat zij de procureur des Konings 
inlichten over de gevoerde opsporingen binnen de termijn en op de wijze die deze bij richtlijn vaststelt.~

 - Opsporingsonderzoek - Politiediensten - Autonomie - Voorwaarden - Procureur des Konings - Richtlijn

- Artt. 14 en 15 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 28bis, § 1, tweede lid en 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering

6 juli 1999P.99.0833.N AC nr. ...

Artikel 29 Wetboek van Strafvordering bedoelt niet de officieren en agenten van gerechtelijke politie die in de 
uitoefening van hun ambt kennis krijgen van een overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek tot hun 
opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, in welk geval geen wettelijke bepaling - ook niet 
artikel 22 Wetboek van Strafvordering en artikel 7 van de Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt - of 
essentiële procedureregel belet dat zij hun opsporing zouden aanvatten en doorvoeren zonder 
voorafgaandelijk en dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings; de omstandigheid dat een 
persoon met hoedanigheid van officier of agent van gerechtelijke politie tevens het slachtoffer is van een 
misdrijf, tast niet vermelde hoedanigheid aan.~

 - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en dadelijk bericht

- Art. 7 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt

- Artt. 8, 22 en 29 Wetboek van Strafvordering

26 mei 1999P.99.0012.F AC nr. ...

De rechtsvorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven m.b.t. geestrijke dranken en het 
vergunningsrecht, worden ingesteld of vervolgd door het bestuur van Financiën of, in naam van dat bestuur, 
door het O.M., dat ze niet op eigen initiatief instelt, maar niettemin het recht heeft om de overtreder te 
vervolgen wegens gemeenrechtelijke misdrijven die met de fiscale misdrijven samenhang vertonen.~

 - Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken - Vervolgende partij

- Art. 22 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 mei 1999P.99.0597.F AC nr. ...

Het staat alleen aan de procureur-generaal om de magistraat aan te wijzen die de strafvordering uitoefent 
overeenkomstig artikel 155, tweede lid, Ger. W.; die aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat 
van het O.M., zonder dat daarvoor een stuk moet worden voorgelegd.~

 - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - Samenhang - Openbaar 
ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

- Art. 155, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

14 april 1999P.99.0318.F AC nr. ...

Zelfs indien de kamer van inbeschuldigingstelling kennisneemt van een hoger beroep dat alleen betrekking 
heeft op de voorlopige hechtenis, doet zij ambtshalve uitspraak over elke grond van niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering.

 - Ontvankelijkheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over een grond van niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering, belet dat hetzelfde middel opnieuw voor de feitenrechter wordt 
aangevoerd, maar is tevens bindend voor het rechtscollege dat het arrest gewezen heeft.

 - Onregelmatigheid of verval van de strafvordering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...
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De vraag van de procureur des Konings om advies van de bevoegde gewestelijke directeur wanneer hij 
vervolgingen wil instellen voor fiscale misdrijven en dat advies kunnen betrekking hebben, o.m. op een 
bepaald feit, alsmede op andere niet precieze maar gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden; wanneer in het kader van het naar aanleiding van die vraag en het advies ingesteld 
gerechtelijk onderzoek gelijkaardige feiten aan het licht komen, moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen.~

 - Fiscale misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur - Gerechtelijk onderzoek - Gelijkaardige feiten

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

Het verzoek om advies van de bevoegde gewestelijke directeur in geval de procureur des Konings vervolgingen 
wil instellen wegens fiscale misdrijven moet voldoende aangeven waarop het betrekking heeft en mag hierbij 
verwijzen naar het feitenmateriaal van het dossier.~

 - Fiscale misdrijven - Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 74, § 3 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992

10 februari 1999P.98.0888.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken ten 
aanzien van een strafrechtelijk veroordeelde vader of moeder, ongeacht het verval van de strafvordering door 
het gezag van het gewijsde.~

 - Gezag van gewijsde - Verval - Ontzetting van het ouderlijk gezag

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Elke handeling uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, die tot doel heeft bewijzen te verzamelen of de 
zaak in staat van wijzen te stellen, is een daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.~

 - Aard - Verjaring - Stuiting - Daad van onderzoek

- Artt. 22 en 23 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaringstermijn van de strafvordering hangt af van de aard van het misdrijf die niet bepaald wordt op 
grond van de toepasselijke straf maar wel op grond van de toegepaste straf.~

 - Verjaring - Termijn - Bepaling - Aard van het misdrijf - Toegepaste straf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De onwettigheid of de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvordering aangebrachte bewijzen 
leiden niet tot haar niet-ontvankelijkheid maar kunnen wel de grondslag ervan aantasten; de regels m.b.t. de 
bewijsvoering vereisen dat de onwettig of onregelmatig bevonden bewijzen uit het debat worden geweerd 
samen met de elementen die er het gevolg van zijn, maar verhinderen niet dat de rechter uitspraak doet op 
grond van andere bewijselementen die, zonder aangetast te zijn door een gebrek, aan het vrije debat tussen 
partijen onderworpen zijn.~

 - Onwettigheid of onregelmatigheid van de bewijzen - Bewijzen

- Artt. 154, 155, 156 en 189 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds vroeger een definitief geworden strafrechtelijke veroordeling werd 
uitgesproken, en andere, als misdrijf omschreven feiten die hem zijn voorgelegd, werden gepleegd voor die 
beslissing, staat het aan hem te onderzoeken of de misdrijven waarover reeds uitspraak gedaan is en die 
waarover nog uitspraak moet worden gedaan, gepleegd zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat geval is hij 
gebonden door het gezag van het rechterlijk gewijsde van de vorige beslissing waardoor de strafvordering 
vervallen is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen of de dader al dan niet schuldig is.~

 - Eenheid van opzet - Verval - Definitieve strafrechtelijke veroordeling - Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die 
veroordeling - Gezag van het gerechterlijk gewijsde

- Art. 65 oud Strafwetboek
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Wanneer een wet de termijn van de verjaring van de strafvordering verlengt, moet, in de veronderstelling dat 
de als misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze bewezen waren, wegens het bestaan van verzachtende 
omstandigheden slechts zouden leiden tot correctionele straffen en gelet op de gevolgen van de samenhang 
die alle feiten verbindt, worden nagegaan, enerzijds, of de feiten krachtens de oude wet niet verjaard waren 
op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, anderzijds, in de veronderstelling dat die feiten op dat 
ogenblik niet verjaard zouden zijn, of de feiten niet verjaard zouden zijn op de dag van het vonnis.~

 - Nieuwe wet - Verjaring - Termijn - Werking in de tijd - Verlenging van de termijn

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Een daad van onderzoek kan de verjaring van de strafvordering t.a.v. bepaalde feiten stuiten vooraleer de 
onderzoeksrechter gevorderd wordt een onderzoek ernaar in te stellen.~

 - Verjaring - Stuitingsdaad - Daad verricht voor de adiëring van de onderzoeksrechter

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 mei 1998P.98.0562.N AC nr. ...

Voor de misdrijven omschreven in het Bosdecreet gelden de regelen van strafvordering die toepasselijk waren 
op het vroegere Boswetboek.

 - Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Misdrijven - Toepasselijke bepalingen

- Artt. 137 en 179 Wetboek van Strafvordering

- Art. 143 Boswetboek

- Artt. 95, eerste lid en 143 Bosdecreet 13 juni 1990

27 januari 1998P.96.1265.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie, op straffe van nietigheid van de strafrechtspleging, 
de werkgever in wiens bediening het aan de werknemer ten laste gelegde misdrijf is gepleegd, als 
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de rechtbank te dagvaarden.

 - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Werkgever - Geen dagvaarding

- Art. 4, § 2 Wet 21 juni 1985

9 december 1997P.95.0610.N AC nr. ...

Een fiscaal ambtenaar kan de inlichtingen, stukken, processen-verbaal of akten die hij in verband met een 
belastingfraude ontdekt of bekomt, met de vereiste machtiging, aan de procureur des Konings toesturen, zelfs 
al heeft hij deze niet ontdekt of bekomen tijdens een bepaalde controle of onderzoek.

 - Fiscaal ambtenaar - Belastingfraude - Ontdekking - Geen bepaalde controle of onderzoek - Aangifte aan de procureur des 
Konings

- Art. 29, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 93bis, 2de lid, en 93 quaterdecies Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

22 oktober 1997P.97.0202.F AC nr. ...

Noch het Wetboek van Strafvordering, noch de Jachtwet bevatten bepalingen die, met betrekking tot de 
uitoefening van de strafvordering voor de strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, 
van welke aard dan ook, gepleegd is in een bos dat onder de bosregeling valt; artikel 113 van het Boswetboek, 
dat bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet inhouden, is 
dus alleen van toepassing op de wegens inbreuk op voornoemd wetboek ingestelde rechtsvorderingen.

 - Boswetboek - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij de 
dagvaarding - Jachtmisdrijven - Uitoefening van de strafvordering

- Art. 133 Boswetboek

4 maart 1997P.96.0683.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de procureur des Konings tegen een vrijspraak van een beklaagde hoger beroep instelt 
en niet tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou 
bevinden neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde gepleegde misdrijf niet weg, noch 
heeft ze het verval van de strafvordering tot gevolg.

 - Algemeen - Meerdere beklaagden - Vrijspraak - Hoger beroep van het openbaar ministerie beperkt tot één vrijspraak

11 februari 1997P.96.1031.N AC nr. ...
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Inzake douane en accijnzen oefent de administratie van Financiën de strafvordering uit onder meer 
betreffende de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet betreffende de hoofdgevangenisstraf.~

 - Misdrijf inzake douane en accijnzen - Vervolgende partij - Hoofdgevangenisstraf

- Art. 281 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

4 februari 1997P.96.1027.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verplicht de rechter het vervullen van de vereiste van aangifte van fiscale valsheid door de 
daartoe behoorlijk gemachtigde Directeur van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie bij het 
Ministerie van Financiën aan de procureur des Konings tot uitoefening van de strafvordering uitdrukkelijk te 
vermelden.

 - Inbreuk Btw-wetboek - Aangifte door de gemachtigde directeur - Vermelding

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1997P.95.1190.N AC nr. ...

De feitenrechter die op grond van de door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de procureur 
des Konings wegens fiscale misdrijven een vervolging heeft ingesteld zonder voorafgaande klacht of aangifte 
van een bevoegd en daartoe behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar, beslist wettig dat die strafvervolging 
niet ontvankelijk is.

 - Fiscale misdrijven - Instellen van vervolgingen - Geen voorafgaande klacht of aangifte aan de procureur des Konings - 
Ontvankelijkheid

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 73, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

28 januari 1997P.96.0039.N AC nr. ...

Wanneer de procureur des Konings wegens fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt wordt de vraag 
of hij met die feiten bekend is geraakt door een klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale 
ambtenaren mede beoordeeld aan de hand van de bij de aangifte gevoegde stukken.

 - Fiscaal misdrijf - Aangifte door fiscale ambtenaar - Procureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Ontvankelijkheid - 
Aangegeven feiten - Beoordeling

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een beheerder of aangestelde van de belastingplichtige als beklaagde wegens een fiscaal misdrijf 
wordt vervolgd, is het in de zaak betrekken van de belastingplichtige of van de civielrechtelijk aansprakelijke 
partij geen voorwaarde van vervolgbaarheid of strafbaarheid van de beklaagde.

 - Strafvervolging wegens fiscaal misdrijf - Vervolging van orgaan of aangestelde van de belastingplichtige - Afwezigheid in 
het geding van de belastingplichtige en de civielrechtelijk aansprakelijke partij - Wettigheid

- Art. 73sexies Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

26 november 1996P.95.0698.N AC nr. ...

Bij het behandelen van de strafvordering wegens misdrijven inzake douane en accijnzen behoort het 
vervolgend departement ter rechtszitting aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en, zoals het openbaar 
ministerie, de daartoe vereiste maatregelen te treffen; het is zonder belang dat de beklaagde, aan wie het niet 
staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem opgedrongen herhaalde uitstellen wegens een niet 
gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of van haar 
advocaat, bij de feitenrechter niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.

 - Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan - rechtszitting - Aanwezigheid - Vertegenwoordiging - Afwezigheid - Instemming 
van de beklaagde

De strafvordering wegens misdrijven inzake douane en accijnzen wordt niet ingesteld door het openbaar 
ministerie maar door het Departement van Financiën.~

 - Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de 
beklaagde, aan wie het niet staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem opgedrongen herhaalde 
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te 
wijten is, of van haar advocaat, bij de feitenrechter niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.~

 - Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan - rechtszitting - Afwezigheid - Instemming van de beklaagde - Gevolg - Rechten van 
de Mens - Redelijke termijn

8 oktober 1996P.96.0087.N AC nr. ...

Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel 155, tweede 
lid, Ger.W. de strafvordering uitoefent; deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het 
openbaar ministerie; het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken.~

 - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop - Samenhang - Openbaar 
ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden

4 juni 1996P.95.1017.N AC nr. ...

Het enkele feit dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw. neergelegde gelijkheidsbeginsel 
zou hebben miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij 
zich in dezelfde toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door de beklaagde gepleegde misdrijf 
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg.~

 - Uitoefening - Vervolgingen - Wenselijkheid - Schending van het gelijkheidsbeginsel

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

7 mei 1996P.95.0154.N AC nr. ...

Vanaf 1 maart 1993 is de procureur des Konings niet meer gehouden vooraleer vervolgingen in te stellen 
wegens feiten die naar luid van het W.I.B. of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk 
strafbaar zijn, de gewestelijke directeur der directe belastingen om advies te vragen.~

 - Fiscale misdrijven - Advies van de gewestelijk directeur - Verplichting

- thans art. 461 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Wanneer de strafvordering op gang is gebracht door een vordering tot onderzoek die de procureur des 
Konings heeft opgemaakt op grond van verschillende processen-verbaal van politie die dezelfde feiten 
betreffen, en een van die processen-verbaal, volgens de beklaagde, onregelmatig is op grond dat het op een 
onrechtmatige handeling zou berusten, kan die onregelmatigheid, ook al is ze bewezen, niet leiden tot niet-
ontvankelijkheid van de vervolgingen, nu het onderzoek is verantwoord door de andere processen-verbaal 
waarvan de regelmatigheid niet wordt betwist.~

 - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Verschillende processen-verbaal van politie - Proces-verbaal 
berust op een onwettige handeling - Regelmatigheid van de andere processen-verbaal - Ontvankelijkheid van de 
vervolgingen

28 februari 1996P.96.0171.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, voor Cass., 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr

 - Voorrecht van rechtsmacht - Instellen van de strafvordering

De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is alleen ontvankelijk als de zaak bij die rechter 
aanhangig is of bij hem aanhangig kan worden gemaakt.~

 - Instelling - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep is bevoegd om de strafvordering in te stellen tegen de in 
de artt. 479 en 483 Sv. genoemde personen.~

 - Voorrecht van rechtsmacht - Instellen van de strafvordering

- Artt. 479, 481, 482 en 483 Wetboek van Strafvordering
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Een niet-ontvankelijke burgerlijke partijstelling brengt de strafvordering niet op gang en maakt de zaak niet 
aanhangig bij de onderzoeksrechter; in zodanig geval heeft de beslissing tot onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter geen bestaansreden.~

 - Instelling - Burgerlijke partijstelling - Niet-ontvankelijkheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

14 februari 1996M.80.0003.F AC nr. ...

De omstandigheid dat het O.M. de in artikel 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een tendentieuze manier zou 
hebben voorgedragen doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der 
partijen en berooft de beschuldigde alsook de beklaagden niet van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele 
duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen 
interpretatie ervan voor te dragen en hun verweermiddelen toe te lichten.~

 - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Uiteenzetting van het O.M. - Recht van de beklaagde op een eerlijk 
proces - Recht van de beklaagde op het vermoeden van onschuld

De voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.~

 - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier - 
Niet-inachtneming van die rechtsvorm

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

De correctionele rechter is niet verplicht het verzoek om de processen-verbaal of verslagen te doen voorlezen 
door de griffier in te willigen. Hij staat de voorlezing enkel toe als hij dat nuttig acht voor de verdediging en de 
ontdekking van de waarheid en hij moet een dergelijk verzoek afwijzen telkens als hij van oordeel is dat die 
maatregel geen invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten van de zaak.~

 - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de processen-verbaal of verslagen door de griffier

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

6 februari 1996P.94.1438.N AC nr. ...

Nu de uitoefening van de strafvordering wegens overtreding van de wet van 1 april 1879 betreffende de 
fabrieks-en handelsmerken afhankelijk is van een klacht van de benadeelde partij, is zulke klacht vereist 
vooraleer de strafvordering kan worden uitgeoefend door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of het 
instellen van vervolging bij de correctionele rechtbank.~

 - Fabrieks-en handelsmerken - Wet 1 april 1879 - Uitoefening van de strafvordering - Benadeelde - Klacht

- Art. 14 Wet 1 april 1879

16 januari 1996P.95.0967.N AC nr. ...

Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin 
van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in het buitenland uitmaken en de hierbij horende daden van 
deelneming, die op het grondgebied van het Rijk worden gepleegd en die tengevolge van een omstandigheid 
onafhankelijk van de wil van de daders worden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.~

 - In het Rijk gepleegde daden van deelneming - Poging tot invoer van verdovende middelen - Bevoegdheid van de Belgische 
strafrechter

- Art. 3 Strafwetboek

8 november 1995P.95.0506.F AC nr. ...

Hij die beweert door een wanbedrijf benadeeld te zijn kan zich burgerlijke partij stellen en dat wanbedrijf bij 
de correctionele rechtbank aanhangig maken door rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde;  het is voor de 
ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding en het instellen van de strafvordering voldoende dat de 
dagende partij aanvoert benadeeld te zijn door het aangegeven misdrijf, zonder dat zij haar vordering tot 
schadeloosstelling hoeft te detailleren.~

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke partijstelling - Rechtstreekse dagvaarding - Instelling

- Artt. 63 en 182 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

17 oktober 1995P.95.1155.N AC nr. ...
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Het overlijden van de beklaagde dat zich heeft voorgedaan vooraleer het veroordelend arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan, brengt het verval van de strafvordering mee.~

 - Verval van de strafvordering - Overlijden van de veroordeelde vooraleer het veroordelend vonnis of arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan

- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 juni 1995P.94.0167.N AC nr. ...

De vervolging die de procureur des Konings heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven waarmee hij niet bekend 
is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is 
niet ontvankelijk wanneer hij niet het advies heeft gevraagd van de bevoegde gewestelijke directeur;  de niet-
ontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de vervolging van de feiten die wel in een rechtsgeldige klacht of 
aangifte begrepen zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.~

 - Ontvankelijkheid - Fiscale misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Vervolging van niet aangegeven feiten - 
Vervolging van aangegeven feiten

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

10 januari 1995P.94.1393.N AC nr. ...

De leden van het arbeidsauditoraat zijn bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door 
de werkgever of door diens aangestelde of lasthebber, van de artt. 15 E.E.G.-verordening nr. 3820/85 en 15.7 
en 14.2 E.E.G.-verordening nr. 3821/85, beide van 20 dec. 1985, die betrekking hebben op arbeids- en 
rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering betreffen.

 - Voorschriften van sociale aard voor het wegverkeer - Arbeids- en rusttijd - Overtreding van de arbeidsreglementering - 
Uitoefening van de strafvordering door de leden van het arbeidsauditoraat

- Artt. 155 en 578, 7° Gerechtelijk Wetboek

21 december 1994P.94.0966.F AC nr. ...

Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan opschorting van de uitspraak van de veroordeling in zoverre die 
beslissing de feiten bewezen verklaart, belet dat vroegere feiten, die wegens eenheid van opzet geacht 
worden één enkel strafbaar feit te vormen met de feiten die tot de maatregel van opschorting hebben geleid, 
aanleiding kunnen geven tot nieuwe vervolgingen tijdens de proeftijd.~

 - Eenheid van opzet - Ontvankelijkheid - Vroegere feiten - Eén enkel strafbaar feit - Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling - Gezag van gewijsde

- Artt. 2 en 65 oud Strafwetboek

20 december 1994P.93.1054.N AC nr. ...

Wanneer feiten, die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten 
strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het 
ministerie van financiën aan de procureur des Konings ter kennis worden gebracht, laat die aangifte de 
strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten 
waarop de gezegde machtiging en de daarop volgende aangifte betrekking hebben.~

 - Fiscale ambtenaar - Fiscale misdrijven - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Daders 
en medeplichtigen - Bevoegdheid

- Art. 74, § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- thans art. 461, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 350, § 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering

1 maart 1994P.94.0070.N AC nr. ...

De regel van de eenparigheid van stemmen moet in acht worden genomen als de appelrechter, op het verzet 
van de veroordeelde, opnieuw uitspraak moet doen op het hoger beroep en zelfs als het op verzet gewezen 
arrest de veroordeling die wettig was uitgesproken bij verstek, bevestigt.

 - Verstek -  -  - Rechtspleging in hoger beroep - Strafverzwaring

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering
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SUCCESSIERECHTEN

17 oktober 2002C.01.0238.F AC nr. 548

De machtiging die de directeur-generaal van registratie en domeinen ingevolge artikel 100 W. Succ. geeft 
opdat bepaalde ambtenaren met name bij banken inlichtingen kunnen inwinnen over verrichtingen die gedaan 
werden door een lasthebber van een overleden persoon, dient niet nader te omschrijven over welke feiten het 
onderzoek gaat, aangezien die verrichting beschouwd moet worden als een verricht die door de overledene 
zelf is gedaan (1). (1) J. DECUYPER, Successierechten, Antwerpen, Kluwer, 2000-2001, nr. 1603, p. 915. K. VAN 
LOOY, Code des droits de succession et commentaires, Brussel, IPCF, p. 272.

 - Belastingambtenaar - Onderzoeksrecht - Machtiging - Draagwijdte

- Art. 100 Wetboek van Successierechten

 - Financiële instellingen - Overleden persoon - Door lasthebber gedane verrichting - Aard

- Art. 100 Wetboek van Successierechten

13 september 2002C.99.0384.N AC nr. 448

De teruggave van rechten, interesten en boeten is niet van toepassing wanneer in de opgave van het actief in 
de aangifte een loutere missing werd begaan in het bepalen van de waarde van een individueel aangeduid 
roerend of onroerend goed of gedeelte ervan (1). (1) Zie, ook wat betreft de administratieve praktijk: Rép. 
Not., T. XV, L. II, Larcier, 1999, 1281, nr 1400); VAN ACOLEYEN, O., Successierecht, Deel II, uitg. Fiscale 
Hogeschool Brussel, 891-892, nrs 792-793; DECUYPER, J., Successierechten, Vol II, uitg. Ced Samson, 1998, 
1119-1121, nrs. 2215-2216 en 1123-1125, nrs. 2223-2231.

 - Teruggave - Aangifte - Missing

- Art. 135, aanhef en 3° Wetboek van Successierechten

19 oktober 2000C.00.0168.F AC nr. ...

In een stelsel van algemene gemeenschap waarbij de gehele gemeenschap wordt toegekend aan de 
langstlevende echtgenoot zonder dat de terugneming of een vergoeding bedongen wordt voor de inbrengsten 
en kapitalen van de langstlevende echtgenoot, is successierecht verschuldigd op hetgeen de helft van de 
gemeenschap te boven gaat.

 - Huwelijksvermogensstelsel - Bedongen stelsels - Algemene gemeenschap - Toekenning van de gehele gemeenschap aan 
de langstlevende echtgenoot - Belastbare grondslag - Vaststelling

- voor de opheffing evan bij art. 2 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten

- Art. 1525 Burgerlijk Wetboek

- Art. 5 Wetboek van Successierechten

7 oktober 1999C.98.0185.N AC nr. ...

Het vonnis dat de nietigheid van de controleschatting uitspreekt is nietig in zoverre het nalaat een nieuwe 
schatting te bevelen.

 - Controleschatting - Nietigheid - Vonnis - Nieuwe schatting - Ontstentenis

- Art. 120 Wetboek van Successierechten

15 oktober 1998C.95.0282.N AC nr. ...

Indien het erfdeel verkregen door de langstlevende echtgenoot of door een erfgenaam in de rechte lijn meer 
dan 10 miljoen bedraagt en geheel of gedeeltelijk bestaat uit activa die door de erflater of zijn echtgenoot 
beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf dat door hen of 
door hen samen met een of meer van hun afstammelingen wordt geëxploiteerd, worden die activa slechts 
belast met 22% tussen 10 en 20 miljoen en met 25% boven de 20 miljoen; met nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwbedrijven worden bedoeld, ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, 
zonder uitsluiting van de ondernemingen die andere ondernemingen controleren, behalve wanneer zij enkel 
tot doel hebben de eenvoudige verkrijging en het in bezit houden van deelbewijzen.

 - Langstlevende echtgenoot of erfgenaam in rechte lijn - Erfdeel van meer dan 10 miljoen - Verminderde belasting - Activa 
beroepsmatig geïnvesteerd - Nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf
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- Art. 48.2 Wetboek van Successierechten

5 december 1997C.96.0485.F AC nr. ...

De kosten van de waardering van het geheel of van een deel van de erfgoederen met toepassing van artikel  
20, eerste lid, W. Succ., vallen ten laste van de partij die erom heeft gevraagd.

 - Waardering van de erfgoederen - Kosten - Schuldenaar

- Art. 20, eerste lid Wetboek van Successierechten

23 oktober 1997C.94.0277.N AC nr. ...

De jaarlijkse taks waaraan de verenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn, is verschuldigd op de 
massa der in België bezeten goederen; alle roerende goederen, lichamelijke of onlichamelijke, die als dusdanig 
verhandelbaar zijn, zijn in beginsel hieronder inbegrepen.

 - Vereniging zonder winstoogmerk - Taks tot vergoeding der successierechten - Zetting der taks - Massa der in België 
bezeten goederen

- Art. 150 Wetboek van Successierechten

17 januari 1997C.94.0273.N AC nr. ...

De administratie kan geen successierechten heffen op sommen die door aan de personenbelasting 
onderworpen belastingplichtigen worden gebruikt overeenkomstig artikel  53 Wet van 28 dec. 1983 houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen en voor in dit artikel vermelde doeleinden, ook al werd het bestaan van die 
sommen bewezen door andere bewijsmiddelen dan het gebruik ervan.~

 - Bewijsmiddelen - Sommen gebruikt overeenkomstig artikel 53 Wet 28 dec. 1993 - Heffing successierechten

- Art. 105 Wetboek van Successierechten

- Art. 53, §§ 1 en 2 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

28 juni 1996C.95.0316.F AC nr. ...

Voor de teruggave van successierechten en de betaling van moratoire interest is de inlevering vereist van een 
aangifte die het feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave; een verzoek tot teruggave volstaat niet.~

 - Teruggave van rechten - Vereisten - Inlevering van een aangifte

- Art. 135 Wetboek van Successierechten

27 oktober 1994C.94.0042.F AC nr. ...

Wanneer goederen uit een nalatenschap, overeenkomstig artikel  53, Wet van 28 dec. 1983 (III) houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen, worden gebruikt voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, kan het 
belastingbestuur van die goederen geen successierechten heffen, ook al heeft zij door andere bewijsmiddelen 
dan het gebruik van die goederen het bestaan ervan bewezen.~

 - Bewijsmiddelen - Goederen gebruikt voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid

- Art. 105 Wetboek van Successierechten

13 oktober 1994C.93.0436.F AC nr. ...

Met name bij verzuim van aangifte, worden de partijen van de in het Wetboek der successierechten 
vastgestelde fiscale boeten vrijgesteld "indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn", waarbij de beoordeling van 
de fout onder de bevoegdheid valt van de rechterlijke macht; de bepaling van voormeld wetboek, volgens 
welke de minister van Financiën "beslist over de bezwaren die de kwijtschelding van de fiscale boeten tot 
voorwerp hebben", kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe; meer bepaald, verleent zij aan de 
minister niet de bevoegdheid om de rechter te vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen 
dat zij niet in fout zijn.

 - Beoordeling - Bevoegdheid - Verzuim van aangifte - Strafbepaling - Fiscale boete - Geen fout - Gevolg

- Artt. 126 tot 128, 131 en 141, tweede lid Wetboek van Successierechten

TAALGEBRUIK

ALGEMEEN
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11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

De artt. 11 en 13, Taalwet Gerechtszaken, zijn niet van toepassing op de bestuurlijke procedure betreffende 
het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling en de desbetreffende beslissingen.

Algemeen - Vreemdelingen - Kandidaat politiek-vluchteling - Bestuurlijke procedure - Artikelen 11 en 13, Taalwet 
Gerechtszaken - Toepassing

BESTUURSZAKEN

5 mei 2004P.04.0519.F AC nr. 238

De gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken verbieden niet dat een akte 
voorgedrukte vermeldingen in verschillende landstalen bevat.

Bestuurszaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Bestuurshandeling - Meertalige voorgedrukte 
vermeldingen - Wettigheid

- Artt. 41 en 42 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73

Krachtens artikel 51/4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek van de verklaring 
van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de beslissing zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede 
die van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; wanneer het 
voormelde onderzoek in het Nederlands is geschied, moet de beslissing tot verwijdering van het grondgebied 
en tot vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands worden genomen (1). (1) Zie Cass., 29 sept. 1998, AR 
P.98.1189.F, nr 422.

Bestuurszaken - Vreemdelingen - Kandidaat politiek-vluchteling - Onderzoek van de verklaring in een taal - Taal van de 
daaropvolgende beslissingen

- Art. 51-4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

24 december 2003P.03.1567.F AC nr. 671

Hoewel, krachtens de wet, het onderzoek van de verklaring van de kandidaat-politiek-vluchteling gevoerd 
wordt in dezelfde taal als die van de beslissing waartoe het aanleiding geeft, net als die van de mogelijke 
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied, volgt hieruit niet dat het niet-gebruik van 
die taal in die beslissingen de nietigheid van de vrijheidsberovende maatregel meebrengt (1). (1) Zie Cass., 29 
sept. 1998, AR P.98.1189.F, nr 422.

Bestuurszaken - Dienst Vreemdelingenzaken - Kandidaat politiek-vluchteling - Verklaring van de kandidaat - Taal van het 
onderzoek - Beslissing - Andere taal

- Art. 51-4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

27 november 2002P.02.1402.F AC nr. 635

Wanneer een vreemdeling, krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid wordt beroofd 
door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger beroep voor een rechtscollege heeft 
ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de 
beslissing van die kamer niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die 
geen betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is gericht en die 
niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn opgemaakt (1). (1) Zie 
Cass., 22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44 ; 24 maart 1999, A.R. P.99.0293.F, nr. 180.

Bestuurszaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Stukken die geen verband houden met de bestuurlijke 
beslissingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...
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Wanneer een krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid beroofde vreemdeling 
beroep instelt en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de wettigheid 
van haar beslissing niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier, die, 
enerzijds, niet voor die vreemdeling waren bestemd en, anderzijds, niets uitstaande hebben met de 
administratieve beslissingen die op hem betrekking hadden, in een andere taal dan de taal van de 
rechtspleging zijn gesteld.~

Bestuurszaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Stukken die geen verband houden met de bestuurlijke 
beslissingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

29 september 1998P.98.1189.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een vreemdeling van zijn vrijheid wordt benomen, is onwettig, wanneer zij door de 
afgevaardigde van de Minister van Binnenlandse Zaken in een andere nationale taal is opgemaakt dan die, 
waarvan de betrokkene gebruik heeft gemaakt.

Bestuurszaken - Dienst Vreemdelingenzaken - Vrijheidsbeneming - Beslissing

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

27 maart 1997F.96.0068.F AC nr. ...

Iedere plaatselijke dienst van Brussel-Hoofdstad gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier de door deze 
gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is; de door de betrokkene gebruikte taal is, in de 
zin van die bepaling, in de regel de taal waarin hij zich tot die plaatselijke dienst richt, en niet de taal waarin die 
dienst hem antwoordt.~

Bestuurszaken - Plaatselijke diensten - Brussel-Hoofdstad - Door de betrokkene gebruikte taal

- Art. 19 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

29 oktober 2004C.03.0284.N AC nr. 518

Het Hof van cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet ontvankelijkheid opgeworpen in een 
gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging gestelde memorie van antwoord.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Burgerlijke zaken - Memorie van antwoord - Andere taal dan deze van de 
rechtspleging

- Art. 27 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

18 oktober 2004C.03.0575.N AC nr. 487

Een akte van rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle vermeldingen vereist van de regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld (1). (1) Cass., 29 mei 1995, 
AR C.94.0389.F, nr 258.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Algemeen - Akte van de rechtspleging - Taal van de rechtspleging

- Artt. 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van de rechtspleging vermeldt 
en de akte tevens argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het 
debat worden gebracht en waarvan geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de akte - Vermelding van de 
grieven - Middel tot staving van grieven - Aanhaling in een andere taal

- Artt. 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek

16 september 2004C.04.0132.F AC nr. 414
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Het arrest is nietig wanneer het gegrond is op een document dat in een andere taal dan die van de 
rechtspleging is opgemaakt, zonder vertaling of weergave van de teneur ervan in de taal van de rechtspleging 
(1). (1) Cass., 2 april 2003, AR P.02.1695.F, www.cass.be, op die datum en 14 april 2000, AR C.99.0089.F, nr 
255.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Weergave in een andere taal

- Artt. 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

24 augustus 2004P.04.0994.N AC nr. 373

De vermelding, in een arrest of vonnis van de artikelen Taalwet Gerechtszaken waarvan toepassing wordt 
gemaakt, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (1). (1) Cass., 5 juni 1985, AR 4334, AC 1984-1985, nr 
604.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Algemeen - Nietigheid - Cassatieberoep - 
Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid

- Art. 41 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

7 april 2004P.04.0074.F AC nr. 191

Al wordt de dagvaarding van de beklaagde om voor de politierechtbank te verschijnen, met toepassing van de 
artt. 14 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, geacht nietig te zijn, toch wordt die nietigheid gedekt door 
een op tegenspraak gewezen, niet-voorbereidend vonnis, dat door dat rechtscollege is gewezen zonder dat die 
nietigheid is aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0094.F, nr 224.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Gedekte nietigheid

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

28 januari 2004P.03.1339.F AC nr. 48

Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de beklaagde, die niet verzoekt om de 
bijstand van een tolk, de taal van de rechtspleging al dan niet beheerst, kan de bodemrechter er niet toe 
verplicht worden laatstgenoemde ambtshalve een tolk toe te wijzen die hij niet heeft gevraagd (1). (1) Zie 
Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Beklaagde die de taal van de rechtspleging niet beheerst - 
Tolk

- Art. 332 Wetboek van Strafvordering

24 december 2003P.03.1564.F AC nr. 670

Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat de taal van de rechtspleging voor de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, m.b.t. het hoger beroep van de vreemdeling tegen een jegens hem 
genomen vrijheidsberovende maatregel, bepaald wordt door de bestuurstaal; de vreemdeling kan dat hoger 
beroep indienen in het Nederlands of in het Frans (1). (1) Zie Cass., 22 juli 1997, AR P.97.0847.F, nr 317.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Hoger 
beroep - Neerlegging van het verzoekschrift in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Taal van het hoger beroep

- Art. 16, § 1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

20 november 2003C.01.0412.N AC nr. 584

Niet nietig is het arrest dat een in het Frans gesteld citaat opneemt dat een toelichting is bij het oordeel van de 
appèlrechter, en geen overweging waarop deze zijn beslissing laat steunen (1). (1) Zie Cass., 25 maart 1983, AR 
3653, nr 417; 14 april 2000, AR C.99.0089.F, nr 255, en noot (2).

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Aanhaling in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

22 juli 2003P.03.1019.F AC nr. 394

De oproeping van een beëdigd vertaler door de raadkamer en door de kamer van inbeschuldigingstelling 
impliceert niet dat het verhoor dat door de onderzoeksrechter zonder bijstand van een dergelijke vertaler is 
afgenomen, nietig is (1). (1) Vgl. Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225; 29 sept. 1998, AR P.98.1133.F, nr 420.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Oproeping van een beëdigd 
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vertaler

20 mei 2003P.03.0575.N AC nr. 307

Artikel 23 Taalwet Gerechtszaken verleent alleen aan de politierechtbank of de correctionele rechtbank de 
bevoegdheid om in bepaalde gevallen de verwijzing van de zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van de 
dezelfde rang te bevelen; de raadkamer heeft deze bevoegdheid niet (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 1965, Pas., I, 
122; 1 juni 1966, Pas., I, 1242; LINDEMANS, L., Taalgebruik in gerechtszaken, nr 183.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging - 
Verwijzing van de zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang - Bevoegdheid

- Artt. 21 en 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

10 april 2003C.02.0120.F AC nr. 241

Voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel in het Franse taalgebied hebben, wordt de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd; die taal moet bijgevolg gebruikt worden om zowel 
de conclusie als de aangifte van schuldvordering op te stellen, die bedoeld is in artikel 1675/9, § 2, Ger.W. en 
betrekking heeft op de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een onderdeel is.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied 
gevestigd is - Collectieve schuldenregeling - Conclusies - Aangifte van schuldvordering

- Art. 1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Ingevolge artikel 36, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken kan de rechter, op verzoek van een partij en indien hij 
zulks volstrekt nodig acht, slechts toestaan dat de raadsman van die partij voor de pleidooien gebruik maakt 
van een andere taal dan die van de rechtspleging, indien deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te 
kennen en zijn woonplaats heeft in een ander taalgebied; die mogelijkheid bestaat dus niet wanneer de 
raadsman van die partij voor de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit het Franse taalgebied, 
een advocaat is van een balie uit dat taalgebied.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied 
gevestigd is - Pleidooien in een andere taal dan die van de rechtspleging

- Art. 36, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk te verklaren, oordeelt dat de 
kennisgeving, in het Nederlandse taalgebied, van het beroepen vonnis van de beslagrechter van een rechtbank 
van eerste aanleg uit het Franse taalgebied, de beroepstermijn heeft doen ingaan, ook al was er geen 
Nederlandse vertaling van dat vonnis bijgevoegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, aangezien het 
onwettig beslist dat de partij aan wie de betekening is gedaan, het Frans als taal van de rechtspleging heeft 
aangenomen.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Betekening en tenuitvoerlegging - Burgerlijke zaken - Gerecht waarvan de zetel in het 
Franse taalgebied gevestigd is - Kennisgeving van het vonnis in het Nederlandse taalgebied - Bijgevoegde vertaling van het 
vonnis - Ontstentenis

- Artt. 38, tweede en achtste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

2 april 2003P.02.1695.F AC nr. 220

Het vonnis is nietig, wanneer het m.n. gegrond is op een bepaling van een document dat in een andere taal 
dan die van de rechtspleging is opgemaakt, en die het vonnis in die taal weergeeft, zonder vertaling of 
weergave van de inhoud ervan in de taal van de rechtspleging (1). (1) Zie Cass., 30 mei 1996, AR C.95.0184.N, 
nr 200 ; 14 april 2000, AR C.99.0089.F, nr 255.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Dagvaarding in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

27 maart 2003C.02.0159.F AC nr. 210

Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in de procestaal is weergegeven (1). (1) Cass., 14 april 
2000, AR C.99.0089.F, nr 255.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Aanhaling in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

27 november 2002P.02.1402.F AC nr. 635
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Wanneer een vreemdeling, krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid wordt beroofd 
door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger beroep voor een rechtscollege heeft 
ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de 
beslissing van die kamer niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die 
geen betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is gericht en die 
niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn opgemaakt (1). (1) Zie 
Cass., 22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44 ; 24 maart 1999, A.R. P.99.0293.F, nr. 180.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Hoger 
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

27 november 2002P.02.1404.F AC nr. 636

De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door een opgesloten 
vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter voorbereidende beslissing in de zin van 
artikel 40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in 
de Taalwet Gerechtszaken opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de 
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (1). (1) Zie Cass., 6 feb. 1990, A.R. 4144, n° 348.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - 
Maatregel tot verwijdering - Verzoek tot invrijheidstelling - Onderzoeksgerechten - Kennisgeving van de oproeping om voor 
het onderzoeksgerecht te verschijnen - Overtreding van de Taalwet Gerechtszaken - Beslissing op tegenspraak van het 
onderzoeksgerecht - Aard - Gevolg voor het gebruik der talen

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

25 september 2002P.02.0998.F AC nr. 481

De akte van cassatieberoep is nietig en het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer de gemachtigde van 
de gevangenisdirecteur de akte heeft opgemaakt in een andere taal dan die van het bestreden arrest, 
ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van cassatieberoep aan hem heeft gedaan (1), ook al 
heeft er tijdens de rechtspleging een wijziging van taal plaatsgevonden. (Impliciet). (1) Cass., 13 maart 2001, 
A.R. P.01.0343.N, nr 130.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Verklaring van cassatieberoep aan de gemachtigde van de 
gevangenisdirecteur - Akte van cassatieberoep in een andere taal dan die van de bestreden beslissing - Wijziging van taal

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

- Artt. 23, vijfde lid, 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 juni 2002P.02.0733.F AC nr. 382

Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in strafzaken die is 
opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing (1), wanneer eiser geen beroep heeft gedaan 
op de bijstand van een vertaler om zijn geschrift in de taal van die beslissing te stellen (2). (1) Cass., 23 okt. 
2001, A.R. P.01.1170.N, nr. ... (2) Zie Cass., 9 okt. 1985, A.R. 4542, nr. 79, redenen; J. VELU en ERGEC, v° 
"Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Aanv., d1, VII, Brussel, 1990, blz. 328, nr. 620.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Cassatieberoep - Memorie - Niet in de taal van de bestreden 
beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

16 januari 2002P.02.0001.F AC nr. 34

De verplichting tot tweetaligheid, bedoeld in artikel 43, § 5, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, is van 
toepassing wanneer de taal van de rechtspleging, t.g.v. de wijziging ervan, niet meer overeenstemt met de 
taalrol van de magistraat die van de zaak heeft kennisgenomen; die verplichting geldt niet wanneer de 
voorzitter van de raadkamer tot de taalrol behoort die overeenstemt met de taal die de verdachte gekozen 
heeft.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Wijziging van de 
taal van de rechtspleging - Magistraten die met het onderzoek zijn belast of van de zaak hebben kennisgenomen - 
Verplichting om beide talen te beheersen

- Art. 43, § 5, vierde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
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6 december 2001C.01.0100.N AC nr. ...

Voor een gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, kan iedere 
verweerder vragen dat de rechtspleging wordt voortgezet in de andere taal dan voor het opmaken van de akte 
tot inleiding van het geding werd gebrukt. De ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek tot taalwijziging is 
niet afhankelijk van de woonplaats van de verzoeker (1). (1) Cass., 29 oktober 1982, A.R. nr 3714, AC, 1982-83, 
nr 146; Cass., 15 september 1983, A.R. nr 6873, AC, 1983-84, nr 30; Cass., 20 april 1989, A.R. nr 8109, AC, 
1988-89, nr 475.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het 
arrondissement Brussel is gevestigd - Aanvraag van de verweerder tot verandering van de taal van de rechtspleging - 
Ontvankelijkheid

- Art. 4, § 1, tweede en derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

5 november 2001F.98.0090.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van artikel 37, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken aanvoert, 
zonder artikel 40 van die wet noch de nietigheid waarin die bepaling voorziet op te geven (1) (2). (1) Zie Cass., 
6 feb. 1998, A.R. C.97.0025.F., nr. 76. (2) W.I.B. (1992) vóór de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 (zie artikel 
34).

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Andere zaken - Belastingzaken - 
Inkomstenbelastingen - Beslissing directeur - Duitse taal - Voorziening voor het hof van beroep - Rechtspleging in het Frans - 
Arrest van het hof van beroep - Redenen van de beslissing van de directeur - Overneming door het arrest - Cassatiemiddel - 
Vereiste vermeldingen - Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen - Ontoereikende opgave - Ontvankelijkheid

- Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

23 oktober 2001P.01.1170.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in strafzaken die niet is opgesteld in 
de taal van de rechtspleging (1). (1) Cass., 24 januari 1994, AR nr P.93.0743.N, nr 42.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Memorie niet in de taal van de rechtspleging

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

31 juli 2001P.01.1063.F AC nr. ...

Uit de enige omstandigheid dat een raadsheer in het hof van beroep niet heeft bewezen een andere taal te 
kennen dan die van zijn diploma, kan niet worden afgeleid dat hij die taal niet in feite zou kennen.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Bewijs van de kennis van beide talen - Geen bewijs

- Artt. 43, § 5, vierde lid, en 43bis, § 3 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

In geval van wijziging van de taal van de rechtspleging tijdens het vooronderzoek, blijkt noch uit artikel 45, § 5, 
vierde lid, noch uit artikel 43bis, § 3, Taalwet Gerechtszaken, dat alleen raadsheren in het Hof van Beroep te 
Brussel, die blijk hebben gegeven van voldoende kennis van het Nederlands en van het Frans, in hoger beroep 
van de zaak mogen kennisnemen.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Onderzoek - Wijziging van de taal van de rechtspleging - 
Samenstelling van het Hof van Beroep te Brussel

- Artt. 43, § 5, vierde lid, en 43bis, § 3 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

20 juni 2001P.01.0885.F AC nr. ...

Wanneer eiser, tot staving van een middel tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Brussel, dat in het Frans is gewezen, aanvoert dat het strafdossier haast uitsluitend in het 
Nederlands is gesteld en dat magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling het Nederlands niet 
machtig zijn, terwijl die bewering geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, stelt het Hof vast dat het middel feitelijke grondslag mist (1). (1) Zie Cass., 27 
maart 1985, A.R. 4081, nr. 456 ; 17 sept. 1986, A.R. 5045 ; nr. 31.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtspleging in het Frans - Stukken in het Nederlands - Kennis van het Nederlands door 
de magistraten van het hof van beroep - Vaststelling

30 maart 2001C.99.0249.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen de beslissing van de appèlrechters, die de voor het eerst in 
hoger beroep opgeworden nietigheid van de ingediende schuldvordering om taalredenen verwerpt, wanneer 
de eventuele nietigheid van die aangifte van schuldvordering gedekt is door een niet zuiver voorbereidend 
vonnis dat ten aanzien van de eiser op tegenspraak werd gewezen (1). (1) Zie cass. 6 mei 1998, A.R. 
P.98.0094.F, nr. 224; 9 dec. 1994, A.R. C.93.0063.N, nr. 544.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Faillissement - Aangifte van schuldvordering - 
Nietigheid wegens taalredenen - Vonnis op tegenspraak - Voor het eerst in hoger beroep opgeworden nietigheid

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

13 maart 2001P.01.0343.N AC nr. ...

De akte van voorziening is nietig en de voorziening is niet ontvankelijk wanneer de gemachtigde van de 
directeur van de gevangenis de akte heeft opgesteld in een andere taal dan de taal van het bestreden arrest, 
ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van de voorziening aan hem heeft gedaan (1). (1) Cass., 
21 juni 1965, Bull. en Pas. 1965, p. 1152; 26 september 1974, AC 1975, p. 110; 11 augustus 1988, A.R. 2592, nr 
687; 1 maart 1989, A.R. 7300, nr. 372 en 22 maart 2000, A.R. P.00.0221.F en P.00.0248.F, nr 198.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Verklaring van voorziening aan de gemachtigde van de 
directeur van de gevangenis - Akte van voorziening opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 februari 2001S.00.0088.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden vonnis verwijt dat het de 
wettelijke Franse benaming miskent van steden in het Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en 
een van de verweersters hun zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de 
betrokken steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het daarvan geeft in 
die taal (1). (1) Zie cass. 14 nov. 1996, AR. C.96.0034.F, nr. 434.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Partijen - Zetel - Rechtspleging in het Frans - 
Adressen in het Nederlands - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Niet-vermelding

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

13 juni 2000P.00.0547.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de afstand van de voorziening wanneer de akte van afstand nietig is omdat zij 
opgesteld is in een andere taal dan die van de bestreden beslissing.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Cassatieberoep - Afstand - Akte van afstand gesteld in een 
andere taal dan die van de bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep werd ingesteld nietig is omdat 
zij opgesteld is in een andere taal dan die van de bestreden beslissing (1). (1) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. 
7300, nr 372.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Cassatieberoep - Akte van voorziening gesteld in een andere 
taal dan die van de bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

8 juni 2000F.97.0047.N AC nr. ...

Nietig is de voorziening die een middel bevat waarin een stuk wordt aangehaald in een andere taal dan die van 
de rechtspleging zonder dat de vertaling of de zakelijke inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de 
rechtspleging . (1) Cass. 15 jan. 1990, A.R. nr 6693, AC 1989-90, nr 296; Zie Cass. 15 feb. 1993, A.R. nr 8239, nr 
91.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de akte - Stuk in het middel aangehaald 
in een andere taal

- Artt. 27 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

14 april 2000C.99.0089.F AC nr. ...
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Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in de procestaal is weergegeven (1). (1) Cass. 20 jan. 
1992, A.R. 7607, 7683 en 7740, nr. 256.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Aanhaling in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

22 maart 2000P.00.0221.F AC nr. ...

De ambtenaar die de verklaring van voorziening in strafzaken ontvangt, moet, op straffe van nietigheid, 
daarvan akte opmaken in de taal van de bestreden beslissing.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan die van de 
bestreden beslissing

- Artt. 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

19 januari 2000P.98.0094.F AC nr. ...

De nietigheid ten gevolge van het feit dat de verdachte de taal van de rechtspleging voor de krijgsraad niet 
heeft kunnen kiezen, wordt gedekt door een niet voorbereidend vonnis op tegenspraak, dat door dat 
rechtscollege wordt gewezen zonder dat de nietigheid opgeworpen is.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Gedekte nietigheid

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 november 1999C.98.0059.F AC nr. ...

De dagvaarding waarbij de beslagene verzet doet tegen een bewarend beslag waartoe op eenzijdig 
verzoekschrift toelating is verleend, moet worden gesteld in de taal die voor de gedinginleidende akte is 
bepaald.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Bewarend beslag - Verzet van de beslagene

- Art. 1419 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 4, § 1, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

23 juni 1999P.99.0384.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een vonnis in hoger 
beroep, dat zich ertoe beperkt een vordering tot verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van dezelfde 
rang, waar de rechtspleging in een andere taal wordt gevoerd, te verwerpen.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Weigering om de zaak te verwijzen naar een anderstalig 
rechtscollege - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid

- Artt. 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

9 juni 1999P.99.0536.F AC nr. ...

De aan de beklaagde gedane toezending per faxpost of bij aangetekende brief van het bericht om voor de 
raadkamer te verschijnen voor de regeling van de rechtspleging is een mededeling die op verzoek van de 
griffier via de post geschiedt en moet bijgevolg worden beschouwd als de kennisgeving van een akte van 
rechtspleging in de zin van artikel 38, Taalwet Gerechtszaken; dat bericht moet derhalve, op straffe van 
nietigheid, vergezeld gaan van een vertaling, wanneer het gesteld is in de taal van een ander taalgebied dan 
dat waar het ter kennis moet worden gebracht.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Betekening en tenuitvoerlegging - Strafzaken - Raadkamer - Regeling van de 
rechtspleging - Bericht om te verschijnen - Kennisgeving aan de verdachte - Vertaling

- Art. 32, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 127, zesde lid Wetboek van Strafvordering

- Artt. 38 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

8 juni 1999P.97.0081.N AC nr. ...
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Naar recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de rechtbank, wegens de 
omstandigheden van de zaak niet op de aanvraag van de beklaagde tot verwijzing naar het dichtstbij gelegen 
gerecht van dezelfde rang, waarvan de taal van de rechtspleging de door de beklaagde gekozen taal is, te 
kunnen ingaan, op grond van de niet determinerende beschouwingen dat, na zijn persoonlijke verschijning, de 
taal van de actuele rechtspleging ook zijn moedertaal blijkt te zijn is en de reden dat er geen aanwijzingen zijn 
dat hij zich beter zou kunnen verdedigen in de gekozen landstaal dan in die moedertaal.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Politierechtbank - Taalkeuze - Verwijzing - 
Omstandigheden van de zaak - Beslissing - Redenen

- Art. 23, vierde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Taalkeuze - Verwijzing - 
Omstandigheden van de zaak - Beslissing - Redenen

- Art. 23, vierde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het Grondwettelijk Hof te 
stellen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van de wet 
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel, doordat ze, eendeels, bepaalt dat de taalkeuze voor de politierechtbank en de 
correctionele rechtbank alleen bestaat voor een beklaagde die alleen de gevraagde taal kent of zich beter in 
die taal uitdrukt, anderdeels bepaalt dat de rechtbank wegens de omstandigheden van de zaak kan beslissen 
niet op de aanvraag van de beklaagde te kunnen ingaan, welke vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor de 
verzoeker uit een gemeente met een bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering alleen mogelijk is voor het 
geval de verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe 
gehouden de prejudiciële vraag naar de grondwettigheid van die wetsbepalingen aan het Grondwettelijk Hof 
te stellen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Politierechtbank - Taalkeuze - Eentalig gebied - 
Grondwettigheid - Gelijkheid - Non-discriminatie - Met een inwoner uit een gemeente met bijzonder taalstatuut - 
Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 14 t.e.m. 16, 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Taalkeuze - Eentalig gebied - 
Grondwettigheid - Gelijkheid - Non-discriminatie - Met een inwoner uit een gemeente met bijzonder taalstatuut - 
Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Verplichting voor het Hof

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 14 t.e.m. 16, 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

20 april 1999P.98.0935.N AC nr. ...

Geen beslissing inzake bevoegdheid is de uitspraak van de kamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
die kennis neemt van de zaken in het Nederlands, dat zij onbevoegd is om kennis te nemen van de 
strafvordering wanneer volgens de Taalwet Gerechtszaken de rechtspleging in die zaak in het Frans dient te 
gebeuren.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Correctionele rechtbank te Brussel - 
Zaak waarvan de rechtspleging in het Frans dient te gebeuren - Kamer die kennis neemt van de zaken in het Nederlands

- Art. 539 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Wanneer een krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid beroofde vreemdeling 
beroep instelt en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de wettigheid 
van haar beslissing niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier, die, 
enerzijds, niet voor die vreemdeling waren bestemd en, anderzijds, niets uitstaande hebben met de 
administratieve beslissingen die op hem betrekking hadden, in een andere taal dan de taal van de 
rechtspleging zijn gesteld.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - 
Rechtsmiddel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

3 maart 1999P.99.0148.F AC nr. ...

De bepaling die voorschrijft dat wanneer meerdere verdachten in eenzelfde zaak betrokken zijn, voor de 
rechtspleging gebruik gemaakt wordt van de taal waarvan de meerderheid van de verdachten zich heeft 
bediend of die zij gekozen heeft, is niet van toepassing op correctionele rechtbanken die voor de rechtspleging 
uitsluitend gebruik maken van de taal van het eentalige taalgebied waarin zij gevestigd zijn.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Meerdere verdachten - Taal van de rechtspleging

- Art. 21 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

De rechtbank die krachtens artikel 23 Taalwet Gerechtszaken, wegens de omstandigheden van de zaak, 
verklaart niet te kunnen ingaan op het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang, beoordeelt die omstandigheden in feite en derhalve op onaantastbare wijze, zonder gebonden 
te zijn door de wil van de meerderheid van de beklaagden.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang - Omstandigheden van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer de correctionele rechtbank een bij haar aanhangig gemaakte zaak bij vonnis verwezen heeft naar 
een andere correctionele rechtbank, d.i. het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang waar de 
rechtspleging in het Frans wordt gevoerd, en laatstgenoemde rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, en 
beide beslissingen kracht van gewijsde hebben, bestaat er grond tot regeling van rechtsgebied teneinde het 
bevoegde rechtscollege aan te wijzen waarnaar de zaak moet worden verwezen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

2 maart 1999P.99.0292.N AC nr. ...

De vordering tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde verdenking moet op 
straffe van nietigheid in de taal van de rechtspleging zijn gesteld.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gewettigde 
verdenking - Verzoek van de beklaagde - Taal

- Artt. 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

8 december 1998P.97.0533.N AC nr. ...

Wanneer de eerste rechter, voor wie de rechtspleging in het Nederlands geschiedt, het verzoek van de 
beklaagde tot verwijzing naar een rechtbank waarvan de taal der rechtspleging het Frans is zonder enige 
motivering heeft afgewezen, is niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij de appelrechters, na te 
hebben vastgesteld waar het misdrijf is gepleegd en dat, indien de beklaagde zich persoonlijk had aangeboden 
ter rechtszitting, zijn gezegdes konden worden overgebracht door een tolk, oordelen niet te kunnen ingaan op 
de aanvraag van de beklaagde tot verwijzing.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot verandering van taal - Afwijzing door de 
eerste rechter - Hoger beroep - Bevestiging - Verantwoording

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer een beklaagde die terechtstaat voor een politierechtbank of een correctionele rechtbank waarvan de 
taal der rechtspleging het Nederlands is, vraagt dat de rechtspleging in het Frans geschiedt, is het niet 
persoonlijk verschijnen ter rechtszitting geen omstandigheid op grond waarvan de aanvraag kan worden 
afgewezen ongeacht de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een tolk.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Verzoek tot verandering van taal - 
Persoonlijke verschijning van de beklaagde - Weigering

- Art. 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

22 oktober 1998C.97.0310.F AC nr. ...

De rechter bij wie een namens de Vlaamse Gemeenschap ingestelde vordering tot wijziging van de taal 
aanhangig wordt gemaakt, kan die vordering niet onontvankelijk verklaren, zonder de heropening van het 
debat te bevelen, op grond van de door de partijen niet aangevoerde reden dat de vordering niet is ingesteld 
door de minister-president van de Vlaamse regering.
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Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Vordering tot wijziging van de taal - Exceptie van 
niet-ontvankelijkheid - Heropening van het debat

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

29 september 1998P.98.1133.F AC nr. ...

Alleen uit de vaststelling dat de beklaagde geen bijstand van een tolk heeft gekregen voor de 
onderzoeksrechter, waaraan hij dat niet formeel had gevraagd, ook al had hij dat wel gedaan tijdens een 
verhoor door de politie, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van verdediging of zijn rechten van de mens 
zijn geschonden, nu hij zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep een dergelijke bijstand heeft 
genoten.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Verhoor van de verdachte - Geen tolk

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

3 september 1998M.81.0001.F AC nr. ...

Wanneer de rechter de advocaat van een partij krachtens artikel  36, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, heeft 
gemachtigd om voor zijn pleidooi het Nederlands te gebruiken, kan hij, krachtens het tweede lid van 
voornoemd artikel, de advocaten van de andere partijen machtigen om voor hun pleidooien dezelfde taal te 
gebruiken.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Pleidooi

- Art. 36, eerste en tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer meerdere verdachten in dezelfde zaak betrokken zijn, wordt er voor de rechtspleging gebruik 
gemaakt van de taal die de meerderheid gekozen heeft;  het onderscheid op grond van hun woonplaats is niet 
terzake dienend.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Meerdere verdachten - Keuze van de meerderheid

- Art. 21 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 juni 1998F.97.0112.F AC nr. ...

Wanneer, inzake inkomstenbelastingen, de vernietiging van een in het Duits gewezen arrest van het Hof van 
beroep te Luik met verwijzing wordt uitgesproken, wordt de zaak verwezen naar een ander hof van beroep en 
niet naar het anders samengestelde Hof van beroep te Luik.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Andere zaken - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - In het Duits 
gewezen arrest van het Hof van beroep te Luik - Verwijzing na cassatie

- Art. 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 juni 1998P.98.0259.F AC nr. ...

Het verslag van een technisch raadgever die door het O.M. is aangewezen, is noch een proces-verbaal 
betreffende de opsporing en de vaststelling van misdaden, wanbedrijven en overtredingen, noch een eigenlijk 
deskundigenverslag; aangezien een dergelijk verslag aan geen enkele vormvereiste moet voldoen, moet het 
niet in de taal van de rechtspleging gesteld zijn.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Technisch raadsman - Aanwijzing door 
het openbaar ministerie - Verslag - Aard

- Artt. 11 en 33 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

19 mei 1998P.96.0926.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een in hoger beroep gewezen 
vonnis dat de verwijzing naar een anderstalig rechtscollege beveelt.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verwijzing naar een anderstalig rechtscollege - Voorbarig 
cassatieberoep

6 februari 1998C.97.0025.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van het bestreden vonnis aanvoert op grond dat het in de 
Franse taal is gewezen, zonder de bepaling van de Taalwet Gerechtszaken te vermelden waarin de 
aangevoerde nietigheid is bepaald.
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Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Algemeen - Nietigheid - Cassatieberoep - 
Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

13 januari 1998P.97.1534.N AC nr. ...

Miskent het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging, de rechter die uit de debatten weert een 
wegens schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, Taalwet gerechtszaken, nietig proces-verbaal waarnaar een 
beklaagde voor zijn verdediging verwijst.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Inlichtingen ingeroepen voor de 
verdediging - Verwijzing naar nietig proces-verbaal - Proces-verbaal uit de debatten geweerd

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Van rechtswege geheel nietig is het in de gemeenten van de Brusselse agglomeratie in het Frans gestelde 
proces-verbaal wanneer degene die er het voorwerp van is het Nederlands voor zijn verklaringen heeft 
gekozen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Proces-verbaal - Brusselse 
agglomeratie

- Artt. 11, tweede lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer een beklaagde voor zijn verdediging verwijst naar een wegens schending van de artt. 11 en 40, 
eerste lid, Taalwet gerechtszaken, nietig proces-verbaal, staat het de rechter eventueel de nietige opsporings-
of vaststellingshandeling op rechtsgeldige wijze te laten overdoen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Nietig proces-verbaal - Inlichtingen 
ingeroepen voor de verdediging - Taak van de rechter

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

14 november 1997C.96.0319.F AC nr. ...

De rechter die in een vreemde taal gestelde stukken uit de debatten weert louter omdat er geen vertaling is 
bijgevoegd, miskent het recht van verdediging.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - In een vreemde taal gestelde stukken - Geen 
vertaling

- Art. 8 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

29 oktober 1997P.97.0401.F AC nr. ...

Het feit dat een aan een proces-verbaal gehecht stuk in een andere dan de door de wet voor dat proces-
verbaal voorgeschreven taal is gesteld, heeft niet de nietigheid van dat proces-verbaal tot gevolg.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Proces-verbaal - Bijlage in een andere taal gesteld

- Art. 11 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

14 oktober 1997P.97.1218.N AC nr. ...

Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die 
beslist over de uitvoerbaarverklaring van een vreemd bevel tot aanhouding, een vertaling in de taal der 
rechtspleging van dit vreemd bevel en van de bijhorende stukken zou zijn gevoegd.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - 
Bevel tot aanhouding van een vreemde overheid - Exequatur - Vertaling van het vreemde bevel tot aanhouding en de 
bijhorende stukken

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

22 juli 1997P.97.0993.N AC nr. ...

Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken noch de bepalingen van de Wet Voorlopige Hechtenis leggen aan de 
onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de 
verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een andere taal wenst te worden gehoord.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verdachte - Vreemdeling - Kennis 
van de taal van het onderzoek - Verhoor - Onderzoeksrechter - Verplichtingen

- Artt. 31, § 1, en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het verzoek om wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - 
Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verzoek tot 
taalwijziging op grond van artikel 19, Taalwet Gerechtszaken - Verwerping - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

De verplichting om in het proces-verbaal van de rechtszitting de taal te vermelden waarin de partijen hun 
verklaringen afleggen en die welke voor de pleidooien wordt gebezigd, geldt niet voor het proces-verbaal dat 
alleen vaststelt dat een arrest op een bepaalde dag in openbare rechtszitting is uitgesproken.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Uitspraak van een 
arrest - Artikel 34 - Toepassingsgebied

- Art. 34 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

24 juni 1997P.97.0559.N AC nr. ...

De nietigheid van de kennisgeving van de beslissing van de eerste rechter wegens schending van de Taalwet 
Gerechtszaken is gedekt door het niet zuiver voorbereidend arrest dat op tegenspraak is gewezen, wanneer ze 
niet voor de rechter in hoger beroep werd aangevoerd en niet blijkt dat dit arrest zelf nietig is op grond van 
vermelde wet.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Betekening en tenuitvoerlegging - Strafzaken - Jeugdbescherming - Gerechtsbrief - 
Kennisgeving - Geen Franse vertaling - Appèlrechter - Niet opgeworpen nietigheid - Niet louter voorbereidend en op 
tegenspraak gewezen arrest

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

6 februari 1997C.96.0020.F AC nr. ...

Wanneer een memorie van antwoord nietig is doordat ze in het Nederlands is gesteld, terwijl de eerste 
voorzitter van het Hof van cassatie, nadat een in het Duits gesteld cassatieberoep tegen een in die taal 
gewezen arrest werd ingesteld, beslist heeft dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd, is een 
tweede in het Frans gestelde en binnen de wettelijke termijn neergelegde memorie ontvankelijk; het arrest 
van het Hof, waarbij de eerste memorie van antwoord niet ontvankelijk wordt verklaard, stuit die termijn op 
de datum van de indiening van die akte en de gevolgen van die stuiting duren voort tot op de dag van die 
beslissing.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Burgerlijke zaken - Bestreden arrest en cassatieberoep - Duitse taal - 
Beschikking van de eerste voorzitter - Verdere rechtspleging - Franse taal - Memorie van antwoord - Nederlandse taal - 
Nietigheid - Tweede memorie van antwoord - Franse taal - Ontvankelijkheid

- Art. 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1997P.96.1492.F AC nr. ...

Wanneer een vreemdeling die is opgesloten bij ministeriële beslissing op grond van artikel  27, derde lid, 
Vreemdelingenwet, een beroep heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
verschijnt, komt de wettigheid van haar beslissing niet in het gedrang door de omstandigheid dat een intern 
document van de administratieve diensten, en dat niet de maatregel van opsluiting uitmaakt, in een andere 
taal dan die van de rechtspleging is gesteld, zelfs als een afschrift ervan aan de betrokkene werd overgemaakt.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Vreemdeling - Opsluiting ingevolge ministeriële 
beslissing - Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stuk gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Het middel dat niet uitlegt waarom de omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost -
"transmission-report" - in de Engelse taal zijn gesteld, de nietigheid tot gevolg heeft van het per faxpost 
gegeven bericht, waarvan niet betwist wordt dat het in de Nederlandse taal is gesteld, kan niet aangenomen 
worden.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Oproeping - 
Faxpost - Engelstalige vermelding
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- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het recht van de verdachte te vorderen dat bij zijn dossier een vertaling, in de taal die hij verstaat, wordt 
gevoegd van de verklaringen van getuigen of klagers in een andere landstaal, heeft geen verband met de 
beslissing van een onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Dossier - Stukken in een andere taal - Voorlopige hechtenis

- Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Het recht van de verdachte te vorderen dat bij zijn dossier een vertaling, in de taal die hij verstaat, wordt 
gevoegd van de verklaringen van getuigen of klagers in een andere landstaal, impliceert niet dat deze 
verklaringen nietig zijn of uit de debatten moeten worden geweerd.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Dossier - Stukken in een andere taal

- Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

14 november 1996C.96.0034.F AC nr. ...

Wanneer partijen, die rechtspersonen zijn waarvan de maatschappelijke zetel enerzijds in de provincie 
Limburg (Tongeren), anderzijds, in de provincie Antwerpen (Mortsel) gevestigd is, bij hun verschijning en hun 
conclusies in een in het Frans gevoerde rechtspleging, hun adressen in het Nederlands hebben opgegeven, is 
wettig het vonnis of het arrest dat die adressen overneemt zoals die partijen ze hebben opgegeven, namelijk in 
het Nederlands.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Partijen - Rechtspersonen - Maatschappelijke zetel - 
Rechtspleging in het Frans - Adressen in het Nederlands

- Artt. 2, 24, 37, 40 en 42 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

7 november 1996S.96.0053.F AC nr. ...

Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling van een tekst in een andere taal dan die van de 
rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud van die aanhaling niet in de procestaal is 
weergegeven.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de beslissing - 
Citaat in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

10 juni 1996S.95.0110.F AC nr. ...

Wanneer de vernietiging van een door het Arbeidshof te Luik in het Duits gewezen arrest wordt uitgesproken 
met verwijzing, kan die verwijzing geschieden naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Arrest in het Duits gewezen door het Arbeidshof te 
Luik - Verwijzing na cassatie

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Burgerlijke zaken - Arrest in het Duits gewezen door het Arbeidshof te Luik - 
Verwijzing na cassatie

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 mei 1996C.95.0184.N AC nr. ...

Geheel nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die van de 
rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud van die aanhaling niet in de procestaal is 
weergegeven.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de beslissing - 
Aanhaling in een andere taal

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

26 maart 1996P.94.1558.N AC nr. ...

Wanneer noch uit het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het openbaar ministerie in zijn vorderingen 
werd gehoord en het laatste woord werd verleend aan een beklaagde die de taal van de rechtspleging niet 
machtig is, noch uit de veroordelende beslissing blijkt wie als beëdigde vertaler de gesprekken heeft vertaald, 
kan het Hof niet nagaan of de wettelijke voorschriften inzake bijstand van een beëdigde vertaler werden 
nageleefd.~
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Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Algemeen - Medewerking van beëdigde vertaler - Vaststelling in de stukken 
van de rechtspleging

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

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

- Art. 332 Wetboek van Strafvordering

2 januari 1996P.95.1299.N AC nr. ...

Alleen een politierechtbank of een correctionele rechtbank die zitting houdt als eerste rechter mag, op verzoek 
van een beklaagde die verkeert in één van de bij artikel  23 Taalwet Gerechtszaken bedoelde gevallen, de 
verwijzing gelasten naar het dichtstbijgelegen gerecht van dezelfde rang, waarvan de taal van de rechtspleging 
de taal is die door de beklaagde is gevraagd; het eerst voor de appelrechter gedane verzoek is niet 
ontvankelijk. Hieraan doet niets af de omstandigheid dat het beroepen vonnis bij verstek werd gewezen, noch 
dat de beklaagde pas op zijn verzet tegen het verstekarrest voor het eerst zijn verweer heeft aangevoerd.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Verzoek tot verwijzing naar 
rechtscollege met andere voertaal

- Artt. 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Het bij artikel  22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken aan de beklaagde toegekend recht op vertaling van 
stukken geldt, voor de rechtscolleges in hoger beroep, enkel wat betreft de nieuwe over te leggen stukken.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot vertaling van stukken

- Art. 22, vierde en vijfde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

29 augustus 1995P.95.0864.F AC nr. ...

Uit de artt. 11, 13, en 24 Taalwet gerechtszaken blijkt niet dat de rechter ertoe gehouden is in de taal van de 
rechtspleging de vertaling of de betekenis weer te geven van een paar uit de processtukken gehaalde Engelse 
woorden, die letterlijk in die taal zijn overgenomen door het in de taal van de rechtspleging gestelde arrest. 
(Eerste zaak).~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest - Woorden - Vertaling - 
Betekenis - Begrip

- Artt. 11, 13 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

De omstandigheid dat een paar Engelse woorden uit de processtukken letterlijk zijn overgenomen in een 
arrest dat gesteld is in het Frans, taal van de rechtspleging, doet geen afbreuk aan de eentaligheid van het 
arrest (Eerste zaak).~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

29 augustus 1995P.95.1062.F AC nr. ...

Uit de artt. 11, 13, en 24 Taalwet gerechtszaken blijkt niet dat de rechter ertoe gehouden is in de taal van de 
rechtspleging de vertaling of de betekenis weer te geven van een paar uit de processtukken gehaalde Engelse 
woorden, die letterlijk in die taal zijn overgenomen door het in de taal van de rechtspleging gestelde arrest. 
(Eerste zaak).~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest - Woorden - Vertaling - 
Betekenis - Begrip

- Artt. 11, 13 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

De omstandigheid dat een paar Engelse woorden uit de processtukken letterlijk zijn overgenomen in een 
arrest dat gesteld is in het Frans, taal van de rechtspleging, doet geen afbreuk aan de eentaligheid van het 
arrest (Eerste zaak).~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest

- Artt. 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

29 mei 1995C.94.0389.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken moet het vonnis van de appelrechters in de taal van de rechtspleging het adres vermelden 
waar de partijen hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer die in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt voortgezet.
~
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Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Woonplaats - Partijen - Vonnis van de 
appelrechters - Maatschappelijke zetel - Brussel

- Artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 780, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

2 mei 1995P.95.0334.N AC nr. ...

De beschuldigde die, om taalredenen, voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te 
Gent de verwijzing vraagt naar een Franstalig hof van assisen, moet dat verzoek richten tot de kamer van 
inbeschuldigingstelling vooraleer de zaak verwezen wordt naar het hof van assisen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Beschuldigde - Criminele zaken - Nederlandstalige 
rechtspleging - Kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Gent - Verzoek tot verwijzing naar een 
Franstalig hof van assisen - Tijdstip van verzoek

- Art. 20 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

4 januari 1995P.94.1442.F AC nr. ...

Wanneer een ingevolge een ministeriële beslissing op grond van artikel  27 Vreemdelingenwet opgesloten 
vreemdeling een beroep heeft ingesteld bij de raadkamer en in hoger beroep voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de beslissing van die kamer niet onwettig omdat stukken van het 
administratief dossier in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn gesteld, wanneer de weigering om 
aan de vreemdeling de hoedanigheid van vluchteling te verlenen, het bevel om het grondgebied te verlaten en 
de vaststelling dat de vreemdeling daaraan geen gevolg heeft gegeven binnen de voorgeschreven termijn, zijn 
gesteld in de taal van de rechtspleging.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opsluiting ingevolge 
ministeriële beslissing - Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging - Beroep - Vreemdeling

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

9 december 1994C.93.0063.N AC nr. ...

De nietigheid van een vonnis wegens schending van de Taalwet Gerechtszaken is gedekt door het op 
tegenspraak gewezen en niet louter voorbereidend arrest, als bedoelde nietigheid in hoger beroep niet werd 
opgeworpen en het arrest, al neemt het de redenen van het beroepen vonnis over, zelf niet aan een andere 
nietigheid lijdt dan die van het beroepen vonnis.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - nietigheden - Burgerlijke zaken - Appèlrechter - Nietig vonnis - 
Niet opgeworpen nietigheid - Niet louter voorbereidend en op tegenspraak gewezen arrest - Overneming der redenen van 
beroepen vonnis

- Art. 241, § 1 KB 4 nov. 1963

21 november 1994S.94.0054.N AC nr. ...

De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met 
toepassing van artikel  4, §1, wet 19 maart 1991, is geen termijn van rechtspleging in de zin van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Andere zaken - Ontslag om dringende reden - Verzoekschrift - 
Beschermde werknemers - Termijn van rechtspleging - Termijn

- Art. 40, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 48 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1994P.94.0515.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat enkel 
uitspraak doet over de taal van de rechtspleging.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Beslissing m.b.t. de taal van de rechtspleging -

8 augustus 1994M.94.0018.N AC nr. ...

De termijn waarbinnen het cassatieberoep van de dienstplichtige aan de griffie van het Hof moet worden 
gezonden, bedraagt dertig dagen.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Andere zaken - Cassatieberoep - Dienstplichtzaken

- Art. 51, § 2 KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten
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20 april 1994P.94.0325.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij een verdachte op tegenspraak naar het 
vonnisgerecht wordt verwezen, is geen zuiver voorbereidende beslissing in de zin van artikel  40 Taalwet 
gerechtszaken; het dekt, wat dat betreft, de nietigheid van de exploten en andere akten van rechtspleging die 
eraan voorafgegaan zijn.~

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Nietige akten - Artikel 40 Taalwet gerechtszaken - 
Beslissing tot verwijzing naar het vonnisgerecht - Op tegenspraak gewezen en geen zuiver voorbereidende beslissing

SOCIALE BETREKKINGEN

22 april 2002S.01.0090.N AC nr. 244

De exploitatiezetel is iedere vestiging of elk centrum met enige standvastigheid waaraan het personeelslid 
gehecht is en waar de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer in principe plaatshebben: 
daar worden doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid gegeven, worden hem alle 
mededelingen gedaan en wendt hij zich tot zijn werkgever.

Sociale betrekkingen - Taaldecreet - Toepassingsgebied - Nederlands taalgebied - Exploitatiezetel

- Artt. 1 en 2 Decr. 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen voor de sociale betrekking tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de onderneming

De sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer omvatten alle verhoudingen die plaatsvinden in het 
ondergeschikt verband of nog in het hiërarchisch verband tussen de werkgever of zijn aangestelden en de 
werknemer.

Sociale betrekkingen - Verhoudingen - Werkgever - Werknemer

- Artt. 3 en 4 Decr. 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen voor de sociale betrekking tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de onderneming

TEKENINGEN EN MODELLEN

21 mei 2004C.03.0151.F AC nr. 273

Betreffende kunstzinnige tekeningen en modellen heeft de wetgever niet van de regel afgeweken dat, 
wanneer de wet de auteursrechterlijke beschermingsduur van een werk beperkt, de nieuwe termijn geldt voor 
werken die vóór de inwerkingtreding van de wet ontworpen zijn en die, aangezien ze nog niet tot het 
openbaar domein behoorden, die bescherming genoten op de dag van die inwerkingtreding, en zulks met 
ingang van die inwerkingtreding.

 - Kunstzinnige tekeningen en modellen - Werken die niet tot het openbaar domein behoren - Nieuwe wet - Wet tot 
beperking van de door de auteurswet verleende beschermingsduur - Toepasselijke wet

- Art. 2 KB nr. 91 29 jan. 1935, goedgekeurd bij Wet 4 mei 1936

24 februari 1995C.92.8360.N AC nr. ...

Voor de in artikel  21 Benelux Tekeningen en Modellenwet bedoelde bescherming uit hoofde van de 
auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk, d.w.z. als een 
voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, op het 
gebied van de toegepaste kunst.~

 - Benelux Tekeningen en Modellenwet - Bescherming tegelijk door die wet en door Auteurswet - Werk - Vereiste

- Art. 21 Wet 25 okt. 1966

TELEGRAAF EN TELEFOON

22 april 2004C.01.0505.N AC nr. 212
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Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te nemen die veroorzaakt 
worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende 
uitrustingen van de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is 
van het openbaar domein waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich 
bevinden, dienen verstaan te worden de water-, gas- en elektriciteits-, radio-, teledistributie- en 
telecommunicatie-inrichtingen van openbaar nut of enige andere inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens 
de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige 
zuurstof, pekel, natronloog en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1987, AR 
5376, nr 654 en R.W., 1987-88, 470 en 14 mei 1998, AR C.95.0105.N, nr 251; zie ook de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
Gedr. St., Kamer, nr 1287/1-89/90, p. 61.

 - Telecommunicatie - Openbaar telecommunicatienet - Wijziging van de uitrusting - Kosten - Aanvraag door een inrichting 
van openbaar nut - Geen beheerder van het openbaar domein

- Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

29 mei 2001P.01.0189.N AC nr. ...

De beschikbaarheid van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel van telefoontaps werden 
opgenomen heeft enkel betrekking op de overeenstemming van de inhoud van de opgenomen gesprekken 
met de transcriptie ervan in het proces-verbaal en dus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met 
de regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en dus van de bewijsverkrijging; het feit dat 
de geluidsbanden waarop de telefoongesprekken in het buitenland werden opgenomen niet meer beschikbaar 
zijn, maakt de regelmatigheid van de bewijsverkrijging niet onmogelijk daar dit onderzoek gebeurt aan de 
hand van de door de buitenlandse overheid overgemaakte procedurestukken die erop betrekking hebben.

 - Strafzaken - Bewijs - Telefoontap - Beschikbaarheid geluidsbanden - Proces-verbaal met transcriptie van de opgenomen 
gesprekken - Bewijswaarde

9 januari 2001P.99.0235.N AC nr. ...

Hij die een telefoongesprek voert kan het recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig 
maakt aan het voorwerp van dat recht (1). (1) Zie cass., 10 april 1990, A.R. nr. 4346, nr. 479; 30 mei 1995, A.R. 
nr. P.94.0126.N, nr. 262; E.H.R.M., 12 juli 1988, Schenk t/ Zwitserland, A140.

 - Recht op eerbiediging van privé-leven - Telefoongesprek - Deelnemer aan telefoongesprek - Bescherming

- Art. 17.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grond van de bijzondere zwaarwichtigheid van het 
misdrijf dat deze maatregel noodzakelijk maakt.

 - Onderzoeksrechter - Opsporen van telefonische mededelingen - Voorwaarden - Zwaarwichtigheid van het misdrijf

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2000P.98.1340.N AC nr. ...

Zowel voor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakingsmaatregel van afluisteren van privé-
communicatie - en telecommunicatie zijn de vormvoorschriften van artikel 90quater, § 1, Sv. toepasselijk, 
zodat de niet-vermelding van de precieze omstandigheden die een verlenging wettigen de nietigheid van de 
beschikking van verlenging met zich meebrengt (1). (1) Zie M. MinnaertTappen in privacy: het recht geeft vorm 
aan de inhoud", R. Cass., 1997, 73-74.

 - Afluisteren van privé-communicatie - en telecommunicatie - Verlenging van bewakingsmaatregel - Vormvoorschriften - 
Sanctie

- Art. 90quinquies Wetboek van Strafvordering

14 mei 1998C.95.0105.N AC nr. ...
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Als het Vlaamse Gewest werken uitvoert op zijn openbaar domein en hierdoor leidingen van Belgacom 
(voorheen R.T.T.) moeten verplaatst worden, zijn in de regel de verplaatsingskosten van die leidingen ten laste 
van Belgacom (R.T.T.) en de omstandigheid dat die werken betrekking hebben op een aan een gemeente 
toebehorende riolering langs welke de afwatering van de openbare weg geschiedt, doet hieraan niets af.

 - Belgacom (voorheen R.T.T.) - Verplaatsing van leidingen - Kosten

- Artt. 6 en 10 Wet 13 okt. 1930

21 oktober 1997P.97.1281.N AC nr. ...

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om telefonische mededelingen te doen opsporen staat hem toe de 
plaats waar het toestel zich bevindt of van waaruit het werd gebruikt om op te roepen of om te worden 
opgeroepen op te sporen.~

 - Strafzaken - Bewijsvoering - Opsporen van telefonische mededelingen - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid

- Art. 88bis Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.95.0119.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter die de regelmatigheid van het in het buitenland, met name door telefoontap, 
verkregen bewijs moet beoordelen, dient in aanmerking te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de 
gebruikte wijze van bewijsverkrijging toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische openbare 
orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, zoals de bepalingen 
van het E.V.R.M., en anderzijds dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd 
verkregen.

 - Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap in Nederland

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...

Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 
8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.  en 29 Gw.  (1994), als wordt vastgesteld dat de telefoontap gebeurde op basis van 
een wettelijke voorziening die, o.m.  door bepaling van een voldoende referentiekader waarin de 
toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de 
minimumstandaard van het E.V.R.M.~

 - Telefoontap in Nederland - Bewijsvoering - Strafzaken

30 mei 1995P.94.1098.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met name ingevolge telefoontap, 
verkregen bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving 
de gebruikte wijze van verkrijging van bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische 
openbare orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, 
dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.~

 - Vereisten - Regelmatigheid - Bewijsvoering - Telefoontap in het buitenland - Strafzaken

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN

13 juni 2001P.01.0541.F AC nr. ...

Het K.B. nr. 260, 24 maart 1936, regelt, naast de bewaring op de griffie van de in beslag genomen en aldaar 
neergelegde zaken, alleen de rechtspleging tot teruggave van een zaak na de opheffing van het beslag, en 
geenszins de handhaving ervan.

 - Opheffing van het beslag - Verzet tegen de teruggave - Opschorting van de teruggave

- Artt. 1 tot 5 KB nr 260 van 24 maart 1936

Wanneer de opheffing van het beslag van een zaak bevolen wordt, wordt de teruggave van die zaak geschorst 
totdat een uitvoerbare beschikking is verleend over de rechtsvordering die voor de bevoegde rechter is 
gebracht door een persoon die op de oorspronkelijk in beslag genomen zaak recht beweert te hebben.

 - Opheffing van het beslag - Verzet tegen de teruggave

- Artt. 1 tot 5 KB nr 260 van 24 maart 1936
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Wanneer de opheffing van het beslag van een zaak bevolen wordt, is de procureur-generaal bij het hof van 
beroep niet bevoegd om de rechtsgeschillen te berechten waartoe de zaak aanleiding heeft gegeven ; die 
geschillen moeten worden berecht door hetzij het rechtscollege dat van de strafvervolgingen kennisneemt, 
hetzij door de rechter in burgerlijke, handels- of sociale zaken.

 - Opheffing van het beslag - Verzet tegen de teruggave - Rechtsgeschillen - Bevoegdheid

- Artt. 1 tot 5 KB nr 260 van 24 maart 1936

TERUGVORDERING

3 mei 1996C.95.0016.F AC nr. ...

De eigendomsvordering is een zakelijke rechtsvordering tot erkenning of bescherming van het eigendomsrecht 
dat rechtstreeks betrekking heeft op een roerend of onroerend goed; zij bestaat tegen elke derde-bezitter om 
hem ertoe te dwingen de zaak af te staan; de eiser treedt derhalve niet op ingevolge een overeenkomst of een 
verplichting maar ingevolge het recht dat hij op de zaak heeft.~

 - Eigendomsvordering - Grondslag

- Artt. 544, 546, 2228, 2229 en 2279 Burgerlijk Wetboek

 - Eigendomsvordering

- Artt. 544, 546, 2228, 2229 en 2279 Burgerlijk Wetboek

 - Eigendomsvordering - Voorwerp

- Artt. 544, 546, 2228, 2229 en 2279 Burgerlijk Wetboek

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE

10 november 2003S.02.0104.F AC nr. 565

De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte onverschuldigd betaalde 
tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot 
terugvordering ter kennis wordt gebracht van de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd 
indien die beslissing bij vonnis wordt nietigverklaard (1). (1) Zie concl. O.M., Cass., 3 juni 1991, in Bull. en Pas., 
1990-1991, I, AR 9090, nr 510, inz. nr 2 van de concl.; vgl. Wet 27 feb. 1987 na de wijziging ervan bij de 
programmawet [I] van 24 dec. 2002, artikel 16, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3.

 - Verjaring - Stuiting - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Beslissing tot terugvordering - 
Aangetekende brief - Vonnis - Nietigverklaarde beslissing

- Art. 2247 Burgerlijk Wetboek

- Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten

29 september 2003S.02.0047.F AC nr. 461

De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van toepassing telkens als de 
onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht 
is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden 
die onverschuldigde betaling niet te doen (1). (1) Zie Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195; 29 sept. 
2003, AR S.03.0003.F, infra, nr

 - Verjaring - Termijn - Pensioen - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Ten onrechte betaalde uitkeringen

- Artt. 11, § 1, derde en vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969

- Artt. 20 en 26 KB 29 april 1969

- Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

29 september 2003S.03.0003.F AC nr. 462
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De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing telkens als de onverschuldigde betaling 
plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die 
verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde 
betaling niet te doen (1). (1) Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195.

 - Verjaring - Termijn - Pensioen - Werknemers - Ten onrechte betaalde uitkeringen

- Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

26 mei 2003S.01.0108.F AC nr. 318

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 mei 2003, AR S.01.0108.F, AC, 2003, nr ...

 - Wettelijkheidsbeginsel - Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander

Onwettig is het arrest dat beslist dat er geen grond bestaat tot terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde en dat berust op de eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Wettelijkheidsbeginsel - Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

19 december 2002C.01.0380.F AC nr. 684

De bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een overeenkomst van dadelijk deposito 
van gelden zijn niet aan die bankier betaald, zodat hij niet gehouden kan zijn ze terug te betalen op grond van 
de artikelen 1235, eerste lid, en 1376 B.W.

 - Bank - Overeenkomst van dadelijk deposito van gelden - Bij de bank afgegeven stukken - Geen betaling

- Artt. 1235, eerste lid en 1376 Burgerlijk Wetboek

16 mei 2002C.99.0555.N AC nr. 300

Een betaling is alleen onverschuldigd als zij zonder oorzaak is; zij is niet onverschuldigd wanneer zij haar 
oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing (1). (1) Zie Cass., 22 feb. 1999, A.R. S.98.0035.N, nr. 100; R. 
Kruithof, H. Bocken, Y. De Ly en B. De TemmermanOverzicht van rechtspraak Verbintenissenrecht (1981-92)", 
T.P.R., 1994, (171), nr. 322 en 326.

 - Onverschuldigde betaling

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

25 maart 2002S.01.0106.F AC nr. 200

Conclusie van eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, S.01.0106.F, AC, 2002, nr.

 - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Minister - Afstand - Gevolg - Tegemoetkomingen - 
Nog niet gestorte bedragen - Schuldvergelijking

De terugvordering van de ten onrechte aan de mindervaliden uitbetaalde tegemoetkomingen mag niet 
geschieden op de vervallen maar nog niet gestorte bedragen wanneer de minister die de sociale zekerheid 
onder zijn bevoegdheden heeft, beslist heeft af te zien van de terugvordering van die ten onrechte uitbetaalde 
uitkeringen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Minister - Afstand - Gevolg - Tegemoetkomingen - 
Nog niet gestorte bedragen - Schuldvergelijking

- Art. 16, §§ 3, 4 en 5 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

18 juni 2001S.00.0100.F AC nr. ...

Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de terugbetaling van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen wordt geen rekening gehouden met de 
toekenning van het voordeel of de vermeerdering ervan waardoor de betaling van de 
werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering 
ervan (1). (1) Zie A. LINDEMANS, "Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht", Kluwer, 1994, pp. 256 en 257.

 - Werkloosheid - Recht op uitkering - Werkloosheidsuitkeringen - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Recht - Verjaring - 
Termijn - Aanvang - Maatstaf

- Art. 7, § 13, derde lid Besl. W. 28 dec. 1944
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21 mei 2001S.00.0164.N AC nr. ...

De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte betaalde bedragen (1). (1) Zie 
cass. 3 okt. 1994, A.R. nr S.94.0018.F (Bull 1994, nr 414).

 - Verjaring

- Artt. 1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 Burgerlijk Wetboek

22 februari 1999S.98.0035.N AC nr. ...

Een betaling is alleen onverschuldigd als zij zonder oorzaak is; er is geen onverschuldigde betaling als die 
betaling haar oorzaak vindt, hetzij in de erkenning van de duur van een volledige arbeidsongeschiktheid die in 
beginsel het verschuldigd zijn van de betalingen tot gevolg heeft, hetzij in de bepaling van artikel 63, § 4, 
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, krachtens hetwelk in geval van betwisting omtrent de aard en de 
graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, de verzekeraar verplicht is de dagelijkse vergoedingen of 
jaarlijkse vergoeding, bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot te betalen op grond van de door 
hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.

 - Onverschuldigde betaling

- Art. 63, § 4, eerte lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 1235, eerste lid Burgerlijk Wetboek

26 juni 1998F.97.0071.F AC nr. ...

Terugvordering van het onverschuldigd betaalde is enkel aan twee voorwaarden onderworpen, enerzijds, een 
betaling, anderzijds, het onverschuldigde karakter ervan, d.w.z. het ontbreken van een oorzaak.~

 - Inkomstenbelastingen - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - 
Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Verval - Teruggave

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

17 maart 1997S.96.0075.F AC nr. ...

Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij afloop van de termijnen 
bepaald in artikel  261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, 
afgeschreven worden door ze te doen boeken als administratiekosten door de verzekeringsinstelling; de 
overtreding van die bepaling, in de zin van de wetgeving en van de reglementering inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als administratiekosten op het tijdstip 
waarop die boeking diende te gebeuren, te dezen bij het verstrijken van de in voornoemd artikel 261 bedoelde 
termijn van twee jaar.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratieve controle - Niet teruggevorderde prestaties - Verzekeringsinstelling - 
Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - Misdrijf - Tijdstip

- Artt. 254,18°, 260,b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid KB 4 nov. 1963

- Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

20 februari 1997F.96.0061.F AC nr. ...

Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pct. van 
het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij, onverminderd de betaling van een 
administratieve boete, die 15 pct. te storten door ze, niet van het aan zijn medecontractant verschuldigde 
bedrag, maar van zijn eigen geldmiddelen af te houden; indien het aldus gestorte bedrag van 15 pct. vervallen 
is, moet het belastingbestuur dat bedrag aan de opdrachtgever terugbetalen.

 - Inkomstenbelastingen - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Niet geregistreerde aannemer - 
Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Verval - Teruggave

- Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en 259 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

6 februari 1995S.94.0069.F AC nr. ...

De erkenning door de rechter van het recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding is voldoende om 
de voorlopige betaling van werkloosheidsuitkeringen als onverschuldigd te beschouwen;  het beheerscomité 
van de R.V.A.  kan echter van de terugvordering van de betaalde uitkeringen afzien, wanneer de werknemer, 
wegens de toestand van zijn werkgever, het vonnis houdende veroordeling van laatstgenoemde tot betaling 
van de opzeggingsvergoeding, niet kan doen uitvoeren.~
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 - Opzeggingsvergoeding - Recht op werkloosheidsuitkeringen

- Artt. 126, eerste en tweede lid en 214, 5° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 12 Besl. W. 28 dec. 1944

8 december 1994C.93.0488.F AC nr. ...

Wanneer een onverschuldigd betaald bedrag door de accipiens, zonder bedrog en tot betaling van een wettige 
schuldvordering, aan een derde wordt overgemaakt, kan dat bedrag van die derde niet worden 
teruggevorderd.~

 - Onverschuldigd betaald bedrag - Overgemaakt aan een derde - Terugvordering

- Art. 1235 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 1994S.94.0018.F AC nr. ...

De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte betaalde bedragen.~

 - Verjaring

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 2262 en 2277 Burgerlijk Wetboek

TESTAMENT [ZIE: 395 SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN]

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

De artt. 1, 2, 3, 5, en 11 K.B. 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gewijzigd bij K.B. 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de financiële 
steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is gewijzigd, volledig wordt besteed aan de daarin 
beschreven sociale doeleinden, maar verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor arbeidersvakantie of 
volkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en gebouwen een 
ander cliënteel ontvangen dan de werknemers en hun gezin die hun jaarlijkse wettelijke vakantie nemen.

 - Volkstoerisme - Jaarlijkse vakantie - Arbeidersvakantie - Financiële steun - Aanwending - Instellingen - Installaties - 
Gebouwen - Cliënteel - Werknemers - Ander cliënteel

- Artt. 1, 2, 3, 5 en 11 KB 23 jan. 1951

15 september 1995C.94.0408.F AC nr. ...

De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. van 23 jan. 1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gew. bij het K.B. van 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de 
financiële steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is gewijzigd, volledig wordt besteed aan de 
daarin beschreven sociale doeleinden, maar verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor 
arbeidersvakantie of volkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties en 
gebouwen een ander cliënteel ontvangen dan de loonarbeiders en hun gezin die hun jaarlijkse wettelijke 
vakantie nemen.

 - Cliënteel - Gebouwen - Volkstoerisme - Jaarlijkse vakantie - Arbeidersvakantie - Financiële steun - Aanwending - 
Instellingen - Installaties - Ander cliënteel - Werknemers

- Artt. 1, 2, 3, 5 en 11 KB 23 jan. 1951

TUSSENKOMST

22 januari 2003P.03.0081.F AC nr. 52

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen ontvankelijk, op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, krachtens de wet, bij 
uitzondering gemachtigd is om tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een maatregel uit te spreken 
(1). (1) Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr 378.

 - Strafzaken - Vrijwillige of gedwongen tussenkomst

- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek
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Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet, zijn de bepalingen van het Ger. W. inzake 
tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, aangezien de te volgen procedure bepaald wordt door 
de aard van het rechtscollege dat de zaak onderzoekt (1). (1) Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr 378.

 - Strafzaken - Vrijwillige tussenkomst - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek

17 december 2002P.02.0131.N AC nr. 677

Wanneer het geding tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, kan de eis van de verzekerde tot 
gedwongen tussenkomst van de verzekeraar in het strafgeding slechts strekken tot bindendverklaring van de 
uitspraak over de civielrechtelijke vordering (1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1992, A.R. nr 5184 (AC, 1991-92, nr 595).

 - Strafzaken - Landverzekering - Geding tegen de verzekerde ingesteld voor het strafgerecht - Vordering van de verzekerde 
tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar - Voorwerp

- Art. 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

14 december 2001C.98.0258.F AC nr. ...

Wanneer een vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang, impliceert zulks niet dat 
de vordering tot ontkentenis die bij conclusie tegen de vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld niet 
ontvankelijk is (1). (1) Zie Cass., 11 maart 1991, A.R. 9001, nr. 361 en 25 juni 1987, A.R. 7726, nr. 651.

 - Burgerlijke zaken - Vrijwillige tussenkomst - Niet-ontvankelijkheid - Vordering tot ontkentenis tegen de vrijllig 
tussengekomen partij - Ontvankelijkheid

10 december 2001S.00.0163.N AC nr. ...

Ontvankelijk is de vordering van eisers in cassatie tot bindendverklaring van het arrest wanneer eisers er 
belang bij hebben dat de verweerders op deze eis zich niet meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van 
het bestreden arrest indien dit voor het Hof zou vernietigd worden; dit geldt ook wanneer de verweerders op 
deze eis reeds voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die vordering tot 
bindendverklaring door de feitenrechter werd afgesplitst en naar de bijzondere rol verwezen en het bestreden 
arrest gewezen is tussen de andere partijen en buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om (1). 
(1) Zie Cass. 29 okt. 1987, A.R. nr. 7721-7818, AC 1987-1988, nr. 124; 15 maart 1995, A.R. nr. P.94.1403.F, nr. 
148; 12 april 1995, A.R. nr. P.94.1154.F, nr. 198; 25 nov. 1996, A.R. nr. C.94.0490.N, nr. 451.

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Middel van niet-ontvankelijkheid - 
Verweerders op deze vordering opgeroepen tot bindendverklaring voor de feitenrechter - Verwijzing naar de bijzondere rol 
van de vordering tot bindendverklaring - Arrest gewezen buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

16 november 2001C.00.0139.F AC nr. ...

De vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest is ontvankelijk wanneer hij er belang bij 
heeft de te wijzen beslissing verbindend te horen verklaren voor verweerder, op die eis (1). (1) Cass., 25 nov. 
1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451.

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft alleen tot doel te beletten 
dat verweerder op die eis, eventueel in een ander geding met eiser, kan aanvoeren dat die beslissing tegen 
hem niet kan worden tegengeworpen (1). (1) Cass., 25 nov. 1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451.

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Voorwerp

- Artt. 15 en 812 Gerechtelijk Wetboek

De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing is louter conservatoir; bij de 
beoordeling van die vordering staat het niet aan het Hof betwistingen te beslechten waarover partijen 
eventueel in een tussen hen afzonderlijk gevoerd geding debat zouden kunnen voeren, ook al zou uit de 
oplossing van die betwisting blijken dat eiser geen belang heeft bij de bindendverklaring van de beslissing (1). 
(1) Cass., 25 nov. 1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451.

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Aard

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek
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9 november 2001C.99.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 9 nov. 2001, AR C.99.0479.F-C.99.0481.F, AC, 2001, nr ...

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris die de verkoopvoorwaarden 
heeft opgemaakt in het raam van een veiling op een uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft 
om in de zaak tussen te komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de 
verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld, dat diens 
aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over het geschil heeft geuit in het proces-
verbaal waarin die tegenspraak wordt vastgesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Art. 2, 9° van het besluit van 2 nivôse van het jaar XII, dat herzien is bij K.B. van 18 maart 1987 betreffende de 
instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak 
heeft de gezamenlijke notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun 
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang om tussen te komen in 
een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de 
invoeging in de akten wil veralgemenen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2001P.99.1605.N AC nr. ...

De tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding tot afhandeling van de burgerlijke vordering, 
waarin de rechtsopvolgers van de overleden verzekerden niet zijn betrokken, kan niet van ambtswege niet 
ontvankelijk worden verklaard als de verzekeraar, in wiens belang artikel 14, § 2, W.A.M.-wet bestaat, geen 
bezwaar daartegen aanvoert en ten gronde concludeert (1). (1) Zie cass. 4 januari 1984, A.R. nr 3054 (AC 
1983-1984, nr 228); cass. 29 maart 1988, A.R. nr 746 (AC 1987-1988, nr 473); cass. 5 december 1990, A.R. nrs 
8184 en 8374 (AC 1990-1991, nr 178); cass. 25 november 1992, A.R. nr 77 (AC 1991-1992, nr 752).

 - Strafzaken - W.A.M.-verzekering - Verzekeraar - Gedwongen tussenkomst - Strafgerecht

- Art. 14, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 2001C.99.0388.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken kan de gedwongen tussenkomst van een partij die voor de eerste maal in hoger beroep 
plaatsvindt, niet strekken tot het verkrijgen van haar veroordeling (1). (1) Zie cass., 27 juni 1996, AR 
C.95.0360.N, nr. 265; 28 okt. 1994, AR C.93.0069.N, nr. 460.

 - Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

13 december 2000P.00.0719.F AC nr. ...

P. 2449/30476-9-2016



Uit artikel 155, § 1, Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, blijkt dat de 
gemachtigde ambtenaar die het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, vrijwillig voor het strafgerecht 
tussenkomt en partij is bij het geding ; die ambtenaar beschikt dus over het recht om hoger beroep in te 
stellen tegen de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel (1). (1) Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake stedenbouw het strafgerecht vordert om het herstel van de plaats in de vorige staat te bevelen, valt de 
beslissing van de strafrechter waarbij die vordering wordt toegewezen onder de strafvordering, 
niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een dergelijk geval door de 
wet wordt voorgeschreven als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling. (Cass., 26 april 1989, 
A.R. 5930, nr. 486, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., I, 1988-89, nr. 286 ; 20 jan. 1993, A.R. 9672, 
9817 en 9894, nrs. 39, 39bis en 39ter, en de noot E.L. ; 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292). Onder vigeur 
van artikel 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en van het oude artikel 67 Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw kon alleen het O.M. de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen instellen, 
aangezien de gemachtigde ambtenaar geen partij in het geding was (Cass., 27 feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, 22 
okt. 1996, A.R. P.95.0540.N, nrs. 86 en 394 ; 6 okt. 1998, A.R. P.97.0483.N, nr. 430, redenen). Het decr. Waals 
Gewest 27 nov. 1997, dat het voormelde Waals Wetboek wijzigt, heeft in het nieuwe artikel 155, § 1, hieraan 
toegevoegd dat "de gemachtigde ambtenaar of het College van burgemeester en schepenen, op eigen 
initiatief of binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde termijn, één van de in § 2 bedoelde wijzen 
van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen en elkaar gelijktijdig daarvan op de hoogte 
brengen." Ondanks het stilzwijgen van de parlementaire voorbereiding van het decreet, volgt uit die wijziging 
dat de Waalse wetgever de bedoelde overheden aldus de mogelijkheid heeft gegeven vrijwillig voor de 
strafrechter tussen te komen (DELNOY, M., "Le nouveau droit wallon des infractions et sanctions 
d'urbanisme", in La réforme du droit wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Brussel, 1998, 
blz. 448 en 449). De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen 
ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter bij 
uitzondering machtigt om tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel uit te 
spreken. (Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378). Die oplossing moet in verband worden gebracht met 
de rechtspraak van het Hof m.b.t. artikel 16, eerste lid, W. 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen. 
(Cass., 24 okt. 1990, A.R. 8027, nr. 103). Ook in dit geval gaat het om een burgerlijke vordering en maakt zij 
deel uit van de strafvordering. (Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr. 298 ; 10 nov. 1999, A.R. P.99.0089.F, 
nr. 598). De arresten van het Hof die beslissen dat de gedelegeerde ambtenaar een partij is in de zin van de 
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, kunnen evenwel, wegens het specifiek karakter van dat 
begrip, niet dienen als argument (Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108 ; 16 nov. 1999, A.R. 
P.97.1655.N, nr. 608).

 - Strafzaken - Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Gemachtigd ambtenaar - Vordering - Vrijwillige tussenkomst - Partij in het geding

- Art. 155, § 1 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

17 mei 2000P.00.0093.F AC nr. ...

Wanneer het Hof het cassatieberoep inwilligt, verklaart het de ontvankelijke vordering tot bindendverklaring 
van het arrest van eiser tot cassatie gegrond (1). (1) Cass., 11 mei 1979, AC, 1979, I, 1084.

 - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Cassatiegeding - Ontvankelijke vordering tot 
bindendverklaring van het arrest - Ingesteld door eiser tot cassatie - Inwilliging van het cassatieberoep - Gegrond verklaarde 
vordering

14 februari 2000S.99.0156.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de door de eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, 
wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend 
verklaard voor de daartoe in de zaak opgeroepen partijen.

 - Burgerlijke zaken - Cassatie - Bindendverklaring - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

3 september 1998M.81.0001.F AC nr. ...

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen ontvankelijk, op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter bij uitzondering machtigt om 
tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel uit te spreken.~

 - Strafzaken - Vrijwillige of gedwongen tussenkomst

P. 2450/30476-9-2016



- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek

Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Ger.  W.  inzake 
tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, nu de te volgen procedure bepaald wordt door de aard 
van het rechtscollege dat de zaak onderzoekt.~

 - Toepasselijkheid - Vrijwillige tussenkomst - Strafzaken - Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek

3 april 1998C.97.0087.F AC nr. ...

Ontvankelijk is de door eiser in cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer 
laatstgenoemde er belang bij heeft dat de te wijzen beslissing bindend wordt verklaard voor de daartoe in de 
zaak geroepen partij.~

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 1998C.94.0282.N AC nr. ...

Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit 
bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, 
onverminderd de regeling van de kosten.~

 - Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Uit het feit dat, in de wrakingsprocedure, de gewraakte rechter of magistraat van het O.M. geen partij in de 
zaak kan zijn, volgt dat het arrest voor hem niet bindend kan worden verklaard. (Tweede zaak)~

 - Gedwongen tussenkomst - Ontvankelijkheid - Wraking - Cassatiegeding - Burgerlijke zaken - Oproeping tot 
bindendverklaring van het arrest - Oproeping tot tussenkomst van de gewraakte magistraat

- Artt. 15, 16, 828, 832 en 835 Gerechtelijk Wetboek

15 oktober 1997P.97.0899.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk is tegen een verweerder, omdat tussen eiser en die verweerder 
geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en de bestreden beslissing eiser niet veroordeelt ten gunste 
van die verweerder, kan de betekening van het cassatieberoep aan die verweerder gelden als oproeping van 
die partij tot bindendverklaring van het arrest.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder - 
Betekening van het cassatieberoep aan die verweerder

24 juni 1997P.96.0131.N AC nr. ...

De in artikel 16 Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen opgesomde instanties zijn gerechtigd 
om voor de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te 
vragen dat ofwel de intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging 
zou worden bevolen; dit verzoek dat van burgerlijke aard is behoort niettemin tot de strafvordering, en is aan 
geen vormvereisten onderworpen.

 - Strafzaken - Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Sluiting van de handelsvestiging - Verzoek van de 
bevoegde bestuurlijke overheid - Vorm - Ontvankelijkheid

- Art. 16 Wet 29 juni 1975

23 april 1997P.96.1466.F AC nr. ...

Artt. 811 tot 814 Ger.W. betreffende de vrijwillige of gedwongen tussenkomst zijn in de regel niet van 
toepassing in de strafrechtspleging.~

 - Artikelen 811 tot 814 Ger.W. - Toepassingsgebied

- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek

 - Strafzaken - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek

25 november 1996C.94.0490.N AC nr. ...
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De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft alleen tot doel te beletten 
dat verweerder op deze eis, eventueel in een ander geding met eiser, kan aanvoeren dat deze beslissing tegen 
hem niet kan worden tegengeworpen.~

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Doel

- Artt. 15 en 812 Gerechtelijk Wetboek

De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing is van loutere conservatoire aard; 
het behoort niet aan het Hof bij de beoordeling van deze vordering betwistingen te onderzoeken waardoor 
partijen eventueel in een tussen hen afzonderlijk gevoerd geding zouden kunnen debatteren, zelfs indien de 
oplossing van deze betwisting zou aantonen dat eiser geen belang heeft bij de eensluidend verklaring van de 
gerechtelijke beslissing.~

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Aard

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

Ontvankelijk is de vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest wanneer eiser er belang 
bij heeft de te wijzen beslissing verbindend te horen verklaren voor verweerder, op deze eis.~

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 1996P.96.0444.F AC nr. ...

De burgerlijke of tot tussenkomst gekomen partijen verliezen hun hoedanigheid niet en moeten zich niet 
opnieuw burgerlijke partij stellen of tussenkomen, indien het geding achteraf wordt hervat voor de anders 
samengestelde rechtbank.~

 - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 15, 16 en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63 Wetboek van Strafvordering

27 juni 1996C.95.0360.N AC nr. ...

In burgerlijke zaken kan een partij voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als die tussenkomst niet 
strekt tot het verkrijgen van een veroordeling.

 - Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

20 mei 1996C.95.0055.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is een door de eiser tot cassatie ingediende vordering tot bindendverklaring van het arrest, 
wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend 
verklaard voor de daartoe in de zaak opgeroepen partijen.~

 - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

19 december 1995P.94.0300.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. Dubrulle, voor cass., 19 dec. 1995, A.R. P.94.0300.N, AC, 1995, n°...~

 - Ontvankelijkheid - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Rechtsvordering van de 
beklaagde - Strafzaken

De mogelijkheid tot tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds overeenkomstig artikel 50, 
§ 4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhangigmaking bij de 
strafrechter van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, wat veronderstelt dat de vordering bij de 
aanhangigmaking voor de strafrechter stoelt op een regelmatig te zijner beoordeling voorgelegd misdrijf ten 
laste van een bepaalde beklaagde.~

 - Ontvankelijkheid - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Rechtsvordering van de 
beklaagde - Strafzaken
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De vordering tot schadevergoeding van de beklaagde in een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst die hij 
aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft betekend, die hij grondt op het onbekend gebleven 
zijn van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, op toeval of overmacht, waardoor hij van alle 
aansprakelijkheid voor het ongeval wordt vrijgesteld, is geen regelmatig bij het strafgerecht aanhangig 
gemaakte "burgerlijke vordering tot vergoeding van door een motorrijtuig veroorzaakte schade" en mitsdien 
niet ontvankelijk.~

 - Ontvankelijkheid - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Rechtsvordering van de 
beklaagde - Strafzaken

9 november 1995C.93.0235.N AC nr. ...

De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering 
tot tussenkomst;  hieraan staat niet in de weg dat tussen de partij die tot tussenkomst oproept en de partij die 
tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat.~

 - Gedwongen tussenkomst - Burgerlijke zaken - Aan arbitrage onderworpen geschil - Bevoegdheid van de rechtbank waarbij 
de hoofdvordering aanhangig is

- Artt. 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Samenhang kan niet verhinderen dat een aan arbitrage onderworpen geschil dat door middel van een 
vordering tot vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de rechter die van de hoofdvordering kennis neemt, aan de 
rechtsmacht van die rechter onttrokken is.~

 - Vordering in vrijwaring - Burgerlijke zaken - Samenhang met de hoofdvordering - Rechtsmacht van de rechtbank waarbij 
de hoofdvordering aanhangig is

- Artt. 30, 564 en 1679, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1995C.95.0015.F AC nr. ...

Ontvankelijk is de vordering tot bindendverklaring van het arrest van eiser tot cassatie, wanneer hij er belang 
bij heeft dat het arrest van het Hof bindend wordt verklaard voor de partij die daartoe in de zaak is 
opgeroepen.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke zaken

- Artt. 15, 16, 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 1995P.95.0508.F AC nr. ...

De door eiser in cassatie ingediende vordering tot bindendverklaring van het arrest is niet ontvankelijk 
wanneer die eiser niet doet blijken van enig belang om het arrest bindend te doen verklaren voor de gedaagde 
in tussenkomst.~

 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke rechtsvordering - 
Strafzaken

- Artt. 15, 16, 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

20 september 1995P.95.0272.F AC nr. ...

Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de tussenkomst tot het verkrijgen 
van een veroordeling niet ontvankelijk is in hoger beroep, nu artikel  812, tweede lid, Ger.W. de openbare orde 
niet raakt.~

 - Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep - Regel niet van openbare orde

31 juli 1995P.95.0807.F AC nr. ...

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter is enkel ontvankelijk op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de rechter bij uitzondering 
bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of enige andere maatregel uit te spreken tegen een derde 
die in dat geval moet worden toegelaten tot het geding of daarin kan worden opgeroepen.~

 - Ontvankelijkheid - Strafzaken

- Artt. 2 en 812 Gerechtelijk Wetboek

29 juni 1995C.94.0393.F AC nr. ...
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De door de eiser in cassatie ingediende vordering tot bindendverklaring van het arrest is niet ontvankelijk 
wanneer die eiser niet doet blijken van enig belang om het arrest bindend te doen verklaren voor de tot 
tussenkomst opgeroepen partij;  zulks is het geval met de verzekeraar die zijn verzekerde tot 
bindendverklaring van het arrest oproept, als het cassatieberoep alleen is gericht tegen het bestreden arrest, 
in zoverre dit de door de verzekeringsmakelaar tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot vrijwaring 
gegrond verklaartikel ~

 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke zaken

- Art. 15 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 1995C.94.0305.F AC nr. ...

Geen verzoek, zelfs als het is ingesteld bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst, strekkend 
tot het bepalen van het ophouden van betalen op een ander tijdstip dan datgene dat blijkt uit het vonnis van 
faillietverklaring of uit een later vonnis, is ontvankelijk na de dag die vastgesteld is voor het afsluiten van het 
proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het rechtsmiddel van verzet dat 
bij artikel 473 Kh.  aan de belanghebbende is toegekend.~

 - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Ophouden van betalen - Vrijwillige tussenkomst - Agressieve 
vrijwillige tussenkomst - Bepaling - Burgerlijke zaken - Faillissement

- Artt. 15, 812 en 813 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 442, vijfde lid, en 473 Wetboek van Koophandel

12 april 1995P.94.1154.F AC nr. ...

Ontvankelijk is de vordering tot bindendverklaring van het arrest, ingesteld door een eiser tot cassatie, 
wanneer die vordering voor die eiser niet van belang ontbloot lijkt te zijn.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke rechtsvordering - 
Strafzaken

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 1995P.94.1403.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de door eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, 
wanneer die eiser niet aangeeft welk belang die bindendverklaring voor hem kan hebben.~

 - Ontvankelijkheid - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Burgerlijke rechtsvordering - 
Strafzaken

- Artt. 15 en 16 Gerechtelijk Wetboek

De betekening van het cassatieberoep aan een partij, die geen verweerster in cassatie is of ten aanzien van wie 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan worden beschouwd als een oproeping van die partij tot 
bindendverklaring van het arrest.~

 - Draagwijdte - Cassatiegeding - Partij, die geen verweerster is - Betekening van de voorziening aan die partij - Burgerlijke 
rechtsvordering - Strafzaken

2 november 1994P.94.0143.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verleent aan de strafrechter bevoegdheid om kennis te nemen van een 
vordering tot tussenkomst, wanneer die vordering door de veroorzaker van een ongeval is ingesteld tegen een 
andere verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de W.A.M.-verzekeraar.~

 - Verzekering - Rechtbanken - Verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Gedwongen 
tussenkomst - Strafgerecht - Bevoegdheid - Burgerlijke rechtsvordering - Strafzaken

28 oktober 1994C.93.0069.N AC nr. ...

Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit 
bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling.~

 - Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hoger beroep

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 1994C.93.0496.N AC nr. ...
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De vordering tot oproeping in vrijwaring van de bewaarder van een gebrekkige zaak tegen de medebewaarder 
aan wie het gebrek van de zaak te wijten is, levert geen vordering op die volgt uit een misdrijf, als bedoeld in 
artikel   26, V.T.Sv.  hoewel zij kan gegrond zijn op de regels inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.~

 - Aard - Herstelplicht - Gebrek van de zaak - Hoofdvordering - Veroordeling in solidum - Medebewaarder - Vordering in 
vrijwaring - Zaak - Verjaring - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - 
Schade

7 september 1994P.94.0381.F AC nr. ...

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter is enkel ontvankelijk op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de rechter bij uitzondering 
bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of enige andere maatregel uit te spreken tegen een derde 
die in dat geval moet worden toegelaten tot het geding of daarin kan worden opgeroepen.~

 - Ontvankelijkheid - Strafzaken

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

UITLEVERING

28 december 2004P.04.1665.F AC nr. 629

Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij zij voor de oplichting 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel beveelt, terwijl de betrokkene in Frankrijk tot een 
enkele straf van vijf jaar was veroordeeld wegens oplichting en het niet naleven van de aangifteverplichting 
bepaald in artikel 464 Douanewetboek inzake de overdracht van geldsommen, effecten of waarden naar of uit 
het buitenland; artikel 465 Franse douanewetboek bestraft immers de inbreuk op artikel 464 alleen met 
geldboetes en inbeslagneming.

 - Europees aanhoudingsbevel - Veroordeling in het buitenland tot een enkele straf voor verschillende misdrijven - 
Tenuitvoerlegging voor wat de oplichting betreft

Aanvoeren dat de wetgeving ontbreekt die de tenuitvoerlegging in België mogelijk maakt van de buitenlandse 
veroordeling, maakt geen grond van weigering tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel uit, 
noch een grond tot opschorting van de uitspraak.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België van een veroordeling in het buitenland - Ontbrekende 
wetgeving - Weigering van tenuitvoerlegging of grond om de uitspraak aan te houden

Wanneer de persoon waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft in vrijheid is gesteld, dient de 
rechter de wettigheid van de omstandigheden van de aanhouding niet meer na te gaan. De kamer van 
inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel, dient bijgevolg, overeenkomstig artikel 17, § 4, wet 19 december 2003, alleen nog het 
toezicht bepaald in artikel 16, § 1, tweede lid van voormelde wet uit te oefenen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Kamer van inbeschuldigingstelling - Betrokkene in vrijheid gesteld - 
Verificaties

- Artt. 17, § 4 en 16, § 1, tweede lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

8 december 2004P.04.1540.F AC nr. 601

De termijn van vijftien dagen te rekenen van de aanhouding, waarbinnen de raadkamer bij wege van een met 
redenen omklede beslissing uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel, is niet van 
toepassing wanneer de betrokkene onder voorwaarden in vrijheid is gesteld (1). (1) Eiser werd te dezen op 6 
september 2004 van zijn vrijheid beroofd en diezelfde dag bij beschikking van de onderzoeksrechter onder 
voorwaarden in vrijheid gesteld, waarbij de voorwaarden bij beschikking van 16 september 2004 werden 
gewijzigd. Op 9 november 2004 had de raadkamer uitspraak gedaan over de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel, zonder dat eiser de overschrijding van de termijn aanvoerde of dat die 
ambtshalve door de onderzoeksgerechten werd opgeworpen. Door zijn beslissing dat het bestreden arrest 
overeenkomstig de wet is gewezen, heeft het Hof impliciet vastgesteld dat de uitspraak waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling de beschikking van de raadkamer, die buiten de termijn bepaald in artikel 16, § 1, van 
de wet viel, bevestigde, niet onwettig was aangezien de betrokkene onder voorwaarden in vrijheid was 
gesteld. Er dient opgemerkt dat, wat de termijnen van vaststelling betreft, de internationale verplichtingen van 
België die met name voortvloeien uit artikel 19 van de wet, niet uit het oog mogen worden verloren.
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 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Termijn 
van vaststelling om uitspraak te doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 16, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats ervan, de Schengen-signalering, moet 
bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; overzending van het origineel van het Europees 
aanhoudingsbevel of van een eensluidend afschrift is slechts nodig als de inlichtingen die de 
onderzoeksrechter heeft ontvangen hem niet in staat stellen na te gaan of de voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel zijn vervuld (1). (1) Zie Cass., 26 mei 2004, AR 
P.04.0779.F, nr ...

 - Europees aanhoudingsbevel - Schengen-signalering - Inhoud - Tenuitvoerlegging in België - Toezicht van de 
onderzoeksrechter - Toezending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van het eensluidend afschrift ervan

- Artt. 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

 - Europees aanhoudingsbevel - Schengen-signalering - Inhoud - Geen nietigheid - Doel van de toegezonden inlichtingen

- Artt. 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Indien het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of 
van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een bij verstek gewezen beslissing, voorziet de wet niet in de 
verplichting, maar in de mogelijkheid om de overlevering van de gezochte persoon aan de gerechtelijke 
overheid afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat deze laatste toereikende waarborgen biedt voor een 
effectief rechtsmiddel; de beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij overweegt dat er geen enkele 
grond is om de uitspraak in afwachting van aanvullende precisering aan te houden, aangezien het recht op 
verzet van eiser en de voorwaarden voor het instellen ervan voldoende blijken uit de stukken die bij het 
dossier zijn gevoegd.

 - Europees aanhoudingsbevel - Aflevering met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf - Beslissing bij verstek 
gewezen - Voldoende garanties voor een effectief rechtsmiddel - Niet verplichte voorwaarde - Weigering de beslissing aan 
te houden - Voorwaarden van het rechtsmiddel blijken voldoende uit de bij het dossier gevoegde stukken

- Art. 7 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

8 december 2004P.04.1562.F AC nr. 603

Concl. adv.-gen. m.o. Pierre Cornelis, Cass., 8 dec. 2004, AR P.04.1562.F, Bull. et Pas., 2004, I, nr ...

 - Europees aanhoudingsbevel - Inhoud - Geen nietigheid - Omstandigheden door de betrokkene aangevoerd - Doel van de 
ingewonnen inlichtingen

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Europees Uitleveringsverdrag - Toepasselijkheidsgrens

Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad van 
Ministers van de Europese Unie, hebben de betrokken Staten, waaronder België, supranationale 
verbintenissen aangegaan die de verbintenissen vervangen welke voortvloeiden uit het Europees 
Uitleveringsverdrag, gesloten te Parijs op 13 dec. 1957, dat ten aanzien van België alleen van toepassing blijft 
in zijn betrekkingen met de Staten die wel partij zijn bij dat verdrag, maar niet gebonden zijn door dat 
kaderbesluit, of het niet hebben omgezet (1). (1) Zie Cass., 24 aug. 2004, AR P.04.1211.N, nr ...

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 - 
Toepasselijkheidsgrens

De vermeldingen van artikel 2, § 4, 5°, W. 19 dec. 2003 zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en 
hebben alleen tot doel inlichtingen te verschaffen aan de onderzoeksrechter die, rekening houdende met alle 
omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de 
persoon op wie dat aanhoudingsbevel van toepassing is, de tenuitvoerlegging van dat bevel slechts in de bij de 
voormelde wet bepaalde gevallen kan weigeren; het is derhalve voldoende dat het Europees 
aanhoudingsbevel zo wordt ingevuld dat het de onderzoeksgerechten in staat stelt te beoordelen of de in de 
artt. 3 tot 5 van die wet bepaalde voorwaarden zijn nageleefd (1). (1) Zie Cass., 26 mei 2004, AR P.04.0779.F, 
nr ...

 - Europees aanhoudingsbevel - Inhoud - Geen nietigheid - Omstandigheden door de betrokkene aangevoerd - Doel van de 
ingewonnen inlichtingen

- Artt. 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

24 november 2004P.04.1235.F AC nr. 565

Concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS, Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, Bull. en Pas., 2004, nr ...

 - Specialiteit - Vervolging in België - Telastlegging die niet overeenstemt met de feiten waarop de uitlevering is gegrond
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Het specialiteitsbeginsel bepaald in artikel 14, § 1, Europees Verdrag 13 december 1957 betreffende 
uitlevering, verzet zich ertegen dat de inverdenkinggestelde, die wordt uitgeleverd voor feiten van invoer, 
bezit en verkoop van verdovende middelen, met de omstandigheid dat de misdrijven met betrekking tot de 
handel in verdovende middelen bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van 
boosdoeners en van een criminele organisatie, in België kan worden vervolgd voor de telastlegging onwettig 
bezit van een vuurwapen dat geacht wordt een verdedigingswapen te zijn, aangezien dit niet overeenstemt 
met de feiten waarop zijn uitlevering is gegrond of erin zijn vervat.

 - Specialiteit - Vervolging in België - Telastlegging die niet overeenstemt met de feiten waarop de uitlevering is gegrond

- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

5 oktober 2004P.04.1286.N AC nr. 456

De appèlrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan de Belgische 
autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben verbeterd en de persoon om wiens 
aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld, zodat hij 
dienaangaande zijn verdediging heeft kunnen voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat 
het recht op een eerlijk proces niet werd miskend.

 - Europees aanhoudingsbevel - Vertaling - Foutieve vertaling - Verbetering - Rechten van verdediging - Recht op een eerlijk 
proces

- Art. 2, §§ 5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

 - Europees aanhoudingsbevel - Vertaling - Foutieve vertaling - Verbetering - Rechten van verdediging - Tenuitvoerlegging - 
Weigering

- Art. 2, §§ 5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Het voorschrift van artikel 17, § 5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel dat bepaalt dat in de akte van betekening van het arrest, dat beslist over het beroep tegen 
de beslissing van de raadkamer, de betrokken persoon in kennis dient te worden gesteld dat hij het recht heeft 
een voorziening in cassatie in te stellen binnen een bepaalde termijn, voorziet niet in enige sanctie of 
nietigheid en heeft geen ander doel dan de termijn van cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van de 
betrokken persoon hierop te vestigen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Betekening - Vermeldingen - Gevolgen

- Art. 17, § 5 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Uit het voorschrift van artikel 8 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel, dat bepaalt dat indien de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel met het oog op 
de instelling van vervolging betrekking heeft, Belg is of in België verblijft, de overlevering afhankelijk kan 
worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden 
teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is 
uitgesproken, vloeit niet voort dat de overlevering afhankelijk moet worden gesteld van die voorwaarde 
wanneer de betrokken persoon hierom verzoekt.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Overlevering - Artikel 17, § 5, Wet Europees aanhoudingsbevel - 
Voorwaarden

- Art. 8 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

29 september 2004P.04.1278.F AC nr. 441

Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de beschikking van de raadkamer die zegt dat er geen reden is het 
verzoek tot invrijheidstelling in te willigen van iemand die het voorwerp uitmaakte van een op grond van een 
Europees aanhoudingsbevel gewezen beschikking tot inhechtenisneming, wanneer dit rechtscollege uitspraak 
doet over de tenuitvoerlegging van dat aanhoudingsbevel (1). (1) Impliciete oplossing. Te dezen, had ten 
gevolge van een Europees aanhoudingsbevel, door de bevoegde Franse overheid uitgevaardigd, de betrokken 
persoon het voorwerp uitgemaakt van een beschikking tot inhechtenisneming van de onderzoeksrechter in de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen, dd. 24 augustus 2004. Overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 19 
dec. 2003, had de raadkamer op 27 aug. 2004 een beslissing tot tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel gewezen en gezegd dat er geen grond was het verzoek van verdachte tot invrijheidstelling 
onder voorwaarden in te willigen. Betrokkene had tegen die beschikking hoger beroep ingesteld, in zoverre 
"de raadkamer de voorlopige hechtenis heeft gehandhaafd". In haar arrest van 14 september 2004 had de 
kamer van inbeschuldigingstelling vastgesteld dat "in onderhavig geval, geen enkel hoger beroep mogelijk is".
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 - Aanhoudingsbevel van een andere lidstaat van de Europese Unie - Raadkamer - Tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel - Weigering van invrijheidstelling onder voorwaarden - Hoger beroep

24 augustus 2004P.04.1211.N AC nr. 374

Art. 5.1, Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken, luidens hetwelk de 
verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet toepasselijk op een door het 
Groothertogdom Luxemburg uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de 
wet van 19 dec. 2003 (1). (1) B. DejemeppeLa loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", 
J.T. 2004, (112), 113.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Betrokken persoon van Belgische nationaliteit - Artikel 5.1, 
Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Toepasselijkheid

De betekening waarvan sprake in artikel 18, § 1, Wet 19 dec. 2003 heeft geen ander doel dan de termijn van 
het cassatieberoep te doen ingaan (1); de betrokken persoon kan cassatieberoep aantekenen vanaf de dag van 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot de dag na de betekening van het arrest (2). (Impliciete 
oplossing). (1) Zie Cass., 29 juli 1997, AR P.97.1045.F, nr 320. (2) Zie R. Verstraeten, Handboek strafvordering, 
Maklu 1999, nr 938.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging in België - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - 
Betekening - Doel - Cassatieberoep

8 juni 2004P.04.0842.N AC nr. 309

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel 
na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

 - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Benadeelde - Vreemdeling - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen vreemdelingen slachtoffer waren 
van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was 
van het misdrijf, en niet vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen 
vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf.

 - Europees aanhoudingsbevel - Spaanse onderzoeksrechter - Bevoegdheid van de Belgische gerechten - Benadeelde - 
Vreemdeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Voorwaarden - Toezicht door het Hof - Toepassing

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt vervolgd, moet eerst 
worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de 
Belgische rechter rechtsmacht op grond van artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, 
zoals gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van 
de wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Bevoegdheid van de Belgische gerechten

- Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

- Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

26 mei 2004P.04.0772.F AC nr. 286

In het kader van de betrekkingen met de Lidstaten die het kaderbesluit 2002/584/JAI van de Raad van de 
Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de Lidstaten niet hebben omgezet, blijven de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen 
of de bestaande instrumenten op het stuk van uitlevering van toepassing (1). (1) DEJEMEPPE B., "La loi du 19 
décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T., 2004, p. 112.

 - Uitlevering aan België - Europees aanhoudingsbevel - Lidstaten die het raambesluit van de Raad van de Europese Unie 
niet hebben omgezet - Internationaal aanhoudingsbevel - Geldigheid

- Art. 44, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is opgesteld in het 
Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl de inverdenkinggestelde zich in het 
Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, 
kan geen schending van artikel 5.4 E.V.R.M. worden afgeleid.
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 - Bevel tot aanhouding bij verstek - Bevel opgesteld in de taal van de rechtspleging - Uitlevering aan België - 
Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal uitdrukt - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 5.4 - Schending

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer een inverdenkinggestelde tegen wie in België een aanhoudingsbevel bij verstek is uitgevaardigd, 
vervolgens aan België is uitgeleverd en er tegen hem wegens dezelfde feiten een nieuw aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd, heeft de eventuele nietigheid van het eerste aanhoudingsbevel geen invloed op de geldigheid 
van het tweede (1). (1) Cass., 17 maart 1993, AR P.93.0381.F, nr 150.

 - Bevel tot aanhouding bij verstek - Uitlevering aan België - Nieuw bevel tot aanhouding - Geldigheid

- Art. 34, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 mei 2004P.04.0779.F AC nr. 287

Geen enkele wettelijke bepaling belet het O.M. het afschrift van stukken van een ander dossier bij een 
rechtspleging tot uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel te voegen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Buitenlands aanhoudingsbevel - Rechtspleging van uitvoering in België - Openbaar 
ministerie - Voeging van stukken van een ander dossier - Wettigheid

De omschrijving van de omstandigheden waarin het misdrijf is gepleegd, die krachtens de wet in het Europees 
aanhoudingsbevel moet worden vermeld, impliceert niet dat melding moet worden gemaakt van alle 
aanwijzingen van schuld, op grond waarvan bepaald wordt in welke mate de gezochte persoon aan het misdrijf 
heeft deelgenomen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Inhoud - Omschrijving van de omstandigheden waarin het misdrijf is gepleegd

- Art. 2, § 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Het Europees aanhoudingsbevel bevat de omschrijving van de omstandigheden waaronder het misdrijf is 
gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate waarin de gezochte persoon aan het 
misdrijf heeft deelgenomen: die omschrijving heeft tot doel inlichtingen te verstrekken aan de 
onderzoeksrechter die, met inachtneming van alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld, evenals 
die welke aangevoerd worden door de persoon waarop ze betrekking hebben, de uitvoering van dat bevel 
alleen kan weigeren in de bij de wet bepaalde gevallen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Inhoud - Omstandigheden waarin het misdrijf is gepleegd - Doel van de omschrijving

- Art. 2, § 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

19 mei 2004P.04.0735.F AC nr. 271

Art. 7.3, c, Overeenkomst 27 april 1987 inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten 
van Amerika, vereist niet dat de verzoekende Staat bij het verzoek tot uitlevering stukken voegt die de schuld 
van de gezochte persoon zouden aantonen en zijn veroordeling zouden waarborgen; elke inlichting die het 
instellen van de strafvordering tegen hem zou verantwoorden, al wordt ze vermeld in een verslag dat is 
opgesteld door het openbaar ministerie van de verzoekende Staat, voldoet aan de in voormeld artikel 7.3, c, 
bepaalde voorwaarde (1). (1) Zie Cass., 16 maart 1971 (AC, 1971, 685); 22 april 1974 (AC, 1974, 905); 29 aug. 
1995, AR P.95.0864.F, nr P.95.0864.F, nr 358-358bis; 11 april 2000, AR P.00.0407.N, nr 246.

 - Vordering tot uitlevering met het oog op vervolging - Verdrag tussen België en de Verenigde Staten van Amerika - Stukken 
waarvan de voeging vereist is

- Art. 7.3, c Overeenkomst 27 april 1987 inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van 
Amerika

12 mei 2004P.04.0297.F AC nr. 253

De derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, is geen partij in de zaak voor de 
raadkamer die uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van een internationale ambtelijke opdracht, 
die is gevorderd met toepassing van artikel 11, eerste en tweede lid, Uitleveringswet.

 - Toezending van stukken - Internationale ambtelijke opdracht - Exequatur - Partijen in de zaak - Mogelijk benadeelde derde

- Art. 11, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De beschikking tot uitvoerbaarverklaring die door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg is 
gewezen met toepassing van artikel 11, eerste en tweede lid, Uitleveringswet, is niet onderworpen aan het 
onderzoek dat de kamer van inbeschuldigingstelling verricht op grond van artikel 235bis Sv.

 - Internationale ambtelijke opdracht - Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Bevoegdheid
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- Artt. 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 235bis Wetboek van Strafvordering

Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen partij is in het geding, 
heeft hij geen hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 
de internationale ambtelijke opdracht.

 - Toezending van stukken - Internationale ambtelijke opdracht - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Partijen - Hoger 
beroep van een mogelijk benadeelde derde - Ontvankelijkheid

- Art. 11, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen partij is in het geding, 
heeft hij geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de 
internationale ambtelijke opdracht niet-ontvankelijk verklaart (1). (1) Zie Cass., 15 mei 2001, AR P.01.1003.N, 
nr 284, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER.

 - Toezending van stukken - Internationale ambtelijke opdracht - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Hoger beroep van 
een mogelijk benadeelde derde - Arrest dat het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

11 mei 2004P.04.0660.N AC nr. 252

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC, 2004, nr ... .

 - Uitleveringsverzoek - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Vereiste van een 
voorafgaand officieel bericht - Dader van vreemde nationaliteit op het ogenblik van het uitleveringsverzoek - 
Onbevoegdheid van de Belgische gerechten - Mogelijkheid om het uitleveringsverzoek als officieel bericht in aanmerking te 
nemen - Toepassing

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appèlrechters, die vaststellen dat verweerder niet de 
Belgische nationaliteit had op het ogenblik van het uitleveringsverzoek, zodat de Belgische gerechten op dat 
tijdstip niet bevoegd waren, oordelen dat dit uitleveringsverzoek een officieel bericht is in de zin van artikel 7, 
§ 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

 - Uitleveringsverzoek - Misdrijf in het buitenland gepleegd - Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling - Vereiste van een 
voorafgaand officieel bericht - Dader van vreemde nationaliteit op het ogenblik van het uitleveringsverzoek - 
Onbevoegdheid van de Belgische gerechten - Mogelijkheid om het uitleveringsverzoek als officieel bericht in aanmerking te 
nemen - Toepassing

13 april 2004P.04.0513.N AC nr. 195

Behoudens toepassing van artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004 ontvangen verzoeken uitsluitend te 
worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór 1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is 
afgewezen.

 - Europees aanhoudingsbevel - Werking in de tijd - Verwerping van een vroeger uitleveringsverzoek

- Art. 44 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

16 maart 2004P.04.0267.N AC nr. 148

Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering geeft met toepassing van artikel 3, vierde 
lid, Uitleveringswet, is een geheim, niet-rechterlijk en niet-bindend advies waartegen geen cassatieberoep 
openstaat (1). (1) Cass., 13 juli 1998, AR P.98.0895.N, nr 357.

 - Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering - Aard - Gevolg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

18 februari 2003P.02.1711.N AC nr. 116
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De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de wet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel 
enkel bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de rechtmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en haar 
beslissing, doch niet op grond van motieven die uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de 
vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N en P.95.1147.N., nr 526.

 - Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer - Hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

 - Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer - Hoger 
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht

- Artt. 5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

9 oktober 2002P.02.1308.F AC nr. 523

Het specialiteitsbeginsel, bepaald in artikel 14.1, Europees Verdrag 13 dec. 1957 betreffende uitlevering, staat 
er niet aan in de weg dat de kwalificatie die aan de feiten is gegeven op grond waarvan de uitlevering is 
gevraagd, in de loop van de daaropvolgende rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van een 
nieuwe verzwarende omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft (1). (1) Zie Cass., 11 sept. 1991, 
A.R. 9323, nr. 15.

 - Specialiteit

- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

30 januari 2002P.01.1289.F AC nr. 62

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 30 jan. 2002, A.R. P.01.1289.F-P.02.0106.F, AC, 2002, nr. ..

 - Specialiteit van de uitlevering

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 30 jan. 2002, A.R. P.01.1289.F-P.02.0106.F, AC, 2002, nr. ..

 - Uitlevering van de betrokkene - Feiten gepleegd vóór de uitlevering - Specialiteit van de uitlevering

 - Veroordelend verstekvonnis - Verzet van de uitgeleverde beklaagde - Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart - Op 
tegenspraak gewezen vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent - Vordering tot vernietiging - Vernietiging - 
Verwijzing

De specialiteit van de uitlevering kan alleen worden toegepast op de handelingen die na de uitlevering van de 
verdachte worden gesteld (1). (1) Zie de tweede vordering en de concl. O.M.

 - Specialiteit van de uitlevering

- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

Wanneer het Hof, op een vordering tot vernietiging van een op tegenspraak gewezen vonnis dat het verzet van 
de uitgeleverde beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis niet ontvankelijk verklaart, dat op 
tegenspraak gewezen vonnis, dat het specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, vernietigt, beslist het 
Hof dat er geen grond bestaat tot verwijzing (1). (1) Zie de tweede vordering en de concl. O.M.

 - Veroordelend verstekvonnis - Verzet van de uitgeleverde beklaagde - Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart - Op 
tegenspraak gewezen vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent - Vordering tot vernietiging - Vernietiging - 
Verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

Tenzij de uitgeleverde, vóór zijn uitlevering, uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de specialiteit van de 
uitlevering, wordt die regel miskend wanneer een rechtscollege, na de uitlevering van de betrokkene, op 
tegenspraak uitspraak doet over andere feiten dan die waarop de uitlevering is gegrond en die daarvóór zijn 
gepleegd (1). (1) Zie de tweede vordering en de concl. O.M.

 - Uitlevering van de betrokkene - Feiten gepleegd vóór de uitlevering - Specialiteit van de uitlevering
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- Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

2 januari 2002P.01.1740.F AC nr. 1

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op degene tegen wie een uitleveringsprocedure hangende is en die van 
zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelfde artikel (1). (1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 
168; 16 jan. 1991, A.R. 8739, nr. 253; zie Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr. 349.

 - Rechten van de Mens - Artikel 5.3 E.V.R.M. - Bepaling niet toepasselijk

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 november 2001P.01.1285.F AC nr. ...

Het staat niet aan het onderzoeksgerecht om, in het kader van de wettigheidscontrole dat het m.n. krachtens 
artikel 11, Uitleveringswet moet verrichten, na te gaan of de buitenlandse strafwet een internationale 
rechtsregel schendt die rechtstreeks van toepassing is in de interne rechtsorde van de verzoekende staat.

 - Ambtelijke opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid - Onderzoek van de wettelijkheid - Onderzoeksgerecht

- Art. 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de overdracht van stukken die in 
beslag genomen werden tijdens een t.g.v. een ambtelijke opdracht verrichte huiszoeking, het bestaan te 
onderzoeken van de aanwijzingen van schuld die door de buitenlandse overheid aangevoerd worden tot 
staving van haar vordering waarbij zij die huiszoeking wil doen bevelen en de stukken in België in beslag wil 
laten nemen (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1999, A.R. P.99.0284.N, nr. 191.

 - Huiszoeking - Inbeslagneming - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Aanwijzingen van schuld die aangevoerd 
worden door de buitenlandse overheid - Beoordeling door het onderzoeksgerecht

- Artt. 3.1, en 14.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

- Artt. 1, § 2, en 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de overdracht van stukken die in 
beslag genomen werden tijdens een t.g.v. een ambtelijke opdracht in aanwezigheid van autoriteiten van de 
verzoekende staat verrichte huiszoeking, de door de aangezochte staat verleende toestemming aan de 
autoriteiten van de verzoekende staat om aanwezig te zijn bij de uitvoering van de ambtelijke opdracht te 
beoordelen (1). (1) Cass., 30 maart 1999, A.R. P.99.0284.N, nr. 191.

 - Ambtelijke opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid - Huiszoeking - Inbeslagneming - Toestemming van de 
aangezochte Staat - Beoordeling door het onderzoeksgerecht

- Art. 4 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

- Artt. 1, § 2, en 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De tenuitvoerlegging, in België, van de door de verzoekende staat gevorderde huiszoekingen en 
inbeslagnemingen, moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, Uitleveringswet (1). (1) Zie Cass., 23 juni 
1975 (AC, 1975, 1130).

 - Ambtelijke opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid - Huiszoeking of inbeslagneming van stukken of 
voorwerpen - Tenuitvoerlegging

- Artt. 3.1 en 5 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

- Art. 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

14 augustus 2001P.01.1159.F AC nr. ...

Zodra het door de buitenlandse rechterlijke overheid uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar is 
verklaard met toepassing van artikel 3 Uitleveringswet, bevindt de betrokken vreemdeling zich ter beschikking 
van de uitvoerende macht onder een nieuwe titel van vrijheidsberoving, die een einde maakt aan het bevel tot 
voorlopige aanhouding dat met toepassing van artikel 5, Uitleveringswet, is uitgevaardigd met het oog op zijn 
uitlevering ; het staat bijgevolg niet meer aan de rechterlijke macht om die vreemdeling voorlopig in vrijheid te 
stellen (1). (1) Cass., 1 juni 1994, A.R. P.94.0600.F, nr. 279.

 - Bevel tot aanhouding door een buitenlandse overheid verleend - Exequatur - Gevolg - Voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

17 juli 2001P.01.0972.N AC nr. ...
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Inzake uitlevering bedraagt de termijn voor de vreemdeling om hoger beroep in te stellen tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering 
verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen vanaf de dag waarop 
de beschikking is betekend (1). (1) Cass. 28 april 1999, AR P.99.0475.F, nr 249.

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Termijn

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

3 juli 2001P.01.0945.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist (1). (1) Cass. 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N, nr 526.

 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

 - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel - 
Artikel 6, E.V.R.M. - Artikel 14, I.V.B.P.R.

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De omschrijving van de feiten zoals bepaald door artikel 3 Uitleveringswet moet niet noodzakelijk vermeld zijn 
in de akte waarbij de uitlevering wordt gevraagd, maar kan ook blijken uit de stukken die aan die akte zijn 
gehecht (1). (1) Cass., 29 juni 1994, AR nr P.94.0766.F, nr 339.

 - Akte waarbij de uitlevering wordt gevraagd - Omschrijving van de feiten

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te 
verklaren dient het onderzoeksgerecht na te gaan of het feit zelf waarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend 
en niet de omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische 
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven (1); aldus vermag het onderzoeksgerecht het 
exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de buitenlandse overheid een verzwarende 
omstandigheid vormt, maar in België een zelfstandig misdrijf is. (1) Cass., 22 juni 1994, AR nr P.94.0719.F, nr 
327.

 - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

2 mei 2001P.01.0614.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwerpt dat een voorlopig aangehouden vreemdeling, 
wiens uitlevering is gevorderd, heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zijn hoger beroep verwerpt tegen de beschikking van de raadkamer, die het tegen hem uitgevaardigde 
internationale aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, wordt die vreemdeling ter beschikking gesteld van de 
uitvoerende macht, die, na advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, als enige kan beslissen of hij al 
dan niet moet worden uitgeleverd aan het gerecht van het land dat zijn uitlevering vordert ; het 
cassatieberoep van die vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden (1). (1) Zie 
Cass., 13 aug. 1987, A.R. 6118, nr. 663 ; 16 dec. 1997, A.R. P.97.1405.N, nr. 560, met concl. adv.-gen. 
Bresseleers ; 10 maart 1998, A.R. P.98.0167.N, nr. 135.

 - Vreemdeling - Voorlopige aanhouding - Buitenlands aanhoudingsbevel - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - 
Verwerping - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid
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- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

18 april 2001P.01.0381.F AC nr. ...

De terbeschikkingstelling van het dossier van de vreemdeling en van zijn raadsman op de griffie van het hof 
van beroep is een vormvereiste dat ertoe strekt de eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen ; 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de tenuitvoerlegging beveelt van een door de 
buitenlandse overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding, miskent het recht van 
verdediging niet, nu de vreemdeling en zijn raadsman, die minder dan tien dagen voor hun verschijning op de 
hoogte zijn gebracht van de datum waarop de zaak is vastgesteld, geen conclusie hebben neergelegd waarin zij 
aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking zou zijn gesteld en niet blijkt dat zij de verdaging hebben 
gevraagd om een betere uitoefening van hun recht van verdediging te waarborgen (1). (1) Zie Cass., 22 juli 
1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1263), en de noot R.D. ; DEMANET G., Du rôle de la chambre du conseil et de la 
chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique, Rev. dr. pén., 1988, blz. 278 ; 
DECLERCQ R., Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, blz. 405, nr. 1035 ; DECLERCQ R., Beginselen van 
strafrechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 2399, en 1999, nr. 2604.

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Dossier ter beschikking gesteld - Recht van verdediging

- Art. 223 Wetboek van Strafvordering

De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde buitenlandse overheid 
uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in hun beslissing opgave te doen van de wets- en 
de verdragsbepalingen die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen.

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Beslissing - Te vermelden 
wetsbepalingen

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

13 juni 2000P.00.0788.N AC nr. ...

Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer 
deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of 
verplichtingen tot voorwerp heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel tot aanhouding 
uitgevaardigd door een buitenlandse overheid (1). (1) Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr 349.

 - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding - 
Artikel 6, E.V.R.M.

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot uitlevering in België 
aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b 
van het Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van 
verdediging tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat door een 
buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze 
verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn 
aan de regelmatigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding.

 - Internationale Verdragen - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - Artikel 36b - Consulaire bijstand - 
Verbinding en contact met onderdanen van de zendstaat - Aangehouden vreemdeling - In kennisstelling van zijn rechten - 
Verplichting van de verblijfstaat - Verzuim - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd 
aanhoudingsbevel - Recht van verdediging - Toepassing

- Art. 36b Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Wanneer de onderzoeksgerechten in geval van een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse 
overheid uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door deze uitgevaardigd bevel tot aanhouding of 
een gelijkaardige titel, gaan zij, mits eerbiediging van het recht van verdediging, enkel na of de overgelegde 
titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet (1). (1) Zie Cass., 31 mei 
1995, A.R. P.95.0523.F, nr 272.

 - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - Taak van het onderzoeksgerecht

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

P. 2464/30476-9-2016



11 april 2000P.00.0407.N AC nr. ...

De rechter dient de dubbele strafbaarstelling van de telastgelegde feiten, waarvoor uitlevering wordt 
gevraagd, te onderzoeken los van de beoordeling van de schuld van de verdachte. Hij moet dus geen rekening 
houden met de door de verdachte aangevoerde rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en 
strafuitsluitende verschoningsgronden.

 - Dubbele stafbaarstelling - Beoordeling door de rechter van de aangezochte Staat - Omvang - Ten laste gelegde feiten - 
Materieel element - Schuldelement

- Art. 2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

- Art. 1 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

4 april 2000P.00.0293.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de door eiser aangevoerde criteria ter 
beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding niet de wettigheid van het bevel, 
maar de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de 
rechterlijke macht toekomt.

 - Exequatur van een vreemd aanhoudingsbevel - Opportuniteit van de uitlevering - Taak van het onderzoeksgerecht

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

29 februari 2000P.00.0101.N AC nr. ...

Art. 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New-York inzake verdovende middelen dat bepaalt dat elk van de 
in dit verdrag opgesomde strafbare feiten als afzonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd indien zij in 
verschillende landen zijn begaan, is niet onverenigbaar met het in artikel 8 Europees Uitleveringsverdrag 
vervatte beginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een persoon wiens uitlevering is 
verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten 
waarvoor uitlevering is verzocht.

 - Verdovende middelen - Strafbare feiten - In verschillende landen begaan - Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961 - Europees Uitleveringsverdrag

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

- Art. 8 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

24 augustus 1999P.99.1061.F AC nr. ...

Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet, waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met 
het oog op zijn uitlevering wordt beperkt tot veertig dagen, is niet van toepassing op de door artikel  3 van 
dezelfde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse 
bevoegde overheid verleende bevel tot aanhouding.

 - Voorlopige aanhouding - Duur - Bevel tot aanhouding door een buitenlandse overheid verleend - Procedure van 
uitvoerbaarverklaring - Toepassingsgebied

1 juni 1999P.99.0630.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig de bepalingen van de artt. 11 Uitleveringswet en 20.2 Benelux-
Uitleveringsverdrag alleen gelast is om de overdracht van in beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het onderzoek of de rechten van derden worden benadeeld, deze 
overdracht alleen te weigeren wanneer derden-houders of andere rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's lands grenzen worden bewaard.

 - Rogatoire commissie - Inbeslagneming in België - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Goedkeuring door de 
raadkamer - Rechten van derden - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Beperking

- Art. 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Artt. 20.2 en 24.2 Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken

28 april 1999P.99.0475.F AC nr. ...

Inzake uitlevering bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, 
vierentwintig uur te rekenen van de betekening van die beschikking.~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Termijn
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- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Wanneer het buitenlandse bevel tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard, en aan de betrokkene is betekend 
overeenkomstig artikel 3 Uitleveringswet, staat de vreemdeling ter beschikking van de uitvoerende macht en is 
de rechterlijke macht niet langer bevoegd om hem in voorlopige vrijheid te stellen.~

 - Vreemdeling voorlopig aangehouden met het oog op uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse 
overheid verleend bevel tot aanhouding

30 maart 1999P.99.0284.N AC nr. ...

Een rogatoire commissie strekkende tot een huiszoeking of tot de inbeslagneming van het voorwerp van het 
misdrijf of van overtuigingsstukken moet de plaats en de datum van de feiten niet vermelden; het moet wel de 
feiten duidelijk omschrijven, zodat het onderzoeksgerecht kan nagaan of voldaan is aan de voor uitlevering 
gestelde vereisten inzake plaats en tijd, meer bepaald of de strafvordering niet verjaard is volgens de Belgische 
wet.~

 - Huiszoeking - Inbeslagneming - Rogatoire commissie - Vormvereisten - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid

- Artt. 1, § 2, en 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de overdracht aan de aanzoekende regering van een 
ingevolge een rogatoire commissie na een huiszoeking in beslag genomen voorwerp van een misdrijf of van 
overtuigingsstukken, moet enkel nagaan of de algemene uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld.~

 - Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen - Overdracht - Wettigheid van de procedure - Onderzoeksgerecht - 
Bevoegdheid

- Artt. 1, § 2, en 11 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de overdracht van stukken welke in 
beslag genomen werden tijdens een ingevolge een rogatoire commissie in aanwezigheid van autoriteiten van 
de verzoekende staat verrichte huiszoeking, de door de aangezochte staat verleende toestemming aan de 
autoriteiten van de verzoekende staat om aanwezig te zijn bij de uitvoering van de rogatoire commissie te 
beoordelen.~

 - Huiszoeking - Inbeslagneming - Aanwezigheid van autoriteiten van de verzoekende Staat - Toestemming van de 
aangezochte Staat - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid

- Art. 4 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

13 juli 1998P.98.0895.N AC nr. ...

Het advies, door de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering gegeven inzake uitlevering, is geen 
beslissing waartegen cassatieberoep openstaat.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Advies aan regering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 609 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

3 juli 1998P.98.0874.F AC nr. ...

De artt. 16.1 en 22 Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957 en 
goedgekeurd bij de wet van 22 april 1997, bepalen alleen welke nationale wet van toepassing is op de 
voorlopige aanhouding en op de uitlevering, die geschieden op grond van voornoemd verdrag;  die bepalingen 
kennen de hoven en rechtbanken van de verzoekende Staat niet de bevoegdheid toe om de wettigheid van de 
akten van de autoriteiten van de aangezochte Staat te toetsen, en kennen evenmin aan de personen die 
aangehouden worden op het grondgebied van een door het Verdrag gebonden Staat, het recht toe zich erop 
te beroepen dat een contracterende Partij haar verplichtingen eventueel niet is nagekomen.

 - Rechtspleging - Draagwijdte - Bepalingen - Voorlopige aanhouding - Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 
1957

- Artt. 16.1 en 22 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

 - Bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Uitlevering aan België - Rechtspleging in het buitenland

- Artt. 16.1 en 22 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957

10 maart 1998P.98.0167.N AC nr. ...
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Na de betekening van het buitenlands vonnis op grond waarvan de uitlevering van een voorlopig aangehouden 
vreemdeling is gevraagd, heeft het cassatieberoep van die vreemdeling tegen de beslissing op zijn verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling geen bestaansreden meer.~

 - Vreemdeling voorlopig aangehouden met het oog op uitlevering - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Betekening 
van het buitenlands vonnis - Bestaansreden van het cassatieberoep

- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

16 december 1997P.97.1405.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr.~

 - Vreemdeling - Hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - 
Termijn - Toepasselijkheid

 - Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende Macht - Voorziening bij de rechter - Onbevoegdheid 
onderzoeksgerecht - EVRM - Artikel 5.4

 - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid onderzoeksgerecht

De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling dat door de vreemdeling is ingediend nadat hij definitief ter beschikking is gesteld 
van de Uitvoerende Macht, schendt artikel  5.4 E.V.R.M. niet wanneer de vreemdeling in de loop van de 
exequaturprocedure over het recht heeft beschikt om voorziening te vragen bij de rechter.

 - Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende Macht - Voorziening bij de rechter - Onbevoegdheid 
onderzoeksgerecht - EVRM - Artikel 5.4

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het onderzoeksgerecht is niet bevoegd om de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling die in 
hechtenis is krachtens een aan de betrokkene betekend buitenlands bevel tot aanhouding, wanneer tegen de 
beslissing van uitvoerbaarverklaring geen rechtsmiddel meer kan worden aangewend.

 - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid onderzoeksgerecht

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Wanneer een vreemdeling die, na met toepassing van artikel 5 Uitleveringswet voorlopig te zijn aangehouden, 
ingevolge een definitieve beslissing van uitvoerbaarverklaring van het regelmatig betekende buitenlands bevel 
tot aanhouding gedetineerd is ter beschikking van de Uitvoerende Macht, cassatieberoep instelt tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk 
verklaart, gelden ten aanzien van dat cassatieberoep ook na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis, de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en 
moet hij niet in vrijheid worden gesteld als het arrest niet is gewezen binnen de door artikel 31, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn.

 - Vreemdeling - Hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - 
Termijn - Toepasselijkheid

- Artt. 3 en 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

14 oktober 1997P.97.1218.N AC nr. ...

Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die 
beslist over de uitvoerbaarverklaring van een vreemd bevel tot aanhouding, een vertaling in de taal der 
rechtspleging van dit vreemd bevel en van de bijhorende stukken zou zijn gevoegd.~

 - Bevel tot aanhouding van een vreemde overheid - Exequatur - Vertaling van het vreemde bevel tot aanhouding en de 
bijhorende stukken

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

8 juli 1997P.97.0930.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling bij de beoordeling van eisers verzoek tot invrijheidstelling is niet de 
rechter in hoger beroep van de beslissing tot uitvoerbaarverklaring; zij dient slechts na te gaan of er nieuwe 
omstandigheden bestaan waardoor de vrijheidsberoving onwettig zou zijn geworden.

 - Procedure tot uitlevering na uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse aanhoudingsmandaat - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht
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18 maart 1997P.97.0148.N AC nr. ...

Het voorbehoud dat België bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken heeft 
gemaakt om geen gevolg te geven aan een verzoek dat betrekking heeft op een onderzoek betreffende feiten 
waarvoor de verdachte in België wordt vervolgd, houdt geen verplichting in om in dat geval rechtshulp te 
weigeren.~

 - Overmaken van overtuigingsstukken - Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Verzoek aan 
België - Recht om de gevraagde rechtshulp te weigeren - Onderzoek betreffende feiten waarvoor de verdachte in België 
wordt vervolgd - Betekenis van het voorbehoud

- Art. 23.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

17 januari 1996P.95.1389.F AC nr. ...

Inzake uitlevering bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, 
vierentwintig uur te rekenen van de betekening van die beschikking.~

 - Hoger beroep - Termijn - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Beschikking van de raadkamer - Exequatur

- Art. 135 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

5 december 1995P.95.1146.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

5 december 1995P.95.1147.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Exequatur

29 augustus 1995P.95.0864.F AC nr. ...

Krachtens artikel  9 (b) (1) van de federale reglementering van de Verenigde Staten van Amerika inzake 
strafrechtspleging wordt de aangewezen persoon aangehouden ten einde te verschijnen voor de 
dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde bevel heeft derhalve dezelfde kracht als een 
aanhoudingsbevel en is geen bevel tot medebrenging.~

 - Akte met dezelfde kracht als een bevel tot aanhouding - Verenigde Staten van Amerika - Federale reglementering van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake strafrechtspleging - Begrip - Bevel tot aanhouding

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.; zodanige 
beslissing kan derhalve die bepaling niet schenden. (Tweede zaak).~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Bevel tot aanhouding - Aard van de 
beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De Belgische rechtscolleges zijn bij de uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse autoriteiten 
verleend bevel tot aanhouding niet bevoegd om onregelmatigheden na te gaan die door een buitenlandse 
regering of gerecht begaan zijn in de akten betreffende een uitleveringsprocedure. (Tweede zaak).~

 - Buitenlandse regering of rechtscollege - Akten - Aanvoering - Belgische rechtscolleges - Bevoegdheid - Onregelmatigheden

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De bij de Uitleveringswet voorgeschreven regels zijn enkel bedoeld om de tenuitvoerlegging mogelijk te maken 
van de beslissing van een buitenlandse rechter; de behandeling van de zaak zelf is op grond van die regels niet 
mogelijk.~

 - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Bevel tot aanhouding

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel voor een uitleveringsverzoek; 
onder bevel tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet, moet worden verstaan een injunctie, aan de 
agenten van de openbare macht gegeven om de erin aangewezen persoon voor een rechter te brengen; dat 
bevel tot medebrenging gaat evenwel in de regel enkel met dwang gepaard als de persoon weigert gehoor te 
geven aan de tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan te geven, 
poogt te ontvluchten (Impliciet).~

 - Buitenlands bevel tot medebrenging - Bevel tot medebrenging - Bevel tot aanhouding

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

29 augustus 1995P.95.1062.F AC nr. ...

Krachtens artikel  9 (b) (1) van de federale reglementering van de Verenigde Staten van Amerika inzake 
strafrechtspleging wordt de aangewezen persoon aangehouden ten einde te verschijnen voor de 
dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde bevel heeft derhalve dezelfde kracht als een 
aanhoudingsbevel en is geen bevel tot medebrenging.~

 - Akte met dezelfde kracht als een bevel tot aanhouding - Verenigde Staten van Amerika - Federale reglementering van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake strafrechtspleging - Begrip - Bevel tot aanhouding

P. 2469/30476-9-2016



De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.; zodanige 
beslissing kan derhalve die bepaling niet schenden. (Tweede zaak).~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Bevel tot aanhouding - Aard van de 
beslissing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De Belgische rechtscolleges zijn bij de uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse autoriteiten 
verleend bevel tot aanhouding niet bevoegd om onregelmatigheden na te gaan die door een buitenlandse 
regering of gerecht begaan zijn in de akten betreffende een uitleveringsprocedure. (Tweede zaak).~

 - Buitenlandse regering of rechtscollege - Akten - Aanvoering - Belgische rechtscolleges - Bevoegdheid - Onregelmatigheden

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De bij de Uitleveringswet voorgeschreven regels zijn enkel bedoeld om de tenuitvoerlegging mogelijk te maken 
van de beslissing van een buitenlandse rechter; de behandeling van de zaak zelf is op grond van die regels niet 
mogelijk.~

 - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Bevel tot aanhouding

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel voor een uitleveringsverzoek; 
onder bevel tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet moet worden verstaan een injunctie, aan de 
agenten van de openbare macht gegeven om de erin aangewezen persoon voor een rechter te brengen; dat 
bevel tot medebrenging gaat evenwel in de regel enkel met dwang gepaard als de persoon weigert gehoor te 
geven aan de tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan te geven, 
poogt te ontvluchten. (Impliciet).~

 - Buitenlands bevel tot medebrenging - Bevel tot medebrenging - Bevel tot aanhouding

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

31 mei 1995P.95.0523.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.~

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Aard van de beslissing

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarheid in België van een met het oog op 
uitlevering door de buitenlandse overheid uitgevaardigd aanhoudingsbevel, dient te onderzoeken of de door 
de verzoekende Staat overgelegde stukken aan de eisen voldoen die bij de wet en bij het met de verzoekende 
Staat gesloten uitleveringsverdrag zijn gesteld en of, in het aan het gerecht voorgelegde geval, de algemene 
wettelijke uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld, zonder zich daarbij in te laten met de opportuniteit van de 
uitlevering, noch met de mogelijke, aan de uitlevering verbonden gevolgen die tot de beoordelings- en 
beslissingsbevoegdheid van de Belgische regering behoren.

 - Opdracht - Onderzoeksgerecht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Exequatur

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

14 maart 1995P.95.0129.N AC nr. ...

De al dan niet regelmatigheid van de voorlopige vrijheidsbeneming van een vreemdeling met het oog op 
uitlevering is zonder invloed op de wettelijkheid van de beslissing die het buitenlands bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar verklaartikel ~

 - Voorlopige vrijheidsbeneming - Regelmatigheid - Invloed op de uitvoerbaarverklaring - Door de vreemde overheid 
verleend bevel tot aanhouding - Exequatur

- Artt. 3, tweede lid, en 5, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

27 september 1994P.94.1079.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van artikel  149 Gw.~

 - Onderzoeksgerecht - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Aard van de beslissing
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Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding, de toepasselijke wetsbepalingen inzake 
uitlevering te vermelden.~

 - Onderzoeksgerecht - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Vermelding van de 
toepasselijke wetsbepaling

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over het uitvoerbaar verklaren van het bevel tot aanhouding of 
de daarmee gelijk te stellen akte van de buitenlandse overheid, doet de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
grond van de devolutieve kracht van het tegen die beslissing ingestelde hoger beroep, uitspraak over de 
uitvoerbaarverklaring en neemt die beslissing de plaats in van de beroepen beschikking.~

 - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - 
Uitspraak van de raadkamer

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

23 augustus 1994P.94.1005.N AC nr. ...

De regel volgens welke de over te leggen stukken gesteld worden in de taal van de verzoekende partij heeft 
enkel betrekking op de stukken waarvan de overlegging vereist is om de uitlevering toe te staan.~

 - Passieve uitlevering - Bondsrepubliek Duitsland verzoekende Staat - Toegevoegde stukken - Taal

- Art. 20 Overeenkomst betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en de 
Bondsrepubliek Duitsland, ondert. te Brussel op 17 januari 1958

Het recht van verdediging ten aanzien van de uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding wordt 
gevrijwaard door het rechtsmiddel van hoger beroep.~

 - Recht van verdediging - Exequatur - Passieve uitlevering - Bevel tot aanhouding

- Art. 3, vijfde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Wanneer op het strafbaar feit waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, in de verzoekende Staat de doodstraf 
staat, komt het enkel aan de Regering toe te beslissen of de uitlevering wordt toegestaan.~

 - Grond tot uitlevering - Strafbaar feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd - Doodstraf - Beslissing van de Regering

- Art. 1, § 2, derde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Zonder belang is de omstandigheid dat het bevel tot aanhouding meer feiten vermeldt dan het voorlopig bevel 
tot aanhouding, nu enkel het bevel tot aanhouding, met het oog op uitvoerbaarverklaring, aan de controle van 
het onderzoeksgerecht wordt onderworpen.~

 - Exequatur - Passieve uitlevering - Bevel tot aanhouding - Omschrijving van de feiten

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

29 juni 1994P.94.0766.F AC nr. ...

Het is niet vereist dat het bevel tot aanhouding, verleend door de buitenlandse overheid, zelf plaats en datum 
der feiten zou vermelden; het moet de feiten duidelijk omschrijven, zodat de onderzoeksgerechten kunnen 
nagaan of, gelet op de overige stukken van de rechtspleging, voldaan is aan de voor uitlevering gestelde 
vereisten inzake plaats en tijd, meer bepaald of de strafvordering niet verjaard is volgens de Belgische wet.~

 - Onderzoeksgerecht - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur - Vereiste vermeldingen

- Artt. 1, 2 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

22 juni 1994P.94.0719.F AC nr. ...

Het ligt op de weg van de regering te onderzoeken of voldaan is aan de door de wet of het verdrag vereiste 
overlegging van de stukken op grond waarvan een vreemdeling met het oog op uitlevering kan worden 
opgesloten.~

 - Toetsing - Overlegging van de buitenlandse akte ter uitvoering waarvan de vreemdeling kan worden opgesloten

Om een door een buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
te verklaren, dient het onderzoeksgerecht na te gaan of het feit zelf waarvoor dat bevel is verleend, en niet de 
omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft, een misdrijf is volgens de Belgische wetten en 
in het uitleveringsverdrag is omschreven; het gaat tevens na of het misdrijf niet verjaard schijnt te zijn volgens 
de nationale wet.~

 - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Exequatur
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14 juni 1994P.94.0617.N AC nr. ...

De onderzoeksgerechten aan wie op grond van de uitleveringswet de bevoegdheid is verleend de overdracht 
of de teruggave te bevelen van de in beslag genomen voorwerpen en, in voorkomend geval, te beslissen over 
de terugvordering van derde bezitters of rechthebbenden zijn niet bekleed met de macht civielrechtelijke 
betwistingen te beslechten, maar dienen alleen na te gaan of de rechten van derden kunnen worden 
benadeeld doordat de in beslag genomen voorwerpen aan de verzoekende regering worden overgedragen.~

 - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Teruggave - Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen - Overdracht - 
Terugvordering

- Art. 11, derde en vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 5, twee laatste leden Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De onderzoeksrechter die, in dringende gevallen, op grond van een officieel bericht van de verzoekende Staat, 
ten laste van de vreemdeling een voorlopig bevel tot aanhouding heeft verleend, is gemachtigd te handelen 
naar de regelen van de artt. 87 tot 90 Sv. en kan huiszoeking en inbeslagneming gelasten zonder dat vooraf het 
buitenlands bevel tot aanhouding of de gelijkwaardige akte door de daartoe bevoegde raadkamer uitvoerbaar 
moet zijn verklaard.~

 - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid - Voorlopig bevel tot aanhouding - Huiszoeking en inbeslagneming

- Art. 5, vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de in beslag genomen 
voorwerpen aan de verzoekende justitiële overheid dienen te worden overdragen op grond dat zij rechtstreeks 
verband houden met de feiten die ten laste worden gelegd aan de vreemdeling waarvan de uitlevering werd 
gevraagd.~

 - Huiszoeking - Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen - Overdracht - Vereiste

- Art. 11, derde en vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 5, twee laatste leden Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

1 juni 1994P.94.0600.F AC nr. ...

Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet, waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met 
het oog op zijn uitlevering tot drie weken wordt beperkt, is niet van toepassing op de door artikel  3 van 
dezelfde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse 
bevoegde overheid verleende bevel tot aanhouding.~

 - Bevel tot aanhouding door een buitenlandse overheid verleend - Voorlopige aanhouding - Duur - Procedure van 
uitvoerbaarverklaring - Artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet - Toepassingsgebied

Wanneer, met toepassing van artikel  3, Uitleveringswet, het door de buitenlandse gerechtelijke overheid 
verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard, is de betrokken vreemdeling van dan af ter 
beschikking van de uitvoerende macht, onder een nieuwe titel van vrijheidsberoving, die een einde maakt aan 
het voorlopig bevel tot aanhouding dat, met toepassing van artikel  5 Uitleveringswet, met het oog op zijn 
uitlevering was verleend. De rechterlijke macht is van dan af ook niet meer bevoegd om te beslissen omtrent 
de voorlopige invrijheidstelling van die vreemdeling.~

 - Bevel tot aanhouding door een buitenlandse overheid verleend - Exequatur

10 mei 1994P.94.0508.N AC nr. ...

De al dan niet regelmatigheid van de voorlopige vrijheidsbeneming van een vreemdeling met het oog op 
uitlevering is zonder invloed op de wettelijkheid van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaartikel ~

 - Uitvoerbaarverklaring van een door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding - Voorlopige vrijheidsbeneming - 
Regelmatigheid - Invloed op de uitvoerbaarverklaring

- Art. 5, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

UITVINGDSOCTROOI

ALLERLEI
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3 januari 2002C.00.0012.N AC nr. 5

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de rechten van de 
octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de beslagrechter niet verboden bij die 
beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering te betrekken.

Allerlei - Geneesmiddel - Beslag inzake namaak - Beslagrechter - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984

- Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek

UITVOERBAARVERKLARING

14 oktober 2004C.03.0424.F AC nr. 482

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, Bull., 2004, nr ...

 - Burgerlijke zaken - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de bekwaamheid van de 
personen - Geen verdrag - Toepasselijke wetsbepaling - Aard van die bepaling

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, Bull., 2004, nr ...

 - Burgerlijke zaken - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de bekwaamheid van de 
personen - Geen verdrag

Krachtens artikel 570, tweede lid, Ger. W., kan een beslissing van een vreemde rechter, in zoverre zij noch met 
de staat noch met de bekwaamheid van personen verband houdt, bij ontstentenis van een verdrag met het 
land waar zij gewezen is, pas in België uitvoerbaar worden verklaard nadat de Belgische rechter, enerzijds, het 
geschil zelf, anderzijds de onder 1° tot 5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden heeft onderzocht (1). 
(1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr....

 - Burgerlijke zaken - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de bekwaamheid van de 
personen - Geen verdrag

- Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Art. 570 Ger.W. dat de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft, is van openbare orde (1). 
(1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr....

 - Burgerlijke zaken - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de bekwaamheid van de 
personen - Geen verdrag - Toepasselijke wetsbepaling - Aard van die bepaling

- Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

16 juli 2002P.02.0929.F AC nr. 399

De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene moet horen m.b.t. 
zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
tegen hem uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van de rechtspleging als 
zij het recht van verdediging miskent (1). (1) Zie Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, supra, nr. ..., en de noot 
onderaan de blz., die verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996.

 - Internationale verbintenissen - Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal 
Tribunaal - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verhoor - Termijn - Sanctie - 
Niet-naleving - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de beslissing van de onderzoeksgerechten waarbij een door het 
Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, het 
voorwerp moet uitmaken van een debat op tegenspraak.

 - Internationaal aanhoudingsbevel - Rechtspleging
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Uit het onderling verband tussen de verschillende leden van artikel 12, § 1, W. 22 maart 1996 betreffende de 
erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda, volgt dat elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, uitvoerbaar is.

 - Bevel tot aanhouding - Internationaal Straftribunaal voor Ruanda - Raadkamer - Uitvoerbare beslissing

- Art. 12, § 1 Wet 22 maart 1996

De beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda 
uitgevaardigd aanhoudingsbevel en het op het hoger beroep tegen die beschikking gewezen arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn geen vonnissen of arresten op de strafvordering in de zin van artikel 
407, tweede lid, Sv. (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 168.

 - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Aard

- Art. 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering

3 juli 2001P.01.0945.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist (1). (1) Cass. 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N, nr 526.

 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

8 mei 2001P.01.0392.N AC nr. ...

De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR hebben geen betrekking op het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (1) Cass., 3 maart 1992, AR nr 6291, nr 349.

 - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel - Artikel 6, E.V.R.M. - Artikel 14, I.V.B.P.R.

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te 
verklaren dient het onderzoeksgerecht na te gaan of het feit zelf waarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend 
en niet de omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische 
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven (1); aldus vermag het onderzoeksgerecht het 
exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de buitenlandse overheid een verzwarende 
omstandigheid vormt, maar in België een zelfstandig misdrijf is. (1) Cass., 22 juni 1994, AR nr P.94.0719.F, nr 
327.

 - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel

- Artt. 1 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

18 april 2001P.01.0381.F AC nr. ...

De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde buitenlandse overheid 
uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in hun beslissing opgave te doen van de wets- en 
de verdragsbepalingen die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen.

 - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Beslissing - Te vermelden wetsbepalingen

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

2 maart 2000C.96.0462.N AC nr. ...
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De rechter die overeenkomstig artikel 31 Executieverdrag uitspraak doet over het verzoek tot 
uitvoerbaarverklaring van een in een andere verdragsluitende Staat gegeven en aldaar uitvoerbaar zijnde 
beslissing, mag de toedracht van de uitvoerbaar te verklaren uitspraak niet wijzigen of aanvullen; inzonderheid 
wanneer het verzoek tot uitvoerbaarverklaring niet gericht is tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde 
mag hij niet beslissen in welke mate elk van de rechtsopvolgers gehouden is tot uitvoering van de 
veroordeling.

 - Executieverdrag artikel 31 - Verzoek niet gericht tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde - Taak van de rechter

- Art. 31 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

20 juni 1996C.94.0058.N AC nr. ...

Art.47, lid 1 Executieverdrag, krachtens welke de partij die om de tenuitvoerlegging van een beslissing 
verzoekt, enig document moet overleggen waaruit kan worden vastgesteld dat die beslissing volgens de wet 
van de Staat van herkomst uitvoerbaar is en betekend is geworden, moet aldus worden uitgelegd dat, 
wanneer de nationale procedurevoorschriften zulks mogelijk maken, het bewijs van de betekening van de 
beslissing na de indiening van het verzoek kan worden geleverd, met name in de loop van de naderhand, door 
de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, ingeleide procedure, mits deze over een redelijke 
termijn beschikt om vrijwillig aan het vonnis te voldoen en de partij, die om tenuitvoerlegging verzoekt, de 
kosten van alle onnodige procedurehandelingen draagt.

 - Executieverdrag - Betekening van de buitenlandse beslissing - Bewijs

- Artt. 33, 46 en 47 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

5 december 1995P.95.1146.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

5 december 1995P.95.1147.N AC nr. ...
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De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de 
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door de weet gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere 
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring kan 
namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - 
Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot 
aanhouding is aangehouden, zolang zij over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 
niet heeft beslist.~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

- Artt. 3, tweede lid en 5, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

Noot Ph.G., Cass. 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N (AC 1995, nr. ...)~

 - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Bevoegdheid - 
Beslissing van de raadkamer - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling

 - Hoger beroep - Opdracht - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Beslissing van de raadkamer - Tijdsverloop 
sinds het instellen van hoger beroep

5 januari 1995C.93.0287.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van verdrag tussen België en het land waar de beslissing is gewezen, moet de bevoegde 
Belgische rechter, behalve het geschil zelf, onderzoeken of alle in artikel 570, tweede lid, Ger.W. gestelde 
vereisten voor de uitvoerbaarverklaring van die beslissing in België zijn vervuld, inzonderheid of het recht van 
verdediging, zoals dat in het Belgisch recht wordt opgevat, voor het vreemde gerecht is geëerbiedigd.~

 - Buitenlandse beslissing - Geen verdrag

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

23 september 1994C.93.0494.N AC nr. ...

Krachtens artikel  47 Executieverdrag moet de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, enig document 
overleggen waaruit kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens de wet van de Staat van herkomst 
uitvoerbaar is en betekend is geworden; niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet aanwijst welke 
wetsbepaling van het vreemde recht zou zijn geschonden door de wijze waarop de betekening is geschied.~

 - Bewijs - Executieverdrag - Betekening van de buitenlandse beslissing

- Art. 47 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

VAKBONDSAFVAARDIGING

17 maart 2003S.01.0182.N AC nr. 170

De ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de uitoefening van de 
opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, bestaat vanaf het ogenblik dat de opdracht als 
vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen omdat hij vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het 
Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve 
uitvoering van zijn opdracht inzake veiligheid en gezondheid nog niet aangevat.

 - Bescherming - Onderneming - Ontstentenis veiligheidscomité - Opdrachten van comité - Uitoefening - Aanvang

- Art. 1, § 4, b), 4, elfde lid Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, 
alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen
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De werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder 
dan 50 werknemers tewerkstelt, worden van rechtswege belast met de opdrachten van het veiligheidscomité 
vanaf hun aanstelling als vakbondsafgevaardigde.

 - Onderneming - Ontstentenis veiligheidscomité - Opdrachten van comité - Uitoefening - Van rechtswege

- Art. 839decies Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

- Art. 1, § 4, b), 4, tiende lid Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, 
alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

10 februari 2003S.02.0068.F AC nr. 91

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 feb. 2003, AR S.02.0068.F, AC, 2003, nr ...

 - Comité voor preventie en bescherming op het werk - Geen comité in de onderneming - Vakbondsafvaardiging belast met 
de opdrachten van het comité - Plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde - Bescherming

In de regel kan de plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde, onverminderd de op hem toepasselijke 
bepalingen van collectieve overeenkomsten, zich niet beroepen op de bescherming die bestaat ten gunste van 
de leden van de vakbondsafvaardiging die belast is met de opdrachten van het comité voor preventie en 
bescherming op het werk (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Comité voor preventie en bescherming op het werk - Geen comité in de onderneming - Vakbondsafvaardiging belast met 
de opdrachten van het comité - Plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde - Bescherming

- Art. 52 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

- Art. 1, § 4, b Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen

4 november 2002S.99.0158.F AC nr. 578

Alle betwistingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regelmatigheid van de 
kandidaatstelling van een vakbondsafgevaardigde, die kunnen voortvloeien uit de toepassing van artikel 7 van 
de op 30 juni 1980 in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, na de wijziging ervan bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983, kunnen weliswaar aanleiding geven tot de in dat artikel, § 7, bedoelde 
verzoeningsprocedure, maar de bescherming van de artikelen 15 tot 19 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst wordt, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de afloop van de 
verzoeningsprocedure, slechts voorlopig toegekend aan de vakbondsafgevaardigden wier kandidaatstelling is 
geschied in overeenstemming met de installatieprocedure van de syndicale afvaardiging, maar aanleiding 
heeft gegeven tot andersoortige moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1, negende lid, 
op grond waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de afgevaardigde voldoet aan de 
voorwaarden, of het recht heeft gelijk welke andere geldige reden aan te voeren (1). (1) Zie B.S. van 28 nov. 
1980, p. 13545 en B.S. van 5 okt. 1983, p. 12307. Zie ook later c.a.o. van 4 feb. 1988, algemeen verbindend 
verklaard bij het K.B. van 5 okt. 1988, B.S. van 20 okt. 1988, p. 14546 en c.a.o. van 30 april 1998, algemeen 
verbindend verklaard bij het K.B. van 2 april 2001, artikel 8, §§ 1, 5, 6 en 7, en artt. 16 tot 20, B.S. van 15 mei 
2001, p. 15778.

 - Statuut - Paritair Comité voor het bouwbedrijf - Collectieve arbeidsovereenkomst - Installatie - Vakbondsafgevaardigde - 
Kandidaatstelling - Bescherming

VALSE NAAM

12 februari 2003P.02.1511.F AC nr. 101

Een valse getuigenis in correctionele zaken vereist niet dat de leugenachtige verklaring schade heeft 
toegebracht aan degene tegen wie ze is afgelegd; het is voldoende maar noodzakelijk dat ze een invloed heeft 
kunnen hebben op de beoordeling van de rechter (1). (1) Zie Cass., 9 juni 1993, AR P.93.0276.F, nr 276.

 - Correctionele zaken

- Art. 218 Strafwetboek

19 oktober 1999P.97.1071.N AC nr. ...
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De intrekking van een onder eed afgelegde valse verklaring sluit het bestaan van het misdrijf vals getuigenis 
uit, indien zij geschiedt ten overstaan van de rechter die de verklaring heeft gehoord; de intrekking van de 
verklaring kan gebeuren voor de sluiting van het debat in de zaak waarin ze wordt afgelegd, ofwel voor de 
schorsing van het debat met het oog op een onderzoek van en eventuele vervolging wegens vals getuigenis, 
dan wel voor een onmiddellijke bestraffing met toepassing van artikel 181 Sv.

 - In correctionele zaken - Verklaring voor de strafrechter - Bestaan van het misdrijf - Intrekking van de verklaring

- Art. 218 Strafwetboek

5 januari 1999P.97.1370.N AC nr. ...

Bij verdenking wegens vals getuigenis, moet de behandeling van de hangende zaak niet noodzakelijk worden 
opgeschort totdat over de procedure wegens valse getuigenis is beslist. De feitenrechter oordeelt op 
onaantastbare wijze of de voor hem hangende zaak al dan niet moet worden uitgesteld.

 - Schorsing van de hangende zaak - Oordeel van de feitenrechter

12 september 1995P.95.0347.N AC nr. ...

De rechter die nalaat uitspraak te doen over een verzoek van de beklaagde tot schorsing van de rechtspleging 
ingevolge een klacht wegens vals getuigenis, schendt artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht van 
verdediging.~

 - Verzoek tot schorsing van de rechtspleging

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN

5 mei 2004P.04.0063.F AC nr. 235

Een factuur voor fictieve prestaties, met een datum die aan de uitgifte ervan voorafgaat en die gericht is aan 
de schuldenaar van het gefactureerde bedrag, kan niet worden aangemerkt als een strafbare valsheid, 
wanneer de bestemmeling van die factuur, die niet de gerechtelijke overheid is waarvoor de inning wordt 
gevorderd, kan nagaan of de vermeldingen van de factuur juist zijn.

 - Factuur - Valsheid in geschriften

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

9 september 2003P.03.0279.N AC nr. 424

De omstandigheid dat facturen formeel geldig zijn houdt niet in dat ze waarheidsgetrouw zijn (1). (1) Zie Cass., 
5 okt. 1982, AR nr 1770, nr 86.

 - Facturen - Formele geldigheid - Waarheidsgetrouwheid

Het voorschrift van artikel 463, eerste lid, Sv. is ook toepasselijk op private geschriften en het is niet vereist dat 
de veroordeelde eigenaar is van de stukken die de rechter vals acht; de maatregel van herstel, doorhaling of 
verbetering moet niet worden gevorderd door het openbaar ministerie, nu die maatregel van civielrechtelijke 
aard is (1). (1) Cass., 14 jan. 1957, A.V., 1957, 340.

 - Herstel, doorhaling of verbetering van valse stukken - Private geschriften - Aard van de maatregel

- Art. 463, eerste lid Wetboek van Strafvordering

18 juni 2003P.03.0534.F AC nr. 359

Hetzelfde feit kan tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechtelijke valsheid vormen (1). (1) KIRKPATRICK J. 
en NEYRINCK O., La répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 1986 et de 1992, Revue de 
droit de l'ULB, vol. 15, 1997-I, Bruylant, blz. 147.

 - Gemeenrechtelijke en fiscale valsheid - Zelfde feit

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

24 september 2002P.02.0853.N AC nr. 476
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Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de vervalser en zonder zijn herhaalde 
tussenkomst, zolang de valsheid het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte en hij zich daartegen niet 
verzette (1). (1) Cass., 6 maart 2001, AR P.00.1736.N, nr 123.

 - Gebruik van valse stukken

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

23 juli 2002P.02.0907.N AC nr. 405

Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk uitwissen of veranderen van 
de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken 
of boekingsstukken of de inhoud ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke 
bankbreuk ten tijde van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens 
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het misdrijf van valsheid in 
geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren, waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er 
samenhang lijkt te zijn met andere telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer 
voor die telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd verklaart, 
regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (1) Artikel 489ter Sw., zoals ingevoegd bij artikel 120 W. 8 augustus 
1997 (B.S., 28 oktober 1997), met ingang van 1 januari 1998 (artikel 1 K.B. 25 november 1997 (B.S., 4 
december 1997)) stelt thans strafbaar met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete 
van honderd frank tot vijfhonderdduizend frank de in artikel 489 bedoelde personen die met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden: ...2° de boeken of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 17 
juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeringen van de ondernemingen, geheel of gedeeltelijk hebben doen 
verdwijnen; (...). De omstandigheid dat het (voorheen met criminele straffen beteugeld) bedrieglijk 
wegnemen, uitwissen of veranderen van de inhoud van de boeken thans niet meer onder de 
misdrijfomschrijving bedrieglijke bankbreuk valt en het doen verdwijnen van die boeken alleen nog strafbaar is 
met correctionele straffen (welke beperktere misdrijfomschrijving, respectievelijke lichtere bestraffing, 
krachtens artikel 2 Sw., ten gunste van de beklaagde moeten worden toegepast (vgl. cass., 4 jan. 2000, A.R. 
P.98.1416.N, nr 3), neemt niet weg dat eerstbedoelde misdrijfomschrijving, ook onder de nieuwe 
wetgeving,nog steeds strafbaar blijft als valsheid in geschriften en/of gebruik van valse stukken (vgl. cass., 3 
okt. 2000, A.R. P.00.0081.N, nr 509). In dezen was een herkwalificatie naar laatstbedoelde misdrijfomschrijving 
dan ook toelaatbaar. Daartoe was evenwel een voorafgaande correctionalisatie noodzakelijk.

 - Bedrieglijke bankbreuk - Nieuwe wet - Correctionele straffen - Beschikking tot verwijzing - Correctionele rechtbank - 
Heromschrijving - Valsheid in geschriften - Criminele straffen - Onbevoegdheid - Regeling van rechtsgebied

- Artt. 193 e.v. en 489ter Strafwetboek

- Art. 526 Wetboek van Strafvordering

23 april 2002P.01.0300.N AC nr. 246

Een aangifte met het oog op een heffing kan als een privaat geschrift beschouwd worden dat zich aan de 
openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan dienen, zodat het vermelden van 
onjuiste gegevens in die aangifte het misdrijf van valsheid in geschrifte en van gebruik van valse stukken kan 
opleveren, ook al blijkt dat na het invullen van die aangifte de heffing niet verschuldigd was (1). (1) Zie Cass., 
16 dec. 1997, AR P.96.1490.N, nr 557; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534.

 - Valsheid in private geschriften - Constitutieve elementen - Privaat geschrift dat zich aan de openbare trouw opdringt en 
enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan dienen - Aangifte met het oog op een heffing - Vermelding van onjuiste 
gegevens - Heffing waarvan later blijkt dat zij niet verschuldigd is

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

12 februari 2002P.01.1448.N AC nr. 98

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit of tussenkomst van de dader van de 
valsheid, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten handeling, in zijn 
voordeel en zonder dat hij zich ertegen verzet, het beoogde nut oplevert (1). (1) Cass., 23 dec. 1998, AR 
A.94.0001.F, nr 534; 6 okt. 1999, AR P.99.0633.F, nr 511.

 - Gebruik van valse stukken - Duur van het misdrijf

- Artt. 196, 197 en 213 Strafwetboek

2 oktober 2001P.00.0086.N AC nr. ...
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De omstandigheid dat een decreet betreffende afvalstoffen om welke reden ook niet toepasselijk zou zijn, 
heeft niet tot gevolg dat de valsheid in geschrifte, gepleegd met het bedrieglijk opzet dit decreet te omzeiken, 
niet meer strafbaar is (1). (1) Het bedrieglijke opzet bij valsheid in geschrifte is het opzet om zichzelf of een 
ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen (Cass. 13 maart 1996, A.R. nr P.95.1028.F, nr 97).Hiertoe is 
niet vereist dat het nagestreefde voordeel niet op wettige wijze verkregen zou kunnen worden. Het 
bedrieglijke opzet bestaat wanneer, door de verdraaiing van de waarheid, het behalen van een voordeel, van 
welke aard, nagestreefd wordt dat men niet, of niet op dezelfde wijze, verkregen zou hebben indien de 
waarheid niet verdraaid geweest zou zijn (vgl. M. Rigaux en P. E. Trousse, Les crimes et les délits du Code 
penal, III, Brussel, Bruylant, 1957, 240-241).De omstandigheid dat een wet of decreet, op grond van niet-
overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel of met internationaalrechtelijke normen met rechtstreekse 
werking, buiten toepassing gelaten zou moeten worden, heeft niet tot gevolg dat de valsheid in geschrifte die 
gepleegd wordt met het opzet zich aan de toepassing van die wet of dat decreet te onttrekken, niet strafbaar 
zou zijn; de valsheid in geschrifte gepleegd met een dergelijk opzet strekt tot het zichzelf verschaffen van een 
onrechtmatig voordeel. Het buiten toepassing laten van de wet of het decreet dient op wettige wijze 
nagestreefd te worden.

 - Bedrieglijk opzet

- Art. 193 Strafwetboek

25 september 2001P.00.0005.N AC nr. ...

Als een privaat geschrift in de zin van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek moet worden aangemerkt elk 
geschrift dat van aard is in het maatschappelijk verkeer enigszins als bewijs van een rechtshandeling of een 
rechtsfeit te dienen; een door een private deskundige opgesteld expertiseverslag kan een dergelijk geschrift 
uitmaken (1). (1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr 362.

 - Privaat geschrift - Begrip - Expertiseverslag

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

24 april 2001P.99.1247.N AC nr. ...

De strafbare gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik vereisen het bedrieglijk opzet of het oogmerk 
om te schaden, terwijl de valsheid in geschrifte en gebruik van artikel 450 W.I.B. 1992 en van artikel 73bis Btw-
wetboek het bijzondere oogmerk vereist om een van de in artikel 449 W.I.B. 1992, respectievelijk artikel 73 
Btw-wetboek bedoelde misdrijven te plegen (1). (1) Zie cass. 29 september 1992, A.R. 5733 (AC 1991-1992, nr 
634); cass. 13 maart 1996, A.R. P.95.1028.F (A.C; 1996, nr 97); cass. 15 april 1997, A.R. P.96.1158.N (AC 1997, 
nr 185).

 - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Constitutieve bestanddelen - Moreel bestanddeel - Begrip - Verschil

- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 193 Strafwetboek

Het vaststellen van het juiste oogmerk van de dader van een valsheid is een feitenkwestie; toch dient het Hof 
van cassatie na te gaan of die feiten de door de rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking 
verantwoorden.

 - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Moreel bestanddeel - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare 
beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toezicht door het Hof

6 maart 2001P.00.1736.N AC nr. ...

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder 
herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem 
verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; niet 
volstrekt uitgesloten is het gebruik van een vals stuk éénmaal het verzonden of opgestuurd is en aldus buiten 
het materiële bereik van de dader (1). (1) Cass. 23 dec. 1998, voltallige rechtszitting, A.R. nr A.94.0001.F, (AC 
1998, nr 534); cass., 6 okt. 1999, A.R. nr P.99.0633.F, (AC 1999, nr 511).

 - Gebruik van valse stukken

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...
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Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet alleen in het opzet de belasting te 
ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar ook in het opzet de rechten of de belangen van een 
derde te schaden (1). (1) Zie Cass., 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138, en noot; W. 10 feb. 1981, B.S., 14 feb., 
verslag van de Senaatscommissie over het wetsontwerp, Pasin., 1981, blz. 336 en 337; J. KIRKPATRICK, "La 
répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 1986 et 1992", Rev. dr. U.L.B., Bruylant, 1997, blz. 
145.

 - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bijzonder opzet

- Artt. 339 en 340 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Artt. 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

5 december 2000P.99.0189.N AC nr. ...

De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte of een vals stuk gebruik 
maakt heeft geen invloed op het voor deze misdrijven vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht wanneer 
ze een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruk, deze 
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de rechtbank dan ook geadieerd is 
van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is (1). Zie cass., 26 okt. 1994, AR P.94.0551.F, nr. 452.

 - Bedrieglijk opzet - Bedoeling - Invloed

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

5 december 2000P.99.0245.N AC nr. ...

Zo in de regel de valse vermelding in een geschrift dat door de bestemmeling moet worden nagezien vooraleer 
hij de inhoud daarvan aanvaardt, geen strafbare valsheid in geschrifte oplevert, levert de vervalsing van een 
vermelding in een van een derde uitgaande geschrift dat door de bestemmeling, die niet de rechtstreeks 
geadresseerde van dit geschrift is, moet worden nagezien vooraleer deze de inhoud daarvan aanvaardt, een 
strafbare valsheid in geschrifte op, wanneer de bestemmeling gerechtigd is geloof te hechten aan de 
waarachtigheid van het feit dat de valse vermelding uitgaat van de derde (1). (1) Zie cass., 25 okt. 1988, AR 
2183, nr. 112; 19 sept. 1995, AR P.94.0377.N, nr. 388.

 - Valsheid in geschrifte - Geschrift dat door de bestemmeling moet worden nagezien - Vervalsing van een geschrift 
uitgaande van een derde - Toepassing

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

19 september 2000P.00.1124.N AC nr. ...

Bij veroordeling wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken komt het niet aan de rechter toe 
om met toepassing van artikel 84 Sw. facultatief een geldboete toe te passen wanneer hij wegens 
verzachtende omstandigheden slechts een correctionele straf uitspreekt (1). (1) Cass., 15 maart 1909 (Pas., 
1909, I, 177).

 - Verzachtende omstandigheden - Verplichte geldboete bij veroordeling tot correctionele straf

- Artt. 79, 83, 196, 197 en 214 Strafwetboek

5 september 2000P.00.0948.N AC nr. ...

De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijke partijstelling van de benadeelde en de 
daaropvolgende vordering tot gerechtelijk onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten 
van het ministerie van financiën, bestuur der douane en accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het onderzochte 
misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197 Strafwetboek, slechts op vordering van 
voormeld bestuur kan worden vervolgd.

 - Gebruik van valse stukken met het oogmerk invoerrechten te ontduiken - Douane en accijnzen - Invordering tot betaling 
van ontdoken invoerrechten - Burgerlijke partijstelling en vordering tot gerechtelijk onderzoek - Bevoegdheid tot het 
uitoefenen van de strafvordering - Toepassing

- Artt. 202 en 281 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 197 Strafwetboek

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...
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Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiële steun, die zij aan een verwante onderneming 
heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen, met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van 
de boekhouding en van het vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat 
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de artt. 207 e.v., 
Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de 
kosten van de onderneming getrouw en stelselmatig moet weergeven (1). (1) Art. 3, eerste lid, K.B. 12 nov. 
1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de 
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 20 nov. 1979, p. 13227), bepaalt dat 
"de jaarrekening duidelijk moet worden opgesteld, ze moet getrouw en stelselmatig weergeven, enerzijds, op 
de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, de aard en het bedrag van de tegoeden en van de rechten van 
de onderneming, van haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen evenals van haar eigen 
middelen, anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en haar 
opbrengsten". Die bepaling neemt de tekst over van artikel 3, K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 19 okt. 1976, p. 13470), genomen ter uitvoering van de W. 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Zowel uit de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet (Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekeningen van de ondernemingen, memorie van toelichting, Gedr. St. Senaat, 436 (1974-75), nr. 1, p. 
3, 4 en 7; verslag namens de verenigde commissies voor de economische zaken en de justitie uitgebracht door 
de h. Fallon, idem, 436 (1974-75), nr. 2, p. 22 en 23), als uit het verslag aan de Koning, voor het K.B., 8 okt 1976 
(B.S., 19 okt. 1976, p. 13460, 13461, 13463 en 13664), blijkt dat die bepaling rechtstreeks in ingegeven door 
het voorstel van de Commissie van de E.G. voor een vierde richtlijn op grondslag van artikel 54, § 3, g, (van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), strekkende tot het coördineren van de 
waarborgen welke in de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen 
zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de 
inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de waarderingsmethode alsmede de openbaarmaking van 
deze stukken (PB. C. nr. è, 28 jan. 1972, p. 11), inz. door artikel 2.2, als gewijzigd na advies van het Europees 
Parlement (PB.C. nr. 129, 11 dec. 1972, p. 38) en van het Economisch en sociaal Comité (PB. C. nr. 39, 7 juni 
1973, p., 31), en dat artikel 2.3 zou worden van de Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op grondslag 
van artikel 54, § 3, g, van het Verdrag, betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen (PB. 
L., nr. 222, 14 aug. 1978, p. 11: "de jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de 
financiële positie en het resultaat van de vennootschap"). Die invloed wordt nog bevestigd door het verslag 
aan de Koning voor het K.B. 12 sept. 1983, tot wijziging van het K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 29 sept. 1983, p. 11893 en 11895; advies van de Raad van Staten p. 
11910 en 11911). Het K.B. 12 nov. 1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn 
toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is 
opgeheven door het K.B. 17 nov. 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (B.S., 21 
dec. 1994, p. 31367). Art. 3, eerste lid, van dat K.B. neemt het begrip getrouw beeld over..

 - Jaarrekening - Toegelaten verzekeringsonderneming - Verdraaiing van de waarheid - Kosten van de onderneming - 
Getrouwe en stelselmatige weergave

- Art. 3 KB 12 nov. 1979

- Art. 207 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

Art. 462 Sv. bevat richtlijnen voor de rechter of de ambtenaar van het O.M. die in de loop van één enkel 
onderzoek van een, zelfs burgerlijk, geding, aanwijzingen van valsheid vindt.

 - Aanwijzingen - Onderzoek van een geding - Rechtsvormen

- Art. 462 Wetboek van Strafvordering

8 december 1999P.99.1238.F AC nr. ...

Aangezien het in de artt. 193 en 195 Sv. bedoelde misdrijf een verdraaiing van de waarheid in een geschrift 
vereist, kunnen valse mondelinge verklaringen geen valsheid in geschriften zijn.

 - Valsheid in geschriften

- Artt. 193 en 195 Strafwetboek

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...
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Strafbare intellectuele valsheid in een overeenkomst vereist een waarheidsvermomming, een bedrieglijk opzet 
of oogmerk om te schaden en een mogelijk nadeel ten gevolge van de valsheid, doch niet dat de 
waarheidsvermomming bedoeld is om de ondertekenaars zelf te misleiden; de omstandigheid dat een partij 
een overeenkomst medeondertekent belet niet dat de ene partij handelt met bedrieglijk opzet of oogmerk om 
te schaden in het nadeel van de andere.

 - Valsheid in overeenkomst - Constitutieve bestanddelen - Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden - 
Medeondertekenende partij - Toepassing

13 oktober 1999P.99.0645.F AC nr. ...

De dader van valsheid in geschrifte is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het gebruik dat van het valse stuk 
gemaakt wordt en dat de door hem voorziene en gewilde voortzetting is van de valsheid, ook al werd van dat 
valse stuk gebruik gemaakt door een derde.

 - Valsheid in geschriften - Gebruik door iemand anders dan de vervalser - Gebruik door de vervalser gewild of voorzien - 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervalser

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

6 oktober 1999P.99.0633.F AC nr. ...

Het gebruik van valse stukken, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde 
tussenkomst van zijnentwege, duurt voort zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem 
verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte.

 - Gebruik van valse stukken - Duur van het misdrijf

- Artt. 196, 197 en 213 Strafwetboek

16 juni 1999P.98.0738.F AC nr. ...

Veinzing in een overeenkomst kan als een strafbare valsheid worden aangemerkt, wanneer dat met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden gepleegde feit, op het ogenblik dat de akte werd opgemaakt, aan 
openbare of privébelangen schade kon berokkenen door het eventuele gebruik dat van de akte wordt 
gemaakt.~

 - Overeenkomst - Veinzing - Strafbare valsheid

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

Voor het bestaan van valsheid in geschrifte en het gebruik ervan is vereist, enerzijds, dat het geschrift 
enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen of vastgesteld, dat wil zeggen dat het zich 
aan het openbaar vertrouwen opdringt, zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan wie 
het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het juridisch feit, dat in 
het geschrift is vastgelegd, of gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten, anderzijds, dat door het met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden verdraaien van de waarheid, op een bij de wet bepaalde 
wijze een nadeel kan worden berokkend, hetzij door onjuiste vermeldingen, hetzij door het opzettelijk 
verzwijgen van bepaalde gegevens in het geschrift.~

 - Bestanddelen - Geschrift - Begrip - Verdraaiing van de waarheid - Nadeel

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

15 juni 1999P.97.0891.N AC nr. ...

De boedelbeschrijving van de omvang van de gemeenschap van een huwelijksvermogenstelsel strekt ertoe uit 
te maken wat respectievelijk tot het gemeenschappelijk en tot het eigen vermogen behoort, zodat de 
echtgenoten verplicht zijn alles aan te geven wat van deze vermogens deel uitmaakt, en de niet-aangifte van 
een deel ervan een strafbare valsheid kan opleveren.

 - Boedelbeschrijving - Aard van de akte

- Art. 1175 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 196 Strafwetboek

13 april 1999P.97.0474.N AC nr. ...

De postassignatie is een bij wet geformaliseerde geschreven betaalopdracht en is mitsdien een geschrift dat 
bestemd of van aard is om ieder die er kennis van neemt te informeren over een akte of een feit met een 
juridische draagwijdte; aldus is het een beschermd geschrift in de zin van de artt. 196 en 197 Sw.

 - Wettelijke bestanddelen - Beschermd geschrift - Postassignatie
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- Art. 9 Postchequewet

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

Het plaatsen van zijn handtekening op een geschrift om bedrieglijk te doen geloven dat een gelijknamige 
persoon heeft getekend levert het misdrijf van valsheid in geschrifte op.

 - Wettelijke bestanddelen - Vervalsing van de waarheid - Handtekening

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

17 maart 1999P.98.1339.F AC nr. ...

De rechtsvormen, die door de artt. 448 en 450 Sv. zijn voorgeschreven met betrekking tot de van valsheid 
betichte stukken zijn niet substantieel en niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

 - Van valsheid betichte stukken - Artikelen 448 en 450, Wetboek van Strafvordering - Niet-inachtneming - Straf

23 februari 1999P.97.0813.N AC nr. ...

Er is geen uitwissing bij veroordeling wegens valsheid in geschrifte en gebruik van vals stuk die 
vervallenverklaringen of ontzettingen inhoudt waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaar uitstrekken.~

 - Uitwissing van veroordelingen - Voorwaarden - Veroordelingen met vervallenverklaringen of ontzettingen - Veroordeling 
wegens valsheid in geschrifte

- Art. 619, tweede lid Wetboek van Strafvordering

2 februari 1999P.97.1560.N AC nr. ...

Het gebrek aan oprechtheid, dat een bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing, is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk inzicht of oogmerk om te schaden, bestanddeel van 
het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik: de bijzondere strafbepalingen voor de onjuiste of onvolledige 
aangifte tot milieuheffing staan derhalve een toepassing van de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek niet in de weg.~

 - Milieuheffing - Onjuiste of onvolledige aangifte - Moreel bestanddeel - Verschil

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

- Artt. 47ter, § 1, en 47quater, § 2 Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Veinzing in overeenkomsten tussen privé-personen maakt een strafbare valsheid uit, indien zij in een akte 
werd gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.~

 - Veinzing - Strafbare valsheid - Overeenkomst tussen privé-personen

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaalde 
tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling 
die hem wordt verweten, zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking die hij ervan verwachtte, 
blijft hebben.~

 - Gebruik van valse stukken - Duur van het misdrijf

- Artt. 196, 197 en 213 Strafwetboek

De veroordeling van een beklaagde als dader of medeplichtige van een valsheid vereist weliswaar niet dat de 
daden van deelneming alle bestanddelen van het misdrijf omvatten, maar er moet worden vastgesteld dat de 
mededader of medeplichtige wetens en willens aan de uitvoering van het misdrijf meegewerkt heeft op een 
van de wijzen van deelneming, bepaald in de artt. 66, eerste en tweede lid, en 67 Sw.~

 - Deelneming - Daden van deelneming - Mededader of medeplichtige

- Artt. 66, 67, 193, 196 en 197 Strafwetboek

Om onder toepassing van de artt. 193 e.v. Sw. te vallen, is het niet noodzakelijk dat het privaat geschrift een 
wettelijke of procedurele bewijswaarde heeft; het is voldoende dat het geschrift in het normale 
maatschappelijk leven, tot op zekere hoogte, een bewijs kan opleveren van een handeling of van een juridisch 
feit, d.w.z. degenen die van het geschrift kennisnemen overtuigen van de waarachtigheid van die handeling of 
van dat feit.~

 - Privaat geschrift - Strafbare valsheid

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek
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3 februari 1998P.96.1379.N AC nr. ...

Voor het bestaan van het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik inzake btw is onder meer de vermelding 
vereist van de overtreding van het W.btw of van de uitvoeringsbesluiten hiervan die de beklaagde met het 
vereiste opzet zou hebben willen overtreden.~

 - Belasting over de toegevoegde waarde - Bestanddelen

- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

16 december 1997P.96.1490.N AC nr. ...

Private geschriften vallen onder toepassing van de artt. 193 en 196 Sw. wanneer ze in een zekere mate tot 
bewijs kunnen dienen van wat erin wordt vermeld of vastgesteld, en in rechte gevolgen kunnen hebben, dit is 
dat ze door het gebruik waarvoor ze werden geredigeerd derden nadeel kunnen berokkenen, en wegens hun 
vorm of inhoud door de gemeenschap als waar mogen worden beschouwd.

 - Valsheid in geschriften - Privaat geschrift

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

26 november 1997P.97.1027.F AC nr. ...

Wanneer de beklaagde in conclusie niet heeft aangevoerd dat het gebruik van nagemaakte vreemde 
rijbewijzen geen enkele schade kon veroorzaken, omkleedt de rechter zijn veroordelende beslissing regelmatig 
met redenen nu hij vaststelt dat de aan eiser verweten en in de bewoordingen van de wet omschreven feiten 
bewezen zijn.~

 - Bestanddelen - Schade

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

27 mei 1997P.96.0002.N AC nr. ...

De door de wet bepaalde pleegvormen voor de neerlegging op de griffie van van valsheid betichte stukken zijn 
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.~

 - Van valsheid betichte stukken - Rechtspleging - Neerlegging op de griffie - Pleegvormen - Niet-naleving - Sanctie

- Artt. 448 en 450 Wetboek van Strafvordering

De maatregel van verbetering van een vals verklaard stuk is van burgerlijke aard.~

 - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - Verbetering - Aard van de maatregel

- Art. 463 Wetboek van Strafvordering

De wet bepaalt geen termijn voor de neerlegging op de griffie van van valsheid betichte stukken.~

 - Van valsheid betichte stukken - Rechtspleging - Neerlegging op de griffie - Termijn

- Art. 448 Wetboek van Strafvordering

Uit de aard van de maatregel van verbetering van een vals verklaard stuk volgt dat de onwettigheid die slechts 
betrekking heeft op dit onderdeel van de beslissing zich niet uitstrekt tot de veroordeling, noch tot het overige 
van de beslissing tot verbetering die wel gewettigd is.~

 - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - Verbetering - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

5 februari 1997P.96.0927.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat niet antwoordt op het verweermiddel, dat afgeleid is uit het feit 
dat een valse factuur het in artikel 196 Sw. bedoelde misdrijf kan opleveren, wanneer die vervalste facturen 
aan derden worden overgelegd, maar niet wanneer zij, zoals in casu, gericht worden aan de klant, die de 
juistheid ervan kan nagaan.~

 - Vervalsing van facturen - Bestanddelen van het misdrijf - Redenen van de vonnissen en arresten - Op conclusie

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 196 Strafwetboek

16 oktober 1996P.96.0950.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de steller van een vals stuk de door hem gepleegde valsheid bekent, is op zichzelf niet 
voldoende om een eind te maken aan het gebruik van dat valse stuk en, bijgevolg, de verjaringstermijn van de 
strafvordering uit hoofde van het misdrijf valsheid in geschriften te doen ingaan.~
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 - Gebruik van valse stukken - Ogenblik waarop het gebruik eindigt - Bekentenis van de vervalser

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

5 juni 1996P.96.0004.F AC nr. ...

Om een beklaagde wettig te kunnen veroordelen als mededader van het misdrijf "valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken" behoeven niet alle bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen 
aanwezig te zijn; het is voldoende dat vaststaat dat een dader het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken heeft gepleegd en dat de mededader bewust aan de uitvoering van dat misdrijf heeft 
deelgenomen op een der wijzen bepaald bij de wet.~

 - Deelneming aan misdrijven - Veroordeling - Wettigheid

- Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Strafwetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Een minister pleegt valsheid in geschriften wanneer hij, om de procedures inzake overheidsopdrachten van 
diensten te omzeilen en om een onrechtmatig voordeel aan een derde te doen toekennen, in naam van zijn 
departement een dergelijke opdracht gunt, en vermeldt dat de uitvoering van de dienst aan bepaalde 
leverancier wordt toevertrouwd terwijl hij weet dat die niet van plan is die dienst uit te voeren en die 
uitvoering aan een andere persoon zal toevertrouwen.

 - Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Niet eerbiedigen van de procedure die op die 
opdrachten van toepassing zijn - Onrechtmatig voordeel voor een derde - Vermelding van de leverancier

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de ambtenaar die, om de voorbarige en 
onverschuldigde betaling van de prijs van een overheidsopdracht van diensten mogelijk te maken, zijn 
handtekening op een factuur van de leverancier voor het totaal bedrag van de opdracht laat volgen door de 
vermelding "Gezien voor geleverde diensten - Goed voor betaling", terwijl die dienst op dat ogenblik niet was 
uitgevoerd.

 - Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Niet uitgevoerde opdracht - Factuur van de 
leverancier - Valse vermelding door een ambtenaar aangebracht

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de minister die, om ten onrechte kosten door een 
openbare persoon te doen dragen, in de prijs van een overheidsopdracht van diensten die hij in naam van zijn 
departement sluit, kosten begrijpt die met het werkelijk voorwerp van die opdracht niets te maken hebben.

 - Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Marktprijs - Kosten die niets te maken hebben met 
het voorwerp van de opdracht

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

Het materieel bestanddeel van een valsheid in openbare geschriften bestaat erin voor het hoofd van een 
ministerieel kabinet om een overheidsopdracht van diensten, waarvoor de inspectie van financiën een 
ongunstig advies heeft uitgebracht, te vervangen of te doen vervangen door verschillende 
overheidsopdrachten waarvan het bedrag telkens lager is dan de interventiedrempel van de inspectie van 
financiën maar die samen hetzelfde voorwerp hebben als de afgewezen opdracht.

 - Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Ongunstig advies van de inspectie van financiën - 
Substitutie van verschillende overheidsopdrachten - Materieel bestanddeel van de valsheid

- Artt. 193, 195 en 214 Strafwetboek

De bezorgdheid om de mogelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek en het loon van de 
onderzoekers te vrijwaren kan niet worden beschouwd als een hogere waarde dan de geloofwaardigheid van 
stukken die tot bewijs van hun inhoud moeten dienen, en kan bijgevolg geen valsheid in geschriften 
rechtvaardigen.

 - Rechtvaardiging - Financiering van het wetenschappelijk onderzoek - Noodtoestand

- Artt. 193, 194, 195, 196 en 214 Strafwetboek

Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist moet enkel aan de zijde van de dader 
van het misdrijf bestaan; het is voldoende dat de mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke 
hulp hebben verleend of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben gehad 
van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat zij de wil hebben gehad om op de bij de wet 
bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen.
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 - Moreel bestanddeel - Daders - Mededaders

- Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en 214 Strafwetboek

13 maart 1996P.95.1028.F AC nr. ...

Het bedrieglijk opzet dat is vereist wil het misdrijf van valsheid of gebruik van valse stukken bestaan, is het 
opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen; met bedrieglijk opzet handelt hij 
die, om de erkenning van zijn - het weze zelfs gegronde - rechten te verkrijgen, in het ontbreken van een titel 
voorziet door zijn naam, voornaam en adres bij te voegen op een afschrift van een verkoopsbelofte.~

 - Bedrieglijk opzet

- Artt. 193 en 213 Strafwetboek

19 september 1995P.94.0377.N AC nr. ...

Er kan geen sprake zijn van valsheid in geschrifte, wanneer het geschrift - bijvoorbeeld een factuur - slechts 
bewijswaarde heeft na aanvaarding ervan door de geadresseerde.  Er kan wel sprake zijn van valsheid in 
geschrifte, wanneer controle van de in het geschrift - bijvoorbeeld een ongevalsaangifte - voorkomende 
vermeldingen door de geadresseerde onmogelijk is of die controle door toedoen van de uitreiker onmogelijk 
werd gemaakt.~

 - Valsheid in geschriften

- Artt. 193 en 196 Strafwetboek

27 juni 1995P.94.0306.N AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen verliest het gebruik van valse stukken, die tot staving van een belastingaangifte 
worden aangewend, in de regel slechts zijn nuttig effect bij de definitieve vestiging van de belasting; hieraan 
wordt geen afbreuk gedaan doordat de administratie voordien het gebruik van valse of vervalste stukken door 
de belastingsplichtige heeft vastgesteld en op grond daarvan de aanslagprocedure heeft ingesteld.~

 - Gebruik van valse stukken - Valse stukken tot staving van de belastingaangifte - Inkomstenbelastingen

31 mei 1995P.95.0345.F AC nr. ...

Het strafgerecht is niet bevoegd om het herstel, de doorhaling of de verbetering van valse akten te bevelen, 
wanneer die akten voor dat gerecht noch bij wege van een hoofdvordering noch bij wege van een 
tussenvordering van valsheid worden beticht.~

 - Valse akten - Herstel - Doorhaling - Verbetering

26 oktober 1994P.94.0551.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de daders van valsheid in geschrifte verschillende drijfveren hadden heeft geen invloed 
op het hen ten laste gelegde bedrieglijk opzet om zichzelf of anderen een onrechtmatig voordeel te 
verschaffen.~

 - Bedrieglijk opzet - Drijfveer

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

Het gebruik van valse stukken, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder herhaald 
toedoen zijnerzijds, duurt voort zolang het door hem beoogde doel niet volkomen is bereikt en zolang de hem 
verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte.~

 - Gebruik - Ogenblik waarop het gebruik eindigt

- Art. 197 Strafwetboek

13 september 1994P.92.6877.N AC nr. ...

Door vast te stellen dat er aan de zijde van de beklaagde voor het geheel van het van valsheid betichte stuk 
geen kwaadwilligheid blijkt, oordeelt de rechter dat zowel bedrieglijk opzet als oogmerk om te schaden niet 
bewezen zijn.~

 - Valsheid in geschriften - Moreel bestanddeel - Kwaadwilligheid

- Art. 193 Strafwetboek

15 juni 1994P.94.0231.F AC nr. ...
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Valse vermeldingen in een door een garagehouder voor de herstellingen aan een wagen opgemaakte factuur 
levert een strafbare valsheid in geschrifte op, wanneer de rechter op grond van de door hem aangewezen 
feitelijke gegevens vaststelt dat de klant door toedoen van de garagehouder in de onmogelijkheid was controle 
uit te oefenen op de in de factuur voorkomende vermeldingen en derhalve de factuur als waarheidsgetrouw 
moest beschouwen.~

 - Vervalsing van facturen

- Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek

VEILIGHEID VAN DE STAAT

16 december 1997P.96.0410.N AC nr. ...

Een inlichting die voor de vijand geheim moest worden gehouden in het belang van de verdediging van het 
grondgebied in de zin van artikel 116 Sw., verliest haar karakter van geheim niet omdat ze aan de vijand ook 
reeds langs een andere weg bekend was, wanneer ze de geloofwaardigheid van de eerder verkregen inlichting 
bevestigt en versterkt.~

 - Misdrijven tegen de uitwendige veiligheid - Artikel 116, Sw. - Inlichting - Geheim karakter

- Art. 116 Strafwetboek

VELDWETBOEK [ZIE: 236 LANDBOUW]

13 december 1995P.95.1103.F AC nr. ...

De overtreding "beschadiging of toeëigening van een weg" bedoeld in artikel  88, 9°, Veldwetboek is een 
aflopend misdrijf.~

 - Artikel 88, 9° - Wegen - Beschadiging - Toeëigening - Aflopend misdrijf

VENNOOTSCHAPPEN

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

4 november 2004C.04.0042.F AC nr. 533

Het arrest dat vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van de vennootschap op 31 januari 2000 beslist had 
hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat bij een vonnis van de rechtbank van koophandel van 26 januari 
2000, dat op 3 februari 2000 definitief geworden is, de vennootschap onder een voorlopige bewindvoerder 
werd geplaatst en oordeelt dat de bestuurders van de vennootschap vanaf laatstgenoemde datum geen 
bevoegdheid hadden en dat enkel de voorlopige bewindvoerder de vennootschap ten aanzien van derden en 
in rechte kon vertegenwoordigen, verantwoordt zijn beslissing naar recht om het hoger beroep dat op 11 
februari 2000 door de voornoemde bestuurders en niet door de voorlopige bewindvoerder werd ingesteld, 
niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien de vennootschap niet door haar bevoegd orgaan was 
vertegenwoordigd bij het instellen van het hoger beroep (1). (1) Zie Cass., 11 juni 1998, AR C.94.0415.N, nr 
301; 20 maart 2002, AR P.01.1414.F, nr 190.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Vertegenwoordiging in rechte - Akten van rechtspleging - Hoger beroep - Beslissing 
om op te treden - Instellen van hoger beroep - Wijziging van het bevoegd orgaan - Ontvankelijkheid

- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

22 april 2004C.02.0421.N AC nr. 213

Een bestuurder van een vennootschap kan enkel door derdenverzet opkomen tegen een beslissing die de 
rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid van bestuurder maar niet in eigen naam en voor 
eigen rekening.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Derdenverzet - Bestuurder - Hoedanigheid - Belang

- Art. 1122 Gerechtelijk Wetboek
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21 juni 2001C.99.0457.F AC nr. ...

Art. 35, eerste lid, 2° en 4°, Vennootschappenwet is van toepassing wanneer, in strijd met de artt. 29 en 34, § 
4, van die wet, de kapitaalverhoging niet bij een authentieke akte is vastgesteld. (Art. 35 
Vennootschappenwet)

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Kapitaalverhoging - Vormvereisten - Authentieke akte - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders

- Art. 35 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat bij de besprekingen 
die tot een overeenkomst hebben geleid een fout begaat die geen misdrijf uitmaakt, verplicht die fout niet de 
bestuurder of de mandataris maar wel de vennootschap of de lastgever (1). (1) Zie cass., 8 sept. 1993, A.R. 
P;93.0489.F, nr 335.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Orgaan - Fout - Vergoeding - Verplichting

- Art. 1992 Burgerlijk Wetboek

4 januari 2001C.99.0408.F AC nr. ...

De invereffeningstelling van een handelsvennootschap impliceert niet dat een schuldeiser, die een algemeen 
voorrecht heeft, geen individueel middel van tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar mag 
hanteren (1). (1) Over het feit dat het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers dat is vervat in artikel 
184 Handelsvennootschappenwet, eraan in de weg staat dat schuldeisers die geen bijzonder voorrecht noch 
een zakelijke zekerheid hebben, individueel daden van tenuitvoerlegging stellen waardoor de rechten van de 
andere schuldeisers worden geschaad, zie cass. 23 jan. 1992, A.R. 9044, nr 268, met concl. adv.-gen. Janssens 
de Bisthoven in Bull. en Pas. 1992.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Handelsvennootschap - Vereffening - R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende 
goederen - Beslag - Hinderpaal

- Art. 19, 4°ter Hypotheekwet van 16 dec. 1851

19 juni 2000S.99.0155.N AC nr. ...

De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze vennootschap, bij beslissing van de 
algemene vergadering van aandeelhouders en op voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de 
vennootschap.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Handelingsbekwaamheid

- Artt. 33bis, § 1 en 70 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

15 juni 2000C.97.0120.N AC nr. ...

De betekening van een vonnis ten verzoeke van een partij in een rechtspleging in eerste aanleg, die na de 
uitspraak van het beroepen vonnis door een andere vennootschap is opgeslorpt kan geen rechtsgevolg 
hebben; door die opslorping heeft ze de mogelijkheid verloren zelf in rechte op te treden.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Opslorping - Vonnis - Betekening - Vordering in rechte

- Artt. 32, 1° en 860, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...

Art. 703 Ger.W. dat een regel van burgerlijke rechtspleging inhoudt, is niet enkel toepasselijk op 
handelsvennootschappen, maar geldt voor alle rechtspersonen.

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Vordering in rechte

- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

23 september 2004C.02.0424.F AC nr. 429

Zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, worden de wederzijdse rechten van de schuldeisers 
wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op onherroepelijke wijze vastgesteld (1). (1) Zie Cass., 19 
jan. 1984, AR 6889, nr 265.
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Allerlei - Handelsvennootschap - Vereffening - Schuldeisers - Gelijkheid

- Art. 190, § 1 Wetboek van vennootschappen

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

Het beginsel dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de wederzijdse rechten van de 
schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op onherroepelijke wijze worden 
vastgesteld, belet, vanaf dat tijdstip, dat een onderaannemer de in artikel 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse 
vordering instelt (1). (1) Zie inzake faillissement, Cass. 27 mei 2004, AR C.02.0435.N, nr .... Zie E. DIRIX, "Het 
voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W., 1995-96, p. 1232; P. GERARD en J. WENDEY, 
"Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre courant" in Liber Amicorum L. 
Simont, Ed. Bruylant, 2002, p. 385.

Allerlei - Vereffening - Aannemingsovereenkomst - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering - Hoofdaannemer - 
Vereffening - Rechtstreekse vordering na de vereffening - Samenloop van schuldeisers

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

30 oktober 2003C.02.0498.N AC nr. 543

Wanneer de rechter een aandeelhouder, door een andere aandeelhouder gedagvaard in gedwongen 
overname van diens aandelen, veroordeelt om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de 
betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eisende 
aandeelhouder veroordeelt om zijn effecten aan de gedaagde aandeelhouder over te dragen, en aldus bepaalt 
wanneer de levering en de betaling van de effecten moet plaatsvinden, is de vastgestelde prijs pas van dan af 
eisbaar en kan hij voor de datum bepaald door de rechter geen interest opbrengen.

Handelsvennootschappen - Algemeen - Aandelen - Gedwongen overname - Door de rechter bepaald tijdstip van levering en 
betaling - Interesten

- Art. 642, eerste lid en 643, eerste lid Wetboek van vennootschappen

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

25 september 2003C.00.0293.N AC nr. 453

Wanneer in naam van de vennootschap een vennootschapsvordering tegen een bestuurder voor de rechtbank 
wordt gebracht, en ook al wordt die vennootschap vertegenwoordigd door een orgaan dat daartoe de 
bevoegdheid heeft, kan de bestuurder de afwijzing van die vordering vragen indien geen beslissing van de 
algemene vergadering voorligt (1). (1) K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en J. VananroyeOverzicht van 
rechtspraak Vennootschappen 1992-1998", T.P.R., 2000, (99) 305; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, 
Biblo 1996, 561 nr 983; B. Van BruystegemOver de bekrachtiging van een actio madati", noot onder Kh. 
Hasselt, 8 en 27 maart 2000, T.R.V., 2000 (188) 189. Het arrest wijst nog erop dat de vraag of, na de 
faillietverklaring van de vennootschap, de curator een voordien onterecht gestelde rechtshandeling kan 
bekrachtigen, niet aan de orde was.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Vennootschapsvordering tegen een bestuurder - Geen beslissing 
van de algemene vergadering

- Art. 66bis, thans art. 561 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

23 januari 2003C.01.0536.F AC nr. 53

De algemene vergadering kan, binnen de perken van artikel 77bis Vennootschappenwet, op elk ogenblik in het 
boekjaar beslissen de aandeelhouders een dividend uit te keren dat van de beschikbare reserves wordt 
afgenomen (1) (2). (1) Zie J. VAN RYN en J. HEENEN, "Principes de droit commercial", dl I, 1954, p. 476; M. 
WAUTERS, "Het dividend is van alle tijden", T.P.R., 2000, p. 72; R. STAS, "Uitkeringen aan de aandeelhouders 
en daarmee gelijkgestelde verrichtingen: enkele knelpunten", in "Knelpunten van dertig jaar 
vennootschapsrecht", Biblo, 1999, p. 139; C. RESTEAU, "Traité des sociétés anonymes", 1985, p. 231. (2) Art. 
77bis, Vennootschapswet, thans artikel 617, eerste lid, Wetboek van vennootschappen.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Uitkeerbare winsten - Algemene vergadering - Beslissing tot 
uitkering tijdens het boekjaar - Geldigheid

- Art. 77bis Wet 5 dec. 1984 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 nov. 
1935

22 november 2002C.00.0351.N AC nr. 621
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De Belgische rechter kan de toepassing uitsluiten van het K.B. van 8 november 1989 ten aanzien van de 
natuurlijke of rechtspersoon die anders dan via een openbaar overnamebod uitgebracht overeenkomstig dit 
besluit effecten heeft verworven van een buitenlandse vennootschap die een openbaar beroep doet of gedaan 
heeft op het spaarwezen, wanneer het werkelijk doelwit van de verwerving de controle is over een 
vennootschap naar buitenlands recht waarvan de effectieve leiding vanuit het buitenland wordt gevoerd en 
slechts als gevolg hiervan de controle verkregen wordt van een Belgische vennootschap (1). (1) Zie E. 
WYMEERSCHCession de controle et offres publiques obligatoires", Rev. prat. Soc., 1991, nr 6575, 183.

Handelsvennootschappen - Algemeen - Openbaar overnamebod - Buitenlandse vennootschap die openbaar beroep doet of 
gedaan heeft op het spaarwezen - Belgische vennootschap - Onrechtstreekse controleverwerving

- Art. 1, § 2 KB 8 nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen

24 oktober 2002F.01.0088.F AC nr. 570

Een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld door de met het dagelijks bestuur belaste persoon van 
een rechtspersoon, in zoverre het geschil kan worden geacht onder dat bestuur te vallen (1). (1) Zie Cass., 9 
okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr 527. Andersluidende conclusie (1). (1) Het O.M., dat het bestreden arrest op 
dezelfde wijze leest als verweerster, had verwezen naar de memorie van antwoord volgens welke het middel 
feitelijke grondslag miste, daar het bestreden arrest had nagegaan of het indienen van het litigieuze 
bezwaarschrift in belastingzaken al dan niet onder het wettelijk begrip dagelijks bestuur viel.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon - Inkomstenbelastingen - 
Aanslagprocedure - Bezwaar

- Artt. 54, 63 en 63bis Wetboek van Koophandel

9 oktober 2000F.99.0022.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep ingesteld bij wege van een 
verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze 
vennootschap gaat, moet het in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te 
beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer bestuurders of door een of 
meer personen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen dat het 
geschil onder dat bestuur ressorteert (1). (1) Zie Cass., 25 juni 1968 (AC 1968, 1304), redenen; 22 dec. 1977 
(ibid. 1978, 501) en de door AC ondertekende noot; 17 jan. 2000, A.R. S.99.0097.F, nr. 36 en de noot; P. 
NICAISE, La société anonyme, in "Traité pratique de droit commercial", deel 4 o.l.v. C. JASSOGNE, nrs. 459 tot 
463, p. 324 tot 327; J. VAN COMPERNOLLE, L'action en justice des sociétés et groupements, T.P.R. 1980, p. 108 
en 109; vgl. Cass. 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27; 29 okt. 1999, A.R. F.98.0032.F, nr. 576; artikel 378, 
eerste lid, voor de wijziging ervan bij artikel 34 W. 15 maart 1999; zie ook artt. 522, § 2, en 525 Wetboek van 
vennootschappen.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon - Inkomstenbelastingen - 
Voorziening voor het hof van beroep - Handtekening

- Artt. 54, tweede en vierde lid, en 63 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

14 september 2000C.98.0311.F AC nr. ...

Wie zich verbindt in naam van een vennootschap in oprichting is onmiddellijk gehouden, mits de 
vennootschap de verbintenis binnen de wettelijke termijnen op zich neemt (1). (1) P. Van Ommeslaghe, "La 
première directive du Conseil du 9 mars 1968 en matière de sociétés", Cah. dr. Euro., 1969, p. 634; R. Tas, "Een 
vennootschap is pas opgericht in de zin van artikel 13bis Venn.W. als zij rechtspersoonlijkheid heeft 
verkregen", T.R.V., 1996, nr. 11, p. 526.

Handelsvennootschappen - Allerlei - Vennootschap in oprichting - Geen rechtspersoonlijkheid - Verbintenis aangegaan in 
haar naam

- Art. 13bis Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

P. 2491/30476-9-2016



Wie in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze de rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, 
in enigerlei hoedanigheid een verbintenis aangaat, heeft niet alleen de uit die verbintenis voortvloeiende 
verplichtingen, maar kan zich ook beroepen op de daaruit ontstane rechten (1). (1) P. Van Ommeslaghe en X. 
Dieux, Examen de jurisprudence 1979 tot 1990, Les sociétés commerciales, R.C.J.B., 1992, nr. 37, p. 659; S. 
Gilcart, "Société en formation et reprise tardive d'une créance. Réflexions sur le champ d'application de 
l'article 13bis L.C.S.C.", Rev.dr.com.belge 1995, p. 158 en 159.

Handelsvennootschappen - Allerlei - Vennootschap in oprichting - Geen rechtspersoonlijkheid - Verbintenis aangegaan in 
haar naam - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid - Uit die verbintenis ontstane rechten

- Art. 13bis Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

19 juni 2000S.99.0155.N AC nr. ...

De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze vennootschap, bij beslissing van de 
algemene vergadering van aandeelhouders en op voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de 
vennootschap.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Aandeelhouder - Algemene vergadering - Beslissing

- Artt. 33bis, § 1 en 70 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...

Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiële steun, die zij aan een verwante onderneming 
heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen, met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van 
de boekhouding en van het vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat 
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de artt. 207 e.v., 
Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de 
kosten van de onderneming getrouw en stelselmatig moet weergeven (1). (1) Art. 3, eerste lid, K.B. 12 nov. 
1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de 
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 20 nov. 1979, p. 13227), bepaalt dat 
"de jaarrekening duidelijk moet worden opgesteld, ze moet getrouw en stelselmatig weergeven, enerzijds, op 
de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, de aard en het bedrag van de tegoeden en van de rechten van 
de onderneming, van haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen evenals van haar eigen 
middelen, anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en haar 
opbrengsten". Die bepaling neemt de tekst over van artikel 3, K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 19 okt. 1976, p. 13470), genomen ter uitvoering van de W. 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Zowel uit de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet (Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekeningen van de ondernemingen, memorie van toelichting, Gedr. St. Senaat, 436 (1974-75), nr. 1, p. 
3, 4 en 7; verslag namens de verenigde commissies voor de economische zaken en de justitie uitgebracht door 
de h. Fallon, idem, 436 (1974-75), nr. 2, p. 22 en 23), als uit het verslag aan de Koning, voor het K.B., 8 okt 1976 
(B.S., 19 okt. 1976, p. 13460, 13461, 13463 en 13664), blijkt dat die bepaling rechtstreeks in ingegeven door 
het voorstel van de Commissie van de E.G. voor een vierde richtlijn op grondslag van artikel 54, § 3, g, (van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), strekkende tot het coördineren van de 
waarborgen welke in de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen 
zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de 
inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de waarderingsmethode alsmede de openbaarmaking van 
deze stukken (PB. C. nr. è, 28 jan. 1972, p. 11), inz. door artikel 2.2, als gewijzigd na advies van het Europees 
Parlement (PB.C. nr. 129, 11 dec. 1972, p. 38) en van het Economisch en sociaal Comité (PB. C. nr. 39, 7 juni 
1973, p., 31), en dat artikel 2.3 zou worden van de Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op grondslag 
van artikel 54, § 3, g, van het Verdrag, betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen (PB. 
L., nr. 222, 14 aug. 1978, p. 11: "de jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de 
financiële positie en het resultaat van de vennootschap"). Die invloed wordt nog bevestigd door het verslag 
aan de Koning voor het K.B. 12 sept. 1983, tot wijziging van het K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 29 sept. 1983, p. 11893 en 11895; advies van de Raad van Staten p. 
11910 en 11911). Het K.B. 12 nov. 1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn 
toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is 
opgeheven door het K.B. 17 nov. 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (B.S., 21 
dec. 1994, p. 31367). Art. 3, eerste lid, van dat K.B. neemt het begrip getrouw beeld over..

Handelsvennootschappen - Algemeen - Toegelaten verzekeringsonderneming - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse 
stukken - Verdraaiing van de waarheid - Kosten van de onderneming - Getrouwe en stelselmatige weergave
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- Art. 3 KB 12 nov. 1979

- Art. 207 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

21 februari 2000S.98.0167.N AC nr. ...

Handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennotschap, in de zin van artikel 63 
van het Wetboek van Koophandel, zijn die welke door het dagelijks leven van de vennootschap worden vereist 
of die welke zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de 
tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen; deze taken kunnen ook door de raad van 
bestuur worden vervuld en zijn in beginsel rechtshandelingen waarbij het orgaan dat met het dagelijks bestuur 
is belast, ook de vennootschap kan vertegenwoordigen, zij zijn niet te vereenzelvigen met materiële 
uitvoerende handelingen zoals verkoop, herstelling of onderhoud van de producten.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Dagelijks bestuur - Raad van bestuur - Bevoegdheden

- Art. 2 KB 19 dec. 1967

- Art. 3, § 1 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

- Art. 63 Wetboek van Koophandel

- Art. 54 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

15 december 1999P.99.1188.F AC nr. ...

De in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en in de wet m.b.t. de boekhouding bepaalde 
wanbedrijven zijn geen louter materiële misdrijven, die los van elk moreel bestanddeel zouden bestaan.

Handelsvennootschappen - Allerlei - Wanbedrijven - Moreel bestanddeel

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

- Artt. 200 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

22 oktober 1999C.98.0305.F AC nr. ...

De rechter die beslist dat er tussen twee kooplieden geen vennootschap onder firma bestaat, verantwoordt 
zijn beslissing naar recht als hij overweegt dat, gelet op de omstandigheden waarop hij wijst, de beide 
kooplieden in eigen naam hebben willen handelen, dat er met hen in die hoedanigheid is gehandeld en dat er 
aldus jegens derden nooit als vennootschap is opgetreden.

Handelsvennootschappen - Vennootschappen onder firma - Faillissement van een vennoot - Plaatselijke bevoegdheid

21 juni 1999C.98.0143.F AC nr. ...

Art. 403, eerste en tweede lid, W.I.B. (1992) en artikel 23 K.B. 5 okt. 1978 zijn onbeperkt van toepassing op elk 
bedrag dat de opdrachtgever aan de ontvanger heeft betaald na de vereffening van de niet geregistreerde 
vennootschap.~

Handelsvennootschappen - Allerlei - Vereffening van vennootschappen - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - 
Betaling - Werk uitgevoerd door een niet geregistreerde aannemer - Niet geregistreerde vennootschap in vereffening - 
Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden - Storting - Aanwending - 
Toepassingsgebied

- Artt. 178, eerste lid, en 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 23 KB 5 okt. 1978

- Art. 403, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

18 februari 1999C.97.0392.F AC nr. ...

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is om een vennootschap onder firma failliet te verklaren, is tevens 
bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot faillietverklaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Handelsvennootschappen - Vennootschappen onder firma - Faillissement van een vennoot - Plaatselijke bevoegdheid

- Art. 440, tweede lid Wet 18 april 1851

5 november 1998C.96.0011.F AC nr. ...

Concl. adv. gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 5 nov. 1998, AR C.96.0036.F in Bull. en Pas., 1998, I, nr....

Handelsvennootschappen - Algemeen - Bestanddelen - Deelname in de winst en in het verlies - Gekruiste opties voor 
aankoop en verkoop van aandelen - Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen aantasting van de 
vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - Geldigheid
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Alleen het in artikel 1855, tweede lid, B.W. bedoelde beding is verboden dat als voorwerp heeft het evenwicht 
in de vennootschapsovereenkomst te verstoren, of dat, wanneer het schijnbaar een ander voorwerp heeft, in 
werkelijkheid hetzelfde doel beoogt.~

Handelsvennootschappen - Algemeen - Bestanddelen - Deelname in de winst en in het verlies - Gekruiste opties voor 
aankoop en verkoop van aandelen - Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen aantasting van de 
vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - Geldigheid

- Art. 1855, tweede lid Burgerlijk Wetboek

11 juni 1998C.94.0415.N AC nr. ...

Het cassatieberoep, ingesteld door een coöperatieve vennootschap in vereffening die niet vertegenwoordigd 
was door het bevoegde orgaan, is niet ontvankelijk en dit gebrek kan nadien niet worden opgeheven.~

Handelsvennootschappen - Coöperatieve vennootschappen - Coöperatieve vennootschap in vereffening - Bevoegd orgaan - 
Vertegenwoordiging - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 702 en 703 Gerechtelijk Wetboek

17 april 1997C.96.0051.F AC nr. ...

Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die in een akte van rechtspleging 
verklaart op te treden in naam van een rechtspersoon die genoegzaam is geïdentificeerd, wettelijk vermoed 
daartoe een regelmatige lastgeving van een bevoegd orgaan van die rechtspersoon te hebben gekregen, tenzij 
de partij die de regelmatigheid van die lastgeving betwist, het tegendeel bewijst.~

Handelsvennootschappen - Algemeen - Akte van rechtspleging van een advocaat - Vermoeden van regelmatige lastgeving

- Artt. 440, tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek

14 februari 1997C.96.0211.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 1997, AR C.96.0211.N, AC, 1997, nr

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de 
overheid - Beslissingen bindend voor derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte van de raad van bestuur - Beroep tot 
nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad van State - Grenzen

De Raad van State, Afdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over een vordering tot 
nietigverklaring van de beslissing van de raad van bestuur van een naamloze vennootschap die - ook al is ze 
opgericht door een administratieve overheid en onderworpen aan een verregaande controle van de overheid 
en al wordt haar een taak van algemeen belang toevertrouwd - geen beslissingen kan nemen die derden 
kunnen binden en dus haar privaatrechtelijk karakter niet verliest.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de 
overheid - Beslissingen bindend voor derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte van de raad van bestuur - Beroep tot 
nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad van State - Grenzen

- Artt. 92 en 93 Grondwet 1831

- Artt. 144 en 145 Grondwet 1994

- Art. 14 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

2 december 1996C.95.0079.F AC nr. ...

Bij de toepassing van artikel 1122 B.W. op de splitsing van naamloze vennootschappen, dient de rechter dat 
artikel uit te leggen in het licht van de tekst en het doel van artikel 17 van de zesde richtlijn 82/891 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende splitsingen van naamloze 
vennootschappen, teneinde het in die bepaling van gemeenschapsrecht beoogde resultaat te bereiken. 
(Impliciet)

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Splitsing van vennootschap - Europese Unie - Verdragsbepalingen - 
Instellingen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - Doeltreffendheid - Nationale 
rechter - Nationaal recht - Uitlegging

- Art. 1122 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 17 en 26 EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

10 mei 1996C.95.0291.F AC nr. ...
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Wanneer de appelrechter vaststelt dat een vennootschap verbintenissen heeft overgenomen die in haar naam 
werden aangegaan toen zij nog in oprichting was, en dat zij het geding in hoger beroep heeft hervat dat 
diegene had aangespannen door wie in haar naam de verbintenissen werden aangegaan, mag hij, terwijl hij 
die persoon buiten de zaak stelt, de tegen diezelfde persoon door het beroepen vonnis uitgesproken 
veroordelingen niet bevestigen.~

Handelsvennootschappen - Algemeen - Verbintenissen aangegaan in naam van een vennootschap in oprichting - Overname 
van de verbintenissen door de opgerichte vennootschap

- Art. 13bis Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS RECHT

15 december 1994C.94.0227.F AC nr. ...

Bij de beoordeling van de banden tussen een vennootschap en een Staat, dient de rechter toepassing te 
maken van de in die Staat geldende regels.~

Vennootschappen naar buitenlands recht - Nationaliteit

VERBERGING

4 juni 1996P.95.1022.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de veroordeling wegens bedrieglijke verberging wanneer de rechter het 
oordeel dat de zaak bij toeval in het bezit van de beklaagde is gekomen laat steunen op de vaststelling dat de 
afgifte ervan aan de beklaagde geschiedde door een persoon die onrechtmatig handelde, en het blijkt dat deze 
afgifte bewust geschiedde en zonder vergissing omtrent de waarde van de zaak of de persoon van de 
begiftigde.

 - Bedrieglijke verberging - Bestanddeel - Toevallige verkrijging

- Art. 508 Strafwetboek

VERBINTENIS

29 oktober 2004C.03.0284.N AC nr. 518

Een derde kan een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen ervan tussen de 
contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die een van de partijen tegen hem richt (1); hij kan 
evenwel de verbindende kracht van een overeenkomst waarin hij geen partij is niet inroepen om zijn plichten 
ten aanzien van een van de contractanten te beperken (2). (1) Cass., 9 mei 2003, AR C.00.0010.N, nr .... (2) Zie 
Cass., 9 sept. 1999, AR C.97.0354.N, nr 448. Het O.M. was van oordeel dat verweerster (een derde) niet de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst vorderde doch zich enkel verweerde tegen de schadevordering en 
concludeerde dus tot verwerping.

 - Overeenkomst - Derden

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

13 mei 2004C.02.0497.N AC nr. 258

De exceptio non adimpleti contractus is niet meer dan een tijdelijke exceptie die de partij de mogelijkheid 
geeft de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de medecontractant zijn 
verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren (1); die partij kan echter van haar verbintenis worden bevrijd 
wanneer de medecontractant definitief in gebreke blijft en de rechter op grond hiervan de ontbinding van de 
overeenkomst uitspreekt. (1) Zie Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, nr 372.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptio non adimpleti contractus - Aard - Bevrijding

- Artt. 1102 en 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek

In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten 
indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren (1). (1) Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, nr 372; zie Cass., 21 nov. 2003, AR C.01.0357.N, nr ...
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 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

11 december 2003C.01.0206.N AC nr. 639

Het vorderingsrecht waarover de derde-begunstigde krachtens een beding ten behoeve van een derde 
beschikt tegen de belover is niet van buiten-contractuele aard.

 - Verbintenis uit overeenkomst - Derde-begunstigde - Vorderingsrecht - Aard

- Artt. 1121 en 1165 Burgerlijk Wetboek

8 december 2003C.02.0440.F AC nr. 631

Een recht onder opschortende voorwaarde bestaat, hangende de voorwaarde, ook al is de uitvoering van de 
verbintenis geschorst (1). (1) Cass., 5 april 1993, AR 9558, nr 174.

 - Opschortende voorwaarde - Juridische toestand - Hangende voorwaarde

- Art. 1181, tweede lid Burgerlijk Wetboek

21 november 2003C.01.0357.N AC nr. 586

Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige overeenkomsten laat toe dat 
de contractant zonder tussenkomst van de rechter de uitvoering van de eigen verbintenissen opschort (1). (1) 
Cass., 2 nov. 1995, AR C.93.0115.N, nr 467.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot uitvoering van haar 
verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn 
verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid 
van hun wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering en vermag zij te vorderen 
dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort (1). (1) Cass., 2 nov. 1995, AR C.93.0115.N, nr 467.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1184 Burgerlijk Wetboek

24 oktober 2003C.02.0219.F AC nr. 528

In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis waarvan de rechter in 
eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, dient de partij die tot de tenuitvoerlegging 
ervan last heeft gegeven, naast de teruggave van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing 
heeft ontvangen, ook de schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat 
daarbij vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) 
Cass., 7 april 1995, AR C.93.0182.N, nr 189.

 - Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Wijziging of vernietiging - Schade - Vergoeding

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 juni 2003C.01.0528.F AC nr. 381

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 26 juni 2003, AR C.01.0528.F, AC, 2003, nr ...

 - Schuldvergelijking - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het 
faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - 
Samenhang - Weerslag

De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat er schuldvergelijking 
tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen failliet, heeft geen weerslag op de 
voorwaarden waaronder de andere, in geval van overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op 
de schuldvergelijking gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (1). (1) Zie andersl. concl. O.M.

 - Schuldvergelijking - Schuldvergelijking na faillissement - Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het 
faillissement en van de boedel - Overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde - Overgedragen verbintenissen - 
Samenhang - Weerslag

- Art. 1295 Burgerlijk Wetboek

27 februari 2003C.01.0062.N AC nr. 136
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Wanneer in een schuldbekentenis de oorzaak niet is uitgedrukt moet de schuldenaar die het bestaan of het 
geoorloofd karakter van de oorzaak van de verbintenis betwist, daarvan het bewijs leveren (1). (1) Zie Cass., 17 
mei 1991, AR 7266, nr 480; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Bruylant 1964, nr 484 en 490; 
R. Kruithof, H. Bocken, F. De Ly en B. De TemmermanOverzicht van rechtspraak (1981-92) 
Verbintenissenrecht", T.P.R. 1994, (171) nr 154; P. Van OmmeslagheExamen de jurisprudence (1974-1982) Les 
obligations", R.C.J.B. 1986, (33) nr 34.

 - Geldigheid - Oorzaak - Niet uitgedrukte oorzaak - Bestaan of geoorloofd karakter - Bewijslast

- Art. 1132 Burgerlijk Wetboek

30 januari 2003C.00.0632.F AC nr. 69

De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de verbintenissen om iets te 
doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is 
moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden (1). (1) Cass. 14 april 1994, AR C.93.0161.F, nr 179.

 - Verbintenis om iets te doen - Verbintenis iets niet te doen - Gedwongen tenuitvoerlegging

- Artt. 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek

24 januari 2003C.00.0305.N AC nr. 55

Hij die een voorkeurrecht verleent neemt geen andere verbintenis op dan om niet te verkopen aan een ander 
dan aan de begunstigde; hij behoudt aldus het recht om het goed al dan niet te verkopen (1); dit recht vindt 
zijn begrenzing in het verbod op rechtsmisbruik. (1) Zie Cass., 12 dec. 1991, A.R. 8929, nr 198, met conclusie 
van adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN in Bull., 1992, 285.

 - Verkoopbelofte - Voorkeurrecht

- Art. 1589 Burgerlijk Wetboek

28 mei 2002P.01.0559.N AC nr. 320

Artikel 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat behoudens de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten 
een einde nemen door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur werd 
gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is; de bepalingen van artikel 1234 B.W. 
staan daaraan niet in de weg (1). (1) Zie cass., 26 sept. 1973, AC, 1974, 96; 12 okt. 1998, AR nr S.97.0122.F, nr 
438.

 - Tenietgaan van verbintenissen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Toepassing - Opzegging

27 mei 2002C.99.0051.N AC nr. 318

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting op 
voorwaarde dat hij de bewijskracht van de overgelegde stukken waaruit deze wilsuiting wordt afgeleid, niet 
miskent (1). (1) Cass., 9 okt. 1978, AC, 1978-79, 156; 9 mei 1980, AC, 1979-80, nr 577; 3 sept. 1981, T. Aann., 
1982, 131, noot CORNELIS.

 - Verbintenis op grond van eenzijdige wilsuiting

22 april 2002C.99.0264.N AC nr. 243

De exceptie van niet uitvoering van wederzijdse verbintenissen kan niet worden ingeroepen door degene die 
zijn verbintenissen reeds heeft uitgevoerd.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Overdracht van schuldvordering - Gecedeerde schuldenaar - 
Vooraf uitgevoerde verbintenis

- Artt. 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek

Het recht op ontbinding en de exceptie van niet nakoming die gegrond zijn op de onderlinge afhankelijkheid 
van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoren tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, 
zodat zij bestaan vóór de wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de wanprestatie zelf en vóór de 
overdracht van de rechten van de schuldeiser en ongeacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden 
aangevoerd (1). (1) Cass., 27 sept. 1984, A.R. nr 7050.

 - Wederkerige overeenkomst - Overdracht van schuldvordering - Niet-uitvoering van de verbintenis van de overdragende 
schuldenaar t.a.v. de gecedeerde schuldenaar - Recht van de gecedeerde schuldenaar

- Artt. 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek
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18 oktober 2001C.99.0021.N AC nr. ...

Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het behalen van een resultaat, behalve wanneer hij de 
overmacht waarop hij zich beroept, bewijst; de rechter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, dient geen 
fout van de schuldenaar vast te stellen; dit geldt ook wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd 
ingevolge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft.

 - Resultaatsverbintenis - Schuldenaar - Verplichtingen - Bewijs - Gebrek in de zaak - Onuitvoerbaarheid - Taak van de rechter

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

11 mei 2001C.97.0465.N AC nr. ...

De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis moet worden bepaald overeenkomstig het materiële 
recht dat volgens de verwijzingsregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst (1). (1) 
H.v.J., 12/76, 6 oktober 1976, Tessili/Dunlop, Jur., 1976, 1473, B.R.H., 1977, 303.

 - Overeenkomst - Internationaal recht - Plaats van uitvoering - Bepaling

- Art. 5, aanhef en onder lid 1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, 
ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan 
de eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis bedoeld de 
contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt (1). (1) H.v.J., 14/76, 6 oktober 1976, 
Ets. A. de Bloos P.V.B.A./C.V.A. Bouyer, Jur., 1976, 1497.

 - Overeenkomst - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Plaatselijke bevoegdheid

- Art. 5, aanhef en onder lid 1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971

15 december 2000C.98.0097.N AC nr. ...

Tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden bevrijdt kwijtschelding of 
ontslag bij overeenkomst ten voordele van één van de hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen; daartoe 
is niet vereist dat de kwijtschelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt (1). (1) Zie cass., 18 
sept. 1941, Bull. en Pas., 1941, I, 343; Cass. fr. (civ.) 3 juli 1900, Recueil Sirey, 1900, I, 441; Simler, Ph., Contrats 
et obligations, in J.Cl.Civ., Remise de dette, artikel 1282 à 1288, blz. 6; Tilleman, B., Claeys, I, Coudron, C. en 
Loontjens K., Dading, in A.P.R., E. Story-Scientia, 2000, nr 154.

 - Tenietgaan van de verbintenis - Hoofdelijke medeschuldenaars - Kwijtschelding ten voordele van een schuldenaar - Gevolg 
voor de overigen - Al dan niet kosteloze kwijtschelding

- Art. 1285 Burgerlijk Wetboek

14 september 2000C.98.0496.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, cass., 14 sept. 2000, AR C.98.0496.F, Bull. en Pas., 2000, nr.

 - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekeringsovereenkomst

Het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van een welbepaald risico tegen 
betaling van een premie; dat voorwerp moet geoorloofd zijn (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekeringsovereenkomst

16 juni 2000C.96.0006.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 16 juni 2000, Voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N, AC 2000, nr...

 - Verbintenis uit overeenkomst - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke 
regels
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De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten die 
besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming waaromtrent zij kunnen overeenkomen is 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht (1); zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan 
opdat de rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan (2). (1) Zie Cass., 14 april 1994, A.R. 9625, nr 177, 
arrest dat de rechtspraak bevestigt volgens welke die overeenkomst uitsluitend onderworpen is aan de regels 
betreffende de overeenkomsten. (2) Zie de (strijdige) conclusie O.M.

 - Verbintenis uit overeenkomst - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke 
regels

- Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef en 4° en 1298 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2000C.97.0118.N AC nr. ...

In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten 
indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren (1) en totdat hij die uitvoert (2) (Art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering 
volgt uit de onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen (3). (1) Cass., 2 nov. 1995, A.R. 
C.93.0115.N, nr. 467. (2) Zie Cass., 14 maart 1991, A.R. 8857, nr. 367. (3) Zie het in voetnoot (1) vermeld arrest.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel

Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst 
volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser 
zelf zijn verbintenissen niet uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de 
eiser definitief te verwerpen of te weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de gegrondheid van 
die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn verbintenissen niet heeft uitgevoerd (1). (1) 
Zie Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.93.0115.N, nr. 467.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel - Vordering in rechte

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

21 januari 2000C.98.0335.F AC nr. ...

Behoudens in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan bestaan en van haar 
oorzaak kan worden gescheiden, is de geldigheid van een rechtshandeling, ongeacht of ze eenzijdig of 
tweezijdig is, onderworpen aan het bestaan van een oorzaak, maar de verdwijning van de oorzaak na de 
totstandkoming van de akte heeft in de regel geen gevolgen voor die akte.

 - Oorzaak - Verdwijning

- Art. 1131 Burgerlijk Wetboek

13 januari 2000C.95.0318.N AC nr. ...

In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen berust, is niet één rechter bevoegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer 
volgens de collisieregels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in 
een andere verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd.

 - Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst - Internationaal recht - Europese Unie - Executieverdrag - Bevoegde 
rechter

- Art. 5, 1° Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

Wanneer, voor de beoordeling van een cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag 
aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde vordering gestoeld op verschillende verbintenissen 
ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag worden gebracht, ook al moeten de 
contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels van de Staat van de 
aangezochte rechter, de ene in het land van de aangezochte rechter worden uitgevoerd, de andere in een 
andere EG-lidstaat, in acht genomen dat de aangezochte rechter op grond van de hem overgelegde vordering 
oordeelt dat de twee verbintenissen die aan de vordering ten grondslag liggen, niet aan elkaar ondergeschikt 
zijn, maar gelijkwaardig, is het Hof van Cassatie gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 
te verzoeken over die vraag bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.~

 - Overeenkomst - Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde rechter - Europese Unie - Executieverdrag - Prejudicieel 
geschil - Hof van Cassatie - Verplichting
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- Artt. 2 en 5.1 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de EEG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971

26 november 1999C.98.0046.F AC nr. ...

Het recht van de schuldenaar van verscheidene schulden om, wanneer hij betaalt, te verklaren welke schuld hij 
wil voldoen, wordt, behoudens het geval  van misbruik van dat recht, alleen beperkt door het in andere 
wetsbepalingen aan de schuldeiser toegekende recht om zich te verzetten tegen de door de schuldenaar 
gedane toerekening.

 - Betaling - Toerekening

- Art. 1253 Burgerlijk Wetboek

21 juni 1999S.97.0058.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 juni 1999, A.R. S.97-0058.F - S.97.0128.F, nr. ... .

 - Eenzijdige handeling - Ontvangende handeling - Totstandkoming - Gevolgen - Kennis - Begrip - Voorwaarden - 
Toepassing - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Werkgever - Arbeidsovereenkomst - 
Einde - Beëindiging - Ontslag zonder opzegging - Werknemer - Herplaatsing - Aanvraag - Termijn

8 april 1999C.98.0042.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, zonder te vermelden dat het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst tegen het risico brand erin bestaat een onwettige toestand te scheppen of te 
handhaven, bij de beslissing om de vordering tot schadevergoeding te verwerpen, overweegt dat de 
overeenkomst nietig is omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens het feit dat het verzekerde gebouw 
zonder bouwvergunning is opgetrokken.~

 - Voorwerp - Rechtsgeldigheid - Brandverzekering - Onroerend goed - Bouwvergunning - Ontstentenis

- Artt. 1101, 1108, 1126 en 1128 Burgerlijk Wetboek

5 november 1998C.95.0376.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een verkoper als lasthebber is opgetreden in verband met overeenkomsten die de 
woningbouwovereenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet persoonlijk 
kan verbinden een te bouwen woonhuis te verschaffen in de zin van artikel 1 van die wet.~

 - Woningbouw - Verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen - Persoonlijke verbintenis een te bouwen huis te 
verschaffen

- Art. 1 Wet 9 juli 1971

18 mei 1998S.97.0095.N AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing vaststelt dat de betaling van een conventionele vertrekpremie afhankelijk is 
van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, te weten de vrije keuze van de werknemer van de 
vertrekdatum tussen een welbepaalde datum en de stopzetting van de exploitatie door de werkgever en 
verder vaststelt dat de werknemer tussen de bepaalde datum en deze stopzetting de onderneming verliet 
ingevolge een ontslag dat hem door zijn werkgever ten onrechte werd gegeven en op grond hiervan oordeelt 
dat de werknemer geen aanspraak kan maken op de vertrekpremie omdat hij niet zelf de datum bepaalde 
waarop hij de onderneming verliet, wordt deze beslissing niet wettelijk verantwoord, nu uit deze vaststelling 
volgt dat de werkgever de vervulling van de voorwaarde waaronder hij zich had verbonden zelf door een 
foutief optreden onmogelijk heeft gemaakt.

 - Voorwaardelijke verbintenis - Vervulling - Schuldenaar die de vervulling heeft verhinderd

- Artt. 1168 en 1178 Burgerlijk Wetboek

5 september 1997C.96.0327.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, cass. 5 september 1997, C.96.0327.F, Bull. en Pas. 1997, nr...

 - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Schuldvordering vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke 
verdeling door de notaris opgemaakte staat van vereffening

De tijdens een gerechtelijke verdeling bij notariële akte opgemaakte staat van vereffening kan niet aan een 
bewarend beslag ten grondslag liggen zolang hij niet door de deelgenoten is aanvaard of door de rechtbank 
gehomologeerd, nu de erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.
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 - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Schuldvordering vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke 
verdeling door de notaris opgemaakte staat van vereffening

- Artt. 1223 en 1415 Gerechtelijk Wetboek

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

De overheidsmaatregel is, als vreemde oorzaak, bevrijdend, wanneer hij een onoverkomelijke hindernis vormt 
voor de uitvoering van de verbintenis en de schuldenaar geen fout heeft begaan bij het ontstaan van de 
omstandigheden die de hindernis tot gevolg hadden.~

 - Niet-uitvoering - Overheidsmaatregel

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Het bevel van hogerhand om bepaalde daden al dan niet te verrichten kan slaan op de verbintenis tot betaling 
van een geldsom en kan een bevrijdende vreemde oorzaak opleveren.~

 - Niet-nakoming - Bevel van hogerhand - Begrip - Verbintenis tot betaling van een geldsom

- Artt. 1, 33, 45, 46, 132, 143, 144 en 194 Boek III, Zaïrees Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1101, 1134, 1147, 1148, 1234, 1245, 1246 en 1302 Burgerlijk Wetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Onder het woord verbintenis verstaat artikel 496 Sw. elk geschrift waardoor een rechtsband kan ontstaan en 
dat kan dienen om iemand schade toe te brengen, ook al heeft de begunstigde, later, geen voordeel gehaald 
uit de te zijnen voordele tot stand gebrachte band.~

 - Materie van de oplichting

2 november 1995C.93.0115.N AC nr. ...

In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot uitvoering van haar 
verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn 
verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid 
van hun wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering en vermag zij te vorderen 
dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort.~ Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie 
van niet-uitvoering bij wederkerige overeenkomsten laat toe dat de contractant, zonder tussenkomst van de 
rechter, de uitvoering van de eigen verbintenissen opschort.

 - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering

- Art. 1102 Burgerlijk Wetboek

28 september 1995C.93.0361.N AC nr. ...

De wanuitvoering van een verbintenis, die geen betrekking heeft op de betaling van een bepaalde geldsom, 
kan leiden tot het toekennen van een bijkomende schadevergoeding wegens waardevermindering en van 
interest ter vergoeding van de schade door de vertraging bij het betalen van de schadevergoeding.~

 - Schadevergoeding - Contractuele verbintenis - Wanprestatie - Vergoedende interest

- Artt. 1146, 1147 en 1153 Burgerlijk Wetboek

21 september 1995C.93.0292.N AC nr. ...

Er is slechts bevestiging door een meerderjarig geworden minderjarige van de verbintenis die hij tijdens zijn 
minderjarigheid zonder naleving van de pleegvormen heeft aangegaan, wanneer is vastgesteld dat die 
meerderjarig geworden minderjarige op het ogenblik van de bevestiging kennis had van de reden van de 
nietigheid van die verbintenis.~

 - Minderjarige - Nietige verbintenis - Bevestiging na meerderjarigheid - Kennis van reden van nietigheid

- Artt. 1311 en 1338, eerste lid Burgerlijk Wetboek

30 juni 1995C.93.0230.N AC nr. ...

Van verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien mag een derde, buiten het geval van beding te zijnen 
gunste, de tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet vorderen.~

 - Vordering tot tenuitvoerlegging door een derde - Verbintenis uit overeenkomst - Relatieve werking

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek
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7 april 1995C.93.0182.N AC nr. ...

De partij die een vonnis doet uitvoeren waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging 
heeft toegestaan, dient, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan in hoger beroep, boven de 
teruggave van hetgeen zij ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade te 
vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe is vereist dat bij die 
tenuitvoerlegging enige kwade trouw of fout aanwezig was.

 - Hoger beroep - Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hervorming of vernietiging - Schade - Vergoeding

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 januari 1995C.94.0198.F AC nr. ...

Art. 1183, eerste lid, B.W. bepaalt dat een ontbindende voorwaarde die is welke, bij haar vervulling, de 
verbintenis teniet doet en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan.~

 - Verbintenis onder voorwaarde - Ontbindende voorwaarde - Terugwerkende kracht

28 oktober 1994C.93.0047.N AC nr. ...

Art.  1690 B.W.  vereist niet dat de akte zelf van de overdracht van een schuldvordering, een recht of een 
rechtsvordering aan de schuldenaar wordt betekend.~

 - Overdracht van schuldvorderingen - Akte van overdracht - Betekening aan schuldenaar

23 september 1994C.92.8241.N AC nr. ...

Schadevergoeding uit hoofde van overtreding van een verbintenis iets niet te doen is verschuldigd zonder dat 
vereist is dat de schuldenaar in gebreke wordt gesteld.~

 - Verbintenis iets niet te doen - Overtreding - Schadevergoeding - Ingebrekestelling

- Art. 1145 Burgerlijk Wetboek

VERDELING

18 november 2002C.00.0256.N AC nr. 610

Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek heeft niet enkel tot doel dat de schuldeisers hun schuld kunnen laten 
erkennen door de partijen in de verdeling, maar ook dat zij de verdeling zelf kunnen beïnvloeden om te 
verhinderen dat het onderpand voor hun vordering bedrieglijk zou worden aangetast; die regel geldt ook 
wanneer de verdeling enkel geldsommen betreft.

 - Betaling van schulden - Verdeling van geldsommen - Schuldeiser van deelgenoot - Verzet - Rechten

- Artt. 882 en 1430, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000C.96.0168.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader van een gerechtelijke verdeling maakt geen 
onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot 
na de opstelling van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt niet op 
als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een deskundige overstijgt (1). (1) Zie Cass. 
12 jan. 1979, AC 1978-79, 540; 19 dec. 1991, A.R. nr 9067, AC 1990-91, nr 216.

 - Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanstelling notaris - Aanvullende staat van "afrekening-vereffening" - 
Boedelbeschrijving - Opdracht van notaris - Aard

- Art. 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 december 1999C.96.0121.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 3 december 1999, A.R. C.96.0120.N, nr...

 - Nalatenschap - Schuldeisers van de medegerechtigde - Pauliaanse vordering
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De schuldeisers van een medegerechtigde in een nalatenschap kunnen de pauliaanse vordering bepaald in 
artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet uitoefenen tegen een buiten hen voltrokken verdeling, 
wanneer zij voordien tegen die verdeling geen verzet hebben gedaan, behalve wanneer de verdeling fictief 
blijkt of bedrieglijk werd voltrokken teneinde het in artikel 882 Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk 
te maken.

 - Nalatenschap - Schuldeisers van de medegerechtigde - Pauliaanse vordering

- Artt. 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek

28 oktober 1999C.96.0443.N AC nr. ...

Door het vonnis dat de staat van vereffening van de aangewezen notaris homologeert heeft de rechter zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend, zodat zijn beslissing een eindvonnis is.

 - Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening - Homologatie - Vonnis - Aard

- Artt. 19, eerste lid, en 1223 Gerechtelijk Wetboek

Het arrest dat de homologatie van de staat van vereffening vernietigt en deze staat terug verwijst naar de 
aangewezen notaris, schendt de devolutieve werking van het hoger beroep door de zaak bovendien terug te 
verwijzen naar de eerste rechter, voor beslechting van eventuele bezwaren.

 - Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening - Homologatie - Vonnis - Hoger beroep - Gevolg - Devolutieve werking

- Artt. 1223 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

12 november 1998C.97.0171.F AC nr. ...

De rechter die kennisneemt van een door één van de gescheiden echtgenoten ingestelde vordering tot 
toekenning bij voorrang, kan de toewijzing van het onroerend goed aan de echtgenoot die volgens de in het 
B.W. opgesomde criteria de voorrang heeft, niet doen afhangen van de voorwaarde dat die echtgenoot een 
prijs biedt die op zijn minst gelijk moet zijn aan de door de andere echtgenoot geboden prijs.

 - Wettelijke gemeenschap - Onroerend goed - Toewijzing bij voorrang

- Art. 1447 Burgerlijk Wetboek

22 juni 1998C.96.0249.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de openbare veiling bevolen wordt van een onroerend 
goed, op grond van de overweging dat geen verdeling in natura mogelijk is omdat een inbreng nog niet 
vaststaat, zonder evenwel uit te sluiten dat dergelijke inbreng bij de latere bewerkingen van vereffening en 
verdeling van de nalatenschap nog zou kunnen vaststaan en evenmin uit te sluiten dat dergelijke belangrijke 
inbreng de verdeling in natura kan beletten.~

 - Nalatenschap - Openbare veiling - Onmogelijkheid tot verdeling in natura - Geen definitieve vaststelling inbreng

- Artt. 826 en 827 Burgerlijk Wetboek

5 september 1997C.96.0327.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, cass. 5 september 1997, C.96.0327.F, Bull. en Pas. 1997, nr...

 - Gerechtelijke verdeling - Notariële staat van vereffening - Geen homologatie - Verzoek om bewarend beslag

De tijdens een gerechtelijke verdeling bij notariële akte opgemaakte staat van vereffening kan niet aan een 
bewarend beslag ten grondslag liggen zolang hij niet door de deelgenoten is aanvaard of door de rechtbank 
gehomologeerd, nu de erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.

 - Gerechtelijke verdeling - Notariële staat van vereffening - Geen homologatie - Verzoek om bewarend beslag

- Artt. 1223 en 1415 Gerechtelijk Wetboek

9 mei 1997C.94.0369.N AC nr. ...

De artt. 1209 tot 1223 Ger.W. moeten aldus gelezen worden dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of 
voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden opgenomen in het proces-verbaal van de boedelnotaris, door 
de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt.~

 - Gerechtelijke verdeling - Beweringen en zwarigheden - Ontvankelijkheid - Proces-verbaal van beweringen en 
zwarigheden - Neerlegging ter griffie van de rechtbank - Nieuwe zwarigheden aangevoerd bij de rechtbank

- Artt. 1209 tot 1223 Gerechtelijk Wetboek

29 september 1995C.94.0428.F AC nr. ...
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Na een minnelijke verdeling door erfgenamen van een deel van de goederen der nalatenschap, moet de 
notaris, die door de rechter met de verdeling van de overige goederen is belast, de verdeling verrichten op 
basis van een boedelbeschrijving van de gezamenlijke goederen van de nalatenschap.~

 - Minnelijke gedeeltelijke verdelingen - Opdracht van de door de rechter met verdeling van de overige goederen belaste 
notaris

- Art. 1213 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 922 Burgerlijk Wetboek

9 december 1994C.94.0022.N AC nr. ...

De vordering tot vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet doordat de 
uitvoering van de beslissing over die vordering afhankelijk is van de overschrijving van de echtscheiding in de 
registers van de burgerlijke stand.~

 - Huwelijksgemeenschap - Echtscheiding - Vordering tot vereffening en verdeling - Belang

- Art. 1278 Gerechtelijk Wetboek

9 september 1994C.92.8329.N AC nr. ...

Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een 
nalatenschap niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700 B.W. over het 
recht zelf op de goederen van de onverdeeldheid ontstaan.~

 - Betwist recht - Naasting - Vordering tot vereffening en verdeling

- Art. 1207 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1699 en 1700 Burgerlijk Wetboek

VERDENKING (GEWETTIGDE) [ZIE: 483 VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN 
ANDERE]

11 oktober 2002C.01.0235.N AC nr. 532

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, AC, 2003, nr ...

 - Te volgen procedure - Verplichting de onttrekking te vragen aan de rechter - Sanctie

Een partij die enige reden heeft tot wettige verdenking in een geval waarin alle rechters van de rechtbank zich 
niet moeten onthouden, moet de onttrekking vragen aan de rechter op grond van artikel 650 Ger.W.; wanneer 
die partij geen onttrekking heeft gevraagd waar hij het had kunnen doen, kan hij niet voor het eerst voor het 
Hof een gewettigde verdenking aanvoeren (1). (1) Zie cass., 13 okt. 1975, Pas., 1976, I, 181, met noot J.V.

 - Te volgen procedure - Verplichting de onttrekking te vragen aan de rechter - Sanctie

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

30 juni 2000C.00.0229.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking 
niet kennelijk onontvankelijk acht, beveelt het de in artikel 656, tweede lid, Ger.W. bedoelde vormvereisten en 
dient het daarbij geen uitspraak te doen over de tussenvordering tot betichting van valsheid in burgerlijke 
zaken die geen verband houdt met de kwestie van de kennelijke onontvankelijkheid van het verzoek tot 
onttrekking van de zaak.

 - Vordering tot onttrekking van de zaak - Niet kennelijk onontvankelijk verzoekschrift - Bevoegdheid van het Hof

- Art. 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

VERENIGING VAN BOOSDOENERS

24 februari 2004P.04.0251.N AC nr. 100
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Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereisen 
dat bij de inverdenkingstelling wegens deelneming aan een criminele organisatie in de zin van voormelde 
strafbepalingen, ook een inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of wanbedrijven die met 
deze criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0117.F, nr 
225.

 - Criminele organisatie - Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter - Misdrijven beoogd met de criminele organisatie

24 februari 2004P.04.0253.N AC nr. 101

Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereisen 
dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot 
aanhouding worden te laste gelegd of met hun wetsartikel worden aangeduid (1). (1) Zie Cass., 24 feb. 2004, 
AR P.04.0251.N, nr ...

 - Criminele organisatie - Misdrijven beoogd met de criminele organisatie - Vermelding in het bevel tot aanhouding

6 november 2002P.02.1394.F AC nr. 588

Het misdrijf deelneming aan een criminele organisatie vereist het bestaan van een gestructureerde vereniging 
van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van 
misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van ten minste drie jaar, om direct of 
indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, 
geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om 
het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, ook al is er geen ander misdrijf gepleegd (1). 
(1) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225.

 - Criminele organisatie - Deelneming - Begrip - Bestanddelen

- Art. 324bis Strafwetboek

28 maart 2001P.99.1759.F AC nr. ...

De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing om een beklaagde wegens vereniging van boosdoeners te 
veroordelen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde zich bewust was van zijn deelneming aan een 
georganiseerde activiteit en door zijn daden aan de uitvoering ervan heeft bijgedragen (1). (1) Zie Cass., 4 dec. 
1984, A.R. 8290, nr. 210; 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225.

 - Moreel bestanddeel

- Art. 322 Strafwetboek

9 mei 2000P.00.0297.N AC nr. ...

Voor het bewezen verklaren van het misdrijf bendevorming is niet vereist dat de rechter vaststelt dat tussen 
verschillende misdrijven gepleegd door meerdere beklaagden een dusdanige band bestaat dat het ene misdrijf 
niet kan worden gepleegd zonder het andere. (1) (1) zie Cass., 6 mei 1998, A.R. nr. P.98.0.117.F, nr. 225.

 - Bendevorming - Begrip - Andere misdrijven

- Art. 322 Strafwetboek

6 mei 1998P.98.0117.F AC nr. ...

De bestanddelen van de vereniging van boosdoeners zijn het bestaan van een georganiseerde groep personen 
met als doel op personen of eigendommen aanslagen te plegen die een misdaad of een wanbedrijf opleveren 
alsook de bewuste wil om van die georganiseerde groep lid te zijn, zelfs zonder dat enig ander misdrijf wordt 
gepleegd.~

 - Bestanddelen

- Art. 322 Strafwetboek

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

15 oktober 1999C.98.0162.F AC nr. ...
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Bij de vereffening van een vereniging zonder winstoogmerk ontstaat een toestand van samenloop onder de 
schuldeisers; de bepalingen betreffende het toekennen van subsidies door de Staat, verplichten de 
gesubsidieerde ertoe de subsidies aan te wenden voor de doeleinden waarvoor ze verleend werden, maar 
doen geen voorkeurrecht ontstaan waardoor de schuldvordering van de eindbestemmeling van de subsidies 
ontsnapt aan de samenloop ten gevolge van de vereffening van de gesubsidieerde.

 - Ontbinding en vereffening - Vroegere schuldvorderingen - Samenloop van schuldeisers - Eindbestemmeling van een door 
de Staat verleende subsidie - Voorkeurrecht

- Artt. 55 en 57, eerste lid KB 17 juli 1967

- Artt. 1, eerste lid, en 3, eerste lid, 1° en 2° KB nr 5 van 18 april 1967

- Artt. 7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

24 juni 1999C.98.0215.F AC nr. ...

Wanneer aan de in artikel 3 V.Z.W.-wet voorgeschreven bekendmaking werd voldaan, heeft het verzuim van 
de neerlegging van de ledenlijst of van de aanvullende ledenlijsten niet tot gevolg dat de vereniging de 
rechtspersoonlijkheid verliest, maar enkel dat tegenover derden de uitoefening van haar aan die 
rechtspersoonlijkheid verbonden rechten is opgeschort tot aan de regularisatie; uit de opzet van de artt. 3 en 
26, eerste lid, V.Z.W.-wet en uit de parlementaire voorbereiding van die wet volgt dat, voor zover de 
vereniging rechtspersoonlijkheid heeft verkregen door de haar bij artikel  3 opgelegde verplichting na te 
komen, de in artikel  26, eerste lid, bepaalde sanctie, behoudens bedrog, enkel bestaat in een opschortende 
exceptie die kan worden opgeworpen tot de toestand geregulariseerd is.

 - Rechtspersoonlijkheid - Ledenlijst - Neerlegging ter griffie van de burgerlijke rechtbank - Verzuim - Sanctie

- Artt. 3 en 26 , eerste lid Wet 27 juni 1921

18 maart 1999C.97.0447.F AC nr. ...

De statuten van een vereniging zonder winstoogmerk kunnen rechtsgeldig bepalen dat bevoegdheden worden 
overgedragen, zowel voor het beheer als voor de rechtshandelingen, inclusief het instellen van een 
rechtsgeding.

 - Bestuurders - Machtsoverdracht

- Art. 38 Wet 27 juni 1921

11 februari 1999C.97.0324.F AC nr. ...

Het feit alleen dat een vereniging zonder winstoogmerk zich niet kan beroepen op rechtspersoonlijkheid t.a.v. 
derden, houdt voor de leden, zelfs de stichters, geen persoonlijke verplichting in om de contractuele 
verbintenissen die in naam en voor rekening van de vereniging zijn aangegaan uit te voeren.~

 - Verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vereniging - Gevolgen voor de leden

- Art. 26, eerste lid Wet 27 juni 1921

23 oktober 1997C.94.0277.N AC nr. ...

De jaarlijkse taks waaraan de verenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn, is verschuldigd op de 
massa der in België bezeten goederen; alle roerende goederen, lichamelijke of onlichamelijke, die als dusdanig 
verhandelbaar zijn, zijn in beginsel hieronder inbegrepen.

 - Taks tot vergoeding der successierechten - Zetting der taks - Massa der in België bezeten goederen

- Art. 150 Wetboek van Successierechten

17 oktober 1996C.94.0421.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 okt. 1996, A.R. C.94.0421.F, Bull. en Pas. 1996, nr ...~

 - Kredietopening gewaarborgd door een overdracht van schuldvordering - Ontbinding van de vereniging - Beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers

Het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers staat eraan in de weg dat, na de ontbinding van een 
vereniging zonder winstoogmerk, een overdracht van schuldvordering die zij eerder heeft gedaan als waarborg 
voor een kredietopening gevolgen heeft, in zoverre die overdracht de overige schuldeisers van de vereniging 
benadeelt.~

 - Kredietopening gewaarborgd door een overdracht van schuldvordering - Ontbinding van de vereniging - Beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers

- Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen
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- Artt. 7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

3 oktober 1996C.95.0335.F AC nr. ...

Een V.Z.W. die noch haar verrijking noch een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden nastreeft, 
kan weliswaar een bijkomstige bedrijvigheid uitoefenen, op voorwaarde echter dat die bedrijvigheid 
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onbaatzuchtig doel van de vereniging en dat laatstgenoemde 
die winst geheel aan dat doel besteedt.~

 - Bijkomende bedrijvigheid - Winstgevende aard

- Art. 1, tweede lid Wet 27 juni 1921

Een V.Z.W. schendt zijn wettelijk statuut niet, wanneer de winst uit de bijkomstige bedrijvigheid de verhoging 
van haar vermogen tot gevolg heeft, nu blijkt dat die winst wordt besteed aan het onbaatzuchtige doel dat de 
vereniging nastreeft.~

 - Bijkomende bedrijvigheid - Winstgevende aard - Verkregen winst

- Art. 1, tweede lid Wet 27 juni 1921

19 december 1994S.93.0134.N AC nr. ...

Wanneer een maatschappelijk werk al bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B.  12 sept.  1972 
algemeen verbindend verklaarde N.A.R.-C.A.O.  nr. 9 van 9 maart 1972 en overigens gemeenschappelijk is aan 
verscheidene ondernemingen, hoeft de raad van bestuur van de V.Z.W.  die dat maatschappelijk werk beheert, 
niet paritair te zijn samengesteld.~

 - Samenstelling - Ondernemingsraden - Opdrachten - Bestaand maatschappelijk werk - Beheerraad

VERHAAL OP DE RECHTER

11 april 2003C.02.0612.N AC nr. 249

Bedrog of list dat verhaal op de rechter wettigt, veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot 
kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, 
ofwel om een persoonlijk belang te dienen (1) (2). (1) Cass., 27 juni 1977, AC 1977, 1116. (2) Cass., 27 maart 
1998, AR C.97.0413.F, nr 176.

 - Bedrog of list - Begrip - Algemeen

- Art. 1140 Gerechtelijk Wetboek

Uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 1144 en 1145 Ger.W. volgt dat het de wil is van de 
wetgever dat de termijnen in de rechtspleging van verhaal op de rechter strikt zouden worden nageleefd 
opdat aan de verstoring van de openbare orde zo snel mogelijk een einde zou worden gesteld, zodat de 
termijn, binnen dewelke de rechter op wie verhaal wordt genomen een memorie van antwoord kan indienen, 
op straffe van verval is voorgeschreven.

 - Verloop van de rechtspleging - Memorie van antwoord

- Artt. 860, 1144 en 1145 Gerechtelijk Wetboek

Verkeerde beoordelingen in feite of in rechte door de rechter kunnen weliswaar aanleiding geven tot een 
rechtsmiddel maar leveren geen bedrog of list op in de zin van artikel 1140 Ger.W.

 - Bedrog of list - Begrip - Verkeerde beoordelingen in feite of in rechte

- Art. 1140 Gerechtelijk Wetboek

28 februari 2002C.01.0540.N AC nr. 149

Van rechtsweigering, waarop verhaal op de rechter kan worden gestoeld, is er sprake wanneer de rechter 
onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; de loutere omstandigheid dat de rechter voor de 
behandeling van een zaak ten gronde geen snellere behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij 
behandelt maakt geen rechtsweigering uit (1). (1) Zie cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.1678.F, nr 690; M. De 
SwaefOver rechtsweigering" (noot onder Antwerpen, 16 januari 1986) R.W. 1986-87, 951.

 - Rechtsweigering

- Artt. 5 en 1140, 4° Gerechtelijk Wetboek
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20 december 2001C.01.0088.N AC nr. ...

Bedrog of list veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht 
te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen.

 - Bedrog - List

- Art. 1140, aanhef en 1° Gerechtelijk Wetboek

Een verkeerde beoordeling kan slechts aanleiding geven tot een cassatieberoep maar levert geen bedrog op.

 - Bedrog - Begrip - Verkeerde beoordeling

- Art. 1140, aanhef en 1° Gerechtelijk Wetboek

Het louter feit dat een rechter een partij kent maakt geen list uit.

 - List

- Art. 1140, aanhef en 1° Gerechtelijk Wetboek

23 maart 2000C.00.0029.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie.

 - Verzoekschrift - Vorm

- Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 1999C.99.0475.F AC nr. ...

Wanneer het verzoekschrift waarbij verhaal op de rechter wordt ingeleid, niet ontvankelijk is omdat het niet 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, doet het Hof onmiddellijk uitspraak zonder te 
wachten tot de in de regel bepaalde termijn van vijftien dagen verstreken is.

 - Verzoekschrift - Vorm - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Handtekening - Geen handtekening - Ontvankelijkheid - 
Onmiddellijke verwerping

- Artt. 478, 1080, 1143, 1144, tweede lid, en 1145 Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 1999C.99.0287.F AC nr. ...

Het verhaal op de rechter dat meer dan dertig dagen te rekenen van de feiten die tot dat verhaal aanleiding 
hebben gegeven wordt ingeleid door een ter griffie van het Hof van Cassatie ingediend verzoekschrift, is in de 
regel niet ontvankelijk.

 - Verzoekschrift

- Art. 1142 Gerechtelijk Wetboek

7 mei 1999C.99.0084.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof van Cassatie dat een verzoek tot verhaal op de 
rechter afwijst.

 - Arrest van het Hof van Cassatie - Afwijzing - Verzet - Ontvankelijkheid

- Artt. 1140 e.v. Gerechtelijk Wetboek

12 februari 1999C.98.0545.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie.~

 - Verzoekschrift - Vorm

- Artt. 1080, 1143 en 1145 Gerechtelijk Wetboek

27 maart 1998C.97.0413.F AC nr. ...

Bedrog of list dat verhaal op de rechter wettigt, veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot 
kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, 
ofwel om een persoonlijk belang te dienen.~

 - Bedrog of list

- Art. 1140 Gerechtelijk Wetboek

4 januari 1995P.94.1352.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie.~

 - Verzoekschrift - Vorm

- Artt. 1080, 1143 Gerechtelijk Wetboek

VERJARING

ALGEMEEN

13 juni 2002C.99.0405.N AC nr. 355

De vordering die een verzekeraar tegen de benadeelde instelt tot terugbetaling van provisies die hij voor de 
verzekerde onverschuldigd heeft betaald, vloeit niet voort uit het verzekeringscontract; het is een vordering 
die berust op de artt. 1235, 1236 en 1376 tot 1381 B.W. inzake onverschuldigde betaling en die onderworpen 
is aan de algemene verjaringstermijn (1). (1) Zie H. DE PAGE, Traité III, Bruylant, 1967, nr 17.

Algemeen - Verzekeraar - Provisionele betaling aan benadeelde - Onverschuldigde betaling - Terugvordering

- Artt. 1235 en 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

13 mei 2002S.01.0145.F AC nr. 291

De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt, 
kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een 
vordering in rechte instellen binnen drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen verjaringstermijn en kan 
gestuit noch geschorst worden (1). (1) Zie cass., 23 jan. 1995, AR S.94.0047.F, nr. 32; 17 dec. 2001, AR 
S.00.0048.F, nr ...; W. 1 aug 1985 houdende sociale bepalingen, Kamer, memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp, artt. 109 tot 110 (latere artt. 110 tot 111), Pasin. 1985, p. 1336; zie ook artikel 24, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet; artikel 2, tweede lid, K.B. 16 dec. 1987. Hierbij kan worden opgemerkt dat de beide 
leden van artikel 72 Arbeidsongevallenwet in soortgelijke bewoordingen zijn gesteld, terwijl de artt. 69 tot 71 
van genoemde wet daarentegen uitdrukkelijk verwijzen naar het begrip verjaring.

Algemeen - Arbeidsongeval - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing - Beslissing - Kennisgeving - Vordering in 
rechte - Termijn - Aard

- Art. 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

23 januari 1995S.94.0047.F AC nr. ...

Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzake de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen heeft geen 
betrekking op de eis tot herziening van de vergoedingen of een aanvraag tot herziening van de rente op grond 
van artikel  11 K.B. van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige 
personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en 
van het werk.~

Algemeen - Aard - Gemeente - Herziening - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Termijn - Arbeidsongeval

- Artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 11 KB 13 juli 1970

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De termijn voor het instellen van een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is geen 
verjaringstermijn en kan gestuit noch geschorst worden.~

Algemeen - Aard - Herziening - Termijn - Arbeidsongeval

- Art. 72, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Van de in artikel  72 Arbeidsongevallenwet bepaalde termijn om een eis tot herziening van de 
arbeidsongevallenvergoedingen in te stellen is geen sprake in artikel  20 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.~

Algemeen - Aard - Gemeente - Herziening - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Termijn - Arbeidsongeval

- Artt. 11 en 12 KB 13 juli 1970
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- Artt. 4 en 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

21 november 1994S.94.0054.N AC nr. ...

De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met 
toepassing van artikel  4, §1, Wet 19 maart 1991, is geen verjaringstermijn en kan niet gestuit noch geschorst 
worden.~

Algemeen - Aard - Ontslag om dringende reden - Verzoekschrift - Sociale zaken - Beschermde werknemers - Termijn

ALLERLEI

28 oktober 2004C.02.0109.F AC nr. 515

De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar toebehoort, 
tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut diende, moet dat feit 
bewijzen.

Allerlei - Wegen - Buurtwegen - Onmogelijkheid tot verjaren - Openbaar nut - Ontstentenis - Recht van uitweg - Bewijslast

- Art. 12 Wet 10 april 1841

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

20 januari 2003S.02.0075.N AC nr. 39

De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen waarover de R.Z.S. beschikt, 
heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op 
de verjaringstermijn van de schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen.

Allerlei - Sociale zaken - Sociale zekerheid - Rechtsvordering van de R.S.Z. - Schorsingsgrond - Oorzaak - Eigen regeling

- Art. 19, 4°ter, derde lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

3 december 1999C.98.0416.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass. 3 december 1999, A.R. C.98.0416.N, nr...

Allerlei - Rechtsvordering - Verhuurders - Betaling van de indexeringen - Verjaring - Vermoeden van betaling - Weerslag

De verjaring voorzien bij artikel 2273, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek berust niet, ondanks de plaats 
waar het voorkomt in het Burgerlijk Wetboek, op een vermoeden van betaling.

Allerlei - Rechtsvordering - Verhuurders - Betaling van de indexeringen - Verjaring - Vermoeden van betaling - Weerslag

- Art. 2273, eerste lid Burgerlijk Wetboek

27 mei 1999C.98.0015.F AC nr. ...

De verjaring, bepaald in artikel 30.2 van de Internationale Overeenkomst van 23 april 1970 betreffende het 
reiscontract, berust niet op een vermoeden van betaling.~

Allerlei - Reiscontract - Internationaal verdrag - Grondslag van de verjaring

BELASTINGZAKEN

29 september 2003S.03.0003.F AC nr. 462

De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing telkens als de onverschuldigde betaling 
plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die 
verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde 
betaling niet te doen (1). (1) Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195.

Belastingzaken - Termijnen (aard, duur, aanvang, einde) - Duur - Ten onrechte betaalde uitkeringen - Terugvordering van 
het onverschuldigd betaalde - Pensioen - Werknemers

- Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden
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21 februari 2003C.01.0287.N AC nr. 124

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 21 feb. 2003, AR C.01.0287.N, AC, 2003, nr ...

Belastingzaken - Stuiting - Invordering van een betwiste belastingschuld - Betekening van een dwangbevel

Nu krachtens artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) slechts het daarin omschreven 
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de ingekohierde belastingschuld door alle middelen van 
tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd, kunnen geen middelen van tenuitvoerlegging worden aangewend 
om het met een bezwaar of beroep bestreden gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen. 
Inzake belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat voor zijn geldigheid een 
uitvoerbare titel veronderstelt, zodat een dwangbevel betekend voor een aldus betwiste belastingschuld, niet 
geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (1). (1) Cass., 10 okt. 2002, AR C.01.0067.F, nr ...

Belastingzaken - Stuiting - Invordering van een betwiste belastingschuld - Betekening van een dwangbevel

- Art. 410 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

10 oktober 2002C.01.0067.F AC nr. 526

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass., 10 okt. 2002, AR C.01.0067.F, AC 2002, nr ...

Belastingzaken - Stuiting - Bevel

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat het bevel de burgerlijke verjaring alleen dan stuit 
wanneer degene die betekent in de akte vermeldt dat het bevel wordt betekend met het oogmerk de verjaring 
te stuiten.

Belastingzaken - Stuiting - Bevel

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

16 december 2004C.02.0212.N AC nr. 614

De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren geschiedt enkel in het 
voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van voor en niet van na de subrogatie.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Indeplaatsstelling

- Artt. 1249 t.e.m. 1252 Burgerlijk Wetboek

25 oktober 2004S.99.0190.F AC nr. ...

De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en nagaat of de 
vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen, onder de 
toepassing van de strafwet vallen (1); hij moet melding maken van de bestanddelen van het misdrijf die een 
uitwerking hebben op de beoordeling van de verjaring (2). (1) Cass., 19 okt. 1992, AR 7857, nr 670; R.C.J.B., 
1995, p. 229 en de noot A. DE NAUW, inz. p. 239 en 240; zie Cass., 27 sept. 1990, AR 8723, nr 43; 11 feb. 1991, 
AR 8949, nr 311; J. CLESSE, "Examen de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail", R.C.J.B., 1996, p. 586 
en 587; Art. 26 V.T.Sv., vóór en na zijn wijziging door artikel 2, Wet 10 juni 1998. (2) Zie supra noot 1.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Schade t.g.v. een misdrijf - Vordering tot vergoeding - 
Burgerlijke rechter - Beslissing - Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen - Vaststelling

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

25 maart 2004C.01.0597.N AC nr. 167

Om betaling te verkrijgen van een schuldvordering ten laste van de Staat die gegrond is op artikel 1382 B.W. 
dient de belanghebbende een aangifte, staat of rekening over te leggen; wanneer de overlegging niet 
geschiedt binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij is ontstaan, is de schuldvordering verjaard (1). (1) Zie Cass., 21 april 1994, AR C.93.0329.F, nr 190; 2 
nov. 1995, AR C.94.0186.N, nr 469; 10 okt. 1996, AR C.95.0289.F, nr 372; P.-J. DefoortHet toepassingsgebied 
van de vijfjarige termijn van schulvorderingen ten laste van de staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van 
artikel 1382 B.W.", P & B, 1995, (29) nr 7 tot 9.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vordering gegrond op artikel 1382 B.W. - 
Schuldvordering ten laste van de Staat - Verjaringstermijn

- thans art. 100, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit
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- Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën

25 maart 2004C.02.0029.N AC nr. 168

De verjaringstermijn van een jaar, die krachtens artikel 2272, eerste lid, B.W. geldt voor de rechtsvordering van 
de gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen en voor de opdrachten die 
zij uitvoeren, is niet toepasselijk wanneer de gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een 
advocaat die hem namens zijn cliënt verzoekt ambtstaken te verrichten (1). (1) A. Van OevelenAlgemeen 
overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgische privaatrecht", T.P.R., 1987 (1755) 
1800, nr 41 en de aldaar vermelde rechtsleer; G. Baudry-Lacantinerie, A. Tissier, Traité théorique et pratique 
de droit civil, XXVIII, De la prescription, Parijs 1905, nr 721; G. Beltjens, Encyclopédie du droit civil belge, 
première partie, Code civil, VI, Bruylant 1907, 832, nr 17; M.D. Dalloz, Jurisprudence générale. Supplément au 
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, XIII, Parijs 1893, v° 
Prescription civile, 190, nr 579. Meer algemeen: I. ClaeysOver vertegenwoordiging in de relatie cliënt-
advocaat-gerechtsdeurwaarder", noot onder Antwerpen, 16 febr. 1998, R.W. 1998-1999, 93-97.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders

5 maart 2004C.03.0367.F AC nr. 128

Het vonnis dat oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun bezit gronden, uit een ander 
recht kunnen voortvloeien dan uit het eigendomsrecht waarop hun aanspraak slaat, namelijk een recht van 
mede-eigendom op het litigieuze perceel, dat ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel 
door hen en door de gebruikers van de aanpalende loten, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het bezit 
van de eisers dubbelzinnig was (1). (1) Zie Cass., 3 mei 1984, AR 4226, nr 507.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verkrijgende verjaring - Bezit - Eigendomsrecht gegrond op de handelingen van doorgang 
van de eisers - Ander recht - Mede-eigendom - Dubbelzinnig bezit

- Art. 2229 Burgerlijk Wetboek

4 december 2003C.02.0170.N AC nr. 620

De verjaringstermijn van zes maanden inzake binnenlands vervoer, zoals bepaald in artikel 9, eerste lid, van de 
Wet van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst, geldt voor alle rechtsvorderingen die uit de 
overeenkomst van goederenvervoer voortvloeien, ook al hebben die vorderingen betrekking op verbintenissen 
die accessoir zijn aan de uitvoering van het vervoer (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, AR C.96.0179.N, nr 13.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vervoer - Goederenvervoer - Aard van de overeenkomst - Weerslag op de verjaring

- Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

28 november 2003C.01.0241.F AC nr. 605

Onder patiënt moet worden begrepen iedere persoon die aan de verzorgingsinstelling de in die bepaling 
bedoelde verstrekkingen moet betalen, wanneer de verjaring jegens hem niet door een bijzondere bepaling is 
geregeld.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen - 
Rechtsvordering van de verzorgingsinstelling - Patiënt

- Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek

10 november 2003S.02.0104.F AC nr. 565

De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte onverschuldigd betaalde 
tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot 
terugvordering ter kennis wordt gebracht van de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd 
indien die beslissing bij vonnis wordt nietigverklaard (1). (1) Zie concl. O.M., Cass., 3 juni 1991, in Bull. en Pas., 
1990-1991, I, AR 9090, nr 510, inz. nr 2 van de concl.; vgl. Wet 27 feb. 1987 na de wijziging ervan bij de 
programmawet [I] van 24 dec. 2002, artikel 16, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Onverschuldigd betaald bedrag - Terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde - Beslissing tot terugvordering - Aangetekende brief - Vonnis - Nietigverklaarde beslissing

- Art. 2247 Burgerlijk Wetboek

- Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten

P. 2512/30476-9-2016



29 september 2003S.02.0047.F AC nr. 461

De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de uitkeringen die ten 
onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van toepassing telkens als de 
onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht 
is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden 
die onverschuldigde betaling niet te doen (1). (1) Zie Cass., 25 april 1994, AR S.93.0095.N, nr 195; 29 sept. 
2003, AR S.03.0003.F, infra, nr

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Ten onrechte betaalde uitkeringen - Terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde - Pensioen - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

- Artt. 11, § 1, derde en vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969

- Artt. 20 en 26 KB 29 april 1969

- Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

22 september 2003S.03.0014.N AC nr. 446

De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van consolideringsbijdragen wordt rechtsgeldig 
gestuit door een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij de door de betrokkene verschuldigde 
bijdragen worden gevraagd, dat dient ondertekend te zijn door een hiertoe bevoegd persoon, ongeacht het 
feit dat blijkt dat het organisme of het instituut de afzender is.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Consolidatiebijdragen - Vordering tot invordering - 
Aangetekend schrijven - Bestanddeel - Ondertekening

- Art. 11, § 1 KB nr 464 van 25 sept. 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten 
van de zelfstandigen

- Artt. 1, 1°, c) en 2, § 1 Wet 12 nov. 1987

13 juni 2003C.00.0360.N AC nr. 622

Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding wegens het nadeel 
geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze 
benoeming vernietigd werd door de Raad van State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de 
wetsbepalingen betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden toegepast op 
een vordering voortvloeiend uit artikel 1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Cass., 26 maart 2001, A.R. C.99.0327.F, nr 161; Grondwettelijk Hof 20 feb. 2002, 
A.A. nr 42/2002. Nog op 22 november 2002 heeft het Hof in de gelijkaardige zaak C.00.0666.N beslist een 
identieke vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Zie thans, wat de verjaringstermijn naar gemeen recht 
betreft, artikel 2262bis B.W.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat en provincie - Onterechte benoeming - Vordering 
van het slachtoffer - Wetten op de rijkscomptabiliteit - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst naar gemeen recht - 
Termijn - Verschil - Discriminatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën

30 mei 2003C.00.0347.N AC nr. 325

Wie de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een titel die ouder is dan 
dertig jaar, moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de 
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en aldus de 
verjaring werd gestuit en het verval door onbruik vermeden (1); wie tegenwerpt dat het recht van overgang 
reeds was tenietgegaan door bevrijdende verjaring van dertig jaar voorafgaande aan de bewezen oudste daad 
van stuiting binnen de dertig jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering, moet het bewijs van dit 
dertigjarige onbruik leveren (2). (1) Cass., 18 nov. 1983, AR 3884, nr 153. (2) Zie Cass., 5 april 1990, AR 6205, nr 
471 en, behalve telkens de voetnoot (1) bij dit arrest en bij het in vorige voetnoot geciteerde arrest, een 
commentaar, bij beide arresten, van VERHEYDEN-JEANMART N., COPPENS Ph. & MOSTIN C., Examen de 
jurisprudence (1989 à 1998), Les biens, R.C.J.B., 2000, 452, nr 202.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Bevrijdende verjaring - Erfdienstbaarheid - Niet voortdurende erfdienstbaarheid - 
Conventioneel recht van overgang - Bewijslast
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- Artt. 688, derde lid, 706 en 707 Burgerlijk Wetboek

22 mei 2003C.02.0555.N AC nr. 315

De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover nog niet definitief is beslist (1). (1) Cass., 29 sept. 2000, 
AR C.97.0154.N, nr 502.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Misdrijf - Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe wet - 
Toepasselijkheid

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 2262bis Burgerlijk Wetboek

- Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

- zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

14 april 2003C.00.0167.N AC nr. 250

De verjaringstermijn van 5 jaar geldt in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, behoudens 
andersluidende wettelijke bepalingen (1). (1) Zie: Cass., 31 maart 1955, AC, 1955, 656, Pas., 1955, I, 848, 
R.J.D.A., 1955, 225 met conclusie van procureur-generaal R. HAYOIT de TERMICOURT, noot H. MATTON; 
Anders Cass., 24 mei 1860, Pas., 1860, 234, met conclusie van advocaat-generaal CLOQUETTE; Cass., 21 april 
1994, AR C.93.0329.F, AC, 1994, nr 190; Cass., 2 nov. 1995, AR C.94.0186.N, AC, 1995, nr 469; Cass., 10 okt. 
1996, AC, 1996, nr 372; Cass., 9 sept. 2002, AR C.02.9911.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat en provincie - Wet op de Rijkscomptabiliteit - 
Buitencontractuele aansprakelijkheid - Vijfjarige termijn

- Art. 100, eerste lid, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën

17 maart 2003S.01.0182.N AC nr. 170

Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering die daarin virtueel 
begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist dat het voorwerp van die vordering 
virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de dagvaarding ingestelde vordering (1). (1) Zie Cass., 7 mei 
2001, AR S.00.0047.N, nr 258.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

7 maart 2003C.00.0417.N AC nr. 158

De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren, zonder dat enig 
onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderhoudsverplichting voortvloeit uit een overeenkomst dan wel 
uit een rechterlijke beslissing (1). (1) Cass., 8 dec. 2000, AR C.99.0141.N, nr 677.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke 
betalingen

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

De vordering tot tenuitvoerlegging van een veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan achterstallig 
onderhoudsgeld is onderworpen aan de regels die de verjaring van vorderingen gebaseerd op rechterlijke 
uitspraken beheersen en niet aan de regels die de verjaring van periodieke betalingen beheersen (1). (1) Zie 
Cass., 21 feb. 1985, AR 7201, AC, nr 375, R.W., 1985-86, 1280; zie ook DIRIX, E. & BROECKX, K., Beslag, A.P.R., 
1992, 260-261, nr 475, LEROY, E., De la condition du créancier alimentaire envers son débiteur et à l'égard des 
autres créanciers, J.T., 1998, 483, nrs 31-32, STIJNS, S. & VUYE, H., De verjaring van periodiek weerkerende 
schulden herbekeken (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek), T.B.B.R., 1998, 321-338 en DANGREAU, J., De 
verjaring van onderhoudsgelden, noot onder Gent, 18 feb. 1997, R.W., 1999-2000, 120-122.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke 
betalingen - Vordering tot tenuitvoerlegging

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

3 maart 2003S.02.0035.N AC nr. 145
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Een dagvaarding van het gerecht stuit de verjaring; deze stuiting strekt enkel ten voordele van degene die de 
stuitingsdaad heeft verricht en stuit niet de verjaring van een tegenvordering van degene tegen wie men de 
verjaring wenst te stuiten.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Beperking - Tegenvordering

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

9 december 2002S.01.0110.F AC nr. 659

De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de zelfstandigen zijn aan 
dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing zijn op die bijdragen (1). (1) Zie Cass., 15 
sept. 1980 (twee arresten), AR 6010 en 5863 (AC, 1980-81, nr 33), tweede zaak.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Zelfstandigen - Bijdragen inzake matiging der inkomsten - Nalatigheidsinteresten

- Artt. 2, 3 en 4 KB nr 289 van 31 maart 1984

- Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987

9 september 2002C.99.0327.F AC nr. 424

Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre het in een vijfjarige verjaringstermijn voorziet 
voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid 
wanneer het nadeel en de identiteit van de daarvoor aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld 
(1). (1) Zie voor de te dezen gestelde prejudiciële vraag, Cass., 26 maart 2001, AR. C. 99.0327.F, nr. 161.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat en provincie - Wet op de Rijkscomptabiliteit - 
Buitencontractuele aansprakelijkheid - Vijfjarige termijn - Aquiliaanse aansprakelijkheid naar gemeen recht - Discriminatie

- Art. 100 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid van het statutair personeel 
van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de 
inbreuk van de Staat op de statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde 
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een provincie en leden van haar 
personeel, waaromtrent het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een 
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl een dergelijke 
schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is wanneer de schade te wijten is aan een privé-
werkgever, de vraag opwerpt of artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is 
met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk zijn voor de 
wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie wordt verzekerd, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, 15 mei 
1996, nr. 32/96, B.S., 20 juni en 20 jan. 1999, nr. 5/99, id., 29 april.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat en provincie - Inbreuk op de statutaire regels - 
Rechtsvordering van het getroffen personeel - Grondslag - Wet op de Rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse aansprakelijkheid 
naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie - Verplichting voor het Hof van Cassatie

- Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

9 september 2002S.00.0090.F AC nr. 425

De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van toepassing op de 
vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering van uit de overeenkomst ontstane 
verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is op de door de werkgever begane overtreding van de 
strafwet (1). (1) Zie Cass., 2 april 2001, A.R. S.00.0174.N, nr 193.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Arbeidsovereenkomst - Loon - Niet-betaling - Misdrijf - 
Vordering in rechte - Onderwerp

- Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

31 mei 2002C.01.0419.F AC nr. 333
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Art. 2272 B.W. impliceert niet dat de periodieke schuldvorderingen die het beoogt, met regelmatige 
tussenpozen moeten worden betaald (1). (1) Zie noot De Page, Traité, dl. VII, 2e uitg., nr. 1325, A, p. 1175 "La 
loi veut empêcher la ruine du débiteur par l'accroissement infini de sa dette; dès lors ce n'est pas à la 
régularité de l'accroissement qu'il faut s'attacher, ni à la périodicité des échéances, mais plutôt à la continuité 
infinie de la dette. Ainsi (...) l'article 2272 s'applique aux dividendes afférents à des parts sociales, bien que leur 
montant soit rarement fixe et leur distribution parfois aléatoire (...)". Zie ook S. Stijns en H. Vuye, "De verjaring 
van periodiek weerkerende schulden herbekeken (artikel 2272 B.W.)" R.G.D.C., 1998, nr. 10 en de verwijzingen 
in noot 43. Over de Franse rechtspraak inzake de kosten, zie in het bijzonder L. Topor "La notion de créance à 
caractère périodique au sens de l'article 2272 du Code civil", Rev. Trim. Dr. Civ., 1986, nr. 18, 19 en 46, p. 9 e.v 
en p. 24 e.v. Over artikel 2277 in 't algemeen, zie Cass., 16 nov. 2001, A.R. C.00.0624.F, nr. ..., voorafgegaan 
door concl. adv.-gen. Werquin; Cass., 29 maart 2001, A.R. C.99.0401.F, nr. 207; Cass., 6 feb. 1998, A.R. 
C.96.0470.F, nr. 75, voorafgegaan door concl. adv.-gen. De Riemaecker en noot Ch. Biquet-Mathieu onder die 
twee arresten in R.C.J.B. 2000, p. 488; Cass., 27 feb. 1995, A.R. S.94.0095.N, nr. 112; Cass., 3 okt. 1994, A.R. 
S.94.0018.F, nr. 414.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Schuldvordering - Periodiciteit - Betalingen - Tussenpozen - Regelmatigheid

- Art. 2272 Burgerlijk Wetboek

Krachtens artikel 2272, eerste lid, B.W. bestaat de eenjarige verjaring enkel voor de rechtsvordering van 
geneesheren, heelkundigen en apothekers en niet voor de rechtsvordering van de ziekenhuizen, wanneer die 
noch als hun lasthebbers noch als overnemers van hun schuldvorderingen optreden (1). (1) Cass,, 21 jan. 1993, 
A.R. 9511, nr. 23; zie Cass., 7 nov. 1997, A.R. C.96.0276.F, nr. 458.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Geneeskunde - Medische prestaties, goederen en 
diensten - Rechtsvordering van de ziekenhuizen

- Art. 2272 Burgerlijk Wetboek

30 mei 2002C.99.0524.N AC nr. 330

De schorsing van de verjaring door een schriftelijke vordering aan een vervoerder gericht wordt mede 
beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - 
Artikelen 32.2 en 32.3 - Schriftelijke vordering - Toepasselijke wet

- Art. 32, tweede en derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (C.M.R.)

Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring enkel te zijn aanzien; de 
hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (1). (1) Zie Cass.fr., 10 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1986, 
416. De Engelse rechtspraak aanvaardt blijkbaar evenmin de doorwerking, maar zijn juistheid wordt betwijfeld; 
zie: Worldwide Carriers v. Ardtran International (1983) 1 Lloyd's Rep. 61.66, per Parker J., geciteerd door 
Malcolm A. Clarke, M.A., LL.B., PH.D, International Carriage of goods by road: CMR, Third Ed., London, Sweet & 
Maxwell, 1997, 170 en voetnoot 87. In het Duitse recht wordt de doorwerking van de reclamatie tegen de 
hoofdvervoerder aanvaard, maar het omgekeerde niet; zie: Kommentar zur CMR, Heidelberg, 766, nr A73. Zie 
ook LIBOUTON, J., noot onder het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 1976, J.T., 1996, 
525-530; en (m.b.t. de schorsing in het algemeen) DE PAGE, H., Traité, T. VII, 1957, nr 1243: "La suspension de 
la prescription étant une faveur exceptionnelle, ses effets ne peuvent s'étendre d'une personne à une autre, 
soit activement, soit passivement". Contra: Hof Gent, 25 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1987, 421, noot L.W., Kh. 
Antwerpen, 22 dec. 1995, R.H.A., 1996, 235 en Kh. Luik, 12 juni 1998, ibid., 1998, 461.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Draagwijdte - Hoofdelijkheid - Gevolg - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - 
Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 32.3 - Schriftelijke vordering

- Artt. 1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

Uit de strekking van het C.M.R.-Verdrag, d.i. de procedures snel af te handelen en elk uitstel te vermijden, 
volgt dat de gevallen waarin de schorsing van de verjaring wordt aanvaard niet te ruim mogen worden 
uitgelegd.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - 
Strekking - Gevolg - Uitlegging - Artikel 32.3

- Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)
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Vervolgingen tegen een hoofdelijke schuldenaar schorsen de verjaring niet noodzakelijk ten aanzien van allen.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Hoofdelijkheid

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

30 mei 2002C.01.0257.N AC nr. 332

De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste behandeling van bescheiden, 
die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de 
verjaringstermijn van artikel 32.1 C.M.R.-Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en 
accijnzen ook nog na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal 
vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 11.3 - Artikel 32.1 - Vervoerder - Aansprakelijkheid - Verjaring

- Artt. 11.3 en 32.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

6 mei 2002S.00.0098.N AC nr. 271

De verjaringstermijn van de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen verschuldigde 
regularisatiebijdragen die ingaat vanaf de 1ste januari van het derde jaar volgend op dat waarin de 
beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, geldt zonder onderscheid voor elke 
regularisatiebijdrage; ook indien geen voorlopige bijdragen werden opgevorderd of betaald (1). (1) Zie cass., 
10 dec. 1979, AC 1979-80, nr 231. Het O.M. had geconcludeerd tot de verwerping van de voorziening; het was 
van oordeel dat de verjaring diende geregeld krachtens artikel 16, § 2 van het K.B. nr 38 en niet door artikel 49 
van het K.B. van 19 december 1967. Immers bijdragen worden geïnd op definitieve basis van zodra men het 
refertejaar kent. Terzake waren op het ogenblik van de ambtshalve aansluiting de inkomsten van 1982 bekend 
en worden bijgevolg geen regularisatiebijdragen geheven maar gewone bijdragen zoals bedoeld bij artikel 11, 
§ 2 van het K.B. nr 38. Regularisatiebijdragen veronderstelt immers dat er minstens vastgestelde voorlopige 
bijdragen werden bepaald.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Geen voorlopige bijdragen bepaald of betaald - 
Regularisatiebijdragen - Aanvang van de verjaringstermijn

- Artt. 41, §§ 1 en 2, en 49 KB 19 dec. 1967

- Art. 11, §§ 2 en 4 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

12 april 2002C.01.0157.F AC nr. 224

Een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan aan een handeling die onder 
vigeur van de oude wet is gesteld, niet de uitwerking verlenen de lopende verjaring te stuiten, terwijl de oude 
wet daaraan niet die uitwerking hechtte (1). (1) Zie P. ROUBIER, "Le droit transitoire", 2de uitg., Parijs, 1960, nr 
64, p. 299; "Les conflits de lois dans le temps", Parijs, 1933, dl, 1, nr 45, p. 389 tot 391; "Distinction de l'effet 
rétroactif et de l'effet immédiat de la loi", Rev. Trim. Dr. Civ., 1928, nr 6, p. 598. Het O.M.besloot, met name 
onder verwijzing naar het arrest van 23 juni 2000 (nr 399), tot verwerping van de voorziening, op grond dat 
een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op de toestanden die vanaf haar inwerkingtreding 
ontstaan maar ook op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder vigeur van de vroegere wet zijn 
ontstaan en die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 
afbreuk doet aan rechten die reeds onherroepelijk zijn vastgesteld. Inzake overeenkomsten evenwel blijft de 
oude wet van toepassing tenzij de nieuwe wet de openbare orde raakt of uitdrukkelijk bepaalt dat zij van 
toepassing is op de lopende overeenkomsten. Dat is ten deze de klassieke rechtsleer zoals hij onder meer door 
H. DE PAGE is ontwikkeld, die zegt dat wordt afgeweken van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet, 
zelfs op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de oude wet zijn ontstaan, wanneer het gaat om 
overeenkomsten of wanneer de wetgever uitdrukkelijk verklaart dat zij van toepassing is op lopende 
overeenkomsten. Het O.M. was van oordeel dat die laatste hypothese in dit geval van toepassing was 
aangezien artikel 148, § 1, van de nieuwe wet van 25 juni 1992 bepaalt dat die wet pas van toepassing is op de 
verzekeringsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding zijn gesloten vanaf de dag van de wijziging, de 
vernieuwing, de verlenging of de omzetting van die overeenkomsten en dat de overeenkomst ten deze op 27 
november 1992 was vernieuwd. De nieuwe wet hoorde dus te worden toegepast.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Nieuwe wet - Nieuwe stuitingsgrond - Handeling tot stuiting verricht onder vigeur van de oude 
wet

14 januari 2002S.01.0012.F AC nr. 24
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Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 14 jan. 2002, A.R. S.01.0012.F, AC 2002, nr ...

Burgerlijke zaken - Stuiting - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Bijdragen - Vennoten - Mandatarissen - Rechtspersonen - 
Hoofdelijkheid - Inning - Aangetekende brief - Aansluiting

De verjaring die van toepassing is op de inning bij de rechtspersonen van de bijdragen die verschuldigd zijn 
door hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit met een aangetekende brief door het Rijksinstituut voor 
de sociale verzekeringen der zelfstandigen verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde 
opdracht na te gaan of de personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen, bij een 
sociale verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of mandatarissen aangemaand 
worden aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Bijdragen - Vennoten - Mandatarissen - Rechtspersonen - 
Hoofdelijkheid - Inning - Aangetekende brief - Aansluiting

- Artt. 15, § 1, derde lid en 16, § 2, tweede lid, 3° KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen

16 november 2001C.00.0624.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. Werquin , cass. 16 nov. 2001, A.R. C.00.0624.F, nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Niet periodieke schuld - Raming 
door de rechter - Vergoeding inzake gebruik zonder titel noch recht

De vergoeding inzake een gebruik zonder titel noch recht, ook al is die berekend op jaarbasis, en waarvan het 
bedrag door de rechter is geraamd, heeft geen periodiek karakter en valt dus buiten het toepassingsveld van 
de vijfjarige verjaring (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Niet periodieke schuld - Raming 
door de rechter - Vergoeding inzake gebruik zonder titel noch recht

1 oktober 2001S.01.0005.N AC nr. ...

De nieuwe regeling volgens dewelke de vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na drie jaar te 
rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling en die van toepassing is op de 
arbeidsongevallen in de overheidssector, geldt voor de vorderingen die zijn ingesteld vóór 1 augustus 1997, -
datum waarop de nieuwe regeling in werking trad- maar waarover alsdan nog geen gerechtelijke beslissing is 
genomen; deze vorderingen kunnen derhalve niet meer verjaard verklaard worden na drie jaar vanaf het 
ontstaan van het recht op vergoeding (1). (1) Zie cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0183.F

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Sociale zaken - Arbeidsongeval - Vergoeding - Vordering tot 
betaling - Termijn - Nieuwe wet - Toepassingsgebied

- vóór de wijziging bij Wet 20 mei 1967

- Art. 20, eerste lid Wet 7 juli 1967

- na de wijziging bij artt. 7 en 8 Wet 20 mei 1967

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 69 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

7 september 2001C.99.0511.F AC nr. ...

De koopakte die geen betrekking heeft op het perceel waarvan de verkorte termijn van verkrijgende verjaring 
betwist wordt, vormt geen wettige titel die kan dienen voor de tienjarige verkrijgende verjaring van een 
aangrenzend perceel dat buiten de verkochte oppervlakte is gelegen (1). (1) Zie: De Page, Traité élémentaire 
de droit civil belge, Brussel, Bruylant, dl. VIII, nrs. 1280 en 1293; Aubry en Rau, Droit civil français, dl. 3, nr. 706; 
Planiol en Ripert, Droit civil français, dl. 3, nr. 706; J. Hansenne, Précis, Grand bulletin scientifique de la Faculté 
de Droit de Liège, 1996, nr. 396; Pandectes belges, trefwoord Prescription par dix et vingt ans, nrs. 31, 175 en 
177; Juris Classeur, trefwoord Prescription de 10 à 20 ans, artikel 2265 tot 2269, nrs. 42 tot 45; Encyclopédie 
Dalloz, trefwoord Prescription civile, nrs. 57, 58 en 71 tot 75. Zie Cass. Fr. 29 jan. 1970, Bull., chambres civiles, 
1970, p. 55, nr. 75; Cass. Fr. 26 nov. 1970, Dalloz-Sirey, 1971, p. 127; Cass. Fr. 24 juni 1971, Bull., chambres 
civiles, 1971, p. 292, nr. 410; Cass. Fr. 30 nov. 1977, Dalloz-Sirey, 1978, p. 197; Cass. Fr. 29 okt. 1979, Dalloz-
Sirey, 1980, p. 113; Cass. Fr. 16 feb. 1983 en noot, Dalloz-Sirey, 1983, p. 369.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verkorte verkrijgende verjaring - Wettige titel

- Art. 2265 Burgerlijk Wetboek

7 september 2001C.00.0081.F AC nr. ...
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Het bezit dat steunt op de wijdverbreide overtuiging dat het litigieuze perceel onlosmakelijk behoorde tot de 
door de nieuwe bewoners verworven eigendom, is niet dubbelzinning (1). (1) Over het begrip dubbelzinnig 
bezit in de zin van artikel 2229 B.W., zie cass. 3 mei 1984, AR. 4226, nr. 507; De Page, dl. V., nr. 866; Derine, 
Van Neste, Vandenberghe, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, dl. V., Deel I A, Antwerpen/A 
msterdam, Standaard, 1974, nr. 129.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verkrijgende verjaring - Niet dubbelzinnig bezit

- Art. 2229 Burgerlijk Wetboek

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...

De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van 
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan voor 1 augustus 1997 en waarover de 
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de terugwerkende kracht die de 
wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was 
met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1). (1) Zie cass., 18 maart 1960 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, AR. 6516, nr. 394; 24 jan. 1997, AR. C.96.0068.N, nr. 47; Wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, Memorie van Toelichting, Gedr St, K., gew. zitt. 
1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; W. 20 mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; artikel 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij artikel 7 van voormelde wet van 20 mei 
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Arbeidsongeval - Beroepsziekte - 
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Nieuwe wet - Toepassingsgebied - 
Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds verkregen verjaring - Ondubbelzinnige tegenovergestelde wil van de wetgever

- Artt. 7, 8 en 10 Wet 20 mei 1997

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

18 juni 2001S.00.0100.F AC nr. ...

Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de terugbetaling van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen wordt geen rekening gehouden met de 
toekenning van het voordeel of de vermeerdering ervan waardoor de betaling van de 
werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering 
ervan (1). (1) Zie A. LINDEMANS, "Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht", Kluwer, 1994, pp. 256 en 257.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Werkloosheid - Recht op uitkering - 
Werkloosheidsuitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Recht

- Art. 7, § 13, derde lid Besl. W. 28 dec. 1944

21 mei 2001S.00.0164.N AC nr. ...

De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte betaalde bedragen (1). (1) Zie 
cass. 3 okt. 1994, A.R. nr S.94.0018.F (Bull 1994, nr 414).

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Begrip - Terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde

- Artt. 1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 Burgerlijk Wetboek

De vijfjarige verjaring, die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, is niet 
toepasselijk op een schuld waarvan het bedrag is bepaald en in eenmaal terugbetaalbaar is (1). (1) Zie cass. 3 
okt. 1994, A.R. nr S.94.0018.F (Bull 1994, nr 44).

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Begrip - Schuld waarvan het 
bedrag is bepaald - Schuld waarvan het bedrag in eenmaal terugbetaalbaar is

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

Valt niet onder de toepassing van de in artikel 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring de vordering tot 
terugbetaling van de ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk 
IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Loopbaan - Loopbaanonderbreking - 
Onderbrekingsuitkering - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde
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- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

7 mei 2001S.00.0047.N AC nr. ...

De latere vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht heeft niet hetzelfde 
voorwerp en is niet virtueel begrepen in de inleindende vordering tot toekenning van een aanvullende 
opzeggingsvergoeding en van een vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de 
arbeidsgeneesheer zonder naleving van de wettelijke procedure tot ontslag; bijgevolg stuit de dagvaarding de 
verjaring niet voor een dergelijke vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het 
ontslagrecht (1). (1) Zie cass. 3 juni 1991, A.R. 9090 (AC 1990-1991, 510) met concl. advocaat-generaal J.F. 
Leclercq in Bull. en Pas. 1991, I.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Grenzen - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsgeneesheer - 
Inleidende vorderingen - Vordering tot een aanvullende opzeggingsvergoeding - Vordering tot een vergoeding ingeval van 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder naleving van de ontslagprocedure - Vordering bij conclusie - Vordering van 
een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht - Virtueel daarin begrepen vordering

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt alsmede voor de vordering waarvan het 
voorwerp virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij dagvaarding ingestelde vordering (1). (1) Zie cass. 24 
april 1992, A.R. 7673 (AC 1991-1992, 447).

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

2 april 2001S.00.0174.N AC nr. ...

Maakt een vordering ex contractu uit en wordt onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid 
Arbeidsovereenkomstenwet, de vordering van de werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de 
uitvoering van contractuele verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, 
bestaande uit het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst (1). (1) Zie cass., 12 okt. 1998, A.R. nr S.97.0129.F (AC 1998, nr 439).

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Arbeidsovereenkomst - Vordering in rechte - 
Voorwerp - Ex contractu en ex delicto

- Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

29 maart 2001C.99.0401.F AC nr. ...

Als schuld waarvan het bedrag bepaald en in eenmaal betaalbaar is, valt de betaling van een 
beëindigingsvergoeding niet onder toepassing van artikel 2277 B.W. (1). (1) Zie cass., 6 feb. 1998, AR. 
C.96.0470.F, nr. 75 en concl. adv.-gen. De Riemaecker in Bull en Pas. 1998; cass., 3 okt. 1994, AR. S.94.0018.F, 
nr. 414).

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Vijfjarige verjaring - Schuld waarvan het bedrag is bepaald - 
In eenmaal betaalbare schuld

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

8 december 2000C.99.0141.N AC nr. ...

De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren zonder dat enig 
onderscheid wordt gemaakt naargelang deze onderhoudsverplichting voorvloeit uit een overeenkomst dan wel 
uit een rechterlijke beslissing (1). (1) Zie Cass., 4 okt. 1994, AR S.94.0018.F, nr 414.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke 
betalingen

- Art. 2277, tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

9 november 2000C.97.0151.F AC nr. ...

Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout, ware het een misdrijf, en 
gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer en ook al is er sprake van aantasting van de lichamelijke 
integriteit, dan nog is de in artikel 26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die 
bepaling een bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert (1). (1) Vgl. cass., 9 jan. 1998, AR. 
C.96.0372.F, nr. 15.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte 

P. 2520/30476-9-2016



schade - Aansprakelijkheid van geneesheren - Aantasting van de lichamelijke integriteit - Verjaring - Termijn bepaald bij 
artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert ten gevolge van verschillende verjaringstermijnen die van 
toepassing zijn op de herstelvordering tegen degene die een fout heeft begaan, naargelang het al dan niet om 
een misdrijf gaat, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Burgerlijke fout - Misdrijf - Herstelvordering - Verschillende 
termijnen - Prejudiciële vraag

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

29 september 2000C.97.0154.N AC nr. ...

De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; dit is het geval wanneer een 
cassatieberoep hangend is.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Misdrijf - Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe wet - 
Toepasselijkheid

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

- zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring

21 september 2000C.97.0045.N AC nr. ...

De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw moet worden ingesteld 
door de erfgerechtigde vóór het einde van de vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een 
vervaltermijn die de toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit (1). (1). Vlg. Cass., 20 
okt. 1977, AC 1978, p. 241.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aard - Loon - Uitgesteld loon in land- en tuinbouw - 
Opvordering - Termijn

- Art. 4, § 1, eerste en tweede lid Wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw, zoals van 
kracht voor de wetswijziging van 12 aug. 1985

27 maart 2000S.98.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Arbeidsongeval - 
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

24 januari 2000S.98.0150.N AC nr. ...

De regel dat de termijn van verjaring van een vordering ingesteld tegen de rijksdienst voor sociale zekerheid 
tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen ingaat vanaf de dag van de betaling, geldt slechts 
inzoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering 
ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de periode 
waarvoor de betaling werd verricht; wanneer aldus door een overheidsbeslissing verplichte bijdragen 
verminderd worden voor bijdragen die reeds zijn betaald, gaat de verjaringstermijn van het onverschuldigd 
gedeelte van de betaling slechts in vanaf die overheidsbeslissing.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Vermindering 
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door overheidsbeslissing - Terugvordering tegen R.S.Z. - Verjaring - Aanvangstermijn

- Art. 42, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

7 januari 2000C.96.0179.N AC nr. ...

De verjaringstermijn van zes maanden voorzien bij artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891 geldt slechts 
voor de rechtsvorderingen die ontstaan uit de overeenkomst van goederenvervoer maar niet voor 
overeenkomsten die weliswaar inhouden dat goederen worden vervoerd maar die hoofdzakelijk andere 
prestaties tot voorwerp hebben dan het louter vervoer.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vervoer - Goederenvervoer - Landvervoer - Aard van de overeenkomst - Weerslag op de 
verjaring

- Art. 9 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

7 januari 2000C.96.0204.N AC nr. ...

De schorsing van de verjaringstermijn voorzien bij artikel 32, tweede lid, van het C.M.R.-Verdrag, geldt niet 
voor de door de vervoerder ingestelde vorderingen.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vervoer - Goederenvervoer - Landvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Schorsing - 
Vordering van de vervoerder

- Art. 32, tweede lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

27 mei 1999C.98.0015.F AC nr. ...

De erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt heeft niet tot gevolg dat in de plaats van 
de aldus gestuite verjaring een verjaring komt, die verschilt naar aard of termijn, tenzij die erkenning 
schuldvernieuwing inhoudt of de oorspronkelijke verjaring op een vermoeden van betaling berust.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Vervanging van de verjaring door een andere

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

14 mei 1999C.95.0249.N AC nr. ...

Zo de verzekeraar de terugbetaling vordert van bedragen die hij gespreid in de tijd heeft uitgekeerd aan de 
door de fout van de verzekerde benadeelde partij, moet de driejarige verjaringstermijn worden geacht in te 
gaan vanaf de datum van elke uitkering, die de verzekeraar heeft gedaan, nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk 
verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde; bij een uitkering gedaan voor dit uitgemaakt is, 
neemt de verjaringstermijn slechts aanvang op het ogenblik dat die verplichting tot schadeloosstelling 
vaststaat.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Landverzekering - Rechtsvordering van de 
verzekeraar tegen de verzekerde - Gespreide betalingen

- Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

8 april 1999C.98.0033.F AC nr. ...

Het arrest dat vaststelt dat een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit en dat een beschikking 
van de beslagrechter uitspraak heeft gedaan over een exploot van een vorig uitvoerend beslag dat een 
onderscheiden oorzaak had, is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de verjaring opgehouden is 
te lopen tot de datum van de beschikking.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dwangsom - Bevel tot betaling - Uitvoerend beslag - Onderscheiden oorzaken

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1385octies Gerechtelijk Wetboek

2 november 1998S.97.0150.N AC nr. ...

De nalatigheidsinterest, voorzien in artikel 62, derde lid van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, is onderscheiden van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid en is onderworpen 
aan de in artikel 2272 Burgerlijk Wetboek bepaalde vijfjarige verjaring.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - Nalatigheidsrente

- Art. 2272 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 62, derde lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

12 oktober 1998S.97.0129.F AC nr. ...

Wanneer het niet-betalen van loon voor overwerk een misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering 
instellen, tot herstel van de schade door dit misdrijf veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen van dat loon 
tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit; die rechtsvordering 
verjaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven bepalingen.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Arbeidsovereenkomst - Arbeid - Overwerk - Loon - Niet-
betaling - Misdrijf - Schade - Vergoedingsverplichting - Vordering in rechte - Burgerlijke rechtsvordering

- Artt. 29 en 53, 2° en 3° Arbeidswet van 16 maart 1971

- Artt. 9, 9bis en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 3, 4, 26 en 28 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

12 juni 1998C.95.0289.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van vijf jaar die van toepassing is op de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provinciën en de termijn voor het indienen van de vordering tot terugbetaling van de aannemer 
van een overheidsopdracht dienen gezamenlijk toegepast te worden.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Schuldvordering ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën - Vijfjarige verjaring - Overheidsopdracht - Termijn voor het indienen van de vordering tot terugbetaling van de 
aannemer - Gezamenlijke toepassing van beide termijnen

- Art. 1, eerste lid Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën

- Art. 100, eerste lid KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 18, § 2 MB 10 aug. 1977

Een vordering van contractuele aansprakelijkheid tegen de Staat verjaart na verloop van vijf jaar en het staat 
aan de schuldenaar een dergelijke schuldvordering al dan niet te ordonnanceren, wat gevolgen heeft voor de 
verjaring ervan.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Schuldvordering ten laste van de Staat - Contractuele 
aansprakelijkheid

- Art. 100, eerste lid, 1° en 2° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 1, eerste lid Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën

25 mei 1998S.97.0106.F AC nr. ...

Na stuiting van de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het recht van de schuldeiser, begint 
de verjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen de dag na de erkenning en is de verjaring verkregen 
wanneer de laatste dag van de nieuwe vereiste tijd verlopen is.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van een recht - Nieuwe verjaringstermijn - Vertrekpunt - Einde

- Artt. 2248, 2260 en 2261 Burgerlijk Wetboek

23 april 1998C.95.0442.N AC nr. ...

De wettelijke bepaling dat interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij 
het jaar of kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren beoogt in het bijzonder de 
termijnschuldenaars te beschermen en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid; deze regeling is niet 
beperkend opgevat en sluit niet uit dat zij toepasselijk zou zijn wanneer de vordering mede componenten 
bevat die geen rente zijn of inkomen; wanneer de bij het jaar of een kortere termijn verschuldigde periodieke 
betalingen een element van aflossing en een element van rente bevatten, is de korte verjaring toepasselijk.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Interesten van geleende 
sommen - Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen - Doel - Toepassingsgebied - Gemengde vordering

- Art. 2277, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

6 februari 1998C.96.0470.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 6 feb. 1998, AR C.96.0470.F, Bull. en Pas., 1998, I, nr...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of bij kortere termijnen
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Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of bij kortere termijnen - Overeenkomst voor levering van elektriciteit - Toepassingsgebied

De bepaling volgens welke interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij 
het jaar of bij kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren is, in de regel, van toepassing op de 
schulden die kunnen worden gelijkgesteld met de schulden van termijnen van renten, huren en interesten van 
geleende sommen, d.w.z. dat ze het karakter vertonen van schulden die gelijkgesteld worden met inkomsten, 
in tegenstelling tot een kapitaalschuld.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of bij kortere termijnen

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

De vijfjarige verjaring die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, is niet 
toepassing op de schulden die bestaan in de verkoopprijs van goederen, zelfs indien in de overeenkomst de 
jaarlijkse betaling van de leveringen is bedongen.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of bij kortere termijnen - Overeenkomst voor levering van elektriciteit - Toepassingsgebied

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

9 januari 1998C.96.0372.F AC nr. ...

De vordering tot herstel van schade die is veroorzaakt door een fout, ook al maakt zij een misdrijf uit, is niet 
onderworpen aan de bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien die bepaling een bij de artt. 
10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

13 november 1997C.95.0361.N AC nr. ...

De aangifte door de schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement, die een vordering onderwerpt 
aan het gerecht, en de daaropvolgende opneming in het passief, vormen stuiting zowel ten aanzien van de 
boedel als ten aanzien van de gefailleerde zelf.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Schuldvordering - Aangifte

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 496 Wet 18 april 1851

Door de bepaling dat de verjaring niet loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt wordt 
voorkomen dat de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling 
te verkrijgen van zijn vordering.~

Burgerlijke zaken - Schorsing - Begrip

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

7 november 1997C.96.0276.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van de vordering van zorgenverstrekkers m.b.t. de door hen geleverde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten en goederen, als bepaald bij artikel  2277bis B.W., ingevoegd in dat wetboek bij 
artikel  64, W. 6 aug. 1993, begint ten vroegste te lopen met de inwerkingtreding van die wet, dus op 19 aug. 
1993.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Geneeskunde - Geneeskundige verstrekkingen, 
diensten en goederen - Vordering van zorgenverstrekkers

- Art. 64 Wet 6 aug. 1993

- Artt. 2 en 2277bis Burgerlijk Wetboek

Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere termijn bepaalt 
dan die gesteld door de vorige wetgeving, en het betrokken recht vóór het in werking treden van de nieuwe 
wet is ontstaan, begint die nieuwe termijn ten vroegste te lopen met die inwerkingtreding.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Wet voert kortere verjaringstermijn in - Recht 
ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet
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- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 1997C.96.0317.F AC nr. ...

De "onderhandeling" die de driejarige verjaringstermijn stuit van de rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de W.A.M.-verzekeraar, die het gebruik van het schadeveroorzakend voertuig dekt, impliceert niet 
noodzakelijk dat iedere partij voorstellen doet en dat het gedrag van de verzekeraar bij de benadeelde de 
indruk kon wekken dat de verzekeraar de regeling van het ongeluk overwoog.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - W.A.M.-verzekering - Onderhandeling

- Art. 10, derde lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 10, § 3, gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

19 september 1997C.96.0217.F AC nr. ...

Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap is 
kunnen ingaan vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering is opgenomen in het Belgische recht.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Afstamming - In overspel verwekt kind - Rechtsvordering tot 
onderzoek naar overspelig vaderschap

- Artt. 322, tweede lid, en 331ter Burgerlijk Wetboek

30 juni 1997S.96.0159.N AC nr. ...

In burgerlijke zaken eindigt de stuiting van de verjaring door een dagvaarding, behoudens andersluidende 
wetsbepalingen, niet bij de uitspraak, die de vordering van het betwiste recht heeft afgewezen, in de aanleg 
die door die dagvaarding werd ingeleid, doch duurt voort tijdens het gehele geding, dit is tot op de dag van de 
uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde maakt aan het geding.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Duur van de stuiting

24 april 1997C.96.0136.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat wettelijke schuldvergelijking twee wederkerige schulden vernietigt op het ogenblik 
dat ze tegelijk bestaan, volgt dat één van de schuldvorderingen waarop de schuldvergelijking betrekking heeft 
niet meer kan verjaren; onwettig is derhalve de rechterlijke beslissing waarbij de wettelijke schuldvergelijking 
wordt afgewezen op grond dat op het ogenblik dat de schuldvergelijking werd aangevoerd, één van de 
schuldvorderingen verjaard was.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Einde - Wettelijke schuldvergelijking - Wederkerige schulden - 
Tenietgaan

- Artt. 1289, 1290 en 2219 Burgerlijk Wetboek

17 maart 1997S.96.0075.F AC nr. ...

Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij afloop van de termijnen 
bepaald in artikel  261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, 
afgeschreven worden door ze te doen boeken als administratiekosten door de verzekeringsinstelling; de 
overtreding van die bepaling, in de zin van de wetgeving en van de reglementering inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als administratiekosten op het tijdstip 
waarop die boeking diende te gebeuren, te dezen bij het verstrijken van de in voornoemd artikel 261 bedoelde 
termijn van twee jaar.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 
Administratieve controle - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Niet teruggevorderde prestaties - 
Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - Misdrijf - Tijdstip

- Artt. 254,18°, 260,b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid KB 4 nov. 1963

- Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

3 februari 1997S.95.0120.F AC nr. ...

De schuldeiser kan niet voor het eerst voor het Hof van cassatie aanvoeren dat zijn rechtsvordering verjaart 
door verloop van dertig jaren, en niet door een kortere termijn; een dergelijk cassatiemiddel is nieuw en dus 
niet-ontvankelijk.~
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Burgerlijke zaken - Allerlei - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Bevrijdende verjaring - Schuldeiser - Dertigjarige verjaring - 
Beslissing - Kortere verjaring

- Artt. 2223 en 2262 Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aard - Duur - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Bevrijdende 
verjaring - Schuldeiser - Dertigjarige verjaring - Beslissing - Kortere verjaring

- Artt. 2223 en 2262 Burgerlijk Wetboek

24 januari 1997C.96.0068.N AC nr. ...

De verjaringstermijn van twee jaar die geldt voor de rechtsvordering van een verplegings- en 
verzorgingsinstelling, met betrekking tot de door haar geleverde of gefaktureerde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten, is ook toepasselijk wat betreft kosten van 
hospitalisatie die tevens kosten van maatschappelijke dienstverlening zijn (Impliciet).~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vordering van zorgenverstrekkers - 
Hospitalisatiekosten - Maatschappelijke dienstverlening - Verjaringstermijn - Toepasselijke wet

- Artt. 97, eerste lid, 3°, 98, eerste lid, en 102, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek

Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet, al is zij van openbare orde, voor de verjaring van de vordering een 
kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet, het betrokken recht voor de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft bepaald, begint 
de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, weze het dat 
dit een eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen en dat de wetgever 
anders kan bepalen.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Wet die een kortere verjaringstermijn invoert - 
Recht ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

20 januari 1997S.96.0109.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht van de getroffene tegen wie 
de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Arbeidsongeval - 
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Artt. 8, 9 en 32 KB 24 jan. 1969

19 december 1996C.95.0198.F AC nr. ...

De vordering tot herstel van schade die is veroorzaakt door een fout, ook al maakt zij een misdrijf uit, is niet 
onderworpen aan de bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien dat artikel een bij de artt. 10 
en 11 G.W. verboden discriminatie invoert.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

18 november 1996S.95.0100.F AC nr. ...

Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de verjaring wanneer zij onoverkomelijk is.~

Burgerlijke zaken - Schorsing - Rechtsdwaling - Onoverkomelijke dwaling

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek
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Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning door de 
minister uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid wettelijk 
verschuldigde vergoedingen en stuit, derhalve, de verjaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die 
vergoedingen.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Begrip - 
Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering tot 
betaling - Minister - Administratieve gezondheidsdienst - Medisch onderzoek

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Na stuiting van de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het recht van de schuldeiser, begint 
de verjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen de dag na de erkenning.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van een recht - Nieuwe verjaringstermijn - Aanvang

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

18 november 1996S.95.0129.F AC nr. ...

Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen enkele erkenning van het recht 
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt, worden afgeleid uit een betaling die gedaan werd onder 
voorbehoud van erkenning van het recht dat die betaling verantwoordt.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Voorbehoud - Betaling

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Door het recht te erkennen van hem tegen wie de verjaring loopt, en aldus de verjaring te stuiten, doet de 
schuldenaar blijken dat hij geen aanspraak zal maken op de verlopen termijn; die wilsuiting kan weliswaar 
stilzwijgend geschieden en volgen uit een handeling waaruit blijkt dat de schuldenaar aftand doet van de 
voordelen van de verjaring, maar zij moet zeker zijn.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

7 juni 1996C.95.0155.F AC nr. ...

Artikel 71, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten maakt het geheel van de bepalingen inzake de Rijkscomptabiliteit van 
toepassing op de Gemeenschappen en de Gewesten, met inbegrip van die van de wet van 15 mei 1846 
gewijzigd bij de wet van 6 februari 1970, zodat de rechtsvorderingen tot betaling van bepaalde 
schuldvorderingen ten laste van gemeenschappen en gewesten verjaren door verloop van vijf jaar.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Schuldvorderingen op de gemeenschappen en 
gewesten - Vijfjarige verjaring

- Art. 100 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

24 mei 1996C.95.0126.F AC nr. ...

Art. 2277 B.W. is van toepassing op de overeengekomen interest van om het even welke gewone 
schuldvordering.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Toepassingsgebied - Overeengekomen interesten - Artikel 
2277 B.W. - Vijfjarige verjaring

7 december 1995C.95.0239.N AC nr. ...

Noot M.D.S. Cass. 7 dec. 1995, A.R. C.95.0239.N, AC 1995, nr.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Bevel tot betaling - Dwangsom - Verzet

P. 2527/30476-9-2016



Wanneer een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit, duren de gevolgen van de stuiting voort 
tijdens het gehele geding dat volgt op een verzet dat tegen dat bevel is ingesteld binnen de termijn van zes 
maand.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Bevel tot betaling - Dwangsom - Verzet

- Art. 2244 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1385octies Gerechtelijk Wetboek

13 november 1995S.94.0085.F AC nr. ...

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Minister - Rechtsvordering tot 
betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst - Begrip - Arbeidsongeval

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0009.F AC nr. ...

Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de 
Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de 
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde 
vergoedingen en stuit, derhalve, niet de verjaring van de vordering tot betaling van die vergoedingen.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvende invaliditeit - Minister - Rechtsvordering tot 
betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Oorzaak van stuiting - 
Administratieve gezondheidsdienst - Begrip - Arbeidsongeval

- Artt. 8 en 9 KB 24 jan. 1969

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

- Art. 20 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

13 november 1995S.95.0050.F AC nr. ...

Nu de regels van het gemene recht, artikel  2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk zijn verklaard door de 
artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en door beroepsziekten in de 
overheidssector, houden die artikelen in dat de verjaring wordt gestuit wegens de erkenning, door de 
schuldenaar van de vergoedingen gedaan, van het recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, 
vergoeding te verkrijgen van de schade welke die getroffene beweert te hebben geleden.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Rechtsvordering tot betaling - Vergoedingen - Erkenning van het recht van hem tegen wie de 
verjaring loopt - Oorzaak van stuiting - Toepassingsgebied - Arbeidsongeval

- Art. 20, tweede lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

- Art. 70 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar gedaan, stuit de 
verjaring; gaat het om een verjaring die de openbare orde raakt, dan is die regel echter alleen van toepassing 
als een uitdrukkelijke bepaling daarin voorziet.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Oorzaak van stuiting - 
Toepassingsgebied - Openbare orde

- Artt. 6, 2220 en 2248 Burgerlijk Wetboek

2 november 1995C.94.0186.N AC nr. ...
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Verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat zijn de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke 
of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf 
de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;  nu voor andere 
schuldvorderingen dan die welke voor de Staat een vaste uitgave uitmaken, de belanghebbende, om de 
betaling van de vordering te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening dient over te leggen, is de vordering tot 
teruggave van rechten die geïnd werden in strijd met een rechtstreeks werkende bepaling van het E.G.-
Verdrag, geen vaste uitgave in de zin van de artikel  68 en 100 van het Algemeen reglement op de 
Rijkscomptabiliteit.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Schuldvorderingen ten laste van de Staat - Vordering tot 
teruggave van rechten - Vaste uitgave - Vijfjarige verjaring

- thans art. 100 KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit

- Art. 1, eerste lid KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der 
geneesheren

29 september 1995C.94.0404.F AC nr. ...

Bij gerechtelijke beëindiging van een pachtovereenkomst ten laste van de pachter, wordt laatstgenoemde 
geacht het gepachte goed te verlaten op de in het vonnis bepaalde datum van beëindiging;  op die datum gaat 
de bij artikel   5, vierde lid, van artikel   III Pachtwet bepaalde termijn van verjaring in t.a.v.  van de eis van de 
pachter tot teruggave van de pachtprijs die het wettelijk bedrag overschrijdt.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Eis tot teruggave van te veel ontvangen 
pachtgelden - Pacht - Aanvang van de verjaringstermijn

18 september 1995S.95.0017.F AC nr. ...

De bepaling inzake verjaring van de rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de 
ziektekostenverzekering raakt de openbare orde.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verstrekkingen - Rechtsvordering tot betaling - Ziektekostenverzekering - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Openbare orde

- Art. 106, § 1, 1e lid, 3°, 2e lid en 3e lid, 2e zin KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

14 september 1995C.93.0452.N AC nr. ...

De bij artikel  26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn is niet toepasselijk op de burgerlijke rechtsvordering die 
berust op een contractuele tekortkoming wanneer het feit dat de contractuele tekortkoming uitmaakt geen 
misdrijf is.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Vordering tot herstel 
van schade veroorzaakt door een contractuele fout - Duur - Vereiste

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 juni 1995C.93.0207.N AC nr. ...

De verjaring van het verhaal tussen vervoerders, dat stoelt op een rechtsvordering waartoe een aan dit 
verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, loopt hetzij vanaf de rechterlijke einduitspraak tot vaststelling 
van de ingevolge de bepalingen van het verdrag te betalen schadevergoeding, hetzij, bij gebreke van zulke 
uitspraak, vanaf de betaling;  die bepaling is enkel van toepassing op de verhouding tussen opvolgende 
wegvervoerders, en kan niet worden ingeroepen door de contractuele vervoerder die zijn opdracht volledig 
overdraagt aan een door hem aangestelde ondervervoerder.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Opvolgende vervoerder - Verhaal tussen 
vervoerders - Ondervervoerder - Rechtsvordering op grond van een aan het C.M.R.-Verdrag onderworpen vervoer

- Art. 39.4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

26 juni 1995S.95.0037.N AC nr. ...
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Uit de samenhang van artt. 57, §1, 3°, Z.I.V.-wet en 240bis, K.B. 4 nov. 1963 volgt dat de daarin bedoelde 
uitkeringen rechtmatig aan de werknemer worden uitbetaald wanneer aan het gestelde van artikel  240bis is 
voldaan en dat pas uit het verloop van de ingestelde procedure kan blijken of de verzekering al dan niet een 
recht heeft op terugbetaling van prestaties; de verjaring bepaald in artikel  106, §1, eerste lid, 5°, Z.I.V.-wet 
loopt slechts wanneer de verzekeringsinstelling recht heeft op teruggave van de ten laste van de 
uitkeringsverzekering ten onrechte verleende prestaties.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Verjaring - Aanvang - Terugvordering van 
arbeidsongeschiktheidsuitkering - Verwittiging van de verzekeringsinstelling - Ziekte- en invaliditeitsuitkering

1 juni 1995C.94.0405.F AC nr. ...

De gevallen waarin de verjaring tegen de minderjarigen en de onbekwaamverklaarden loopt zijn niet alleen de 
gevallen die in een uitdrukkelijke wettelijke bepaling zijn vastgelegd;  het is voldoende dat de wil van de 
wetgever om af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring volgt uit het voorwerp of het oogmerk 
van de wet die een bijzondere verjaring instelt.~

Burgerlijke zaken - Schorsing - Minderjarigen en onbekwaamverklaarden - Uitzonderingen

- Artt. 2252 en 2278 Burgerlijk Wetboek

20 maart 1995S.94.0110.F AC nr. ...

Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de verjaring wanneer zij onoverkomelijk is.~

Burgerlijke zaken - Schorsing - Onoverkomelijke dwaling

- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek

Na stuiting van de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het recht van de schuldeiser, begint 
de verjaringtermijn, in beginsel, opnieuw te lopen de dag na de erkenning.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van een recht - Nieuwe verjaringstermijn - Aanvang

- Art. 2248 Burgerlijk Wetboek

16 maart 1995C.94.0131.F AC nr. ...

Art. 26, V.T.Sv., luidens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, door verloop van vijf 
jaren verjaart, zonder dat zij echter vòòr de strafvordering kan verjaren, maakt geen onderscheid naargelang 
alle, dan wel slechts sommige, door de beklaagde gepleegde feiten, die een enkel strafbaar feit uitmaken, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van zijn aansteller in het geding kunnen brengen;  daaruit volgt dat de 
verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tegen de aansteller pas begint te lopen vanaf het laatste strafbare 
feit dat door de beklaagde is gepleegd.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Eén enkel strafbaar feit - Burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf - Rechtsvordering gericht tegen de aansteller - Verschillende misdrijven - Aanvang

6 maart 1995S.94.0111.F AC nr. ...

De rechtsvordering van de R.V.A. tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake 
werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertig jaar.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Bijzondere bijdrage - Rechtsvordering - Duur - Sociale 
zekerheid - Betaling - Werkloosheid

- Artt. 60, 64 en 67, eerste lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

27 februari 1995S.94.0095.N AC nr. ...

De verjaringstermijn bepaald in artikel  16, §§2 en 3, Sociale-Zekerheidswet zelfstandigen is niet van 
toepassing op de vordering tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid bedoeld in artikel  60 
wet 28 dec. 1983 houdende fiscale- en begrotingsbepalingen.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Zelfstandigen - Bijzondere bijdrage - Sociaal statuut - 
Vordering R.V.A. - Duur - Sociale zekerheid

- Art. 16, §§ 2 en 3 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

De vijfjarige verjaring uit artikel  2277 B.W., die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere 
termijnen, is niet toepasselijk op een niet periodiek weerkerende schuld.~
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Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Niet periodieke schuld - Duur - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - Vijfjarige verjaring

- Art. 60 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

1 december 1994C.94.0169.F AC nr. ...

De vijfjarige verjaring van artikel 2277 B.W. vindt geen toepassing op de verbintenis tot betaling van 
compensatoire interest boven een hoofdsom tot vergoeding van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Compensatoire interesten - Duur

31 oktober 1994S.94.0037.F AC nr. ...

Wanneer een dagvaarding niet is gevolgd door een inschrijving van de zaak op de algemene rol, is de zaak niet 
aanhangig gemaakt voor het gerecht zodat die dagvaarding de verjaring niet stuit.~

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 2244 en 2247 Burgerlijk Wetboek

3 oktober 1994S.94.0018.F AC nr. ...

De vijfjarige verjaring, die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, is niet 
toepasselijk op een schuld waarvan het bedrag is bepaald en in eenmaal terugbetaalbaar is.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Begrip - Artikel 2277 B.W. - Vijfjarige verjaring - Schuld 
waarvan het bedrag is bepaald - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte betaalde bedragen.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Begrip - Artikel 2277 B.W. - Vijfjarige verjaring - 
Terugvordering van het onverschuldigd betaalde

- Artt. 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 2262 en 2277 Burgerlijk Wetboek

De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in het eerste lid van 
artikel  63, §2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd vanaf het begin van de 
arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten de 
aangifteformaliteit, de voorwaarden vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid worden aan de getroffene betaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de arbeidsongevallenverzekeraar; die 
vordering tot terugbetaling van de betaalde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de 
toepassing van de in artikel  2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring.~

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Begrip - Arbeidsongeval - Artikel 2277 B.W. - Vijfjarige 
verjaring - Vordering tot terugbetaling - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid - 
Verzekeringsinstelling - Arbeidsongevallenverzekeraar - Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Art. 63, § 2, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Arbeidsongeval - Vordering tot terugbetaling - Ziekte- 
en invaliditeitsverzekering - Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling - 
Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 63, § 2, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

22 december 2004P.04.1341.F AC nr. 624
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Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat de strafvordering t.a.v. een verdachte niet is verjaard om redenen die 
verband houden met zijn eigen handelingen van deelneming, maar dat die strafvordering, wat dezelfde 
misdrijven betreft, wel is verjaard t.a.v. andere verdachten, aangezien zij geen mogelijk strafbare handelingen 
hebben gesteld die hen persoonlijk ten laste kunnen worden gelegd na een tijdstip dat ver genoeg in het 
verleden ligt om de vaststelling van de verjaring van de hun betreffende feiten te verantwoorden (1). (1) Cass., 
22 feb. 1994, AR 6721, nr 86; 1 maart 1994, AR P.93.0253.N, nr 104.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Meerdere daders - Handelingen die persoonlijk ten laste kunnen worden gelegd - 
Aanvang van de verjaringstermijn - Bepaling

20 oktober 2004P.04.0742.F AC nr. 492

Krachtens de artikelen 135, § 2, en 235bis, §§ 3, 5 en 6, van het Wetboek van Strafvordering, staat het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen, met name, over de eventuele verjaring van de 
strafvordering (1). (1) Zie Cass., 24 sept. 2002, AR P.02.0853.N, nr 476.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van 
de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid

- Artt. 135, § 2 en 235bis, §§ 3, 5 en 6 Wetboek van Strafvordering

Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus slechts één enkel 
misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden toegepast, begint de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. het geheel van de feiten pas te lopen vanaf de dag van het laatste van die feiten op 
voorwaarde dat het laatste, niet verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar feit is gescheiden door 
een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn (1). (1) Zie Cass., 27 maart 1984, AR 7628, nr 428 en 5 
april 1996, A.94.0002.F, nr 111.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Aanvang - Verschillende misdrijven - Eenheid van opzet - Laatste strafbaar feit

- Art. 65 Strafwetboek

- Artt. 21 tot 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

12 oktober 2004P.03.0009.N AC nr. 472

Uit de uitdrukkelijke verwijzing in het tweede lid van artikel 21bis, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, naar de misdaden bedoeld in het eerste lid, volgt dat het tweede lid enkel betrekking heeft op 
de misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380 en 409 Strafwetboek, waarvan een minderjarige 
slachtoffer is (1). (1) VAN DEN WYNGAERT C., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Maklu, 
2003, 687; VANDEMEULEBROECKE O.La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs", 
in MANDOUX P. en KLEES O., (dir), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. du jeune 
barreau, 2001, 223; JACOBS A.La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe plus..." in 
MANDOUX P. en KLEES O., (dir), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. du jeune 
barreau, 2001, 271; DE ROY C.De strafprocedure en pedoseksuele misdrijven", NjW 2003, 516.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdrijven bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380 en 409 Sw. - Artikel 21bis, 
tweede lid, V.T.Sv. - Toepassingsgebied

6 oktober 2004P.04.0862.F AC nr. 460

Wanneer op de rechtszitting waarop de strafvordering bij het vonnisgerecht wordt ingeleid, de behandeling 
van de zaak wordt verdaagd, ambtshalve of op verzoek van het openbaar ministerie, met het oog op het 
verrichten van bijkomende onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit, is de verjaring van 
de strafvordering niet geschorst voor de duur van één jaar zolang het vonnnisgerecht voormeld onderzoek niet 
heeft hervat; het is niet van belang of de behandeling van de zaak al dan niet naar een welbepaalde datum 
werd verdaagd en evenmin dat de beslissing volgt uit het proces-verbaal van de rechtszitting of het voorwerp 
uitmaakt van een vonnis.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Inleidende rechtszitting - Verdaging met het oog op het verrichten 
van bijkomende onderzoeksdaden

- Art. 24, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

30 juni 2004P.04.0784.F AC nr. 367

Artikel 95, tweede lid, Sw., is zowel van toepassing op de voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelde als op 
elke veroordeelde waarvan de straf is beginnen te verjaren voordat hij werd opgesloten en voordat hij 
vervolgens zijn vrijheid terugkrijgt.
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Strafzaken - Straf - Allerlei - Vrijheidsstraf - Tenuitvoerlegging - Voorlopige invrijheidstelling

11 mei 2004P.04.0247.N AC nr. 250

Het onderzoeksgerecht dat, bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijk onderzoek, over 
het in conclusie aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring moet oordelen, kan zich 
niet vergenoegen met een prima facie onderzoek van die verjaring; het moet, op grond van de precieze feiten 
waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze 
feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Conclusie - Middel waarbij 
de verjaring van de strafvordering wordt aangevoerd - Opdracht van het onderzoeksgerecht

- Artt. 127, zevende lid, 130, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering

7 april 2004P.04.0074.F AC nr. 191

De schorsing van de verjaring van de strafvordering vanaf de datum van de rechtszitting waarop de 
strafvordering is ingeleid voor het vonnisgerecht, dekt m.n. de volledige vonnisprocedure in eerste aanleg; 
tijdens die maximumperiode van één jaar begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen de dag na de 
uitspraak van het vonnis tot verwijzing van de zaak naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang 
maar met een andere voertaal, tot de dag waarop de zaak is behandeld door dat verwijzingsgerecht.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Inleiding voor het vonnisgerecht - Maximumperiode van één jaar - Wijziging van 
taal - Verwijzing van de zaak naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 maart 2004P.03.1679.F AC nr. 138

Art. 24, 1°, Sv., zoals het luidde vóór de wijziging ervan bij artikel 3, Wet van 16 juli 2002, die op 1 sept. 2003 in 
werking is getreden, blijft van toepassing op de misdrijven die ten laatste op 31 aug. 2003 zijn gepleegd (1). (1) 
Zie R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, Tijdschrift voor Strafrecht, "De Vaudeville van de verjaring", Kluwer, 2003, 
p. 163 tot 165; contra M.-A. BEERNAERT, "La dernière modification du régime de suspension de la prescription 
de l'action publique: un coup dans l'eau?", in Le journal du juriste, 21 sept. 2003, nr 25, p. 4.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Zaken - Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht - Toepassing

- Art. 33 Programmawet 5 aug. 2003

- Artt. 3 en 5 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de 
verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen

- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

3 maart 2004P.03.1750.F AC nr. 117

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf stuiten, strekken zich niet 
alleen uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet zijn 
en aldus slechts één misdrijf opleveren, maar tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass., 26 mei 1987, AR 737, nr 581; 5 april 
1996, verk. k., AR A.94.0002.F, nr 111 (nrs 45 en 46).

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Verschillende misdrijven - Intrinsieke samenhang

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

18 februari 2004P.03.1689.F AC nr. 88

In geval van een collectief misdrijf begint de verjaringstermijn van de strafvordering te lopen vanaf het laatste 
feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd (1). (1) Zie Cass., 5 feb. 2003, AR P.02.1428.F, nr ... .

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Beginpunt - Collectief misdrijf

In de regel worden de verjaringstermijnen bepaald volgens de aard van de misdrijven ; alleen de 
gecorrectionaliseerde misdaden die, volgens de op het wanbedrijf toepasselijke termijn, niet zijn verjaard op 
27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000 betreffende de 
strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, zijn overeenkomstig die bepaling onderworpen aan de 
tienjarige verjaringstermijn (1). (1) Zie Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; 5 feb. 2003, AR P.02.1428.F, 
nr ... .

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Gecorrectionaliseerde misdaden - Nieuwe wet - Artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000 - 
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Tienjarige termijn - Toepassing - Voorwaarde

Krachtens het beginsel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet, moet een nieuwe wet tot verlenging 
van de verjaringstermijn van de strafvordering worden toegepast op alle strafvorderingen die zijn ontstaan 
vóór de datum van inwerkingtreding ervan en die, met toepassing van de oude wet, nog niet zijn verjaard op 
die datum (1). (1) Zie Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0195.N, nr 668; 18 sept. 2001, AR P.99.1806.N, nr 466.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Toepassing

De verzachtende omstandigheden waarvan de rechter het bestaan heeft vastgesteld of erkend, hebben een 
weerslag op de misdaad vanaf het ontstaan ervan en geven haar, met terugwerkende kracht, het karakter van 
een wanbedrijf, zodat alle gecorrectionaliseerde misdaden vóór 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding 
van artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, 
verjaarden door het verstrijken van de verjaringstermijn van het wanbedrijf (1). (1) Zie Cass., 28 mei 1997, AR 
P.97.0566.F, nr 243.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijf - Vóór de inwerkingtreding 
van artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000

20 januari 2004P.03.1189.N AC nr. 30

De beslissing waarbij het vonnisgerecht mede op verzoek van een andere partij dan het openbaar ministerie 
de zaak uitstelt met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden, is geen beslissing die 
ambtshalve of op verzoek van het openbaar ministerie, in de zin van artikel 24, 1°, tweede lid, tweede 
streepje, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de zaak uitstelt met het oog op bijkomende 
onderzoeksdaden, zodat de verjaring van de strafvordering geschorst blijft; daartoe volstaat het dat het door 
die partij tot de rechter gerichte verzoek mede bepalend is voor het bijkomend onderzoek, zonder dat evenwel 
wordt vereist dat het vonnisgerecht alleen die onderzoeksdaad beveelt zoals deze door de betrokken partij is 
gevraagd (1). (1) Het arrest maakt nog toepassing van het artikel 24 V.T.Sv., zoals dit gewijzigd werd door de 
wet van 11 december 1998 (B.S., 16 december 1998), in werking getreden op 16 december 1998. Het artikel 
24 V.T.Sv. werd inmiddels evenwel opnieuw gewijzigd door de wetten van 4 juli 2001 en van 16 juli 2002. Deze 
laatste wet is in werking getreden op 1 september 2003 en van toepassing op de misdrijven begaan na deze 
datum (Art. 33 van de Programmawet van 5 augustus 2003).

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Artikel 24, 1°, tweede lid, tweede streepje Sv. - Verzoek tot uitstel met het oog op 
het verrichten van welbepaalde bijkomende onderzoeksdaden - Verzoek dat uitgaat van een andere partij dan het openbaar 
ministerie - Beslissing tot uitstel waarbij nog andere bijkomende onderzoeksdaden bevolen worden door de rechter - Aard 
van een dergelijke beslissing

6 januari 2004P.03.0777.N AC nr. 1

De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet-naleving van de 
opgelegde voorwaarden en tot uitspraak van de veroordeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven 
tot de probatieopschorting kan worden gestuit en geschorst (1). (1) Cass., 9 maart 1993, AR 6222, nr 137.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Probatieopschorting - Niet-naleving van de voorwaarden - Vordering tot herroeping - 
Termijn - Stuiting

- Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Probatieopschorting - Niet-naleving van de voorwaarden - Vordering tot 
herroeping - Termijn - Schorsing

- Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

13 mei 2003P.02.1621.N AC nr. 291

Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf zodat de verjaring van 
de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde 
werken geen einde wordt gesteld door een herstel in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van 
een regelmatige vergunning (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1994, AR P.94.0281.F, nr 295.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Aanvang - Voortdurend misdrijf - Stedenbouw - Instandhouding van onwettig 
opgerichte bouwwerken

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996

18 februari 2003P.02.0891.N AC nr. 113
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Een manifest niet-ontvankelijk cassatieberoep schorst de verjaring van de strafvordering niet (1). (1) Cass., 17 
juni 1986, AR 8629, nr 648, met noot R.D., inzonderheid voetnoot (3). Uit de stelling van het Hof, dat een 
evident niet-ontvankelijk cassatieberoep geen schorsend effect heeft, zou men, ten onrechte, kunnen afleiden 
dat deze toestand nadelig is voor de uitoefening van de strafvordering, doordat een beklaagde op deze wijze, 
door steeds opnieuw cassatieberoepen in te stellen, die manifest niet-ontvankelijk zijn, de rechtspleging zou 
kunnen lamleggen, om zo de verjaring van de strafvordering, die verder loopt, te bereiken. De werkelijkheid is 
evenwel anders : de rechter moet immers rekening houden met de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep. Wanneer hij vaststelt dat het cassatieberoep onbetwistbaar niet-ontvankelijk is, is hij niet 
verplicht de behandeling van de zaak te schorsen en behoort het hem toe de rechtspleging verder te zetten, 
zonder acht te slaan op het ingestelde manifest niet-ontvankelijke cassatieberoep. Dit is een zuivere 
"negatieve" toepassing van de regel dat, ook buiten de door de wet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, de 
verjaring wordt geschorst telkens wanneer een wettelijk beletsel verhindert dat uitspraak wordt gedaan op de 
strafvordering : wanneer de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep zodanig evident is dat de rechter in 
staat is te voorzien dat het Hof een beslissing in die zin zal wijzen, verkeert hij immers niet in een toestand van 
onmogelijkheid om de zaak verder te behandelen of, in voorkomend geval, uitspraak te doen.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Cassatiegeding - Manifest niet-ontvankelijk cassatieberoep

Ingevolge artikel 24, 1°, tweede lid, derde en vierde streepje, Wetboek van Strafvordering, blijft, buiten het 
geval dat alleen het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld, de schorsing van de verjaring na het 
vonnis in eerste aanleg voortduren tot de dag van de zitting waarop de strafvordering in hoger beroep wordt 
ingeleid, op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar en dit onverminderd de andere 
schorsingsgronden (1). (1) Cass., 15 maart 2000, AR P.99.1697.F, nr 179; 20 sept. 2000, AR P.00.0326.F, nr 482; 
8 nov. 2000, AR P.00.0516.F, nr 605.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter - Duur

- Art. 24, 1°, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer tijdens één van de schorsingstermijnen van artikel 24, 1°, Wetboek van Strafvordering, daden van 
onderzoek of vervolging worden verricht, wordt de verjaring gestuit en wordt de aanvang van de tweede 
verjaringstermijn verschoven tot na de beëindiging van de schorsing (1). (1) MEESE, J.De verjaring van de 
strafvordering na de "Securitaswet" van 11 december 1998", T. Strafr., 2000, 2-11, nr 24; VERSTRAETEN, R., 
Handboek van Strafvordering, 3de Ed., nr 235.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Daden van onderzoek of vervolging verricht tijdens de schorsing - Stuiting

- Artt. 21 en 24, 1° Wetboek van Strafvordering

5 februari 2003P.02.1428.F AC nr. 85

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, is de regel, bepaald in artikel 1, Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van 
minderjarigen, volgens welke de verjaringstermijn van de strafvordering, in de bij de wet bepaalde gevallen, 
pas begint te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, van 
toepassing op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding van die wet, op 5 
mei 1995, en op die datum nog niet zijn verjaard.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Begin - Wijziging door een nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

- Artt. 21 en 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, is artikel 25, Wet 24 dec. 1993, waarbij de verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar wordt 
gebracht en artikel 21, V.T.Sv., is gewijzigd, van toepassing op de rechtsvorderingen die vóór de datum van de 
inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren (1). (1) Cass., 20 sept. 1995, AR 
P.95.0529.N, nr 391.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging door een nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaringstermijn van de strafvordering m.b.t. een collectief misdrijf begint te lopen vanaf het laatste feit 
dat met datzelfde opzet is gepleegd door de beklaagde (1). (1) Cass., 8 maart 2000, AR P.99.1583.N, nr 161.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Begin - Collectief misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 65 Strafwetboek

6 november 2002P.01.1773.F AC nr. 585
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Art. 35, tweede en vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, vereist, voor de toepassing ervan, dat 
de bijdragen die nog niet gestort werden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, nog wettelijk verschuldigd 
zijn, d.w.z. dat ze niet verjaard zijn overeenkomstig artikel 42 van die wet (1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. 
P.99.0360.F, nr. 441.

Strafzaken - Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Ambtshalve 
veroordelingen - Bijdragen - Verjaring

- Artt. 35, tweede en vierde lid, en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

2 oktober 2002P.02.0623.F AC nr. 496

De hervatting van het geding ab initio door een anders samengesteld rechtscollege, leidt de strafvordering niet 
opnieuw in voor het vonnisgerecht en vormt bijgevolg geen nieuwe grond tot schorsing van de verjaring van 
de strafvordering (1). (1) Het bestreden vonnis heeft eiser veroordeeld wegens verschillende overtredingen 
van het Wegverkeersreglement, gepleegd op 24 maart 1999. De verjaring van de strafvordering was voor het 
laatst gestuit op 26 januari 2000. De tweede verjaringstermijn van een jaar werd voor het eerst geschorst op 
25 april 2000, de dag dat de strafvordering voor de politierechtbank is ingeleid, en een tweede keer op 2 nov. 
2000, de dag waarop zij voor de correctionele rechtbank is ingeleid. In hoger beroep is het debat twee keer ab 
initio hervat door een anders samengesteld rechtscollege, op 13 sept. 2001 en 29 nov 2001. Een dergelijke 
omstandigheid vormt geen nieuwe inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht in de zin van artikel 
24, 1°, V.T.Sv., zodat zij de verjaring van de strafvordering niet meer heeft geschorst. Dat is wat het Hof 
impliciet heeft beslist, toen het vaststelde dat er op de datum van het vonnis meer dan een jaar was 
verstreken sinds de laatste verjaringsstuitende daad van 26 jan. 2000. Zie Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, 
nr. 558, met concl. O.M., J.L.M.B., 2000, 1808, met noot F.C., en Rev. dr. pén., 2001, blz. 337, met noot ; 
JACOBS A., La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe plus, in Actualités de droit pénal et 
de procédure pénale, onder wetensch. leiding van MANDOUX P. en KLEES O., Edit. du Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2001, blz. 298.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht - Begrip - Hervatting van het 
debat ab initio

- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 september 2002P.02.0485.F AC nr. 458

Wanneer het vonnisgerecht de dag van de rechtszitting, waarop de strafvordering overeenkomstig de wet 
voor dat gerecht wordt ingesteld, ambtshalve beslist de behandeling van de zaak te verdagen om een 
aanvullende onderzoekshandeling te doen verrichten, blijft de verjaring van de strafvordering lopen (1). (1) 
JACOBS A., La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique, J.T., 1999, blz. 183; 
JACOBS A., La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe plus..., Actualités de droit pénal et 
de procédure pénale, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 2001, blz. 302.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht - Verdaging van de 
behandeling van de zaak

- Art. 24, 1°, tweede streep Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Een kantschrift dat gericht is aan een politiecommissaris om het inlichtingenbulletin van een beklaagde te 
doen onderzoeken, stuit de verjaring van de strafvordering, wanneer dat kantschrift de handtekening draagt 
van de ambtenaar van het O.M. die de opdracht beveelt (1). (1) Cass., 6 april 1970 (AC, 1970, 710).

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Kantschrift gericht aan een politiecommissaris om een inlichtingenbulletin te doen 
onderzoeken - Kantschrift met de handtekening van de ambtenaar van het openbaar ministerie

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 juni 2002P.02.0717.F AC nr. 370

Art. 21, V.T.Sv., dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering, houdt geen verband met de 
beslissingen van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Commissie - Beslissingen - Bepaling betreffende 
de verjaring van de strafvordering - Toepassing

22 mei 2002P.02.0372.F AC nr. 314
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Verjaring van de straf kan niet worden aangevoerd wanneer in een in kracht van gewijsde gegane veroordeling 
vastgesteld wordt dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het 
verstrijken van de proeftermijn.

Strafzaken - Straf - Algemeen - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Proeftijd - Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf - 
Veroordeling - Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling - Verjaring van de straf

- Art. 15, tweede lid Wet 5 maart 1998

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

Verjaring van de strafvordering staat vervolging in de weg, maar belet niet dat een reeds uitgesproken 
veroordeling ten uitvoer wordt gelegd.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Draagwijdte - Veroordeling - Tenuitvoerlegging

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 februari 2002P.01.1595.F AC nr. 137

De schorsing van de verjaring van de strafvordering kan alleen voortvloeien uit een wettekst die ze 
voorschrijft, of uit een wettelijk beletsel dat de berechting van de strafvordering verhindert ; zo wordt de 
verjaring van de strafvordering niet geschorst gedurende de tijd die nodig is voor de tenuitvoerlegging van een 
onderzoeksopdracht, zoals de tijd die een deskundige wijdt aan het vervullen van zijn opdracht, noch tijdens 
het afzonderlijk onderzoek ten laste van een deskundige, aangezien dat geen wettelijk beletsel vormt voor de 
berechting van de zaak (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 1982, nr. 298.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet

- Artt. 21 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

9 oktober 2001P.00.0106.N AC nr. ...

De bepalingen van artikel 24 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 3 van 
de wet van 11 december 1998 en in werking getreden op 16 december 1998, zijn onmiddellijk van toepassing 
op alle hangende procedures (1). (1) Cass., 23 juni 1999, AR P.99.0278.F, nr 388; 8 maart 2000, AR P.99.1583.F, 
nr 161; 15 maart 2000, AR P.99.1697.F, nr 179; 20 sept. 2000, AR P.00.0326.F, nr 482; 27 maart 2001, AR 
P.99.1325.N, nr ....met concl. van procureur-generaal du Jardin.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet - Schorsingsgrond

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer eiser vóór het verstrijken van de verjaringstermijn door het vonnis in eerste aanleg werd veroordeeld 
bij vonnis op verzet, waartegen zowel eiser als het openbaar ministerie hoger beroep instelden, blijft de 
verjaring, in toepassing van artikel 24, 1°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 11 december 1998, geschorst tot op de dag waarop het hoger beroep voor de 
appèlrechters wordt ingeleid, op voorwaarde dat de schorsing niet langer duurt dan één jaar, en wordt zij, 
buiten de bij de wet bepaalde gevallen, opnieuw geschorst voor een termijn van één jaar vanaf deze 
inleidende zitting (1). (1) Cass. 11 april 2000, AR P.99.1117.N, nr 245.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnis op verzet binnen de verjaringstermijn - Hoger beroep vanwege eiser en 
openbaar ministerie - Toepassing

- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 september 2001P.99.1806.N AC nr. ...

Een wet die de verjaring van de strafvordering wijzigt, is van toepassing op alle strafvorderingen die vóór de 
inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan, maar op dit moment nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet. 
Zolang de verjaring niet is ingetreden, is de verjaring onderworpen aan alle opeenvolgende wetten die de 
termijn ervan wijzigen. Dit geldt ook voor de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring betreft, 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zodat de nieuwe regeling die deze wet invoert, 
van toepassing is op de misdrijven die op de dag van het vonnis niet zijn verjaard (1). (1) Cass., 16 sept. 1998, 
AR A.94.0001.F, R.D.P., 1999, 106, nr 14.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet - Toepassing

- Artt. 22 en 24, 1° Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 maart 2001P.99.1325.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du JARDIN, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, AC, 2001, nr.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Schorsingsgrond
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Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Gronden - Inleiding strafvordering voor het vonnisgerecht in hoger beroep

De wet 11 december 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die vóór de datum van de 
inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krachtens de oude wet nog niet zijn 
verjaard; de nieuwe grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de 
dag van het vonnis nog niet zijn verjaard (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Schorsingsgrond

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

Uit de artikelen 24, 1°, eerste lid en 24, 1°, tweede lid, derde streepje V.T.Sv. volgt niet dat de schorsing van de 
verjaring voor het vonnisgerecht in eerste aanleg een voorwaarde is voor de schorsing van de verjaring voor 
het vonnisgerecht in hoger beroep (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Gronden - Inleiding strafvordering voor het vonnisgerecht in hoger beroep

19 december 2000P.99.0152.N AC nr. ...

De strafvordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld worden door artikel 30, § 2, 1° 
Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 van dezelfde wet, bij ontstentenis van een grond tot 
schorsing van de verjaring, door verloop van één jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen één jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd (1). (1) Zie cass., 1 maart 
1989, AR 7025, nr. 368; 15 okt 1997, AR P.97.0395.F, nr. 405; 4 maart 1998, AR P.97.1515.F, nr. 118.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Duur - Wegverkeer - Wegverkeerswet - Artikel 68

- Artt. 30, § 2, 1° en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Artt. 21 en 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 december 2000P.99.0159.N AC nr. ...

De toebedeling van het dossier aan een kamer van het hof van beroep door de eerste voorzitter vormt geen 
daad van onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering regelmatig wordt gestuit 
(1). (1) Zie cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2° 
Editie 1999, nr. 181; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, nr. 147.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek of van vervolging - Interne toebedeling van het dossier - 
Toepassing

- Artt. 21 en 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of de straf bedoeld in de 
artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR impliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden 
veroordeeld op grond van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast 
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet (1). 
(1) Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; 2 feb. 2000, AR 
P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, Ar P.99.1583.F, nr. 161; 11 april 2000, AR P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 
245.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet - Verlenging van termijnen - Toepassing

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

29 november 2000P.00.0591.F AC nr. ...

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de rechtszitting waarop die 
rechtsvordering voor het vonnisgerecht op de bij wet bepaalde wijze is ingesteld, blijft die schorsing ook na het 
in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren tot de datum waarop het O.M. hoger beroep heeft ingesteld, 
wanneer alleen het O.M. hoger beroep instelt (1). (1) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, en 20 sept. 
2000, A.R. P.00.0326.F, nrs. 179 en ... .

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter - Hoger beroep alleen door het 
openbaar ministerie ingesteld
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- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

28 november 2000P.99.0150.N AC nr. ...

Stuit de verjaring van de strafvordering de akte ondertekend door de procureur des Konings met de 
vermelding dat een medebeklaagde niet gekend is in het bestand van het centraal strafregister (1). (1) Zie 
cass., 26 mei 1987, AR nr. 737, nr. 581.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van stuiting - Daad van onderzoek of van vervolging

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 november 2000P.00.0516.F AC nr. ...

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de rechtszitting waarop die 
rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die schorsing, in voorkomend geval en buiten de in de 
wet bepaalde gevallen, ook na het in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren, tot op de dag waarop de 
rechtsdag voor de appèlrechters is bepaald, op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar en dit 
onverminderd de andere schorsingsgronden (1). (1) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179 ; 20 
sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. ... . Het Hof schijnt te oordelen dat, zo er tijdens de maximumtermijn van een 
jaar schorsing, die begint te lopen vanaf de dag van de rechtszitting waarop die rechtsvordering voor de eerste 
rechter is ingesteld, een andere schorsingsgrond zou tussenkomen waarvan de gevolgen zouden blijven 
voortduren na de voormelde periode van een jaar, de verjaring van de strafvordering geschorst blijft 
gedurende die resterende termijn. R.L.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter - Andere schorsingsgronden

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

7 november 2000P.99.0048.N AC nr. ...

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, vangt de verjaring van de 
strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat elk van de vroegere feiten van het 
daaropvolgend feit niet gescheiden is, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, door een langere 
termijn dan de verjaringstermijn (1); indien de strafrechter noch de datum preciseert van alle feiten die hij 
bewezen verklaart, noch vaststelt dat tussen elk van deze feiten geen tijdspanne verlopen is die langer is dan 
de verjaringstermijn zelf en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat er tussen de 
begin- en einddatum der feiten een daad is verricht die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit of dat 
de verjaring op enigerlei grond is geschorst, vermag het Hof niet na te gaan of de strafvordering voor het 
geheel van alle bewezen verklaarde feiten die de rechter bij de bepaling van de strafmaat in aanmerking heeft 
genomen, wel of niet verjaard was (2). (1) Cass., 5 april 1996, AR nr. A.94.0002.F, nr. 111. (2) Cass., 17 juni 
1992, AR nr. 9660, nr. 543.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Collectief misdrijf - Tijdstip van de feiten - Feiten gepleegd tussen twee tijdstippen - 
Tijdspanne - Geen nadere bepaling

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 oktober 2000P.00.0491.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. R. LOOP, cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, AC, 2000, nr. ... .

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verstekvonnis - Verzet - Inleidende rechtszitting

De inleiding van de zaak op de rechtszitting van het vonnisgerecht schorst de verjaringstermijn van de 
strafvordering, ook al werd de zaak ingeleid op verzet (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verstekvonnis - Verzet - Inleidende rechtszitting

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

20 september 2000P.00.0326.F AC nr. ...

De wet 11 dec. 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die vóór de datum van de inwerkingtreding van 
voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe 
grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis 
nog niet zijn verjaard (1). (1) Cass., 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F, nr 161.
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Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Schorsingsgrond

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de rechtszitting waarop die 
strafvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft de schorsing, in voorkomend geval en buiten de bij de 
wet bepaalde gevallen, ook na het in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren tot de dag waarop de zaak 
door de appèlrechters wordt berecht, op voorwaarde dat de schorsing niet langer duurt dan één jaar (1). (1) 
Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr 179.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

Aangezien de schorsing van de verjaring van de strafvordering kan voortvloeien uit elk wettelijk beletsel dat de 
berechting van die rechtsvordering verhindert, wordt de verjaring van de strafvordering tijdens het 
cassatiegeding geschorst vanaf de dag van de uitspraak van de beslissing die definitief en op tegenspraak over 
die strafvordering uitspraak heeft gedaan tot de datum van het door het Hof van Cassatie gewezen arrest (1). 
(1) Zie Cass., 24 okt. 1989, A.R. 3106, nr. 117.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Cassatieberoep

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

12 september 2000P.98.0911.N AC nr. ...

Bij zijn onderzoek naar de verjaring van de strafvordering en bij ontstentenis van conclusie op dit punt, moet 
de rechter de begin- noch einddatum van de verjaring in zijn uitspraak vermelden (1). (1) Zie: Cass., 24 feb. 
1975, AC, 1975, p. 708.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Veroordeling - Opgave van begin- en einddatum van de verjaring

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.0310.F AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt zonder opgave van de datum van het misdrijf of 
van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd, en het Hof op grond van de processtukken waarop het vermag 
acht te slaan, onmogelijk kan nagaan of de strafvordering al dan niet was verjaard, vernietigt het Hof de 
veroordelende beslissing met verwijzing (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1985, A.R. 9613, nr. 187, en 3 jan. 1995, A.R. 
P.94.0987.F, nr. 4.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Veroordeling - Toetsing van het Hof - Onmogelijkheid - Cassatie met verwijzing

- Artt. 21, 22, 23 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

11 april 2000P.99.1117.N AC nr. ...

Een wet die de termijnen van verjaring van de strafvordering verlengt of schorst is geen wet die een feit 
strafbaar stelt of de strafmaat bepaalt. De wettelijke verlenging of schorsing van de verjaringstermijn heeft 
derhalve niet voor gevolg dat de straf die van toepassing is op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd, 
verzwaard wordt.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet - Gevolg op de strafmaat

- Artt. 21 en 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Uit de bepalingen van artikel 24.1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij wet van 
11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de 
schorsing van de verjaring van de strafvordering ophoudt tussen: - de uitspraak bij verstek over de 
strafvordering door de eerste rechter en de datum waarop de zaak op de door de wet bepaalde wijze na verzet 
opnieuw wordt ingeleid voor de eerste rechter; - de uitspraak op verzet door de eerste rechter en de datum 
waarop de zaak bij het hof van beroep wordt ingeleid.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet - Toepassing - Uitspraak bij verstek - Uitspraak op verzet

- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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Uit de bepalingen van artikel 24.l Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij wet van 
11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de 
schorsing van de verjaring van de strafvordering ophoudt wanneer de eerste rechter een vonnis over de 
strafvordering uitspreekt, en ook niet dat de verjaring opnieuw begint te lopen totdat de zaak bij de 
appèlrechter wordt ingeleid.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet - Hoger beroep

- Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

15 maart 2000P.99.1697.F AC nr. ...

Krachtens de onmiddellijke uitwerking die een nieuwe wet inzake strafrechtspleging, in de regel, heeft, is de 
nieuwe, bij de W. 11 dec. 1998 ingevoerde grond tot schorsing van de verjaring, van toepassing op alle 
strafvorderingen die voor de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan en op die datum, krachtens 
de oude wet, nog niet zijn verjaard; die regel is van toepassing op het geheel van de rechtspleging, vanaf de 
dag van de rechtszitting waarop de strafvordering is ingesteld voor de eerste rechter, zelfs als die rechter over 
die rechsvordering reeds uitspraak heeft gedaan.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Grond tot schorsing

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

De betekening, bij een ter post aangetekende brief, van een dagvaarding om voor de politierechtbank te 
verschijnen, is een daad van vervolging die de verjaring van de strafvordering stuit.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Politierechtbank - Dagvaarding om te verschijnen - Betekening - Aangetekende brief

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de rechtszitting waarop die 
rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die schorsing ook na het door die rechter over de 
strafvordering gewezen vonnis voortduren, tenzij tegen dat vonnis alleen door het O.M. hoger beroep is 
ingesteld. (Impliciet).

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

De strafvordering wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, welk wanbedrijf 
gecontraventionaliseerd wordt na aanneming van verzachtende omstandigheden, verjaart, bij gebrek aan 
enige grond tot schorsing van de verjaring, na één jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van 
vervolging, die is verricht binnen het jaar na de dag waarop de overtreding is begaan.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wegverkeer - Zware overtreding - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 29 en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

- Art. 1 KB 7 april 1976

De dag waarop de daad die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit, is verricht, is begrepen in de 
nieuwe verjaringstermijn die vanaf die dag begint te lopen. (Impliciet).

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Nieuwe termijn - Begin

- Art. 23 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering verdwijnt, begint de verjaringstermijn 
opnieuw te lopen, en wordt die termijn verlengd met een duur gelijk aan die van de schorsing.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

8 maart 2000P.99.1583.F AC nr. ...

W. 11 dec. 1999 is van toepassing op alle strafvorderingen die vóór de datum van de inwerkingtreding van 
voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe 
grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis 
nog niet zijn verjaard.
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Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet - Grond tot schorsing

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaringstermijn van de strafvordering m.b.t. een collectief misdrijf, begint te lopen vanaf het laatste feit 
dat met datzelfde opzet is gepleegd door de beklaagde zelf, en niet vanaf een door een medebeklaagde 
gepleegd feit.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Begin - Collectief misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 65 Strafwetboek

De wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden die bij de inwerkingtreding W. 24 dec. 1993, d.i. 31 dec. 
1993, nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grond tot schorsing van de verjaring, verjaren na het 
verstrijken van een termijn van vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd 
met een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die regelmatig is verricht vóór het verstrijken 
van de eerste termijn van vijf jaren.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de rechter, die door één en dezelfde beslissing uitspraak doet over twee zaken die betrekking 
hebben op twee verschillende beklaagden, vaststelt dat er tussen beide zaken samenhang bestaat, dan stuit 
een t.a.v. de ene beklaagde verrichte daad van onderzoek of van vervolging, de verjaring van de strafvordering 
t.a.v. de andere beklaagde.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Meerdere beklaagden - Samenhangende misdrijven - Stuitingsdaad

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

1 maart 2000P.99.1464.F AC nr. ...

Na verjaring van de strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering niet meer voor de strafrechter worden 
gebracht.

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Verjaring van de strafvordering - Gevolg voor de 
burgerlijke rechtsvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering verjaart, bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van een jaar te rekenen van de 
laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen het jaar na dat misdrijf is verricht.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wegverkeer

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

2 februari 2000P.99.0513.F AC nr. ...

De strafvordering verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, 
wanneer dat misdrijf een wanbedrijf oplevert.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wanbedrijven

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Art. 7 E.V.R.M. is niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn verlengen.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wetten betreffende de verjaring - Verenigbaarheid artikel 7 E.V.R.M.

11 januari 2000P.99.1387.N AC nr. ...

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, 
een veroordeling overeenkomstig artikel 441 Sv. wordt vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden 
ingesteld en begint de termijn van verjaring van de strafvordering, die opgehouden heeft te lopen vanaf de 
datum van het verval van de strafvordering door de in kracht van gewijsde getreden eerdere veroordeling, 
opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest van vernietiging.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Voorziening van de procureur-generaal - Vordering tot vernietiging - Artikel 441 
Sv. - Vernietiging

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering
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4 januari 2000P.98.1384.N AC nr. ...

De regelmatige en te gepasten tijde gewezen beslissing van de rechters waarbij de zaak wordt uitgesteld, om 
welke reden ook, stuit de verjaring.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Uitstel van de zaak

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de regelmatig overgelegde procedurestukken blijkt dat de verjaring 
van de strafvordering is gestuit.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Bevoegdheid van het Hof

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 december 1999P.98.0571.N AC nr. ...

De nieuwe artikelen 21 en 21bis V.T. Sv. zijn van onmiddellijke en volledige toepassing op alle wanbedrijven 
waarvan de stra fvordering nog niet vervallen is door verjaring op het ogenblik van hun inwerkingtreding.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 en 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

5 oktober 1999P.99.0836.N AC nr. ...

Een ontvankelijke dagvaarding betekend in opdracht van de verzoeker tot inlassing van een antwoord brengt 
de strafvervolging op gang en stuit de verjaring.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Recht tot antwoord - Verzoeker tot inlassing van antwoord - Rechtstreekse 
dagvaarding

- Artt. 16 en 17 Wet 23 juni 1961

- Art. 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

22 september 1999P.99.0442.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van enige reden van schorsing van de verjaring, verjaart de strafvordering uit een overtreding 
noodzakelijk door verloop van een jaar te rekenen van de datum van het feit.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Overtreding

- Artt. 21 en 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

15 september 1999P.99.0414.F AC nr. ...

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn worden toegepast op alle strafvorderingen die voor de dag van haar 
inwerkingtreding zijn ingesteld en op die dag nog niet zijn verjaard.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De W. 11 dec. 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, is van toepassing op alle strafvorderingen die voor de datum van de 
inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die krachtens de oude wet op die datum nog niet zijn 
verjaard. De nieuwe grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de 
dag van het vonnis nog niet waren verjaard.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 dec. 1993, 
d.i. 31 dec. 1993, nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing van de verjaring, 
verjaren na het verstrijken van een termijn van vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel 
woren verlengd met een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die regelmatig is verricht 
voor het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

23 juni 1999P.99.0278.F AC nr. ...
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De Wet 11 dec. 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, is van toepassing op alle strafvorderingen die voor de datum van 
inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die krachtens de oude wet op die datum nog niet zijn 
verjaard. De nieuwe grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de 
dag van het vonnis nog niet waren verjaard.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

14 april 1999P.98.1538.F AC nr. ...

Het kantschrift, waarbij de procureur des Konings de overhandiging vordert van een inlichtingenblad 
betreffende een verdachte, strekt ertoe de zaak in staat van wijzen te stellen en is in die zin een daad van 
onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 oktober 1998P.98.1236.F AC nr. ...

De verjaringstermijn van de straf wordt beoordeeld op grond van de opgelegde straf.

Strafzaken - Straf - Termijnen - Aanneming van verzachtende omstandigheden - Criminele of correctionele straf - 
Beoordeling

- Artt. 91 en 92 Strafwetboek

15 oktober 1998P.98.0879.F AC nr. ...

De opmaak van een staat van inlichtingen door een gemeente-ambtenaar op vordering van het O.M. is geen 
daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Opmaak van een staat van inlichtingen - Daad van onderzoek

29 september 1998P.98.0484.F AC nr. ...

Wanneer een verstekvonnis is betekend doch niet aan de persoon, wordt, na het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst tot de dag waarop een ontvankelijk 
verklaard verzet tegen dat vonnis wordt gedaan.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Verstekvonnis - Betekening niet aan de persoon - Duur van de schorsing

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

Elke handeling uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, die tot doel heeft bewijzen te verzamelen of de 
zaak in staat van wijzen te stellen, is een daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Aard - Daad van onderzoek

- Artt. 22 en 23 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaringstermijn van de strafvordering hangt af van de aard van het misdrijf die niet bepaald wordt op 
grond van de toepasselijke straf maar wel op grond van de toegepaste straf.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Toepasselijke straf - Bepaling - Aard van het misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer een wet de termijn van de verjaring van de strafvordering verlengt, moet, in de veronderstelling dat 
de als misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze bewezen waren, wegens het bestaan van verzachtende 
omstandigheden slechts zouden leiden tot correctionele straffen en gelet op de gevolgen van de samenhang 
die alle feiten verbindt, worden nagegaan, enerzijds, of de feiten krachtens de oude wet niet verjaard waren 
op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, anderzijds, in de veronderstelling dat die feiten op dat 
ogenblik niet verjaard zouden zijn, of de feiten niet verjaard zouden zijn op de dag van het vonnis.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet - Verlenging van de termijn - Toepassing

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Een daad van onderzoek kan de verjaring van de strafvordering t.a.v. bepaalde feiten stuiten vooraleer de 
onderzoeksrechter gevorderd wordt een onderzoek ernaar in te stellen.~
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Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Stuitingsdaad - Daad verricht voor de adiëring van de onderzoeksrechter

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

17 juni 1998P.98.0275.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een overtreding samenhangt met een gecontraventionaliseerd wanbedrijf, heeft niet 
tot gevolg dat de oorspronkelijke verjaringstermijn van de strafvordering betreffende die overtreding van zes 
maanden op één jaar gebracht wordt.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf - Samenhangende overtreding - Weerslag

- Artt. 21 tot 23 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

17 juni 1998P.98.0375.F AC nr. ...

Onopzettelijke slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een verkeersongeval, vormen een wanbedrijf 
waarvan de politierechtbank kennisneemt; de desbetreffende strafvordering verjaart na verloop van vijf jaar.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wanbedrijf - Bevoegdheid van de politierechtbank - Onopzettelijke slagen of 
verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

12 mei 1998P.97.0439.N AC nr. ...

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard dient het 
Hof slechts na te gaan of de beslissing die het verzet ongedaan verklaart overeenkomstig de wet is gewezen; 
het middel tot staving van zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk.

Strafzaken - Strafvordering - Allerlei - Beslissing die een verzet ongedaan verklaart - Cassatieberoep - Cassatiemiddel 
betreffende de verjaring van de strafvordering - Ontvankelijkheid

- Artt. 188, tweede lid en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

10 maart 1998P.96.0691.N AC nr. ...

Wanneer een wet na het tijdstip van de ten laste gelegde feiten de verjaringstermijn verlengt, heeft zij niet tot 
gevolg de op de datum van het misdrijf toepasselijke straf te verzwaren, noch een handelen of nalaten te 
straffen dat niet strafbaar was ten tijde van het handelen of nalaten.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet die de termijn verlengt - Onmiddellijke toepassing - Weerslag op 
strafmaat en strafbaarheid

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 maart 1998P.97.1515.F AC nr. ...

De strafvordering die voortvloeit uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf of uit een overtreding van de 
Wegverkeerswet is, bij ontstentenis van enige grond tot schorsing van de verjaring, verjaard na één jaar te 
rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, die is verricht binnen het jaar vanaf de dag 
waarop misdrijf was gepleegd.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wegverkeer

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

Een nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering is niet van toepassing op de 
verjaringen die op de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ingetreden.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 december 1997P.97.0729.F AC nr. ...

Wanneer het Hof noch aan de hand van de vaststellingen van de bestreden beslissing noch aan de hand van de 
gedingstukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, 
wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.~

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Veroordeling - Toetsing door het Hof - Onmogelijkheid

12 november 1997P.97.0682.F AC nr. ...
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De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 dec. 1993, d.i. 31 dec. 1993, nog niet waren 
verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een 
termijn van vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd met een nieuwe 
termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die regelmatig is verricht vóór het verstrijken van de eerste 
termijn van vijf jaren.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1997P.97.0395.F AC nr. ...

De strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van het Wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van twee jaar te rekenen van 
de dag van de feiten.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wegverkeer

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

1 oktober 1997P.97.0555.F AC nr. ...

De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993, dus op 31 december 1993, 
nog niet zijn verjaard, zullen, behoudens ingeval van schorsing van de verjaring, na verloop van de termijn van 
vijf jaren te rekenen van de feiten verjaren, eventueel verlengd met een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf de 
verjaringstuitende daad die regelmatig is gesteld vóór het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaar.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 mei 1997P.97.0566.F AC nr. ...

Wanneer feiten, die een misdaad opleveren, met aanneming van verzachtende omstandigheden door de 
raadkamer zijn gecorrectionaliseerd, is de verjaringstermijn van de strafvordering wegens wanbedrijven 
daarop van toepassing.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de strafvordering verjaard was vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 betreffende 
seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, is artikel  1 van die wet, dat bepaalt dat de verjaring van de 
strafvordering pas begint te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt, 
niet van toepassing.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen - Strafvordering reeds verjaard

- Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 2 Strafwetboek

Een nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering is niet van toepassing op de 
verjaringen die op de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ingetreden.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 april 1997P.96.1112.F AC nr. ...

Het toezicht van het Hof van cassatie m.b.t. de stuiting van de verjaring van de strafvordering heeft niets uit te 
staan met hetgeen de bestreden beslissing al dan niet overweegt.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Toezicht van het Hof van cassatie

Een handeling, die ertoe strekt bewijzen te verzamelen of de zaak in staat te brengen, kan de verjaring van de 
strafvordering enkel stuiten, indien zij wordt verricht door een daartoe bevoegde overheid; het opmaken, na 
controle van een bevoegde politiecommissaris, van een inlichtingenbulletin is, bij gebrek aan een bevel 
uitgaande van een tot onderzoek of vervolging bevoegde overheid, geen daad van onderzoek of van vervolging 
die de verjaring van de strafvordering stuit.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek - Uittreksel uit het strafregister - Opmaak - Bevoegde overheid
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- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

15 april 1997P.97.0469.N AC nr. ...

Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten de verjaring van de strafvordering 
ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten die nauw verbonden zijn door intrinsieke 
samenhang.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Meerdere beklaagden - Samenhangende misdrijven - Stuitingsdaad

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

De daden waardoor de verjaring van de strafvordering voor een misdrijf wordt gestuit, hebben uitwerking ten 
aanzien van al de samenhangende misdrijven die samen onderzocht worden en waartussen een nauwe band 
van intrinsieke samenhang bestaat.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Samenhangende misdrijven

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

12 maart 1997P.94.1021.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een werkgever wegens onvolledige aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
wordt veroordeeld om aan die dienst de bij artikel   35 Sociale-Zekerheidswet 1969 bepaalde bijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen, is een burgerrechtelijke maatregel die de met de 
kennisneming van de strafvordering belaste strafrechter moet uitspreken, zelfs als de strafvordering verjaard 
is, op voorwaarde dat die rechtsvordering vòòr de verjaring is ingesteld.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Onvolledige aangiften bij de R.S.Z. - Veroordeling tot bijdragen, bijdrageopslagen 
en verwijlinteresten - Burgerrechtelijke maatregel - Sociale zekerheid - Werknemers

5 februari 1997P.96.0927.F AC nr. ...

De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 dec. 1993 op 31 dec. 1993 nog niet waren 
verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een 
termijn van vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd met een nieuwe 
termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die regelmatig is verricht vóór het verstrijken van de eerste 
termijn van vijf jaren.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 november 1996P.96.0698.F AC nr. ...

De strafvordering die het gevolg is van een vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf 
de dag waarop het misdrijf is begaan.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Aanvang - Wegverkeer - Vluchtmisdrijf

- Art. 35 Wet 18 juli 1990

- Artt. 33 en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

12 november 1996P.95.1171.N AC nr. ...

Een nieuwe wet waarbij de verjaringstermijn wordt verlengd kan de vòòr de inwerkingtreding van die wet door 
verjaring vervallen strafvordering niet doen herleven.~

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Verlenging van termijnen

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

16 oktober 1996P.96.0950.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de steller van een vals stuk de door hem gepleegde valsheid bekent, is op zichzelf niet 
voldoende om een eind te maken aan het gebruik van dat valse stuk en, bijgevolg, de verjaringstermijn van de 
strafvordering uit hoofde van het misdrijf valsheid in geschriften te doen ingaan.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Aanvang - Valsheid en gebruik van valse stukken - Ogenblik waarop het gebruik 
eindigt - Bekentenis van de vervalser

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek
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5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Elke handeling uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, die tot doel heeft bewijzen te verzamelen of de 
zaak in staat van wijzen te stellen, is een daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Door de verjaringstermijn van de strafvordering in geval van wanbedrijven van drie op vijf jaren te brengen, 
luidens artikel 25 van de programmawet van 24 dec. 1993 die in werking is getreden op 31 dec. 1993, heeft de 
wetgever niet bepaald dat de nieuwe bepaling terugwerkende kracht zal hebben; zij is zonder gevolg voor de 
op die datum verkregen verjaringen.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdrijven - Artikel 25, Programmawet 24 dec. 1993 - Werking in de tijd

Krachtens artikel 21, V.T.Sv., gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1961 en 24 dec. 1993, verjaart de 
strafvordering door verloop van tien jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer dit 
misdrijf een misdaad is, en door verloop van vijf jaren te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, 
wanneer dit misdrijf een wanbedrijf is.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdaden - Misdrijven

De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het Grondwettelijk Hof over een 
conflict dat zou bestaan tussen de artt. 10 en 11 Gw. en artikel 25 van de programmawet van 24 dec. 1993 
waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder toepassing van artikel 
26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Grondwettelijk Hof en moet bijgevolg worden afgewezen, nu 
de aangevoerde ongelijke behandeling niet volgt uit het bepaalde van artikel 25 van de genoemde wet van 24 
dec. 1993, maar uitsluitend uit de datum waarop de daden van onderzoek of van vervolging werden verricht 
en uit de weerslag van dergelijke daden op de loop van de verjaring, en nu aldus het bekritiseerde onderscheid 
niet door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing van de strafproceswet in 
de tijd.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdrijven - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn - Artikelen 10 en 11, Gw. 
(1994) - Verenigbaarheid - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie

De artt. 7, E.V.R.M. en 15, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn verlengen.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wetten betreffende de verjaring - Verenigbaarheid met artikel 7 E.V.R.M. en artikel 
15 I.V.B.P.R.

De wanbedrijven, die op 31 dec. 1993 nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing 
van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn 
kan eventueel worden verlengd met een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die 
regelmatig is verricht vóór het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdrijven niet verjaard op 31 dec. 1993 - Datum van de verjaring

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wanneer de ten laste van verschillende beklaagden gelegde feiten door intrinsieke samenhang nauw met 
elkaar verbonden zijn, stuit elke daad van onderzoek of van vervolging ten aanzien van één van de 
betrokkenen de verjaring ten aanzien van de anderen.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Intrinsieke samenhang - Daden die de verjaring stuiten t.a.v. een beklaagde - 
Gevolgen t.a.v. de anderen

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering

Indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus 
slechts een enkel misdrijf opleveren, is het misdrijf slechts helemaal voltooid en begint de verjaring van de 
strafvordering ten aanzien van alle feiten tezamen slechts te lopen vanaf het laatste feit, op voorwaarde 
evenwel dat ieder vorig misdrijf niet van het latere misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat langer is 
dan de toepasselijke verjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verscheidene strafbare feiten - Eenheid van opzet - Aanvang van de termijn

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Om definitief te oordelen of de strafvordering verjaard is moet de datum van het vonnis in aanmerking worden 
genomen: de aard van het misdrijf wordt niet bepaald op grond van de toepasselijke straf maar wel op grond 
van de toegepaste straf.~
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Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Bepalen van de aard van het misdrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

20 september 1995P.95.0529.F AC nr. ...

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, is artikel  25 wet van 24 dec. 1993 waarbij de verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar 
wordt gebracht, van toepassing op de rechtsvorderingen die voor de datum van de inwerkingtreding ervan zijn 
ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Onmiddellijke toepassing - Verlenging door een nieuwe wet

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De "nieuwe termijn van gelijke duur" die volgens artikel  22 V.T.Sv. ingaat in geval van stuiting van de verjaring, 
doelt op de duur van de termijn bepaald in artikel  21 van dezelfde wet, zoals het is gewijzigd bij artikel  25 wet 
van 24 dec. 1993.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Nieuwe termijn - Nieuwe wet van toepassing

13 september 1995P.95.0171.F AC nr. ...

De gevolgen van het wettelijk beletsel dat de verjaring van de strafvordering betreffende een misdrijf schorst, 
strekken zich niet enkel uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering zijn van een 
zelfde opzet en aldus slechts één enkel misdrijf opleveren, maar ook tot alle samen behandelde of berechte 
misdrijven, die nauw met elkaar verbonden zijn door intrinsieke samenhang.~

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Verscheidene feiten, samen behandeld of berecht - Schorsing i.v.m. één van die 
feiten - Gevolg t.a.v. de andere

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

24 mei 1995P.94.0080.N AC nr. ...

Wanneer een verstekvonnis is betekend doch niet aan de persoon, wordt, na het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en vervangen door de verjaringstermijn 
van de straf;  die geschorste termijn begint pas opnieuw te lopen vanaf de dag waarop tegen het verstekvonnis 
een nadien ontvankelijk verklaard verzet wordt gedaan.~

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Betekening - Schorsing van de verjaring - Verstekvonnis

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

7 maart 1995P.94.1289.N AC nr. ...

De dag waarop de verjaring van de strafvordering werd gestuit, is begrepen in de nieuwe verjaringstermijn die 
vanaf die dag is beginnen lopen.~

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Nieuwe termijn - Aanvang

- Art. 23 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaring van de strafvordering en de vernietiging waartoe zij leidt, heeft geen invloed op de burgerlijke 
rechtsvordering die is ingesteld vooraleer de strafvordering door verjaring was vervallen.~

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Gevolg t.a.v. de tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 februari 1995P.94.1242.N AC nr. ...

De rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat verjaring van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van de strafvordering is de strafrechter bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde evenwel dat de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht - 
Overtreding - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter - Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering - 
Verjaring van de strafvordering

3 januari 1995P.94.0987.N AC nr. ...
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Wanneer het Hof noch uit de vaststellingen van de bestreden beslissing noch uit de gedingstukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, wordt de veroordelende 
beslissing vernietigd met verwijzing.~

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Toetsing door het Hof - Onmogelijkheid - Vernietiging met verwijzing - Veroordeling

26 oktober 1994P.94.0696.F AC nr. ...

Een nieuwe wet waarbij de verjaringstermijn van de strafvordering wordt verlengd kan de vóór de 
inwerkingtreding van die wet door verjaring vervallen strafvordering niet doen herleven.~

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Nieuwe wet - Verlenging van termijnen

4 oktober 1994P.93.0723.N AC nr. ...

De verjaring van de strafvordering wordt geschorst wegens het bestaan van een wettelijk beletsel voor het 
instellen of het uitoefenen van de strafvordering.~

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Aanvoering in akten van betekening van de voorziening

8 juni 1994P.94.0281.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter zake van het "in stand houden van 
een zonder vergunning op een grond opgestelde vaste inrichting" niet verjaard is, wanneer de rechter beslist 
dat de ten laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren zolang de 
wederrechtelijke toestand niet heeft opgehouden te bestaan, en vaststelt dat de feiten nog voortduren op de 
dag van de uitspraak.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting - Voortdurend 
misdrijf - Aanvang - Stedenbouw

- Art. 64 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

20 april 1994P.94.0325.F AC nr. ...

Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van een dagboek zolang zijn 
bevoegdheden hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimsdelict opnieuw gepleegd en blijft het voortduren 
tot die ontneming, vanaf welk tijdstip af de verjaring begint te lopen.~

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Aanvangstijdstip van de verjaring - Niet-houden van een dagboek

- Art. 17 Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELASTING)

11 september 2000F.99.0035.F AC nr. ...

De motorrijtuigenbelasting op ingeschreven motorrijtuigen is, in de regel verschuldigd door de natuurlijke of 
rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld, dus de eigenaar van het voertuig, en niet door de 
persoon die het voertuig gebruikt; in beginsel dienen de motorrijtuigen en de aanhangwagens die voorzien zijn 
van een buitenlandse nummerplaat en die gedurende korte tijd in België in omloop zijn zonder dat ze 
ingevoerd zijn door de personen die er wonen, niet in België ingeschreven te zijn (1). (1)  Artt. 36bis en 36ter 
vóór hun wijziging bij W. 25 jan. 1999.

 - Ingeschreven voertuig - Belastingschuldige - Begrip - Inschrijving in het buitenland

- Art. 3 KB 31 dec. 1953

- Artt. 36bis en 36ter Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

1 februari 1999F.98.0086.F AC nr. ...

Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven is of moet zijn, 
bestaat het onweerlegbaar vermoeden dat het op de openbare weg in gebruik is genomen.

 - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden - Onweerlegbaar vermoeden

- Artt. 3 en 36ter, § 1 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
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De natuurlijke of rechtspersoon die is vermeld op het inschrijvingsbewijs van personenauto's, auto's voor 
dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen die voorzien zijn of moeten zijn van een andere nummerplaat dan 
een tijdelijke plaat of "handelaarsplaat", is motorrijtuigenbelasting verschuldigd ook al wordt het betrokken 
voertuig, dat bij een ongeval volledig is vernield, niet meer door die persoon aangewend of geëxploiteerd.

 - Ingeschreven voertuig - Personenauto - Auto voor dubbel gebruik - Minibus - Motorfiets - Vernietiging - Belastingschuldige

- Artt. 3, 4, 6, 36bis en 36ter, § 1 en § 2, 2° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen

21 november 1997F.96.0129.F AC nr. ...

Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer is of moet ingeschreven zijn, 
bestaat het onweerlegbaar vermoeden dat het op de openbare weg in gebruik is genomen.

 - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden - Onweerlegbaar vermoeden

- Artt. 3 en 36ter, § 1 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

VERKEERSBELEMMERING

26 mei 1999P.98.0625.F AC nr. ...

Art. 406 Sw. straft belemmeringen van het verkeer door alle verkeers-  en vervoermiddelen op de spoorweg, 
de weg, de binnenwateren of op zee; die bepaling is niet van toepassing op de belemmering van het verkeer 
door een voetganger.~

 - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden - Onweerlegbaar vermoeden

- Art. 406 Strafwetboek

VERKIEZINGEN

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539

Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan de voorwaarden van 
de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, aanwijst die de 
krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou 
beschikken over het al dan niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de Wet van 30 
juli 1981.

 - Wet 4 juli 1989 - Controle verkiezingsuitgaven - Dotaties - Aangewezen instelling - Wet 30 juli 1981 - Artikel 3 - Strafbare 
gedragingen - Politieke partij

- Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven

- Art. 444 Strafwetboek

- Artt. 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981

2 september 2003P.01.0980.N AC nr. 408
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Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige 
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet) (1). (1) Noot O.M.: In zijn mondelinge 
conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209 Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan 
de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist 
zonder mogelijkheid van hoger beroep, niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd 
door het artikel 14.5 IVBPR, dat rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de 
tegenstrijdige internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg 
enkel mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5 
IVBPR, met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling door het Hof 
van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van rechtsmacht, rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege worden verwezen. Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk 
uitspreekt over de bestaanbaarheid van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 IVBPR is het duidelijk dat het Hof 
deze zienswijze deelt: het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het 
ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de 
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde, regelmatig is en 
overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde geval, zou geoordeeld hebben 
dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5 IVBPR, zou dit aanleiding hebben moeten 
geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van de ambtshalve aan te voeren schending 
van artikel 209 Kieswet.

 - Niet-deelname aan de stemming - Misdrijf - Strafvordering - Artikel 209, Kieswet - Uitspraak zonder mogelijkheid van 
hoger beroep - Schending van internationale norm - Artikel 14.5, I.V.B.P.R. - Voorrang - Toepassing

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van 
de ministers moeten beoordelen, staat het alleen aan de Rechterlijke macht de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die voor hem verschijnen en de wet gelijkelijk toe te 
passen.

 - Kiezerskorps - Rol - Politieke verantwoordelijkheid van de verkozenen

18 oktober 1995E.95.0003.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om uitspraak te doen over een verzoek betreffende de geldigheid van 
wetgevende verkiezingen.~

 - Wetgevende verkiezingen - Betwisting over de geldigheid - Hof van Cassatie niet bevoegd

- Art. 231 Kieswetboek

- Art. 48 Grondwet 1994

VERLATING VAN FAMILIE

22 september 2004P.04.0511.F AC nr. 425

Het wanbedrijf verlating van familie houdt op te bestaan wanneer de dader, in overeenstemming met de 
rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de 
termijnen te kwijten (1). (1) Zie Cass., 13 dec. 1977, AC 1978, 446.

 - Voortdurend misdrijf - Einde

- Art. 391bis Strafwetboek

Het wanbedrijf verlating van familie is een voortdurend misdrijf en, bijgevolg, één enkel strafrechtelijk feit dat 
in zijn geheel moet worden beoordeeld (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1989, (AC, 1988-89), AR 1659, nr 524.

 - Aard van het misdrijf - Voortdurend misdrijf

- Art. 391bis Strafwetboek

2 maart 2004P.03.1313.N AC nr. 113
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Het begrip "uitkering tot onderhoud" bedoeld in artikel 391bis Strafwetboek, dat, onder meer, naar artikel 
203bis B.W. verwijst, heeft betrekking op alle in artikel 203, Burgerlijk Wetboek, bedoelde bijdrageplichten van 
de ouders, zoals de betaling van het schoolgeld, dat moet gekweten worden telkens het verschuldigd is.

 - Bijdrage in de opvoeding en de opleiding van de kinderen - Veroordeling tot het betalen van schoolgeld - Uitkering tot 
onderhoud - Uitkering die moet gekweten worden telkens het schoolgeld verschuldigd is - Toepassing

- Art. 391bis Strafwetboek

- Artt. 203 en 203bis Burgerlijk Wetboek

12 november 2002P.01.0490.N AC nr. 596

Nu artikel 391bis, eerste lid, Sw. geen onderscheid maakt tussen rechterlijke beslissingen om een uitkering tot 
onderhoud te betalen aan de erin vermelde personen, blijft een veroordeling tot een onderhoudsuitkering 
voor de kinderen of een inkomstendelegatie daarvoor uitvoerbaar, ook na de echtscheiding, zolang ze niet is 
ingetrokken door de bevoegde rechter, tenzij de maatregel een einde had genomen door het verstrijken van 
de door de vrederechter vastgestelde termijn of tenzij, bij echtscheiding door onderlinge toestemming, ze is 
vervangen door de in artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeenkomst van de ouders betreffende 
onder meer ieders bijdrage in het levensonderhoud van hun kinderen (1). (1) Zie Cass., 22 okt. 1981, AC, 
1981-82, nr 134.

 - Uitkering tot onderhoud voor de kinderen - Rechterlijke beslissing - Gevallen

- Art. 391bis Strafwetboek

20 januari 1998P.96.1292.N AC nr. ...

Artikel 369bis Sw. beteugelt elke daad die van aard is de uitvoering te belemmeren van een gerechtelijke 
maatregel die ten aanzien van de minderjarige werd genomen en bestraft onder meer de onttrekking van een 
kind aan regelmatig omgangsrecht.~

 - Aard van het misdrijf - Voortdurend misdrijf

- Art. 369bis Strafwetboek

3 mei 1994P.94.0331.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters die, bij de beoordeling van eisers opzet bij het 
zich schuldig maken aan verlating van familie, dezelfde feitelijke gegevens in aanmerking nemen als bij de 
beoordeling van zijn opzet om zijn onvermogen te bewerken, ook indien de strafvordering op grond van dit 
laatste wanbedrijf verjaard is.~

 - Opzet - Beoordeling door de feitenrechter - In aanmerking te nemen feitelijke gegevens - Bedrieglijk onvermogen

- Art. 391bis Strafwetboek

VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN

16 december 2003P.03.0939.N AC nr. 649

De enkele omstandigheid dat de dader nog steeds woonrecht heeft op een nog door een of meerdere andere 
personen bewoond huis of aanhorigheden waar vernielingen van de zich erin bevindende roerende goederen 
opzettelijk worden aangebracht, staat niet eraan in de weg dat hij schuldig kan verklaard worden aan die 
vernielingen met de verzwarende omstandigheid van braak (1). (1) Zie Cass., 11 april 1938, Bull. en Pas., 1938, 
I, 142.

 - Dader van vernielingen - Woonrecht in andermans huis - Gevolg - Verzwarende omstandigheid van braak

- Art. 530 Strafwetboek

27 mei 2003P.02.1295.N AC nr. 321

Het feit dat de beklaagde mede-eigenaar is van de beschadigde zaak sluit niet uit dat het andermans eigendom 
kan zijn in de zin van artikel 559, 1°, Strafwetboek (1). (1) Zie Cass., 2 juni 1992, AR 5335 (AC, 1991-92, nr 517).

 - Beklaagde - Mede-eigenaar

- Art. 559, 1° Strafwetboek

30 januari 1996P.95.0016.N AC nr. ...
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Art. 559, 1°, Sv. vindt slechts toepassing indien de beschadiging of vernieling van andermans roerende 
eigendommen opzettelijk geschiedt; hoewel geen bijzonder of kwaadwillig opzet is vereist, moet de dader 
nochtans wetens en willens hebben gehandeld.~

 - Moreel bestanddeel

VERNIELING VAN DOSSIERS

5 maart 2002P.01.1431.N AC nr. 158

Wanneer de minuut van een proces-verbaal van een rechtszitting geheel of gedeeltelijk is vernield of 
verdwenen en er noch uitgiftes noch authentieke afschriften van bestaan, mag het bestaan en de inhoud van 
dit proces-verbaal door alle rechtsmiddelen worden bewezen; het komt het Hof toe de bewijskracht van deze 
rechtsmiddelen te beoordelen (1). (1) Cass., 14 april 1947, AC 1947, 119; "De juridische gevolgen van den 
brand in de Griffie van het Hof van verbreking", rede uitgesproken door advocaat-generaal R. JANSSENS de 
BISTHOVEN ter plechtige zitting van 15 sept. 1945, p. 5.

 - Strafzaken - Proces-verbaal van de rechtszitting - Minuut - Vernieling of verdwijning - Geen uitgifte of authentiek 
afschrift - Bewijs van het bestaan en van de inhoud - Bewijsvoering

- Artt. 46 en 1348, 4° Burgerlijk Wetboek

18 september 1996P.96.0651.F AC nr. ...

Wanneer een cassatieberoep binnen de wettelijke termijn is ingesteld tegen een in strafzaken gewezen arrest, 
terwijl het dossier van de rechtspleging door brand is vernield, verkeert het Hof in de onmogelijkheid na te 
gaan of de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn, en 
vernietigt het Hof het bestreden arrest.~

 - Strafzaken - Brand - Cassatieberoep

- Art. 524 Wetboek van Strafvordering

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING

ALGEMEEN

10 december 2002P.01.1090.N AC nr. 660

Veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale 
Documentenwet bedoelde vergoeding, vallen buiten het toepassingsgebied van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straffen, zoals geregeld door artikel 8, § 1, Probatiewet (1) (2). (1) Het geannoteerde 
arrest had betrekking op het artikel 11bis Sociale Documentenwet in de versie zoals het bestond na de wet van 
26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en vóór de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 
houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale 
Documentenwet bleef krachtens artikel 29, § 2 van de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten 
gepleegd vóór 1 april 1994. (2) Zie, voor wat de opschorting van de veroordeling betreft, Cass., 16 feb. 1993, 
AR 6624, Soc. Kron., 1994, 198.

Algemeen - Artikel 8, § 1, Probatiewet - Toepassingsgebied

- Art. 11bis KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

26 februari 2002P.01.1650.N AC nr. 133
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Door ten laste van een beklaagde een effectieve straf uit te spreken sluit de rechter uit dat deze beklaagde 
zowel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als van een uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straf kan genieten; bij afwezigheid van desbetreffende conclusie of wanneer de beklaagde met een 
eventuele opschorting niet heeft ingestemd of om geen uitstel heeft verzocht hoeft de rechter zijn beslissing 
niet nader te motiveren (1). (1) Zie cass., 20 juni 2000, AR P.98.1043.N, nr 383. Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing wat de strafmaat betreft, wegens miskenning van de 
motiveringsvereiste van de Probatiewet. Art. 8, § 1, eerste lid, in fine, Probatiewet bepaalt dat de beslissing 
waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met redenen 
omkleed moet zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 Sv. Dezelfde motiveringsverplichting rust op 
de rechter m.b.t. de beslissing omtrent de (probatie)opschorting van de uitspraak van de veroordeling (cass., 6 
dec. 1995, AR nr P.95.0691.F, nr 530; artikel 3, vierde lid, in fine, Probatiewet). In de regel wordt deze 
motiveringsvereiste, van toepassing sinds 15 oktober 1994, opgevangen door de eigenlijke strafmotivering 
overeenkomstig artikel 195 Sv. Maar in de te dezen bestreden beslissing was de wettelijke minimum straf 
uitgesproken, zodat de rechter straf en strafmaat niet nader hoefde te motiveren (cass., 13 juni 1989, AR nr 
3080, nr 597).

Algemeen - Geen conclusie - Verwerping door de rechter - Motivering

15 januari 2002P.00.0840.N AC nr. 28

Een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf afhankelijk maakt van nog 
te plegen nieuwe feiten, wijzigt de strafbaarstelling noch de bestraffing van een bepaald feit (1). (1) Zie C.J. 
Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch Strafrecht, nrs 348 en 362.

Algemeen - Herroeping van het uitstel - Gewijzigde wetsbepaling - Aard

- Art. 14, §§ 1 en 1bis Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

23 oktober 2001P.00.0349.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verplicht de strafrechter, wanneer hij oordeelt dat het toestaan van een proeftijd zoals 
bedoeld in artikel 1 Probatiewet niet aangewezen is, voorafgaandelijk aan deze beslissing een 
maatschappelijke enquête over de beklaagde te doen instellen (1). (1) Zie Cass., 30 april 1986, AR nr 4999, nr 
535.

Algemeen - Toestaan van een proeftijd - Weigering door de strafrechter - Maatschappelijke enquête

- Art. 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

9 oktober 2001P.00.0026.N AC nr. ...

Uit artikel 25 Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat 
de duur van een gevangenisstraf van twaalf maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is 
aan de duur van een gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uitgaat dat 
voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probatiewet, de duur van de in dat artikel bedoelde 
gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een gevangenisstraf van één jaar, faalt naar recht 
(1). (1) Cass., 23 sept. 1901, Pas. 1901, I, 361; 15 okt. 1986, AR 5354, nr 91.

Algemeen - Gewoon uitstel of probatieuitstel - Voorwaarde - Afwezigheid van vroegere veroordeling tot criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden - Berekening

- Art. 8, eerste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 25 Strafwetboek

26 september 2001P.01.0814.F AC nr. ...

Art. 41, K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
gewijzigd bij artikel 28, W. 6 juli 1967, artikel 20, § 2, Probatiewet, en artikel 30, W. 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend opgeheven door artikel 106, W. 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 
1990, A.R. 7570, nr. 260 en A.R. 7571, nr. 261, Arb., 6 april 2000, nr. 40/2000, B.S., 2000, blz. 14981, 6 april 
2000, nr. 41/2000, B.S. 2000, blz. 23839, en 1 maart 2001, B.S., 2001, blz. 8865.

Algemeen - Artikel 20, § 2, Probatiewet - Opheffing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986
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- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van toepassing op de straffen die 
bepaald zijn in artikel 25, W. 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht aangezien die straffen van fiscale aard zijn (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7570, en 27 juni 
1990, A.R. 6996, nrs. 260 en 632.

Algemeen - Geestrijke dranken - Straffen - Toepassing

- Art. 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Artt. 25 en 30 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van toepassing op de straffen die 
bepaald zijn in de gecoördineerde wetten betreffende de gegiste dranken, met uitzondering van de 
hoofdgevangenisstraf (1). (1) Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7571, nr. 261.

Algemeen - Gegiste dranken - Straffen - Toepassing

- Art. 41 KB van 3 april 1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

- Art. 20, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 28 Wet 6 juli 1967

15 mei 2001P.99.1478.N AC nr. ...

Wanneer de rechter gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van de 
hoofdstraffen of vervangende straffen, dan wel van een gedeelte ervan wordt uitgesteld, beslist hij over een 
modaliteit van het aan de veroordeling te verbinden gevolg, waartoe de wet hem de vrije beoordeling 
overlaat, zonder in te grijpen in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel 40 Grondwet, 
noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376 Wetboek van Strafvordering.

Algemeen - Toestaan van een proeftijd - Weigering door de strafrechter - Maatschappelijke enquête

- Art. 376 Wetboek van Strafvordering

- Art. 40 Grondwet 1994

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

28 november 2000P.99.0163.N AC nr. ...

De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 8, § 1, Probatiewet tast de 
wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, zodat de vernietiging enkel slaat op het opleggen van straf (1). 
(1) Zie cass., 8 febr. 2000, AR nr. P.97.1697.N, nr. 98 en de conclusie van eerste adv.-gen. J. du Jardin.

Algemeen - Onwettigheid van de uitgesproken straf - Gevolg t.a.v. de schuldigverklaring

8 oktober 1996P.95.0603.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze, binnen de perken van de wet, of aan bepaalde beklaagden uitstel 
moet worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden 
moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden.~

Algemeen - Uitstel - Toekenning - Weigering - Gelijkheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 10 Grondwet 1994

5 april 1995P.95.0290.F AC nr. ...

De bijzondere regeling inzake uitstel en opschorting vervat in artikel  9, Wet 9 juli 1975 tot wijziging van de 
Wet 24 feb. 1921, is niet van toepassing, wanneer de rechter beslist dat verschillende misdrijven, waaronder 
één i.v.m. verdovende middelen, wegens het bestaan van eenheid van opzet een collectief misdrijf vormen en 
hij krachtens artikel  65 Sw. een zwaardere straf oplegt dan die welke inzake verdovende middelen is bepaald.~

Algemeen - Collectief misdrijf wegens eenheid van opzet - Toepassing van de zwaarste straf - Overtreding van de wet op de 
verdovende middelen - Bijzondere regeling inzake uitstel en opschorting

ALLERLEI

16 november 2004P.04.0917.N AC nr. 551
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Artikel 16 Probatiewet houdt geen verband met het aanrekenen van een in een andere procedure reeds 
ondergane voorhechtenis op een door herroeping effectief geworden gevangenisstraf zodat de uitspraak van 
herroeping die reeds ondergane voorhechtenis niet moet vermelden.

Allerlei - Herroeping - Ondergane voorhechtenis in andere procedure - Vermelding en aanrekening

29 januari 2002P.01.1600.N AC nr. 61

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet niet dat de rechter 
uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie-uitstel verleent; die redenen kunnen 
ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (1). (1) Zie 
cass., 21 sept. 1999, P.98.1346.N, nr 474; 1 maart 2000, P.99.1604.F, n° 149.

Allerlei - Geen conclusie - Uitstel of probatie-uitstel - Motiveringsplicht - Draagwijdte

- Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

1 maart 2000P.99.1604.F AC nr. ...

De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke 
uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet 
verleent, maar is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven 
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als de toekenning of de 
weigering van het uitstel rechtvaardigen.

Allerlei - Straf - Motivering - Strafmaat - Keuze - Uitstel - Afzonderlijke redenen

- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

21 september 1999P.98.1346.N AC nr. ...

De appelrechters, die de redenen vermelden waarom het opleggen van de wettelijke minimum 
gevangenisstraf volstaat, zijn niet gehouden te antwoorden op een niet-gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf.

Allerlei - Conclusie waarbij opschorting van de uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging van de straf wordt gevraagd - Niet-
gemotiveerde vraag - Afwijzing - Motiveringsplicht

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

9 april 1997P.96.1562.F AC nr. ...

Wanneer de opschorting van de veroordeling bevolen wordt, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten, tot 
de bijzondere verbeurdverklaring en, in voorkomend geval, tot teruggave; daaruit volgt dat de ontzetting van 
de uitoefening van rechten onwettig is.~

Allerlei - Opschorting - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Wettigheid

- Art. 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Artt. 31 en 33 Strafwetboek

9 oktober 1996P.96.0467.F AC nr. ...

Door tegenstrijdigheid aangetast is de rechterlijke beslissing waarbij de rechter uitspraak doet over de 
strafmaat en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt.~

Allerlei - Straf - Strafmaat - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Motivering - Tegenstrijdigheid

- Art. 149 Grondwet 1994

GEWONE OPSCHORTING

23 maart 2004P.03.1347.N AC nr. 163

Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter staande wil 
houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen verklaart, bij de beoordeling van de 
aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of maatregel en de eventueel daarbij op te leggen 
voorwaarden, ook rekening houdt met, onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde 
tegenover de slachtoffers tijdens het onderzoek (1). (1) Zie Cass., 19 mei 1999, AR P.99.0087.F, nr 294.
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Gewone opschorting - Verzoek van de beklaagde - Weigering - Motivering - Houding van de beklaagde tegenover de 
slachtoffers

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

15 oktober 2002P.02.0885.N AC nr. 542

Een beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
afwijst is geen beslissing waarbij de opschorting wordt toegestaan of geweigerd.

Gewone opschorting - Onderzoeksgerecht - Afwijzing van het verzoek tot opschorting

16 januari 2002P.01.0948.F AC nr. 30

De onwettigheid van de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling weigert, brengt de 
vernietiging mee van de beslissingen over de gehele straf, over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en over de met toepassing van artikel 490 Sw. bevolen 
bekendmaking; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen 
verklaart, wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die geen verband houdt met 
die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het 
niet-voldoen aan de formele verplichting om de weigering van de opschorting van de veroordeling met 
bijzondere redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-
gen. du Jardin ; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127.

Gewone opschorting - Weigering - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

7 november 2001P.01.0924.F AC nr. ...

Vernietiging van de beslissing die de opschorting van de uitspraak beveelt, strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter het misdrijf bewezen verklaart, wanneer de vernietiging is bevolen op een grond die 
vreemd is aan die waarop die beslissing steunt, wat het geval is wanneer die onregelmatigheid alleen verband 
houdt met de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, zoals bij gebrek aan instemming van de beklaagde (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. 
P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 10 mei 2000, A.R. P.99.1887.F, nr. 281 ; 22 nov. 
2000, A.R. P.00.1256.F, nr 637 ; 28 nov. 2000, A.R. P.99.0163.N, nr 650.

Gewone opschorting - Geen instemming van de beklaagde - Bevolen opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

- Artt. 1, 3 en 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De instemming van de beklaagde is voor de rechter een essentiële vereiste om wettig de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten (1). (1) Cass., 22 nov. 2000, A.R. P.00.1256.F, nr 637.

Gewone opschorting - Instemming van de beklaagde - Essentiële vereiste

- Artt. 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

2 mei 2001P.01.0180.F AC nr. ...

Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte alleen een onmiddellijk 
cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de 
beschikking tot verwijzing naar de raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (1); het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot staving 
van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus niet ontvankelijk, wanneer het de appèlrechters verwijt 
de verdachte het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen 
die de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de 
onderzoeksgerechten onderwerpt. (1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. 
Duinslaeger, 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441, 17 okt. 2000, A.R. 
P.00.1382.N, nr. ... ; 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. ... .

Gewone opschorting - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Opschorting van de uitspraak - Weigering - 
Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

22 november 2000P.00.1256.F AC nr. ...
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De instemming van de verdachte is voor de rechter een essentiële vereiste om wettig de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten (1). (1) Cass., 31 mei 1995, A.R. P.94.0868.F, nr. 269.

Gewone opschorting - Instemming van de beklaagde - Essentiële vereiste

- Artt. 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De onwettigheid van de beslissing tot opschorting van de veroordeling brengt de onwettigheid mee van de 
bijzondere verbeurdverklaring, die een aanvullende straf is; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing 
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt 
wegens een reden die geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer 
de onregelmatigheid alleen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting 
van de veroordeling, zoals dat het geval is wanneer de beklaagde zijn instemming niet heeft gegeven (1). (1) 
Zie Cass., 20 juli 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 1411); 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-
gen. du Jardin; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1553.F, nr. 127.

Gewone opschorting - Geen instemming van de beklaagde - Bevolen opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang

- Artt. 1, 3 en 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

20 juni 2000P.98.1043.N AC nr. ...

De strafrechter die een niet gemotiveerd verzoek tot opschorting van de uitspraak verwerpt dient de redenen 
van deze verwerping niet te vermelden (1). (1) Cass., 30 april 1985, nr 525.

Gewone opschorting - Niet gemotiveerd verzoek - Verwerping - Redengeving

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

16 februari 2000P.99.1553.F AC nr. ...

De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de veroordeling wordt afgewezen, 
moet met redenen omkleed zijn.

Gewone opschorting - Weigering - Motivering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De onwettigheid van de beslissing, waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt 
geweigerd, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de straf en over de bijdrage aan het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de 
beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt 
uitgesproken op een grond die geen verband houdt met de motivering van die beslissing; dat is het geval 
wanneer de onregelmatigheid alleen het gevolg is van de niet-inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting 
om de weigering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te omkleden.

Gewone opschorting - Weigering - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang

19 januari 2000P.99.1623.F AC nr. ...

De ontvankelijkheid van een verzoek tot herziening is niet onderworpen aan een schuldigverklaring in 
correctionele of criminele zaken, maar wel aan een veroordeling tot een hoofd-, correctionele of criminele 
straf, of aan een bevel tot internering; een beslissing tot opschorting van de veroordeling, ook al gaat zij met 
een verbeurdverklaring gepaard, kan derhalve geen aanleiding geven tot herziening.

Gewone opschorting - Herziening - Verzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 443 en 447bis Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.98.1127.F AC nr. ...

De rechter die een straf met uitstel oplegt en daarbij de redenen van die beslissing vermeldt, verantwoordt 
naar recht zijn weigering om in te gaan op de door de beklaagde ingestelde vordering tot opschorting van de 
veroordeling.~

Gewone opschorting - Weigering - Motivering

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

13 oktober 1998P.96.1146.N AC nr. ...
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Bij de beoordeling van een vraag tot opschorting mag de rechter alle gegevens eigen aan de persoon van de 
beklaagde in acht nemen maar mag hij in zijn oordeel geen strafbare feiten betrekken waarvoor de schuld van 
de beklaagde niet onherroepelijk vaststaat.

Gewone opschorting - Vermoeden van onschuld - Beoordeling - Strafbare feiten

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

25 november 1997P.96.0660.N AC nr. ...

De wet legt de rechter geen verplichting op de opschorting van de uitspraak van de veroordeling uit te 
spreken, ook al zijn de door de wet gestelde voorwaarden vervuld; hij beoordeelt het daartoe strekkend 
verzoek van een beklaagde in feite, mitsdien op onaantastbare wijze.

Gewone opschorting - Verplichting - Beoordeling - Motivering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

28 mei 1997P.97.0188.F AC nr. ...

De bekendmaking van het arrest of vonnis hoeft niet te worden bevolen wanneer de uitspraak van de 
veroordeling wegens bankbreuk werd opgeschort.

Gewone opschorting - Bankbreuk - Bekendmaking van het arrest of vonnis

12 november 1996P.95.0950.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de bevestiging, door het hof van beroep, van de beslissing van de eerste rechter die 
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gelast, hoewel de door de beklaagde in eerste 
aanleg gegeven instemming door hem in hoger beroep niet is hernieuwd.~

Gewone opschorting - Opschorting gelast door de eerste rechter en bevestigd in hoger beroep - Instemming van de 
beklaagde in eerste aanleg - Geen hernieuwing voor de appelrechter

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

5 november 1996P.96.0172.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een verdachte tegen een 
beslissing van de raadkamer, die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, put de 
tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uit.~

Gewone opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger beroep - Niet-ontvankelijkheid - Strafvordering

- Art. 3, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van een verdachte om opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst put de tegen de verdachte 
ingestelde strafvordering niet uit.~

Gewone opschorting - Onderzoeksgerecht - Afwijzing - Verwijzing - Strafvordering

- Art. 3, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Doordat de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een verdachte tegen 
een beslissing van de raadkamer, die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de tegen 
de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.

Gewone opschorting - Kamer van inbeschuldigingstelling - Afwijzing - Verwijzing - Hoger beroep - Niet-ontvankelijkheid - 
Aard van de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep

Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, de tegen de 
verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk.~

Gewone opschorting - Onderzoeksgerecht - Afwijzing - Verwijzing - Aard van de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een proeftijd te worden toegelaten, 
is geen middel.~
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Gewone opschorting - Opschorting - Verzoek tot opschorting

- Artt. 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

31 mei 1995P.94.0868.F AC nr. ...

De instemming van de verdachte is voor de rechter een essentiële vereiste om wettig de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten.~

Gewone opschorting - Instemming van de verdachte - Essentiële vereiste

- Artt. 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

23 mei 1995P.94.0078.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie en met name de procureur des Konings behoudt het recht om hoger beroep in te 
stellen, ook al zou hij ter rechtszitting van de correctionele rechtbank ingestemd hebben met de door de 
beklaagde gevraagde en door de rechtbank gelaste opschorting van de uitspraak.~

Gewone opschorting - Hoger beroep - Instemming - Openbaar ministerie

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

21 december 1994P.94.0966.F AC nr. ...

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gezag van gewijsde in zoverre zij de feiten bewezen 
verklaart en uitspraak doet over de kosten alsook, in voorkomend geval, over de teruggaven of 
verbeurdverklaringen, en over de eventuele burgerlijke rechtsvordering.~

Gewone opschorting - Gezag van gewijsde

- Art. 18 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

13 september 1994P.94.1022.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die ingaat op de vordering van de procureur-generaal om een misdaad te 
correctionaliseren waarvan een plaatsvervangend rechter wordt verdacht, oordeelt niet over de 
ontvankelijkheid van de strafvordering of het bestaan van bezwaren, en is niet bevoegd om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te bevelen.~

Gewone opschorting - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Plaatsvervangende rechter - 
Vervolging wegens een misdaad - Correctionalisatie

- Art. 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

18 mei 1994P.94.0075.F AC nr. ...

Wanneer de rechter de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast, moet hij de beklaagde 
veroordelen tot betaling van de vergoeding bedoeld in artikel  91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.~

Gewone opschorting - Veroordeling tot betaling van de vergoeding bedoeld in artikel  91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950

- Art. 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

GEWOON UITSTEL

5 maart 2002P.00.1222.N AC nr. 157

Voor de berekening van de maximale duur van het uitstel komt niet het gedeelte van de gevangenisstraf 
waarvoor uitstel wordt toegekend, maar wel de totaliteit van de opgelegde gevangenisstraf in aanmerking (1). 
(1) Het artikel 8, § 1, laatste lid, Probatiewet werd ingevoerd door artikel 7 van de wet van 9 januari 1991 
betreffende de uitwissing van de veroordelingen en het herstel in eer en rechten in strafzaken. Uit het verslag 
namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat (Senaat, 1989-90, 905-2, p. 3) volgt dat het de bedoeling 
van de wetgever was de termijn van uitstel voor de geldstraffen en de gevangenisstraffen die zes maanden 
niet te boven gaan te herleiden tot drie jaar, teneinde de Probatiewet in overeenstemming te brengen met de 
termijn voor de uitwissing van de politie- en correctionele straffen, bepaald bij artikel 619 Wetboek van 
Strafvordering. Ook voor de toepassing van artikel 619 Wetboek van Strafvordering wordt de totaliteit van de 
opgelegde gevangenisstraf in aanmerking genomen.

Gewoon uitstel - Maximale duur van het uitstel - Berekening
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- Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

26 september 2001P.01.0814.F AC nr. ...

De schrapping van een algemene bepaling, die verbiedt uitstel te verlenen voor de veroordeling tot 
geldboeten, opgelegd om de inning van fiscale rechten te verzekeren, kan niet beletten dat bijzondere wetten 
voorschrijven dat uitstel in de door hen bepaalde gevallen voor de door hen bepaalde straffen uitgesloten 
wordt.

Gewoon uitstel - Geldboeten - Inning van de fiscale rechten - Bijzondere wetten - Uitsluiting van uitstel

- Art. 106 Wet 4 aug. 1986

28 november 2000P.99.0163.N AC nr. ...

De strafrechter die oordeelt dat uitstel in verkeerszaken in principe ondoelmatig is, gezien er geen specifieke 
vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken bestaat, doet uitspraak bij wijze van algemene en als 
regel geldende beschikking en schendt artikel 6 Ger.W.

Gewoon uitstel - Weigering door de strafrechter - Verkeerszaken - Uitspraak bij algemene en als regel geldende beschikking

15 maart 2000P.99.1419.F AC nr. ...

Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van het uitstel niet preciseert.

Gewoon uitstel - Duur - Geen precisering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

9 juni 1999P.99.0259.F AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaven, dienen zij met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te doen om het door de eerste rechter verleende uitstel van 
tenuitvoerlegging van de straf in te trekken.~

Gewoon uitstel - Intrekking - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

3 maart 1999P.98.0722.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt geschonden, als de appèlrechters, om het door de eerste rechter voor de 
straf van het verval van het recht tot sturen verleende uitstel ongedaan te maken, acht slaan op de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen aantonen.~

Gewoon uitstel - Verval van het recht tot sturen - Motivering - Recht van verdediging - Wijze waarop de beklaagde zijn 
onschuld heeft willen staande houden

- Art. 195, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

25 februari 1998P.97.1439.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die, om uitstel te weigeren, rekening houdt met 
een vorige veroordeling die een juridisch beletsel vormt voor de toekenning van uitstel, bij het dossier van de 
rechtspleging een eensluidend verklaard afschrift moet voegen van de veroordelende beslissing en vermelden 
dat die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Gewoon uitstel - Vorige veroordeling juridisch beletsel voor de toekenning van uitstel - Weigering

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

10 september 1997P.97.0460.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter, krachtens artikel 8, § 1, Probatiewet, de uitstelling gelast hetzij van het vonnis 
of het arrest, hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, kan alleen 
betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de straffen zoals zij zijn uitgesproken, en kan niet de wijziging 
van die straffen of één ervan tot gevolg hebben.~

Gewoon uitstel - Straf - Vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen - Gewoon uitstel - Wijziging van de 
modaliteiten van de straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen - Wettigheid

- Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

16 januari 1996P.95.0404.N AC nr. ...

P. 2562/30476-9-2016



De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - een maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de straf - heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging 
tot gevolg van de veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft.~

Gewoon uitstel - Vernietiging - Duur - Omvang - Onwettigheid

- Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

20 juni 1995P.95.0149.N AC nr. ...

Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf een bestanddeel is van de straf, heeft de onwettigheid van 
de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de strafvordering tot 
gevolg.~

Gewoon uitstel - Vernietiging - Duur - Omvang - Onwettigheid

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

3 januari 1995P.93.1511.N AC nr. ...

Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande behoeft de rechter de redenen waarom hij geen uitstel verleent 
voor de door hem uitgesproken straf, niet aan te geven.~

Gewoon uitstel - Redengeving

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

PROBATIEOPSCHORTING

6 januari 2004P.03.0777.N AC nr. 1

De omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert dat hij op het 
ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht, staat niet eraan in de weg dat de 
rechter die over een vordering tot herroeping van die probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat 
de beklaagde op het ogenblik van de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van 
krankzinnigheid hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn daden.

Probatieopschorting - Herroeping van de probatieopschorting - Geestestoestand van de beklaagde

- Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet-naleving van de 
opgelegde voorwaarden en tot uitspraak van de veroordeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven 
tot de probatieopschorting kan worden gestuit en geschorst (1). (1) Cass., 9 maart 1993, AR 6222, nr 137.

Probatieopschorting - Niet-naleving van de voorwaarden - Vordering tot herroeping - Verjaring - Stuiting - Schorsing

- Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

26 juni 1996P.96.0561.F AC nr. ...

Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een proeftijd te worden toegelaten, 
is geen middel.~

Probatieopschorting - Opschorting - Verzoek tot opschorting

- Artt. 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

PROBATIEUITSTEL

16 november 2004P.04.0917.N AC nr. 551

Artikel 17 Probatiewet vereist niet dat in geval van dagvaarding strekkende tot herroeping, de rechter 
uitdrukkelijk vaststelt dat de processtukken betreffende de misdrijven die aanleiding hebben gegeven tot het 
probatieuitstel, ook daadwerkelijk bij het dossier zijn gevoegd (1). (1) Zie Cass., 25 juni 1980, AC, 1979-1980, nr 
674.

Probatieuitstel - Herroeping - Voorgaande processtukken - Voeging bij het dossier - Vaststelling door de rechter

6 oktober 2004P.04.0919.F AC nr. 461

P. 2563/30476-9-2016



Aangezien de redelijke termijn alleen van toepassing is op het vaststellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, is hij niet van 
toepassing op het gerecht waarbij een vordering tot herroeping van een probatie-uitstel wegens de niet-
naleving van de voorwaarden aanhangig is.

Probatieuitstel - Vordering tot herroeping wegens niet-naleving van de voorwaarden - EVRM - Artikel 6.1 - Redelijke 
termijn - Toepassing

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

De voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel van uitstel moeten tezamen vervuld zijn, zodat, bij 
gebrek aan conclusie, de rechter zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, 
wanneer hij vaststelt dat één van de voormelde voorwaarden niet is nageleefd (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2001, 
AR P.01.0881.F, nr 520.

Probatieuitstel - Herroeping - Motivering

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

De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van het openbaar ministerie, oordeelt op verslag van 
de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van het probatie-uitstel, in feite, en, bijgevolg, op 
onaantastbare wijze of eiser de opgelegde voorwaarden heeft nageleefd.

Probatieuitstel - Vordering tot herroeping - Opgelegde voorwaarden - Niet-naleving - Beoordeling

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

22 januari 2003P.02.1505.F AC nr. 47

Op de vordering die de procureur-generaal instelt met toepassing van artikel 441 Sv., vernietigt het Hof het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat de beklaagde veroordeelt tot geldboeten en 
tot een vervallenverklaring van het recht tot sturen en hem probatieuitstel voor de uitgesproken straffen 
verleent mits hij de voorwaarden eerbiedigt, zonder de duur van het uitstel te bepalen, en verwijst het de zaak 
naar een andere politierechtbank (1). (1) Zie Cass., 5 okt. 1982, A.R. 7370, nr 90.

Probatieuitstel - Geen bepaling van de duur van het probatieuitstel - Cassatie - Vordering van de procureur-generaal - 
Vordering tot nietigverklaring - Vernietiging en verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

3 oktober 2001P.01.0881.F AC nr. ...

De voorwaarden die de rechter aan een maatregel van uitstel hecht, moeten cumulatief worden vervuld, zodat 
de mogelijke herroeping van het probatieuitstel regelmatig met redenen is omkleed en naar recht is 
verantwoord door de vaststelling dat een van die voorwaarden niet wordt nageleefd.

Probatieuitstel - Herroeping - Motivering

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

27 maart 2001P.99.0949.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0949.N, AC 2001, nr. ...

Probatieuitstel - Herroeping - Termijn - Herroeping na verstrijken van proeftermijn

Degene over wie een maatregel van probatieuitstel is bevolen, heeft niet het recht om, van zodra hij tijdens de 
duur van het uitstel daarvan de opgelegde voorwaarden niet naleeft, voor de rechtbank van eerste aanleg te 
worden opgeroepen om eventueel nog vóór het verstrijken van de duur van het uitstel nieuwe voorwaarden te 
verkrijgen(1). (1) zie de conclusie van het O.M.

Probatieuitstel - Herroeping - Termijn - Herroeping na verstrijken van proeftermijn

- Art. 14, §§ 2 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

14 maart 2001P.01.0322.F AC nr. ...

Aangezien de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is van de eerder uitgesproken 
veroordeling met uitstel, kan de rechter die dat uitstel herroept de onmiddellijke aanhouding van de 
veroordeelde niet bevelen.

Probatieuitstel - Herroeping - Onmiddellijke aanhouding

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

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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VERPLICHTING TOT LEVENSONDERHOUD [ZIE: 246 LEVENSONDERHOUD]

12 oktober 2001F.00.0015.F AC nr. ...

Volgens artikel 205 B.W. moet het behoeftig zijn van degene die onderhoud vraagt onvrijwillig zijn, zodat er 
geen sprake is van de uitvoering van de natuurlijke verbintenis, als vastgelegd in die bepaling, wanneer de 
onderhoudsplichtige een rente betaalt aan een renteheffer als tegenprestatie voor de schenking van een 
onroerend goed door de renteheffer aan de onderhoudsplichtige en de renteheffer voor die schenking in haar 
behoeften kon voorzien (1). (1) Over het onvrijwillig karakter van het behoeftig zijn i.v.m. de onderhoudsplicht 
tussen ouders en kinderen: zie cass. 5 febr. 1987, AR. 5088, nr. 331; MASSON, Examen de jurisprudence, "Les 
personnes", RCJB, nr. 52, p. 446.

 - Tussen ouders en kinderen - Behoeftig zijn - Onvrijwillig - Onroerende schenking - Rente - Tegenprestatie

- Art. 205 Burgerlijk Wetboek

VERRIJKING ZONDER OORZAAK

17 mei 2004C.01.0564.N AC nr. 263

Wanneer bij gedwongen uitvoering, na een door de beslagrechter bevolen kantonnement en consignatie, het 
volledig brutobedrag van de opzeggingsvergoeding waartoe de werkgever werd veroordeeld in handen van de 
werknemer wordt vrijgegeven, kan de werkgever de verplichting tot inhouding van de sociale 
zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing niet nakomen en in dit geval mag de werknemer de bijdragen 
die de werkgever niet kon innen, niet behouden; daaruit volgt dat wanneer de werknemer de bruto-
vergoeding voor zich behoudt en de werkgever zich naderhand verplicht ziet de sociale zekerheidsbijdragen op 
die vergoeding te betalen, er een vermogensverschuiving zonder oorzaak is, doordat de werknemer zich door 
het behouden van de bruto-vergoeding onrechtmatig heeft verrijkt en de werkgever daardoor onrechtmatig is 
verarmd.

 - Werknemer - Verrijking als gevolg van behoud van bruto-vergoeding - Verplichting van werkgever naderhand sociale 
zekerheidsbijdragen te betalen - Onrechtmatige verrijking van werknemer

VERVOER

ALLERLEI

5 december 1997C.96.0393.F AC nr. ...

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B. van 16 nov. 1990, bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste 
lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van een ten laste 
van de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing; het arrest dat de borg tot betaling van 
de borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest 
worden overgelegd op het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak.

Allerlei - Vervoercommissionair - Vergunning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Ten laste van 
de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975

Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij 
K.B. van 16 nov. 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, van de 
uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van 
de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die instemming uit een geschrift volgt.

Allerlei - Vervoercommissionair - Vergunning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Uitdrukkelijke 
instemming van de vergunninghouder - Geschrift noodzakelijk

- Art. 5, § 5, tweede lid KB 18 juli 1975
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GOEDERENVERVOER

23 december 2004C.04.0303.F AC nr. 625

Het arrest dat eerst vermeldt dat de reizigers, met toepassing van artikel 15, § 5, C.I.V.-verdrag, hun koffer 
dienden te bewaken, wat zij op die plaats gemakkelijk konden doen, en vervolgens beslist dat zij door de 
N.M.B.S. vergoed kunnen worden op grond dat men, in de omstandigheden van het geval, niet kan oordelen 
dat hun vertrouwen een fout zou zijn die hen belet hun rechtsmiddel tegen de N.M.B.S. in te stellen, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Goederenvervoer - Spoorvervoer - C.I.V.-verdrag - Koffer - Verdwijning - Bewaking - Verplichting voor de reiziger - Geen 
fout - Vergoeding

- Art. 15, § 5 Verdrag van 9 mei 1980 betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF), met als bijvoegsel A, 
de Uniforme Regelen (CIV)

8 november 2004C.03.0510.N AC nr. 537

De toepassing van het C.M.R.-verdrag vereist het bestaan van een overeenkomst die het vervoer van goederen 
over de weg tot voorwerp heeft; die voorwaarde is niet vervuld indien de overeenkomst de wijze van vervoer 
niet nader bepaalt en evenmin uit de omstandigheid van de zaak blijkt dat de partijen een vervoer over de weg 
voor ogen hadden.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Toepassing - Overeenkomst - 
Voorwerp

- Art. 1, eerste lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

2 november 2004P.04.0767.N AC nr. 521

De artikelen 18, § 1 en § 2 en 26 van het K.B. van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen, houden in dat eeneider die een voertuig gebruikt, zich ervan moet vergewissen dat het 
gewicht in beladen toestand ervan niet meer bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij zelf 
het voertuig niet geladen; het verzuim daaraan te voldoen kan het opzet of de schuldige nalatigheid uitmaken 
vereist opdat het morele bestanddeel van het misdrijf zou bestaan.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Koninklijk Besluit Technisch reglement auto's - Lading van 
voertuigen - Overschrijding van het hoogst toegelaten gewicht - Moreel bestanddeel

19 oktober 2004P.04.0806.N AC nr. 489

De uitbating van een vervoerbedrijf dat voornamelijk vervoer voor landbouwbedrijven verricht maar zelf geen 
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijf is, valt niet onder de afwijkingen toegestaan krachtens 
artikel 13.1, c van de Verordening EG nr 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschiften van sociale aard voor het wegvervoer (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1993, AR P.93.0389.F, nr 
407.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - E.G.-Verordening 3820/85 - Controleapparaat - Tachograaf - Gebruik - 
Afwijking

- Bijlage B KB 13 juli 1984

29 april 2004C.02.0250.N AC nr. 226

Artikel 31.1 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR) bevat 
geen bepalingen betreffende de vorm en de totstandkoming van een bevoegdheidsbeding tussen partijen 
waarbij alle rechtsgedingen, waartoe een aan dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding kan geven, kunnen 
worden gebracht voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, zodat, mede gelet op het 
bepaalde in artikel 71.1 van de Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, die aspecten 
onderworpen zijn aan het nationale recht dat de overeenkomst tussen partijen beheerst (1). (1) LOEWE, 
R.Commentary on the convention of May 1956", Eur. Vervoerr., 1976, 485, nr 241; LOEWE, R. "Chapitre 13 : 
Dispositions de la CMR relatives aux réclamations et actions", Transport International de marchandises par 
route, Union internationale des transports routiers, 185, nr 14.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - Rechtsgedingen - Bevoegde gerechten - 
Bevoegdheidsaanwijzend beding - Vorm - Totstandkoming - Vereisten
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- Art. 71.1 EEG-Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000

- Art. 31.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

4 december 2003C.02.0170.N AC nr. 620

De verbintenis die een vervoerder opneemt, om de goederen aan de geadresseerde af te leveren tegen 
betaling van de prijs die hij aan de verzender dient over te maken, dient beschouwd te worden als een aan de 
vervoersovereenkomst accessoire verbintenis zodat de rechtsvorderingen die betrekking hebben op de 
verzending onder rembours onderworpen zijn aan de verjaringstermijn zoals bepaald in artikel 9 van de wet 
van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst.

Goederenvervoer - Allerlei - Remboursbeding - Aard - Gevolg - Verjaring

- Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

De verjaringstermijn van zes maanden inzake binnenlands vervoer, zoals bepaald in artikel 9, eerste lid, van de 
Wet van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst, geldt voor alle rechtsvorderingen die uit de 
overeenkomst van goederenvervoer voortvloeien, ook al hebben die vorderingen betrekking op verbintenissen 
die accessoir zijn aan de uitvoering van het vervoer (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 2000, AR C.96.0179.N, nr 13.

Goederenvervoer - Allerlei - Rechtsvorderingen uit overeenkomst - Verjaring - Toepassingsveld

- Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

25 maart 2003P.02.1349.N AC nr. 200

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 maart 2003, AR nr P.02.1349.N, AC, 2003, nr ... .

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Vervoer gevaarlijke goederen - Vervoerdocument - Vermeldingen

Een verzender van gevaarlijke goederen voldoet niet aan de verplichting zich ervan te vergewissen of het 
vervoerdocument beantwoordt aan de eisen van randnummer 2002(3) van het ADR die onder meer inhouden 
dat de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen moet worden vermeld, wanneer, nadat op het 
vervoerdocument de vermelding "leeg tankvoertuig 3,71°, ADR" is aangebracht, datzelfde vervoerdocument 
na een nieuwe lading wordt gebruikt,ook al vermeldt dit document de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen 
na die nieuwe lading, indien de gestempelde vermelding "leeg tankvoertuig 3,71°, ADR", met de lay-out die het 
vervoerdocument heeft, de indruk wekt dat er zich geen gevaarlijke goederen meer in de transporteenheid 
bevinden (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Vervoer gevaarlijke goederen - Vervoerdocument - Vermeldingen

- Art. 3 en bijlage 1 sub IN 2002 KB 12 nov. 1998

31 januari 2003C.00.0722.N AC nr. 73

Het onderzoek van de uiterlijke staat van de goederen, waartoe de zeevervoerder gehouden is met het oog op 
het afleveren van een cognossement aan de inlader, dient te gebeuren op een wijze die van een normaal 
zorgvuldig zeevervoerder mag worden verwacht, rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze 
van inlading en de eisen van de zeereis (1). (1) H. BOONK, Zeevervoer onder cognossement, Arnhem 1993, 84 
tot 86; J. VAN DEN HEUVEL, De Vervoerovereenkomst, R.W., 1985-1986, (2147) 2160.

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Zeevervoerder - Cognossement - Uiterlijke staat van de goederen - 
Zorgvuldigheidsplicht

- Art. 91, A, § 3, 3°, c Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

30 mei 2002C.99.0123.N AC nr. 328

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 mei 2002, A.R. nr C.99.0123.N, AC 2001-02, nr ....

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 23.4 - Verlies van goederen - 
Vervoerder - Schadevergoeding - M.b.t. vervoer gemaakte kosten
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De bepaling dat de aansprakelijke vervoerder, bij geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen, benevens tot 
schadevergoeding, gehouden is tot terugbetaling van de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met 
betrekking tot het vervoer der goederen gemaakte kosten en dat verdere schadevergoeding niet verschuldigd 
is houdt de beperking in dat gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van vervoerde goederen 
niet voor vergoeding in aanmerking komt; die beperking houdt evenwel geen begrenzing in van de voormelde 
regel dat de vervoerder aansprakelijk is voor die kosten, dit zijn de kosten die in noodzakelijk verband staan 
met het vervoer zoals dit door de vervoerder moest worden uitgevoerd (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 23.4 - Verlies van goederen - 
Vervoerder - Schadevergoeding - M.b.t. vervoer gemaakte kosten

- Artt. 23.1 en 4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

30 mei 2002C.99.0524.N AC nr. 330

De schorsing van de verjaring door een schriftelijke vordering aan een vervoerder gericht wordt mede 
beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikelen 32.2 en 32.3 - Verjaring - 
Schorsing - Schriftelijke vordering - Toepasselijke wet

- Art. 32, tweede en derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (C.M.R.)

Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring enkel te zijn aanzien; de 
hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (1). (1) Zie Cass.fr., 10 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1986, 
416. De Engelse rechtspraak aanvaardt blijkbaar evenmin de doorwerking, maar zijn juistheid wordt betwijfeld; 
zie: Worldwide Carriers v. Ardtran International (1983) 1 Lloyd's Rep. 61.66, per Parker J., geciteerd door 
Malcolm A. Clarke, M.A., LL.B., PH.D, International Carriage of goods by road: CMR, Third Ed., London, Sweet & 
Maxwell, 1997, 170 en voetnoot 87. In het Duitse recht wordt de doorwerking van de reclamatie tegen de 
hoofdvervoerder aanvaard, maar het omgekeerde niet; zie: Kommentar zur CMR, Heidelberg, 766, nr A73. Zie 
ook LIBOUTON, J., noot onder het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 1976, J.T., 1996, 
525-530; en (m.b.t. de schorsing in het algemeen) DE PAGE, H., Traité, T. VII, 1957, nr 1243: "La suspension de 
la prescription étant une faveur exceptionnelle, ses effets ne peuvent s'étendre d'une personne à une autre, 
soit activement, soit passivement". Contra: Hof Gent, 25 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1987, 421, noot L.W., Kh. 
Antwerpen, 22 dec. 1995, R.H.A., 1996, 235 en Kh. Luik, 12 juni 1998, ibid., 1998, 461.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 32.3 - Schriftelijke 
vordering - Verjaring - Schorsing - Draagwijdte - Hoofdelijkheid

- Artt. 1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

Het C.M.R.-Verdrag strekt ertoe de procedures snel af te handelen en elk uitstel te vermijden.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Strekking

Uit de strekking van het C.M.R.-Verdrag, d.i. de procedures snel af te handelen en elk uitstel te vermijden, 
volgt dat de gevallen waarin de schorsing van de verjaring wordt aanvaard niet te ruim mogen worden 
uitgelegd.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Strekking - Gevolg - Verjaring - 
Schorsing - Uitlegging - Artikel 32.3

- Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

30 mei 2002C.01.0257.N AC nr. 332

De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste behandeling van bescheiden, 
die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de 
verjaringstermijn van artikel 32.1 C.M.R.-Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en 
accijnzen ook nog na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Artikel 11.3 - Artikel 32.1 - 
Vervoerder - Aansprakelijkheid - Verjaring

- Artt. 11.3 en 32.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)
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8 november 2001C.98.0354.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass. 8 nov. 2001, A.R. C.98.0354.N, nr ...

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Binnenlands vervoer - Regresvordering - Verjaring

De regresvordering kan ook worden ingesteld na verloop van de termijn van verjaring van de vordering die 
voortvloeit ui een binnenlands vervoer, die zes maanden bedraagt en loopt vanaf de dag waarop het vervoer 
moest geschieden of vanaf de dag van de afgifte van de goederen, op voorwaarde dat ze wordt ingesteld 
binnen de termijn van een maand te rekenen van de dagvaarding die tot het regres aanleiding geeft (1). (1) Zie 
de conclusie O.M.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Binnenlands vervoer - Regresvordering - Verjaring

- Art. 9 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

11 mei 2001C.97.0465.N AC nr. ...

Artikel 91 Zeewet heeft betrekking op de verplichtingen van de vervoerder en op zijn aansprakelijkheid voor de 
vervoerde goederen; het is niet van toepassing op een vordering tot het betalen van vrachtprijzen en kosten 
van een commissionnair-vervoerder tegen de bestemmeling van de goederen.

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement - Toepassingsregels - Perken

- Art. 91 Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

De rechtbanken kunnen zich niet op grond van artikel 91 Zeewet plaatselijk bevoegd verklaren om kennis te 
nemen van een vordering die vreemd is aan de averijvordering (Impliciet).

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement - Geen averijvordering - Plaatselijke bevoegdheid

- Art. 91 Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

29 maart 2001C.99.0544.F AC nr. ...

De schuldvordering die ontstaat uit werkzaamheden die de schuldeiser als garagehouder heeft uitgevoerd, is 
niet gewaarborgd door de borgtocht die van de vervoerondernemingen wordt geëist als zekerheid voor de 
schuldvorderingen die rechtstreeks uit de uitoefening van een bezoldigd vervoer van zaken ontstaan (1). (1) 
M.b.t. gevallen die uitgesloten worden onder vigeur van artikel 38 K.B. 5 sept. 1978 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 
goederenvervoer over de weg, opgegeven bij de i.c.geldende bepalingen, zie Cass., 28 april 1995, A.R. 
94.0388.N, nr. 215 (brandstoflevering) en 18 sept. 1997, A.R. C.96.0171.N, nr. 361 (huur van trailers).

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - 
Werkzaamheden als garagehouder

- Artt. 21 en 22 KB 18 maart 1991

2 januari 2001P.98.1511.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen J. du JARDIN, Cass., 2 jan. 2001, A.R. nr P.98.1511.N, AC 2001, nr ...

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoer gevaarlijke stoffen - Handelaar

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoer gevaarlijke stoffen - Handelaar

De rechter die vaststelt dat een vennootschap ladingsoperaties verricht in plaats van een handelaar in 
gevaarlijke goederen die zelf niet over een ladingsinstallatie beschikt, kan wettig oordelen dat die 
ladingsoperaties deze zijn van een handelaar in gevaarlijke stoffen bij wie de goederen worden geladen zodat 
de verplichtingen van artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1991 moeten worden 
nageleefd (1). (1) Zie concl. O.M.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoer gevaarlijke stoffen - Handelaar

Met 'handelaar' is in artikel 3, tweede lid K.B. 16 sept. 1991 niet de handelaar in de gebruikelijke betekenis van 
het woord bedoeld, maar enkel de handelaar in de gevaarlijke stoffen die bij hem worden verladen. (Impliciet). 
(1). (1) Zie concl. O.M.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoer gevaarlijke stoffen - Handelaar

1 december 2000C.97.0336.N AC nr. ...
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Het vermoeden van aansprakelijkheid bedoeld bij artikel  91, A, §III, 6°, Zeewet, rust niet op de scheepsagent 
die, handelend als laasthebber van de ladingbelanghebbende, een laat-volgen ondertekent (1). (1) Zie 
Libouton, J., Examen de jurisprudence (1979 à 1987). Le droit maritime, R.C.J.B., 1990, (129) 170, nr. 24.

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Aflevering van de goederen - Verlies of beschadiging - Laat-volgen ondertekend 
namens de ladingbelanghebbende - Zeevervoer - Vermoeden van aansprakelijkheid

- Art. 91, A, §III, 6° Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

1 december 2000C.97.0351.N AC nr. ...

Uit artikel 91, A, §I, c, Zeewet kan niet worden afgeleid dat de aansprakelijkheidsregeling van artikel 91 steeds 
toepasselijk is als de goederen, in strijd met de vermeldingen op het cognossement, op het dek worden 
vervoerd (1). (1) Zie cass., 25 mei 1979, AC 1978-79, 1120; R.C.J.B. 1982, 465, met noot Putzeys, J., La 
Convention de Bruxelles du 25 août 1924 est-elle applicable à tout porteur d'un connaissement et aux 
chargements en pontée? Verguts, P. en Gossieaux, O., Deklading: Vrijbrief of Guillotine? Eur. Vervoerr. 1998, 
193.

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Zeewet, artikel 91 - Aansprakelijkheidsregeling - Deklading - 
Uitzonderingsgevallen

- Art. 91, A, §I, c Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

19 mei 2000C.99.0006.F AC nr. ...

Het C.M.R. bepaalt nergens wie instaat voor het laden en lossen van goederen (1). (1) Zie G. BLOCK, Les 
transports terrestres, in T.P.D.C., dl. 2, nrs. 1224, 1231, 4 en 1233; J. PUTZEYS, Le contrat de transport routier 
de marchandises, 1981, nrs. 450 tot 452 en 505; J. LIBOUTON, "La responsabilité du transporteur routier", in 
Transport international de marchandises par route, uitg. I.R.U., 1988, p. 105.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - C.M.R.-Verdrag - Laden en lossen van goederen - Aansprakelijke

Naar recht verantwoord is het arrest dat heeft overwogen dat de vervoerder enkel met het vervoer is belast en 
dat het ongeval te wijten is aan een zware val van het materiaal tijdens het laden en lossen ervan, zonder dat 
kan worden bepaald of het ongeval is gebeurd bij het laden of bij het lossen, voor of na het eigenlijke vervoer, 
en vervolgens beslist dat aldus is aangetoond dat de vervoerder niet aansprakelijk is.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - C.M.R.-Verdrag - Laden en lossen van goederen - Ongeval - Vervoerder - 
Aansprakelijkheid - Bewijs

- Artt. 17.4, c, en 18.2 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

30 maart 2000C.97.0176.N AC nr. ...

Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de Belgische rechter zou oordelen dat een niet opzettelijke fout an de 
vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een beperking van zijn aansprakelijkheid (1). (1) Cass., 27 
jan. 1995, A.R. C.94.0105.N, nr 51.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Beperking - Opzet - Met 
opzet gelijkgestelde schuld

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

7 januari 2000C.96.0179.N AC nr. ...

De verjaringstermijn van zes maanden voorzien bij artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891 geldt slechts 
voor de rechtsvorderingen die ontstaan uit de overeenkomst van goederenvervoer maar niet voor 
overeenkomsten die weliswaar inhouden dat goederen worden vervoerd maar die hoofdzakelijk andere 
prestaties tot voorwerp hebben dan het louter vervoer.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Aard van de overeenkomst - Weerslag op de verjaring

- Art. 9 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

7 januari 2000C.96.0204.N AC nr. ...

De schorsing van de verjaringstermijn voorzien bij artikel 32, tweede lid, van het C.M.R.-Verdrag, geldt niet 
voor de door de vervoerder ingestelde vorderingen.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Verjaring - Schorsing - Vordering 
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van de vervoerder

- Art. 32, tweede lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

9 december 1999C.96.0367.N AC nr. ...

De vervoerder is in beginsel ontheven van zijn aansprakelijkheid wanneer het verlies of de beschadiging een 
gevolg is van de bijzondere gevaren eigen aan de behandeling, lading of stuwing van de goederen door de 
afzender; de ontheffing van het vermoeden van aansprakelijkheid gaat slechts op in zoverre de vervoerder dit 
bijzonder gevaar aantoont; dit bewijs moet niet noodzakelijk geleverd worden door het voorbehoud gemaakt 
door de vervoerder bij het laden van de goederen.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Aansprakelijkheid van de 
vervoerder - Vermoeden - Ontheffing - Bewijs

- Art. 17, § 4, c Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

18 mei 1999P.97.1252.N AC nr. ...

Art. 3, § 1, K.B. 25 nov. 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met 
motorvoertuigen tegen vergoeding, bepaalt dat het besluit van toepassing is op elk vervoer van zaken op de 
openbare weg.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - K.B. 25 nov. 1992 - Toepassing

12 januari 1999P.97.0128.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de aan de opdrachtgever verweten gedraging tevens zou kunnen wijzen op een slechte 
organisatie of een gebrek aan controle in de onderneming en hierdoor een overtreding op de verplichtingen 
hem opgelegd door artikel 15 van de E.G.-Verordening tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer zou inhouden, staat er niet aan in de weg dat hij door zijn bevel of zijn 
opdracht aan de bestuurder op strafbare wijze deelneemt aan de overtreding van diens verplichtingen.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - E.G.-Verordening - E.G.-Verordening 3820/85 - Wegvervoer - Opgelegde 
verplichtingen - Opdrachtgever - Vrachtwagenbestuurder - Niet-naleving - Bestraffing in hoofde van de opdrachtgever - 
Deelneming

- Artt. 6, 7, 8 en 15 EEG-Verordening nr 3820/85 van de Raad van 20 dec. 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

- Artt. 66 en 67 Strafwetboek

18 september 1997C.96.0171.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel 37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de schuldvordering 
die niet ontstaat uit de uitvoering van een vervoerovereenkomst, maar uit het in huur nemen van een 
voertuig, niet door de borgtocht wordt gewaarborgd.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - 
Beperking - In huur nemen van trailers

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978

18 september 1997C.97.0131.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel 37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; het louter in huur nemen van een voertuig voldoet niet aan 
deze voorwaarden zodat de rechter niet mag beslissen dat de schuldvordering die betrekking heeft op het 
verhuur van "containerchassis" aan de vervoerder en de herstelling ervan, door de borgtocht wordt 
gewaarborgd.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In huur 
nemen van containerchassis en herstellingswerken

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978
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18 april 1997C.94.0091.N AC nr. ...

Het door de zeevervoerder af te leveren cognossement geldt als vermoeden, behoudens tegenbewijs, van de 
ontvangst door de vervoerder van de goederen zoals ze overeenkomstig de bepalingen van de wet in dat stuk 
beschreven zijn; dat tegenbewijs wordt niet toegelaten indien het cognossement is overgedragen geworden 
aan een derde persoon die er te goeder trouw houder van is, d.i. de derde persoon die op het ogenblik dat hij 
het cognossement ontvangt niet op de hoogte is dat de ingescheepte goederen niet overeenstemmen met de 
beschrijving ervan in het cognossement.

Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement - Vervoerder - Ontvangst der goederen - Vermoeden - 
Tegenbewijs - Overgedragen cognossement - Derde houder te goeder trouw

- Art. 91, A, § 3, 4° Wet 21 aug. 1879 op de zee- en binnenvaart

- Art. 3, 4° Protocol van Brussel van 23 feb. 1968, goedgekeurd bij wet van 28 aug. 1978

6 februari 1997C.96.0048.F AC nr. ...

In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en 
bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld 
worden met een internationaal vervoersdocument.

Goederenvervoer - Spoorvervoer - Internationale Verdragen - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Internationaal vervoersdocument

- Artt. 1, § 1, 4 en 38 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

Het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt 
te Bern op 7 feb. 1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale 
vervoersdocumenten opgesteld voor trajecten gelegen op het grondgebied van ten minste twee der 
Verdragsluitende Staten.

Goederenvervoer - Spoorvervoer - Internationale Verdragen - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Toepassingsgebied

- Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

3 januari 1997C.94.0231.N AC nr. ...

Behoudens in geval van schuld van de vervoerder is de afzender jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle 
schaden die voortspruiten uit de afwezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van de bescheiden of 
inlichtingen die de afzender ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten bij de vrachtbrief moet 
voegen of ter beschikking van de vervoerder moet stellen; is geen dergelijke schade, de schade geleden door 
de belanghebbende inzake de lading, die volgt uit een fout begaan door de vervoerder of uit het verlies of de 
beschadiging van de lading.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Bescheiden nodig ter voldoening 
aan douane- en andere formaliteiten - Door afzender ter beschikking te stellen bescheiden - Tekortkoming - Schade - 
Aansprakelijkheid

- Art. 11.2 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

26 november 1996P.95.0474.N AC nr. ...

De veroordeling van de beklaagde, wegens het niet zodanig organiseren van het werk van 
vrachtwagenbestuurders dat deze de bepalingen van de E.E.G.-Verordeningen kunnen naleven en het niet 
nemen van de nodige maatregelen om herhaling van de vastgestelde inbreuken te voorkomen is wettig 
gegrond op de enkele vaststelling dat hij de verantwoordelijke is voor de organisatie van de hen gegeven 
opdrachten, zonder dat vereist is dat bovendien wordt aangegeven in welke hoedanigheid hij die 
verantwoordelijkheid uitoefent.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - E.E.G.-Verordeningen - Vrachtwagenbestuurders - Werkorganisatie - 
Verantwoordelijke - Vaststelling - Hoedanigheid - Vereiste

- Artt. 1 en 2, § 1 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969

- Art. 15, eerste en tweede lid EEG-Verordening nr 3820/85 van de Raad van 20 dec. 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

30 juni 1995C.93.0207.N AC nr. ...
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De verjaring van het verhaal tussen vervoerders, dat stoelt op een rechtsvordering waartoe een aan dit 
verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, loopt hetzij vanaf de rechterlijke einduitspraak tot vaststelling 
van de ingevolge de bepalingen van het verdrag te betalen schadevergoeding, hetzij, bij gebreke van zulke 
uitspraak, vanaf de betaling;  die bepaling is enkel van toepassing op de verhouding tussen opvolgende 
wegvervoerders, en kan niet worden ingeroepen door de contractuele vervoerder die zijn opdracht volledig 
overdraagt aan een door hem aangestelde ondervervoerder.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Aanvang - Opvolgende vervoerder - Rechtsvordering op grond van een aan 
dit verdrag onderworpen vervoer - Verhaal tussen vervoerders - Verjaringstermijn - Ondervervoerder - C.M.R.-Verdrag - 
Wegvervoer

- Art. 39.4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

Opvolgende vervoeder in de zin van hoofdstuk IV van het C.M.R.-Verdrag is niet de vervoeder aan wie de 
eerste vervoerder, die de volledige opdracht ontvangt, het vervoer in globo en onmiddellijk doorgeeft.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Vervoercontract - Opvolgende vervoerder - C.M.R.-Verdrag - Wegvervoer

- Artt. 34 tot 40 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.)

28 april 1995C.94.0388.N AC nr. ...

De borgtocht, krachtens artikel  37 K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over 
de weg, dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel 
van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een 
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig;  de rechter mag bijgevolg oordelen dat de levering van 
brandstof aan de vervoerder geen dergelijke schuldvordering doet ontstaan.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - Levering van 
brandstof - Wegvervoer

- Art. 38, § 1 KB 5 sept. 1978

5 april 1995P.94.0134.F AC nr. ...

De Koning is met artikel  3, 5°, K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de Sociale-Zekerheidswet dat, onder 
bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde wet uitbreidt tot de personen die vervoer van goederen 
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die 
hem zijn toegekend bij artikel  2, § 1, 1° van die wet.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wettigheid - Sociale zekerheid

- Art. 3, 5° KB 28 nov. 1969

27 januari 1995C.94.0105.N AC nr. ...

Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de rechter onderzoekt of een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het 
recht ontneemt om zich te beroepen op de beperking van zijn aansprakelijkheid.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet - Met opzet gelijkgestelde 
schuld - Wegvervoer

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

De omstandigheid dat een vervoerder wetens en willens een fout begaat en behoort te weten dat zijn fout 
waarschijnlijk schade zal veroorzaken, impliceert niet dat hij met opzet handelt in de zin van artikel  29.1 
C.M.R.-Verdrag.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet - Wegvervoer

- Art. 29.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.)

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

Door te vermelden dat artikel  2, Wet van 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de 
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg van toepassing is 
bij overtreding van de bepalingen van E.E.G.-verordening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985, breidt artikel  3, K.B. 
van 13 mei 1987 het toepassingsgebied van voormeld artikel  2 niet uit.~

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - E.E.G.-verordening - Bij de wet bepaalde straf - Misdrijf
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PERSONENVERVOER

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Het strafbaar stellen van spoorvervoer zonder geldig plaatsbewijs miskent de gemeenschapsrechtelijke regel 
niet, die verbiedt een mededingingsvoordeel aan een spoorwegmaatschappij te verlenen.

Personenvervoer - Spoorvervoer - Vervoer zonder regelmatig biljet - Misdrijf - Europese Unie - Gemeenschapsrecht - 
Openbare bedrijven - Mededingingsvoordeel - Verbod

- Artt. 3 en 10 KB 4 april 1895

- Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

13 juni 2000P.98.0490.N AC nr. ...

Artikel 5, § 2 van het ministerieel besluit van 25 maart 1986 dat de vervoerondernemer verplicht de 
keurmerken inzake kwaliteit, waaraan de voor ongeregeld vervoer van personen ingezette voertuigen 
overeenkomstig artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 moeten voldoen, aan te brengen op 
bepaalde plaatsen van het voertuig, is van toepassing op elk ongeregeld vervoer van personen, ongeacht het 
karakter ervan. Deze regeling behoort niet tot het toeristisch beleid in de zin van de door artikel 4 bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gedefinieerde culturele aangelegenheden en is 
derhalve niet strijdig met deze wet (1). (Impliciet). (1) Zie Cass., 3 nov. 1992, A.R. 5623, nr 713.

Personenvervoer - Ongeregeld bezoldigd vervoer van personen - Autocar - Kwaliteitskeurmerken - Artikel 8, § 1 K.B. 25 
maart 1986 - Artikel 5, § 2 M.B. 25 maart 1986 - Toepassingsgebied

6 februari 1997C.96.0048.F AC nr. ...

In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en 
bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld 
worden met een internationaal vervoersdocument.

Personenvervoer - Spoorvervoer - Internationale Verdragen - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Internationaal vervoersdocument

- Artt. 1, § 1, 4 en 38 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

Het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt 
te Bern op 7 feb. 1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale 
vervoersdocumenten opgesteld voor trajecten gelegen op het grondgebied van ten minste twee der 
Verdragsluitende Staten.

Personenvervoer - Spoorvervoer - Internationale Verdragen - Internationaal Verdrag C.I.V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 
1970 - Toepassingsgebied

- Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970

5 januari 1995C.94.0002.F AC nr. ...

Het op de spoorwegvervoerder rustend vermoeden van aansprakelijkheid voor de aan reizigers overkomen 
ongevallen, houdt niet in dat de verklaringen van de vervoerder of van zijn aangestelden of beambten niet in 
aanmerking kunnen komen bij de beoordeling van het bestaan van een door de vervoerder aangevoerde 
vreemde oorzaak waardoor hij van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld.~

Personenvervoer - Spoorweg - Vermoeden van aansprakelijkheid

- Art. 26, § 1, eerste lid Verdrag van 9 mei 1980 betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF), met als 
bijvoegsel A, de Uniforme Regelen (CIV)

- Art. 4 Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten

VERWIJZING NA CASSATIE

ALGEMEEN

2 november 1994P.94.0748.F AC nr. ...
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Volledige cassatie met verwijzing plaatst de partijen terug in de staat waarin zij zich bevonden voor de rechter 
wiens beslissing is vernietigd.~

Algemeen - Cassatie - Verwijzing

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

BELASTINGZAKEN

14 mei 2001F.99.0153.F AC nr. ...

Art. 292 W.I.B. (1964) verbiedt de administratie niet een nieuw stuk in te dienen bij het hof van beroep 
waarnaar de zaak is verwezen en dat, na cassatie, kennis neemt van de zaak (1). (1) Zie cass. 23 jan. 1992, AR 
F.1125.F, nr. 269; 22 nov. 1999, AR F.98.0115.F, nr. 617; 4 mei 2000, AR F.97.0073.N, nr. 273; artikel 391 W.I.B. 
(1992), vóór de opheffing ervan bij artikel 34 W. 15 maart 1999.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Stukken m.b.t. het geschil - Neerlegging ter 
griffie - Nieuw stuk

- Art. 292 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

19 april 1999F.98.0080.F AC nr. ...

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, een beslissing van een rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt vernietigd met verwijzing, wordt de zaak naar een anders samengesteld rechtscollege verwezen.

Belastingzaken - Gemeentebelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Rechtscollege

- Art. 83quinquies, § 2 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

26 juni 1998F.97.0112.F AC nr. ...

Wanneer, inzake inkomstenbelastingen, de vernietiging van een in het Duits gewezen arrest van het Hof van 
beroep te Luik met verwijzing wordt uitgesproken, wordt de zaak verwezen naar een ander hof van beroep en 
niet naar het anders samengestelde Hof van beroep te Luik.~

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Taalgebruik - Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - In het Duits 
gewezen arrest van het Hof van beroep te Luik

- Art. 391 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

BURGERLIJKE ZAKEN

13 december 2004S.04.0025.F AC nr. 609

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 dec. 2004, AR S.04.0025.F, AC, 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Onwettig ontvankelijk verklaard hoger beroep - Beslissing - Cassatie - Cassatie met verwijzing

Wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd wordt omdat ze het hoger beroep in strijd met de wet 
ontvankelijk heeft verklaard, wordt de cassatie met verwijzing uitgesproken (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Onwettig ontvankelijk verklaard hoger beroep - Beslissing - Cassatie - Cassatie met verwijzing

15 december 2003S.03.0068.N AC nr. 646

Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt slechts 
rechtsmacht toe binnen de grenzen van verwijzing; die verwijzing is in beginsel beperkt tot de omvang van de 
vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de 
vernietigde beslissing zijn (1). (1) Cass., 21 sept. 1992, AR 7704, nr 624.

Burgerlijke zaken - Gedeeltelijke vernietiging - Rechtsmacht van de rechter op verwijzing

10 januari 2003C.01.0546.N AC nr. 24

Wanneer het Hof van cassatie het bestreden arrest van het hof van beroep vernietigt wegens schending van 
de devolutieve kracht van het hoger beroep, nu dat hof de zaak naar de eerste rechter had verwezen zonder 
een onderzoeksmaatregel te bevestigen, verwijst het de zaak naar hetzelfde hof, anders samengesteld.
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Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Miskenning - Verwijzing naar hetzelfde gerecht, anders 
samengesteld

- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2001C.98.0446.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van koophandel, die zitting houdt in 
hoger beroep, zelf oordeelt over het voor haar opgeworpen geschil over haar bevoegdheid, terwijl alleen de 
arrondissementsrechtbank daarover kan oordelen, verwijst het de zaak naar dezelfde de rechtbank, anders 
samengesteld (1). (1) Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging en onderzocht verder, in de volgende 
termen, de vraag naar welke rechtbank de zaak alsdan moest verwezen worden. Aangezien het middel 
gegrond moet verklaard worden omdat de rechtbank van koophandel het bevoegdheidsgeschil niet verwees 
naar de arrondissementsrechtbank kan van de rechter op verwijzing slechts verwacht worden dat hij dit thans 
wel doet. Volgens artikel 1110 Ger.W., heeft de verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg 
van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing bewezen heeft. Dit is te dezen dus een andere 
rechtbank van koophandel. Het probleem hierbij is dat deze, volgens de regelen van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de geschillen van bevoegdheid, niet kan verwijzen naar de arrondissementsrechtbank van een 
ander gerechtelijk arrondissement, in dezen dit waarin het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen 
gevestigd is, in casu Gent. De vraag rijst dan of - om deze moelijkheid uit de weg te gaan - het niet aangewezen 
is de zaak te verwijzen naar de rechtbank van koophandel te Gent, anders samengesteld. Hoewel deze 
oplossing niet onverenigbaar lijkt met de geest van voormeld artikel 1110 wendde het Hof ze, tot dusver, 
uitsluitend aan voor gevallen waar het, om bijzondere redenen, niet anders kan: verwijzing naar een anders 
samengestelde zetel van de kamer van ingeschuldigingstelling bij het hof van beroep, meer bepaald in zake 
voorlopige hechtenis, van de rechtbanken, zitting houdend in hoger beroep, van het arrondissement Eupen, 
van sommige tuchtrechtcolleges, zitting houdend in hoger beroep, die enig zijn in een van de landstalen. Er 
kan te dezen aan deze uitzonderingsregeling geen proceseconomische reden toegevoegd worden: een 
rechtbank moet in elk geval naar de arrondissementsrechtbank verwijzen. De gangbare oplossing lijkt dus de 
voorkeur te verdienen: van de verwijzingsrechter in een ander arrondissement wordt alleen verwacht dat hij 
doet wat de rechter in de te vernietigen beslissing had moeten doen: verwijzen naar de 
arrondissementsrechtbank van "diens" arrondissement. Het Hof koos de eerst voorgestelde oplossing, zodat 
een "andere" rechter voormeld probleem niet heeft.

Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Appèlrechter

- Artt. 639, eerste en vierde lid, en 1110 Gerechtelijk Wetboek

7 september 2000C.99.0514.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van eerste aanleg zich als 
appelrechter bevoegd verklaart, verwijst het de zaak naar een andere rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende in hoger beroep (1). (1) Cass., 15 feb. 1999, AR C.98.0055.F, nr. 85.

Burgerlijke zaken - Rechtbank van eerste aanleg - Appèlrechter - Beslissing - Bevoegdheid - Cassatie - Verwijzing

- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek

6 september 1999S.98.0048.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, in burgerlijke zaken, het arrest vernietigt waarbij een arbeidshof heeft beslist de zaak aan 
zichzelf te onttrekken, inzonderheid wegens gewettigde verdenking, verwijst het de zaak naar hetzelfde hof, 
anders samengesteld.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onwettige beslissing

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

25 juni 1999C.99.0227.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van 
een regel inzake bevoegdheid verwijst het de zaak naar de bevoegde rechter die het aanwijst.

Burgerlijke zaken - Vonnis van de arrondissementsrechtbank - Schending van een regel inzake bevoegdheid - Vernietiging - 
Verwijzing naar de bevoegde rechter

- Art. 660 Gerechtelijk Wetboek

15 februari 1999C.98.0055.F AC nr. ...
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Wanneer het Hof een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van eerste aanleg zich als appèlrechter bevoegd 
verklaart, verwijst het de zaak naar een andere rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in hoger 
beroep.~

Burgerlijke zaken - Rechtbank van eerste aanleg - Appèlrechter - Beslissing - Bevoegdheid - Cassatie - Verwijzing

- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek

7 januari 1998C.97.0220.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een in het Duits gewezen vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen vernietigt, 
verwijst het de zaak naar dezelfde, anders samengestelde rechtbank.~

Burgerlijke zaken - Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

7 januari 1998C.97.0242.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van koophandel zich bevoegd verklaart om in 
hoger beroep uitspraak te doen, verwijst het de zaak naar een andere rechtbank van koophandel, zitting 
houdende in hoger beroep.~

Burgerlijke zaken - Rechtbank van koophandel - Appèlrechter - Beslissing - Bevoegdheid - Vernietiging - Verwijzing

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

7 november 1997C.96.0352.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van koophandel zich als appelrechter bevoegd 
verklaart, verwijst het de zaak naar een andere rechtbank van koophandel zitting houdende in hoger beroep.

Burgerlijke zaken - Vernietigde beslissing - Rechtbank van koophandel - Appèlrechter - Onbevoegdheid

- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek

10 juni 1996S.95.0110.F AC nr. ...

Wanneer de vernietiging van een door het Arbeidshof te Luik in het Duits gewezen arrest wordt uitgesproken 
met verwijzing, kan die verwijzing geschieden naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik.~

Burgerlijke zaken - Taalgebruik - Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Arrest in het Duits gewezen door het 
Arbeidshof te Luik

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

22 september 2004P.04.0584.F AC nr. 426

Wanneer het Hof van cassatie een vonnis van de correctionele rechtbank vernietigt, in zoverre het in hoger 
beroep uitspraak doet over de door en tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre 
het besliste dat eiser fouten had begaan die in een oorzakelijk verband staan met de schade die uit het ongeval 
is voortgevloeid, en voormeld vonnis geen uitspraak deed over het bestaan van de fout bij verweerder, daar 
het enkel besliste dat, in de veronderstelling dat de fout is bewezen, zij niet in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval, noch van dien aard is dat eiser vrijuit gaat voor zijn eigen fout, mogen de rechters naar wie de 
zaak is verwezen, zonder afbreuk te doen aan de draagwijdte en de gevolgen van de uitgesproken vernietiging, 
beslissen dat geen enkele fout op afdoende wijze is bewezen aan de zijde van verweerder (1). (1) Het 
openbaar ministerie voerde in zijn conclusie aan dat de appèlrechters zich wel degelijk hadden uitgesproken 
over het bestaan van een fout bij verweerder.

Strafzaken - Veroordeling van beklaagde op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Vernietiging van de beslissingen die uitspraak doen op de burgerlijke rechtsvorderingen door en tegen eiser 
ingesteld - Vernietigd vonnis deed geen uitspraak over een fout aan de zijde van verweerder - Bevoegdheid van de rechters 
naar wie de zaak is verwezen

14 september 2004P.04.0159.N AC nr. 407
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Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak, 
krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering, verwijst naar een hof of rechtbank van dezelfde 
hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde arrest of vonnis gewezen heeft, worden de 
partijen teruggeplaatst in de toestand waarin zij waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft 
gewezen, dit alles echter binnen de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de 
herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is verwezen, de 
stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil kan tussenkomen in dezelfde 
gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook 
al is zijn cassatieberoep tegen de vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk 
verklaard (1) (2). (1) Zie Cass., 7 jan. 1987, AR 5157, nr 265; 13 dec. 1988, AR 2075, nr 221; 2 nov. 1994, AR 
P.94.0748.F, nr 468; 3 mei 2002, AR C.00.0655.F, nr 268. (2) Zie Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, nr ... met 
concl. van advocaat-generaal De Swaef, voor wat betreft de mogelijkheid voor de stedenbouwkundige 
inspecteur om als belanghebbende partij toch een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen, hoewel hij in de 
eerdere rechtspleging niet was opgetreden. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werd een 
eerder cassatieberoep van de stedenbouwkundige inspecteur niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan 
betekening.

Strafzaken - Stedenbouw - Herstelvordering - Stedenbouwkundige inspecteur geen partij in de rechtspleging waarbij beslist 
wordt over de herstelvordering - Cassatieberoep van de stedenbouwkundige inspecteur niet ontvankelijk verklaard - 
Vernietiging van de beslissing over de herstelvordering met verwijzing op het cassatieberoep van het openbaar ministerie - 
Rechtspleging voor de verwijzingsrechter - Mogelijkheid tot tussenkomst van de stedenbouwkundige inspecteur

Strafzaken - Vernietiging met verwijzing

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

Vernietiging van een vonnis of een arrest, hoe algemeen de bewoordingen waarin zij is uitgesproken ook 
mogen zijn, is beperkt tot de draagwijdte van het middel dat de grondslag ervan vormt (1). (1) Cass., 21 juni 
1982, A.R. 6541 (AC, 1981-82, nr. 629), met concl. proc.-gen. Charles in Bull. en Pas., 1982, I, 1226.

Strafzaken - Cassatie - Grenzen - Draagwijdte van het middel

Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin miskend door het feit 
alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat als gerecht op verwijzing uitspraak doet 
t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de 
kwalificatie.

Strafzaken - Kwalificatie - Wijziging

- Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

25 september 2002P.02.0954.F AC nr. 479

Wanneer het Hof, op een cassatieberoep dat op grond van artikel 292 Sv. is ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een inverdenkinggestelde naar het hof van assisen wordt verwezen, 
dat arrest vernietigt, kan het Hof de zaak naar dezelfde, maar anders samengestelde kamer van 
inbeschuldigingstelling verwijzen (1). (Impliciet). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 317, nr. 701. Art. 429 Sv. bepaalt dat "het Hof van Cassatie de zaak (...) naar een ander 
hof van beroep (verwijst) dan het hof van beroep dat de bevoegdheid heeft geregeld en de 
inbeschuldigingstelling heeft uitgesproken, indien het arrest vernietigd wordt op een van de gronden in artikel 
299 genoemd". Dat artikel 299 is opgeheven bij de W. 12 maart 1998. De wetgever heeft verzuimd de bepaling 
van artikel 429, die verwijst naar artikel 299, uitdrukkelijk op te heffen. De W. 30 juni 2000 heeft de bepalingen 
van het oude artikel 299 gedeeltelijk heringevoerd, door ze evenwel in te voegen in een nieuw artikel 292bis 
van datzelfde wetboek. Ze heeft artikel 429 niet gewijzigd. Het nieuwe artikel 299 dat in dat wetboek is 
ingevoegd door de W. 30 juni 2000, houdt geen verband met die problematiek. Bijgevolg dient het Hof de zaak 
niet meer te verwijzen naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling.

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen - Vernietiging

- Artt. 292, 292bis en 429 Wetboek van Strafvordering

18 september 2002P.02.0485.F AC nr. 458

Wanneer een beslissing gedeeltelijk vernietigd wordt omdat zij een veroordeling uitspreekt wegens een 
verjaard misdrijf en zij de beklaagde in alle kosten van de strafvordering verwijst zonder een onderscheid te 
maken tussen de verjaarde telastlegging en de overige telastleggingen, wordt de zaak alleen verwezen voor 
uitspraak over die kosten (1). (1) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0395.F, nr. 405.
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Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Veroordeling van de beklaagde in de kosten - Cassatie - Verwijzing

15 mei 2002P.02.0507.F AC nr. 296

Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de beschikking van de 
jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen, op grond dat de vrijheidsbeneming van 
de minderjarige de in artikel 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren 
overschreden heeft, wordt zonder verwijzing uitgesproken (1). (1) Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 20 
aug. 1996, A.R. P.96.1162.F, nr. 283, en de concl. adv.-gen. Leclercq vóór Cass., 15 juni 1994, A.R. P.94.0762.F, 
in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 313.

Strafzaken - Jeugdbescherming - Minderjarige - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad 
ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding - Arrest - Vernietiging

- Artt. 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

21 maart 2001P.00.1626.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd, wordt de vernietiging 
beperkt tot dat dictum (1) en vindt zij plaats zonder verwijzing als de toepasselijke opdeciemen met zekerheid 
kunnen worden bepaald op grond van de vaststellingen van het vernietigde arrest. (Impliciet). (1) Cass., 19 jan. 
1982, A.R. 6718 (AC, 1981-82, nr. 298).

Strafzaken - Geldboete - Opdeciemen - Onwettigheid - Cassatie zonder verwijzing

14 maart 2001P.00.1718.F AC nr. ...

Wanneer het arrest van het hof van assisen wordt vernietigd omdat het een straf heeft uitgesproken waarvan 
het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich 
uitsluitend uit tot de straf en wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op de 
reeds door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn door de beslissing 
over de verzachtende omstandigheden (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2000, a.r. P.00.0629.N, nr. 362.

Strafzaken - Hof van assisen - Straf - Verzachtende omstandigheden - Wettigheid - Toezicht door het Hof van Cassatie 
onmogelijk - Cassatie

- Art. 434 Wetboek van Strafvordering

14 maart 2001P.01.0322.F AC nr. ...

De vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer het Hof een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling vernietigt dat het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt van een veroordeelde, wiens 
onmiddellijke aanhouding was bevolen door de rechter die het probatieuitstel herroept dat hem door een 
eerdere beslissing was toegekend.

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Probatieuitstel - 
Herroeping - Onmiddellijke aanhouding

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

6 september 2000P.00.0310.F AC nr. ...

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt zonder opgave van de datum van het misdrijf of 
van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd, en het Hof op grond van de processtukken waarop het vermag 
acht te slaan, onmogelijk kan nagaan of de strafvordering al dan niet was verjaard, vernietigt het Hof de 
veroordelende beslissing met verwijzing (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1985, A.R. 9613, nr. 187, en 3 jan. 1995, A.R. 
P.94.0987.F, nr. 4.

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling - Verjaring - Toetsing van het Hof - Onmogelijkheid - Cassatie met verwijzing

- Artt. 21, 22, 23 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

11 januari 2000P.99.1387.N AC nr. ...

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, 
een veroordeling overeenkomstig artikel 441 Sv. wordt vernietigd, komt de vernietiging van de beslissing de 
veroordeeelde ten goede in zoverre zulks voor hem voordelig is.
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Strafzaken - Voorziening van de procureur-generaal - Artikel 441 Sv. - Vernietiging van de veroordeling - Gevolgen ten 
aanzien van de verdachte

28 december 1999P.99.1839.F AC nr. ...

Wanneer, in strafzaken, de vernietiging wordt uitgesproken op het cassatieberoep van de veroordeelde alleen 
en de zaak verwezen wordt naar een andere rechter, heeft deze rechter dezelfde bevoegdheid als de rechter 
wiens beslissing werd vernietigd; hij kan derhalve elke straf uitspreken die deze rechter wettelijk had kunnen 
uitspreken en de uitgesproken straf verzwaren.

Strafzaken - Bevoegdheid van de rechter naar wie de zaak is verwezen - Cassatie met verwijzing op het cassatieberoep van 
de veroordeelde alleen - Bevoegdheid van de rechter naar wie de zaak is verwezen om de straf te verzwaren

7 december 1999P.97.0608.N AC nr. ...

De rechter op verwijzing na cassatie heeft slechts rechtsmacht binnen de grenzen van de verwijzing en het 
komt hem toe zelf te bepalen, onder eventuele controle van het Hof, in hoeverre hij van de zaak kennis moet 
nemen.

Strafzaken - Gedeeltelijke vernietiging - Rechter op verwijzing - Rechtsmacht

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.98.1528.F AC nr. ...

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een burgerlijke partij, een arrest vernietigt, op grond dat het hof 
van beroep en de correctionele rechtbank niet bevoegd zijn om van de aan de beklaagde ten laste gelegde 
feiten kennis te nemen, verwijst het de zaak naar de politierechtbank (Impliciet).~@@          CCCCCCCCC

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Correctionele rechtbank en hof van beroep - Onbevoegdheid - Vernietiging

- Artt. 427 en 429 Wetboek van Strafvordering

21 april 1999P.98.1388.F AC nr. ...

Wanneer een veroordelende beslissing wordt vernietigd omdat de rechter een vervangende gevangenisstraf 
heeft uitgesproken die het wettelijk maximum te boven gaat, zijn vernietiging en verwijzing tot dit 
beschikkende gedeelte beperkt.~

Strafzaken - Vervangende gevangenisstraf - Onwettigheid

1 december 1998P.98.0298.F AC nr. ...

In geval van een tot de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering beperkte cassatie, hoort de rechter naar 
wie de zaak verwezen wordt, de ontvankelijkheid te beoordelen van de strafvordering, waarvan de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering afhankelijk is, vanuit het oogpunt van de ontvankelijkheid 
van de burgerlijke rechtsvordering; het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde wordt bijgevolg 
miskend door de rechter naar wie de zaak verwezen is, die oordeelt dat het arrest van het Hof het gezag van 
gewijsde "ongeschonden laat" van de beschikkingen van het vernietigde arrest, die betrekking hebben op de 
ontvankelijkheid van de vervolgingen.~

Strafzaken - Beperkte vernietiging - Beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen - Rechter naar wie de zaak is 
verwezen - Burgerlijke rechtsvordering - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Vernietigde beslissing - Gezag van gewijsde

20 juli 1998P.98.0805.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een arrest van het hof van assisen vernietigt omdat voornoemd hof de aanplakking van dat 
arrest onwettig bevolen heeft, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.~

Strafzaken - Veroordeling - Hof van assisen - Straf - Aanplakking - Onwettigheid

- Art. 18 Strafwetboek

30 juni 1998P.98.0791.N AC nr. ...

Zo op grond van artikel 441 Wetboek van Strafvordering de beschikking tot verwijzing, wegens vormfouten, en 
het vonnis van het vonnisgerecht dat de strafvordering op grond van deze vastgestelde vormfouten 
onontvankelijk verklaart, wegens machtsoverschrijding, worden vernietigd, wordt de zaak terug verwezen naar 
de raadkamer, anders samengesteld.

Strafzaken - Beschikking tot verwijzing - Vernietiging - Beslissing van het vonnisgerecht - Vernietiging - Verwijzing

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering
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17 maart 1998P.98.0034.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing van de jeugdkamer van het hof van beroep die een minderjarige, verdacht 
van een als misdrijf omschreven feit, op zijn hoger beroep tegen de door de jeugdrechter getroffen beslissing 
van onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de ten zijnen aanzien voorlopig genomen maatregelen van 
bewaring, in deze stand van de rechtspleging, veroordeelt in de kosten van de rechtspleging in hoger beroep, 
geschiedt zonder verwijzing.

Strafzaken - Strafvordering - Minderjarige - Voorlopige maatregel - Arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep - 
Voorziening van de minderjarige - Veroordeling in de kosten

10 december 1997P.97.0729.F AC nr. ...

Wanneer het Hof noch aan de hand van de vaststellingen van de bestreden beslissing noch aan de hand van de 
gedingstukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, 
wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.~

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling - Verjaring - Toetsing door het Hof - Onmogelijkheid

12 november 1997P.97.0671.F AC nr. ...

Vernietiging op een beslissing in hoger beroep omdat de appèlrechter beslist heeft op een burgerlijke 
rechtsvordering die niet voor hem was gebracht, geschiedt zonder verwijzing.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Appelrechter die beslist heeft op een burgerlijke rechtsvordering die niet voor hem 
is gebracht - Vernietiging - Verwijzing

15 oktober 1997P.97.0395.F AC nr. ...

Wanneer een beslissing gedeeltelijk vernietigd wordt omdat zij een veroordeling uitspreekt wegens een 
verjaard misdrijf en zij de beklaagde in alle kosten van de strafvordering verwijst zonder een onderscheid te 
maken tussen de verjaarde telastlegging en de overige telastleggingen, wordt de zaak alleen verwezen voor 
uitspraak over die kosten.

Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Veroordeling van de beklaagde in de kosten - Cassatie - Verwijzing

9 april 1997P.96.1562.F AC nr. ...

De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in artikel  31 Sw. 
opgesomde rechten heeft opgelegd buiten de in de wet bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing.~

Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Onwettigheid - Cassatie

9 april 1997P.97.0292.F AC nr. ...

De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in artikel  31 Sw. 
opgesomde rechten heeft opgelegd buiten de in de wet bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing.~

Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Onwettigheid - Cassatie

20 augustus 1996P.96.1162.F AC nr. ...

Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat voor de eerste keer de handhaving van de 
voorlopige hechtenis beveelt, vernietigd wordt op grond van de nietigheid van het bevel tot aanhouding, 
gebeurt de vernietiging zonder verwijzing.~

Strafzaken - Nietig bevel tot aanhouding - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis - Vernietiging zonder verwijzing

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 oktober 1995P.95.0312.F AC nr. ...

Wanneer in strafzaken vernietiging wordt uitgesproken op het enkele cassatieberoep van de veroordeelde en 
de zaak naar een andere rechter verwezen wordt, heeft deze rechter dezelfde bevoegdheid als de rechter 
wiens beslissing werd vernietigd;  hij kan derhalve elke straf uitspreken die deze rechter wettelijk had kunnen 
uitspreken en de uitgesproken straf verzwaren.~

Strafzaken - Vernietiging - Aangewezen rechter - Verzwaring - Verwijzing - Strafvordering - Bevoegdheden - Cassatieberoep 
van de veroordeelde - Straf

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering
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7 februari 1995P.93.1260.N AC nr. ...

Wanneer het Hof in strafzaken wegens onbevoegdheid een arrest vernietigt en hetgeen eraan is voorafgegaan 
met inbegrip van de beschikking tot verwijzing, verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
~

Strafzaken - Uitbreiding van de vernietiging - Vernietiging van een arrest van het hof van beroep wegens onbevoegdheid - 
Beschikking tot verwijzing - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 427 en 429 Wetboek van Strafvordering

22 november 1994P.94.0416.N AC nr. ...

Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over de 
strafvordering of de burgerlijke vordering die niet voor hem was gebracht, wordt de vernietiging uitgesproken 
zonder verwijzing.~

Strafzaken - Vernietiging - Vernietiging zonder verwijzing - In hoger beroep niet aanhangig gemaakte burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing van appelrechter over definitief berechte burgerlijke rechtsvordering

Strafzaken - Vernietiging - In hoger beroep niet aanhangig gemaakte strafvordering - Beslissing van appelrechter over 
definitief berechte strafvordering - Vernietiging zonder verwijzing

12 oktober 1994P.94.0446.F AC nr. ...

Wanneer een in hoger beroep gewezen beslissing vernietigd wordt omdat de appelrechter kennis heeft 
genomen van de strafvordering, ofschoon die bij hem niet aanhangig was, geschiedt de vernietiging zonder 
verwijzing.~

Strafzaken - Cassatie - Strafvordering - Ontstentenis van hoger beroep - Appelgerecht - Beslissing

15 juni 1994P.94.0762.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt dat op tegenstrijdige gronden 
beslist dat er tegen de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan, verwijst het de zaak naar 
dezelfde doch anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling.~

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Cassatie - Ernstige aanwijzingen van schuld - Handhaving - Motivering - Tegenstrijdige 
gronden - Cassatie met verwijzing - Beslissing

TUCHTZAKEN

18 januari 1996D.95.0011.N AC nr. ...

Art. 477 Ger.W. volgens hetwelk het Hof, wanneer het een beslissing van de tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten vernietigt, de zaak verwijst naar die raad, anders samengesteld, is niet van toepassing op de 
secretaris van die raad.~

Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Verwijzing naar anders samengestelde raad - Secretaris van de raad

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE

ALGEMEEN

11 januari 2001C.00.0721.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 11 jan. 2001, AR C.00.0721.F, AC 2001, nr...

Algemeen - Gewettigde verdenking - Administratieve overheid - Administratieve geldboete - Met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan - Begrip - Ontvankelijkheid

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking, dat gericht is 
tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer, terwijl dit geen gerecht in de zin van de wet is wanneer het de 
procedure inzet om een administratieve geldboete op te leggen als bedoeld in Ord.Br.H.G. 25 maart 1999, is 
kennelijk niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Gewettigde verdenking - Administratieve overheid - Administratieve geldboete - Met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan - Begrip - Ontvankelijkheid
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- Art. 650 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

20 juni 1996C.96.0001.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de omstandigheden aangevoerd door eiser, griffiebeambte bij een 
vredegerecht, die het voorwerp is van een tuchtvervolging, bij hem en bij derden een gewettigde verdenking 
kunnen doen ontstaan nopens de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de hoofdgriffier van dit 
vredegerecht die over de tegen eiser ingestelde tuchtzaak uitspraak zou moeten doen, zal het Hof het verzoek 
tot onttrekking inwilligen en de verwijzing van de zaak naar de hoofdgriffier van een ander vredegerecht 
bevelen.

Allerlei - Gewettigde verdenking

- Artt. 648, 2°, 650 en 653 Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

12 november 2004C.04.0448.N AC nr. 545

Wanneer in een geschil dat aanhangig is bij de rechtbank, een partij ondervoorzitter is van deze rechtbank en 
de tegenpartij zijn echtgenote van wie hij gescheiden leeft, kan, naar de omstandigheden van het geval, bij de 
partijen en derden gewettigde twijfel ontstaan aangaande de vereiste onafhankelijkheid van de rechtbank (1). 
(1) Zie Cass., 15 maart 2001, AR C.01.0051.F, nr 183, met noot A.H.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Partij die ondervoorzitter is van de rechtbank waarbij het geschil aanhangig is - 
Onafhankelijkheid van de rechtbank - Omstandigheden

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

13 juli 2004C.04.0258.N AC nr. 368

De door de verzoekers aangevoerde feitelijke elementen die "in hun samenhang en in hun geheel genomen" 
zouden moeten aantonen dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel niet alleen zelf niet kan of niet 
wil zetelen in de hangende procedure, maar tevens door zijn tussenkomsten blijk zou hebben gegeven van een 
gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid, mochten zij bewezen zijn, sluiten geenszins uit dat de andere 
magistraten van de rechtbank van koophandel kennis kunnen nemen van de zaak (1). (1) Zie Cass., 5 jan. 1996, 
AR nrs C.95.0358.F en C.95.0369.F, nr 10.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Voorzitter van de rechtbank van koophandel - Aanvoering van 
tussenkomsten - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

De door de verzoekers aangevoerde grieven tegen bepaalde rechters van de rechtbank van koophandel ten 
persoonlijken titel strekken zich niet zonder meer tot de andere rechters van dat rechtscollege uit (1). (1) Zie 
Cass., 9 nov. 2000, AR C.00.0592.F, nr 612.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Grieven tegen bepaalde rechters - Gewettigde verdenking - 
Rechtbank van koophandel

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

Er zijn geen redenen om de conclusie neergelegd in uitvoering van het arrest van het Hof dat het verzoek tot 
onttrekking niet kennelijk onontvankelijk verklaard, uit het debat te weren.

Burgerlijke zaken - Niet kennelijk onontvankelijk - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Neerlegging van conclusie - 
Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

Het verzoek tot onttrekking dient als ongegrond te worden afgewezen wanneer de verzoekers niet aantonen 
dat het vermeende gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid bestaat in hoofde van alle rechters van de 
rechtbank waaraan de verzoekers de zaak willen doen onttrekken (1). (1) Zie Cass., 12 aug. 2003, AR 
C.03.0277.N, nr ... .

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek
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Noch uit de omstandigheid dat de rechtbank van koophandel de conclusietermijnen niet zou hebben 
vastgesteld overeenkomstig de termijnen die door partijen zouden zijn voorgesteld in onderling akkoord, noch 
uit de context waarin dit volgens de eisers gebeurde, kan afgeleid worden dat de andere magistraten van de 
rechtbank niet langer met de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid kennis kunnen nemen van en 
oordelen in de hangende procedure (1). (1) Zie Cass., 28 mei 2004, AR C.04.0191.F, nr ... .

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Vaststelling van conclusietermijnen - Andere conclusietermijnen 
dan die door partijen zouden zijn voorgesteld in onderling akkoord - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

Uit de omstandigheid dat het hof van beroep een vonnis waarbij, in het kader van de vordering van de 
procureur des Konings tot faillietverklaring van een N.V., ambtshalve de heropening der debatten wordt 
bevolen ten einde deze laatste toe te laten bepaalde informatie en stukken over te leggen, teniet heeft 
gedaan, kan niet afgeleid worden dat, noch de magistraten die kennis hebben genomen van voormelde zaak, 
noch de andere magistraten van de rechtbank van koophandel niet met de nodige onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid kennis zouden kunnen nemen en oordelen in een zaak met een ander voorwerp en een andere 
oorzaak waarbij de voormelde N.V. eveneens partij is.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Zaak met en ander voorwerp en een andere oorzaak - 
Tussenvonnis - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel - Hervorming - Beroep

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

28 mei 2004C.04.0191.F AC nr. 293

Een verzoek tot onttrekking van een zaak aan het vredegerecht van het kanton Vorst wordt door het Hof 
afgewezen wanneer de omstandigheden van de zaak, namelijk dat de vrederechter op de rechtszitting van 25 
november 2003 de conclusietermijnen en de rechtsdag heeft bepaald, overeenkomstig artikel 747, §2, Ger. 
W., dat op de rechtszitting van 6 januari 2004, de plaatsvervangende vrederechter, bij de inleiding van de 
dagvaarding tot gedwongen tussenkomst, de zaak verdaagd heeft tot 3 mei 2004, zonder dat verzoekster, die 
op de rechtszitting door haar raadsman was vertegenwoordigd, zich daartegen heeft verzet en het feit dat de 
gemeente Vorst op wier grondgebied het rechtscollege gevestigd is waaraan men de zaak wil doen onttrekken, 
bij de zaak betrokken is, bij verzoekster of bij derden geen gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over 
de onafhankelijkheid en over de onpartijdigheid van de vrederechter alsook van de plaatsvervangende 
vrederechters die het vredegerecht van het kanton Vorst vormen.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter - Criteria

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking dat melding 
maakt van verwijten aan de griffie, houdt geen verband met de rechter, en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter - Verwijten aan de griffie

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

12 december 2003C.03.0520.F AC nr. 645

De omstandigheid dat eiser, die een geschil aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg, het 
ambt van magistraat heeft uitgeoefend bij het parket-generaal van het hof van beroep waarvan die rechtbank 
afhangt, kan bij de partijen evenmin als bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte 
onpartijdigheid van de rechtbank die over dat geschil uitspraak moet doen (1). (1) Zie Cass., 5 okt. 2001, AR 
C.01.0282.F, nr 526; 23 okt. 2003, AR C.03.0470.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van eerste aanleg - Voormalig 
parketmagistraat bij het hof van beroep - Partij in de zaak

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

23 oktober 2003C.03.0470.N AC nr. 525
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Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat uit de door verzoeker uiteengezette gegevens niet valt af te leiden 
dat geen van de rechters die deel uitmaken van de rechtbank in staat zou zijn op een onafhankelijke en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen, noch dat die gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden 
doen ontstaan aangaande hun geschiktheid om de zaak te behandelen, verwerpt het het verzoek de zaak 
wegens wettige verdenking aan de rechter te onttrekken (1). (1) Zie Cass., 4 april 2003, AR C.03.0077.N, nr ...; 
13 juni 2003, AR C.03.0201.N, nr ... . De partijen in het echtscheidingsgeding vorderden de onttrekking niet. De 
conclusie van de echtgenoot van de vrederechter strekte uitdrukkelijk tot afwijzing van de vordering van de 
procureur des Konings.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

12 augustus 2003C.03.0269.N AC nr. 371

Het louter verlangen van de leden van een rechtbank om geen zitting te hebben in een zaak ontslaat deze 
magistraten niet van hun verplichting deze zaak te behandelen, tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden 
hen verhinderen kennis te nemen van de zaak.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Verklaring van de leden van de rechtbank - Inhoud - Draagwijdte

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de rechter wegens 
wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden gebracht door een toestand 
waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil (1), zoals wanneer een partij een ouder is van een lid 
van dat rechtscollege en geen enkel lid van dat rechtscollege zitting wenst te nemen in die zaak (2). (1) Zie 
Cass., 24 juni 1994, AR C.94.0214.N, nr 333 en (impliciet) 27 feb. 1998, AR C.98.0011.F, nr 112 (d.i. vóór de 
wijziging van artikel 648 Ger.W. door de wet van 12 maart 1998 (artikel 4), die o.m. deze procedure in twee 
fases heeft gesplitst), alsook 5 okt. 2001, AR C.01.0325.F, nr 527 (tweede fase). (2) Zie Cass., 17 dec. 1998, AR 
C.98.0525.N (tweede fase).

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Vordering van het openbaar ministerie - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Verwantschap tussen een partij en een lid van een rechtbank heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de zaak 
moet onttrokken worden aan het gerecht dat volgens de wet wordt bepaald.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Verwantschap tussen een partij en een lid van de rechtbank

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

12 augustus 2003C.03.0277.N AC nr. 400

Een vordering tot onttrekking wegens wettige verdenking moet berusten op redenen die eigen zijn aan het 
rechtscollege waaraan de verzoeker de zaak wil onttrekken.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vordering tot onttrekking - Grondslag

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Noch de enkele omstandigheid dat een vordering voor een rechter wordt gebracht tegen een advocaat die nog 
voor die rechter vaak zal verschijnen als advocaat, noch een zogenaamde collusie tussen partijen, noch de 
wijze waarop een partij zich gedraagt, noch het gegeven dat een partij die zelf vrederechter is als partij 
verschijnt voor een andere vrederechter van een nabij gelegen kanton, zijn redenen om iemand te onttrekken 
aan de rechter die de wet hem toekent.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vordering tot onttrekking - Redenen - Advocaat - Collusie tussen partijen - 
Hoedanigheid van een partij

- Artt. 13 en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

13 juni 2003C.03.0201.N AC nr. 351

De loutere hypothese dat tegen een beslissing van de vrederechter die krachtens de wet kennis moet nemen 
van een zaak een hoger beroep zou kunnen worden ingesteld, dat zou moeten beoordeeld worden door de 
rechtbank waarvan de verweerder lid is, is geen voldoende reden om te verantwoorden dat die zaak aan die 
vrederechter onttrokken wordt (1). (1) Zie Cass., 15 juni 2001, AR C.01.0207.N, nr 367.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vrederechter - Hoger beroep - Verweerder - Lid van de rechtbank

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek
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De omstandigheid dat de procedure reeds ver gevorderd is en dat er reeds meerdere beschikkingen gewezen 
zijn door de vrederechter, die krachtens de wet kennis moet nemen van de zaak, zonder dat de onttrekking 
ervan werd gevraagd, sluit uit dat die zaak aan die vrederechter onttrokken wordt.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vrederechter - Gevorderde procedure

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat de verweerder kandidaat zou zijn om de vrederechter op te volgen, die krachtens de 
wet kennis moet nemen van de zaak, is geen voldoende reden om te verantwoorden dat die zaak aan die 
vrederechter onttrokken wordt.

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vrederechter - Opvolging - Verweerder - Kandidaat

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 april 2003C.03.0077.N AC nr. 228

De mogelijkheid dat in een zaak de partijen of derden de indruk zouden kunnen hebben dat de rechtbank 
hetzij te streng hetzij te welwillend zou optreden ten aanzien van een collega-rechter, kan een gewettigde 
verdenking doen ontstaan aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen, 
zodat het Hof de zaak aan die rechtbank onttrekt en verwijst naar een rechtscollege van hetzelfde 
rechtsgebied (1). (1) Cass., 4 mei 2000, AR C.00.0131.N, nr 274.

Burgerlijke zaken - Onttrekking van de zaak aan de rechter - Gewettigde verdenking

- Artt. 648, 2°, 650 en 658 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2003C.03.0041.F AC nr. 185

De omstandigheden dat de bezwaren waarop de tuchtvervolging tegen verzoekster zijn gegrond nauw 
verbonden zijn met een beroepspraktijk die in een nummer van het "Bulletin des médecins" van de raad van 
de Orde van Geneesheren van de provincie Brabant met het Frans als voertaal wordt gelaakt, en dat 
verzoekster plaatsvervangend lid is van die raad, kunnen bij verzoekster en bij derden gewettigde verdenking 
doen ontstaan over de onpartijdigheid van voornoemd college dat uitspraak moet doen.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking - Publicatie van de raad van de Orde van 
Geneesheren van een provincie waarin een beroepspraktijk wordt gelaakt - Bezwaren die de tuchtvervolgingen 
verantwoorden en nauw verbonden zijn met de aldus gelaakte gestelde beroepspraktijk - Hoedanigheid van 
plaatsvervangend lid van de provinciale raad van Brabant

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.02.0499.F AC nr. 569

De betrekkingen die hebben bestaan tussen de werkende en de plaatsvervangende rechters van de rechtbank 
van koophandel en de naamloze vennootschap, die het gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd voor die 
rechtbank, zijn van dien aard dat ze bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken 
aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen; de onttrekking van de zaak 
en de verwijzing ervan naar een rechtscollege van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied worden 
verantwoord door de zorg om die gewettigde verdenking te voorkomen (1). (1) Zie Cass., 26 okt. 2001, A.R. 
C.01.0416.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van koophandel - Werkende en 
plaatsvervangende rechters - Partij in de zaak

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

27 augustus 2002C.02.0390.N AC nr. 407

Wanneer het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten niet kennelijk 
onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen 
worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een rechtszitting 
voor het Hof te verschijnen (1) (1) Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, nr. 568, met conclusie van eerste 
advocaat-generaal J.-F. Leclercq en 7 maart 2002, A.R. C.02.0066.N. Uit dit arrest (en negen andere 
gelijkaardige arresten, betreffende dezelfde raadsheer) blijkt dat het Hof ook dringende civiele zaken in een 
vakantiekamer behandelt.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van de procureur-
generaal - Niet kennelijk onontvankelijk
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- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

30 juli 2002C.02.0315.N AC nr. 406

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft 
genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de beslissing over het geschil in het belang 
van een goede rechtsbedeling niet langer mag uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar 
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld (1) (1) Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr.666 en 4 april 
2002, A.R. C.02.066.N, supra, nr. ... Uit dit arrest (en drieëntwintig andere gelijkaardige arresten, betreffende 
dezelfde rechters) blijkt dat het Hof ook dergelijke dringende civiele zaken in een vakantiekamer behandelt.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Beoordeling - Onttrekking

- Artt. 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

4 april 2002C.02.0066.N AC nr. 168

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft 
genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde rechtscollege, anders 
samengesteld (1). (1) Cass. 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr 666.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Onttrekking

- Artt. 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten niet kennelijk 
onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen 
worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een rechtszitting 
voor het Hof te verschijnen (1). (1) Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, nr 568, met conclusie van eerste 
advocaat-generaal J.-F. Leclercq.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van de procureur-
generaal - Niet kennelijk onontvankelijk

- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 maart 2002C.02.0125.N AC nr. 192

Wanneer een advocaat in eigen naam en voor eigen rekening als procespartij optreedt in een burgerlijke zaak, 
is zijn vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking niet ontvankelijk als 
het verzoekschrift alleen door hemzelf is ondertekend (1). (1) Zie cass., 3 aug. 1998, A.R. C.98.0307.F, nr 363; 8 
okt. 1998, A.R. C.98.0418.F, nr 437.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Beroep op een advocaat

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering - Ontvankelijkheid - Beroep op een advocaat

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

7 maart 2002C.02.0101.N AC nr. 169

Daar alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep kan vorderen dat de zaak wordt onttrokken aan de 
rechter die ze in beraad heeft genomen, wanneer hij meer dan zes maanden verzuimt ze te berechten, is 
dergelijk verzoek van een partij kennelijk onontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten - Verzoek van een partij - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 652 en 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

17 januari 2002C.01.0571.N AC nr. 39

Kan bij de verzoeker wettige verdenking doen ontstaan de omstandigheid dat de voorzitter van het gerecht 
waartegen onttrekking wordt gevorderd tegen hem een klacht heeft ingediend op grond van smaad, laster en 
eerroof, en dit gerecht in de door artikel 656, 4° lid, 1°, b, Ger.W. bedoelde verklaring laat gelden dat het niet 
mogelijk lijkt een kamer samen te stellen die met de nodige sereniteit en onpartijdigheid uitspraak zou kunnen 
doen (1). (1) Zie cass., 30 juni 2000, A.R. C.00.0230.F, nr 422; 14 aug. 2000, A.R. C.00.0280.N, nr 433; 15 maart 
2001, A.R. C.01.0051.F, nr ... met noot A.H.; in strafzaken: 27 juli 1999, A.R. P.99.0899.N, nr 420; 22 nov. 2000, 
A.R. P.00.1355.F, nr 638.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Klacht door de voorzitter van de rechtbank - 
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Verklaring van het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd - Toepassing

- Artt. 648, 2° en 650 Gerechtelijk Wetboek

Voor het Hof van cassatie kan tegen de verzoekende partij geen vergoeding worden gevraagd wegens de 
roekeloosheid van het verzoek tot onttrekking; alleen een boete mag worden opgelegd aan de roekeloze 
verzoeker.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Roekeloos verzoek tot onttrekking - Vordering tot schadevergoeding - 
Ontvankelijkheid

- Art. 656, zoals gewijzigd door de wet van 10 juni 2001 Gerechtelijk Wetboek

3 december 2001C.01.0517.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de omstandigheden, die zijn aangevoerd in een verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak aan een hof van beroep wegens gewettigde verdenking, met name dat een van de 
partijen raadsheer is in dat hof, bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan 
omtrent de onpartijdigheid van de te wijzen beslissing, beveelt het de verwijzing van de zaak naar een ander 
hof van beroep (1). (1) Cass., 17 jan. 1991, AR 9148, nr. 257; zie cass., 27 feb. 1998, AR C.98.0011.F, nr. 112.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Beoordeling door het Hof - Gegrond verzoekschrift

- Artt. 648, 2°, 650 en 658 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 2001C.01.0416.F AC nr. ...

Het feit dat een rechter in handelszaken, die bestuurder is in de vennootschap waartegen een procedure loopt 
bij de rechtbank, betrekkingen onderhoudt met zijn ambtsgenoten van hetzelfde rechtscollege kan bij de 
partijen en bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters om 
uitspraak te doen (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping van de vordering o.m. op grond dat de 
rechter in handelszaken, die bestuurder is van de failliete vennootschap waartegen de verzoekster tot 
onttrekking een geding had aangespannen ten einde de schuldvordering die verzoekster tegen haar beweert 
te hebben te doen opnemen in het passief van die vennootschap, geen partij was in de in het verzoekschrift 
bedoelde zaak betreffende de vordering tot opneming in het passief, en dat niet vaststond dat hij dat zou 
moeten worden. Anders was het in de procedure tot vaststelling van de datum waarop de failliete 
vennootschap had opgehouden te betalen, waarop het verzoek was gegrond. Daar was hij vrijwillig als 
bestuurder tussengekomen en had het Hof reeds op een vroeger verzoekschrift de onttrekking bevolen (cass., 
5 okt. 2001, AR. C.01.0282.F, nr...)

Burgerlijke zaken - Onttrekking - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van koophandel - 
Faillissement - Rechter in handelszaken - Partij in het geding

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2001C.01.0468.F AC nr. ...

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking, 
wanneer het niet is ondertekend door een advocaat (1). (1) Zie cass., 29 okt. 1999, AR. C.99.0463.F, nr. 574.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking - Verzoekschrift - Ondertekening - Advocaat - 
Verplichting

- Artt. 648, 2°, 650 en 653 Gerechtelijk Wetboek

5 oktober 2001C.01.0282.F AC nr. ...

De banden tussen een magistraat, die partij in het geding is, en zijn collega's van een zelfde gerecht, kunnen bij 
de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de 
rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; de bekommernis om die gewettigde verdenking te 
vermijden, verantwoordt de onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander rechtscollege van 
eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, nr.112; 4 mei 2000, 
A.R. C.00.0131.N, nr.274; 15 maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. ...

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van koophandel - Rechter in 
handelszaken - Partij in het geding

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 oktober 2001C.01.0325.F AC nr. ...
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Het openbaar ministerie kan, in burgerlijke zaken, ambtshalve optreden indien de openbare orde in gevaar 
komt door een toestand die moet worden verholpen; het openbaar ministerie kan de verwijzing van de zaak 
van een rechtbank naar een andere vorderen wanneer bij een rechtscollege een geschil aanhangig is waarin 
een magistraat van hetzelfde rechtsgebied is betrokken (1). (Impliciet) (1) Zie cass. , 27 febr. 1998, AR. 
C.98.0011.F, nr. 112; 17 dec. 1998, AR. C.98.0525.N, nr. 529; 4 mei 2000, AR. C.00.0131.N, nr. 274.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van eerste aanleg - Magistraat van het hof 
van beroep - Partij in het geding - Vordering tot onttrekking - Verzoek van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht, kunnen bij de partijen en bij derden 
een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak 
uitspraak moeten doen; die gewettigde verdenking verantwoordt de onttrekking van de zaak en de verwijzing 
ervan naar een ander rechtscollege van eerste aanleg van een ander rechtsgebied (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 
1998, A.R. C.98.0011.F, nr.112; 15 maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. ...

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Rechtbank van eerste aanleg - Magistraat van het hof 
van beroep - Partij in het geding

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

21 september 2001C.01.0424.F AC nr. ...

De vordering tot verwijzing die steunt op de artt. 542 tot 552 Sv., die niet gelden in burgerlijke zaken waar de 
procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter geregeld wordt door de artt. 653 e.v. Ger.W, is kennelijk 
niet ontvankelijk (1). (1) Cass., 29 aug. 2001, A.R. P.01.1247.F, niet gepubliceerd.

Burgerlijke zaken - Vordering tot verwijzing - Wettelijke grondslag - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

21 september 2001C.01.0435.F AC nr. ...

De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter die ingesteld wordt bij een verzoekschrift dat niet 
door een advocaat is ondertekend, is kennelijk niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 29 okt. 1999, A.R. 
C.99.0463.F, nr. 575.

Burgerlijke zaken - Vordering tot verwijzing - Verzoekschrift - Handtekening - Advocaat - Ontvankelijkheid

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

22 juni 2001C.01.0250.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat de leden van de Raad van de Orde van Advocaten, voor wie verzoeker tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter de rechtsgeldigheid van de door deze Raad vastgestelde baliebijdrage 
wenst te betwisten, aldus zouden worden geroepen om als tuchtrechter te oordelen over de wettigheid van 
hun eigen voordien genomen beslissing, kan in hunnen hoofde geen gewettigde verdenking opleveren.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2001C.01.0207.N AC nr. ...

De omstandigheid dat één van de partijen in een burgerlijk proces raadsheer is in het hof van beroep dat de 
appelrechter is van de rechtbank waarbij de zaak werd ingeleid, kan op zich geen gewettigde verdenking doen 
ontstaan aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechtbank om over de zaak uitspraak te doen (1). (1) Zie 
cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, nr. 112; 1 okt. 1998, A.R. C.98.0369.F, nr. 427; 3 dec. 1998, A.R. 
C.98.0457.N, nr. 503.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Zaak ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg - Partij die raadsheer is in 
het hof van beroep

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2001C.01.0239.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat de leden van een tuchtcollege, wier mandaat verstreken is, in afwachting van de 
benoeming van hun opvolgers verder de continuïteit van de tuchtrechtspraak blijven verzorgen, kan in hunnen 
hoofde geen gewettigde verdenking opleveren.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking - Gewettigde verdenking
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- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer 
het grieven aanvoert die geen verband houden met verwijten van partijdigheid of afhankelijkheid.

Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking wegens gewettigde verdenking - Kennelijk onontvankelijk - Aard van de 
aangevoerde grieven

- Artt. 648, 2° en 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2001C.01.0190.F AC nr. ...

Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk wanneer het niet preciseert hoe de omstandigheid dat de 
tegenpartij van verzoeker in een geschil voor een rechtbank van eerste aanleg, het domein waarop de 
litigieuze rechten betrekking hebben, zou hebben verhuurd aan een niet nader gepreciseerde heer X., de 
geschiktheid van die rechtbank zou aantasten om met de vereiste onpartijdigheid van de zaak kennis te 
nemen.

Burgerlijke zaken - Onttrekking - Gewettigde verdenking - Geen precisering

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2001C.01.0051.F AC nr. ...
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De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht zijn een omstandigheid die bij de 
partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de 
rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; de opdracht van een magistraat van een ander rechtscollege 
is in dat verband ondoeltreffend (1). (1) Gelet op de feiten van de zaak en de antecedenten van de 
rechtspleging besloot het O.M. tot verwerping. Eiser tot onttrekking van de zaak had, enerzijds, bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te (X), waar hij zijn woonplaats heeft en lid is van de balie van advocaten, een 
vordering tot echtscheiding aanhangig gemaakt, waarna verweerster een tegenvordering tot echtscheiding 
had ingesteld en, anderzijds, de voorzitter van die rechtbank, op grond van artikel 1280 Ger.W., verzocht om 
voorlopige maatregelen te nemen. Verweerster is rechter in die rechtbank. De eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te (-) heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te (Y) opgedragen zijn ambt waar te 
nemen in de zetel van de rechtbank te (X). Met instemming van de partijen en op beslissing van de rechtbank 
waarbij de zaak aanhangig was gemaakt, enerzijds, alsook met instemming van het O.M. en op beslissing van 
de gedelegeerde voorzitter die in kort geding zetelde, anderzijds, werden de zaken respectievelijk verwezen 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te (Y) en naar hemzelf in zijn hoedanigheid van voorzitter van 
laatstgenoemde rechtbank. De rechtbank op verwijzing te (Y) sprak de echtscheiding uit ten voordele van 
verweerster en hield de uitspraak op de hoofdvordering van eiser aan; de eerste voorzitter van die rechtbank, 
wat hem betreft, nam in een tijdspanne van zowat drie maanden, twee beschikkingen. Naderhand stelde 
verweerster een nieuwe vordering in kort geding in bij de rechtbank te (X). De eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te (-) gaf opnieuw opdracht aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ( Y) om in die 
zaak zijn ambt waar te nemen in de zetel van de rechtbank te (X). Het verzoekschrift tot onttrekking was dus in 
die zaak tegen laatstgenoemde rechtbank gericht. In die bijzondere omstandigheden en op grond van een 
arrest van het Hof dat afwijzend beschikt op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van 
eerste aanleg wegens gewettigde verdenking dat gegrond is op de omstandigheid dat haar voorzitter bij de 
rechtbank een vordering tot echtscheiding aanhangig heeft gemaakt, wanneer de eerste voorzitter van het hof 
van beroep drie magistraten uit andere rechtbanken van het rechtsgebied van het hof van beroep heeft 
opgedragen hun ambt uit te oefenen bij de genoemde rechtbank en er uitsluitend kennis te nemen van de 
vordering tot echtscheiding en wanneer noch de verzoeker, noch derden redelijkerwijze kunnen vrezen dat de 
zaak niet onpartijdig zal worden behandeld (Cass., 6 feb. 1986, A.R. 7552, nr. 366), was het O.M. van mening 
dat eiser evenmin als de derden konden vrezen dat die zaak niet onpartijdig zou worden behandeld. (Over het 
begrip "gewettigde verdenking" zie proc.-gen. DELANGE, "Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking 
van de zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere", plechtige openingsrede, 2 sept. 
1974, AC 1974, p. 9; P. ROUARD, Traité élémentaire de Droit judiciaire privé, tome préliminaire, vol. II, Brussel, 
Bruylant, 1979, nr., 818; R.P.D.B., trefwoord Renvoi d'un tribunal à un autre, nr. 44, en de aldaar vermelde 
verwijzingen). Gelet op de persoonlijkheid van de partijen was het feit dat de magistraten waarbij de zaken 
aanhangig zijn gemaakt in de regel hun ambt waarnemen in het gelijkwaardige gerecht van het aangrenzende 
arrondissement waarnaar de zaken waren verwezen, immers, meer bepaald wegens de minder nauwe banden 
tussen de magistraten van de twee gerechten, van dien aard dat er, althans aan de zijde van de partijen, geen 
gewettigde verdenking van partijdigheid zou kunnen bestaan, hetgeen ook leek te blijken uit de omstandigheid 
dat er in de vorige geschillen, voordat verweersters oorspronkelijke tegenvordering gegrond werd verklaard, 
geen vorderingen tot onttrekking van de zaak waren ingesteld. Het gevaar dat er bij derden een gewettigde 
verdenking van partijdigheid zou kunnen ontstaan, bleek in casu niet voldoende ernstig te zijn om de 
onttrekking voor te stellen, die een heel erge en uitzonderlijke maatregel vormt waarvan de toepassing niet 
kan worden uitgebreid, aangezien zij afwijkt van het in artikel 13 Gw. vervatte beginsel dat niemand tegen zijn 
wil kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent (Cass., 1 okt. 1998, A.R. C.98.0369.F, nr. 
427). Wanneer echter een van de procespartijen rechter is in de rechtbank waaraan men de zaak wegens 
gewettigde verdenking wil doen onttrekken, wijst het Hof, volgens zijn rechtspraak, de vordering tot 
onttrekking toe en beveelt het de verwijzing van de zaak naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander 
rechtsgebied (zie Cass., 24 juni 1994, A.R. C. 94.0214.N, nr. 333 en 17 dec. 1998, A.R. C. 98.0525.N, nr.529). 
Nadat het Hof heeft overwogen dat de banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht 
bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van 
de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen, voegt het eraan toe - en zulks is niet onbeduidend - dat 
de opdracht van een magistraat van een ander rechtscollege in dat verband "ondoeltreffend" is. Zo weerlegt 
het de verweermiddelen van verweerster dat de zaak niet aan de rechtbank onttrokken hoeft te worden 
aangezien de zaak, wegens de opdracht van een magistraat van buiten het geadieerde gerecht, door geen 
enkel lid van rechtbank te (X) zal worden onderzocht. In zijn antwoord neemt het Hof een duidelijk standpunt 
in: het geven van een opdracht om te beletten dat een gerecht niet zou kunnen functioneren omdat zijn leden 
klaarblijkelijk geen zitting willen nemen in de zaak, is ondoeltreffend wanneer met die maatregel beoogd 
wordt gewettigde verdenking te vermijden. En zulks is met name het geval omdat de regeling van de 
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"opdrachten", zoals ze wordt aangewend, betwistbaar is en derhalve die onttrekking niet kon beletten. 
Ingevolge artikel 98 Ger.W. is de opdracht van een rechter van een rechtbank in een andere om er tijdelijk zijn 
ambt waar te nemen immers alleen toegestaan wanneer een rechter wettig verhinderd is of wanneer er een 
plaats van een rechter openstaat. Die opdrachten zijn enkel toegestaan "pour assurer la continuité du service 
lorsque la éduction accidentelle de l'effectif disponible dans une juridiction y crée un risque de carence" (G. de 
Leval, Institutions judiciaires, Faculté de Droit de Liège, 1992, nr. 181). Volgens Koninklijk Commissaris voor de 
Gerechtelijke Hervormingen Charles Van Reephingen, "gaat het (m.b.t. de ontworpen wetsbepalingen die 
later, o.a., artikel 98 Ger.W. zullen worden) enkel om een dienstregeling, bevolen door de rechterlijke overheid 
zelf, van een korte duur en van voorlopige aard, die dus geen afbreuk doet aan de onafzetbaarheid van de 
magistraten. Die bepalingen zullen onder meer van toepassing zijn in geval van langdurige ziekte van een lid 
van een rechtbank (-). Zij moeten het mogelijk maken tijdelijk de normale gang van de gerechtelijke dienst te 
verzekeren in de rechtbanken waar, door een geringe personeelssterkte, de langdurige afwezigheid van een 
magistraat ze zou kunnen in het gedrang brengen."(Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, 
Belgisch Staatsblad, 1964, p.175; over de draagwijdte van artikel 98, zie F. HERMANS, Rapport fait au nom de 
la Commission de la justice, Pasin., 1967, Code judiciaire en son annexe - Loi du 10 octobre 1967, p.916 tot 
917). Overeenkomstig artikel 319 Ger.W. wordt de voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg die 
verhinderd is de hem bepaaldelijk opgedragen ambtsverrichtingen te vervullen, vervangen door 
ondervoorzitter met de hoogste dienstanciënniteit, of, bij gebreke daarvan, door de rechter met de hoogste 
dienstanciënniteit; artikel 322 bepaalt dat de verhinderde rechter vervangen kan worden door een andere 
rechter of door een plaatsvervangend rechter. De redenen tot wraking worden op beperkende wijze 
opgesomd in artikel 828 Ger.W. (Cass., 24 sept. 1998, D.97.0002.N, nr. 416 en noot (2) alsook 19 nov. 1998, 
P.98.1420.F, nr. 488) en artikel 831 Ger.W. bepaalt dat iedere rechter die weet dat er een reden van wraking 
tegen hem bestaat zich van de zaak moet onthouden. De rechter die zich van de zaak onthoudt, wordt 
vermoed de oorzaak van de wraking in zijn hoofde te kennen (Cass., 4 maart 1991, A.R. 7157, nr. 352). Tot slot 
regelen de artt. 648 e.v. Ger.W. op beperkende wijze het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de 
"rechter", nl. de verwijzing van een bevoegde rechtbank naar een rechtbank die niet geroepen is om ervan 
kennis te nemen - in tegenstelling tot de regeling van bevoegdheidsconflicten waar de zaak van de onbevoegd 
verklaarde rechter wordt verwezen naar de bevoegd verklaarde rechter - en, meer bepaald de onttrekking van 
de zaak wegens gewettigde verdenking die beschouwd kan worden als een wraking van alle magistraten die 
een gerecht vormen (R.P.D.B., trefwoord Renvoi d`un tribunal à un autre, nrs. 69 en 133; Pand. Belges, 
trefwoord, nrs. 44 tot 46; Ontwerp van Gerechtelijk Wetboek, Verslag Van Reephingen, Gedr. St., Senaat, 
zitt.1963-1964, nr. 60, p.202). In de zaak die aan de toetsing van het Hof is voorgelegd, blijkt uit de stukken 
waarop het vermag acht te slaan dat noch de voorzitter van de rechtbank te (X), in zijn hoedanigheid van 
rechter in kort geding, noch de rechters van de burgerlijke rechtbank te (X) wensten zitting te nemen in de 
zaken betreffende een van hun collega's. In die omstandigheden schrijft het Ger.W. voor dat de dienstdoende 
magistraat, die wegens zijn persoonlijke toestand t.a.v. een van de partijen "ne se croit pas placé dans des 
conditions d'impartialité suffisantes pour rassurer sa conscience et inspirer confiance" ( P. ROUARD, Traité 
élémentaire de droit judiciaire privé, tweede deel, vol. III, Brussel, Bruylant, 1977, nr. 420), zich met toepassing 
van de voornoemde artt. 828 e.v., van de zaak moet onthouden. Derhalve betreft die wrakingsgrond alle leden 
van de rechtbank omdat hij voortvloeit uit een vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking (Van Reephingen, op.cit., p. 313; A. FETTWEIS, Manuel de la procédure civile, 2e uitg., Faculté de 
droit de Liège 1987, nr. 624). In dit geval volgt uit de samenlezing van artikel 13 Gw. en artikel 650 Ger.W. dat, 
behoudens de in artt. 651 en 652 Ger.W. bedoelde onderstellingen die hier niet terzake doen, het aan de 
partijen staat de vordering tot onttrekking van de zaak aan het Hof van Cassatie voor te leggen met 
inachtneming van de in artikel 653 Ger.W. voorgeschreven vormvereisten. Wanneer een gerecht dus zelf 
beslist een zaak aan zichzelf te onttrekken en ze ambtshalve naar een andere rechtbank te verwijzen, schendt 
het de voornoemde bepalingen. (Cass., 6 sept. 1999, A.R. S. 98.0048.F, nr.435). Door het verzoek tot 
onttrekking van de zaak aan te nemen en door te vermelden dat het aanwenden van een opdracht, om een 
eventuele gewettigde verdenking jegens een rechter te omzeilen, in elk geval ondoeltreffend is, plaatst het Hof 
enkele essentiële regels van de rechterlijke organisatie opnieuw in hun juiste context.                                    A.H.

Burgerlijke zaken - Onttrekking - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in kort geding - Partij die tot die rechtbank behoort

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 december 2000C.00.0493.F AC nr. ...

Conclusie eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, AC 2000, nr ...

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking - 
Verzoek niet kennelijk onontvankelijk
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Wanneer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrekking van de zaak aan 
een rechter die meer dan zes maanden verzuimt een zaak te berechten die hij in overweging had genomen, 
niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde 
mededelingen worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op 
een rechtszitting van het Hof te verschijnen (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Rechtbanken - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking - 
Verzoek niet kennelijk onontvankelijk

- Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak te 
berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze naar hetzelfde, doch anders samengestelde 
rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen (1) (2). (1) I.v.m. de antecedenten van de 
rechtspleging in de eerste zaak, die geregeld wordt volgens het nieuwe artikel 656 Ger.W., dat is ingevoerd bij 
de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering 
inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter, zie cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493, nr ... en 
concl. J.F. LECLERCQ, eerste adv.-gen. (2) Voor gevallen waarin de regel wordt toegepast volgens de procedure, 
die bestond vóór de bij de wet van 12 maart 2000 aangebrachte wijzigingen, zie cass., 24 april 1995, A.R. 
S.95.0031.F, nr. 209 en 5 jan. 1996, A.R. C.95.0387.F, nr. 11

Burgerlijke zaken - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de rechter - 
Verwijzing

- Artt. 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek

20 november 2000C.00.0610.F AC nr. ...

Het Hof wijst het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grond van gewettigde verdenking van een 
vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat de verdenking enkel 
betrekking heeft op de vrederechter en op een rechter-plaatsvervanger, maar niet op de overige rechters in 
dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot wraking zouden opleveren t.a.v. 
de beide betrokken magistraten, staat het niet aan het Hof daarvan kennis te nemen (1). (1) Zie Cass., 3 juni 
1993, A.R. C.93.0096.F, nr. 267; 20 mei 1999, A.R. C.99.0197.F, nr. 300.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vredegerecht - Onttrekking van de zaak - Vordering - Verzoekschrift - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 650, 656, eerste lid, 828 en 838 Gerechtelijk Wetboek

9 november 2000C.00.0592.F AC nr. ...

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek waarin grieven worden aangevoerd die enkel berusten op het 
vermoeden van partijdigheid van de rechters, zonder aan te geven in hoeverre de vermeende partijdigheid 
bestaat aan de zijde van alle magistraten van de rechtbank waaraan eiser de zaak wil doen onttrekken (1). (1) 
Cass., 18 juli 2000, AR. C.00.0333.F , nr...

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Ontvankelijkheid

- Art. 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

14 augustus 2000C.00.0280.N AC nr. ...

De persoonlijke aanvallen die een justitiabele richt tegen de voorzitter van een rechtbank zijn als dusdanig niet 
voldoende om bij de partijen en bij derden een wettige verdenking te doen ontstaan aangaande de strikte 
objectiviteit en onpartijdigheid van die rechtbank.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Persoonlijke aanval van een partij tegen 
de voorzitter van de rechtbank - Toepassing

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

18 juli 2000C.00.0333.F AC nr. ...

Het verzoekschrift waarin grieven worden aangevoerd die alleen betrekking hebben op de veronderstelling 
van partijdigheid van de rechters, is kennelijk niet ontvankelijk, als het niet vermeldt in hoeverre dat 
vermoeden van partijdigheid bestaat t.a.v. alle magistraten waaruit de rechtbank aan wie eiser de zaak wil 
laten onttrekken, is samengesteld.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid

- Art. 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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30 juni 2000C.00.0230.F AC nr. ...

De omstandigheid dat geen enkele rechter van een bepaald gerecht zitting wenst te nemen in een zaak, om 
wat voor reden ook, kan ten aanzien van de partijen en van derden gewettigde verdenking wekken aangaande 
de strikte objectiviteit en de onpartijdigheid van die rechtbank (1). (1) Cass., 17 dec. 1998, A.R. C.98.0525.N, 
nr. 529.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

De procureur des Konings kan wegens gewettigde verdenking de onttrekking vragen van een zaak die 
ingeschreven is op de rol van de rechtbank van eerste aanleg waarbij hij zijn ambt uitoefent en die betrekking 
heeft op een verzoekschrift van een bediende bij zijn parket dat strekt tot een collectieve vereffening van 
schulden.

Burgerlijke zaken - Onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking - Verzoekschrift ingediend door de procureur 
des Konings - Burgerlijke zaak betreffende een bediende bij zijn parket - Ontvankelijkheid

- Artt. 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek

4 mei 2000C.00.0131.N AC nr. ...

Indien de openbare orde in gevaar komt door een toestand die moet worden verholpen, kan het openbaar 
ministerie de vordering instellen tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking (1). (1) 
Zie Cass., 24 juni 1994, A.R. nr C.94.0214.N, nr 333.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Bevoegdheid van het openbaar 
ministerie

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de in een vordering tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank 
wegens wettige verdenking aangevoerde omstandigheden, namelijk dat in twee zaken die hangende zijn voor 
deze rechtbank de eisende partij het ambt van rechter uitoefent in die rechtbank, bij de partijen en bij derden 
wettige verdenking kunnen doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die 
rechtbank om over die zaken uitspraak te doen, beveelt het de onttrekking van de zaken aan de geadieerde 
rechtbank en verwijst ze naar een andere rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied (1). (1) Zie 
Cass., 9 januari 1997, A.R. nr C.96.0412.F, nr 24.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 1999C.99.0463.F AC nr. ...

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking moet door een 
advocaat worden ondertekend; het verzoekschrift dat vermeldt dat het door een advocaat is opgesteld en een 
leesbare handtekening draagt, gevolgd door de term "loco" en de naam van voornoemd advocaat, maar 
zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar, is kennelijk niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Verzoekschrift - Handtekening - 
Advocaat - Verplichting - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet vermelde hoedanigheid - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 648, 2°, 650 en 653 Gerechtelijk Wetboek

6 september 1999S.98.0048.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken kan de rechtbank niet beslissen om de zaak aan zichzelf te onttrekken, inzonderheid 
wegens gewettigde verdenking, en ambtshalve naar een andere rechtbank te verwijzen.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Rechtbanken - Onttrekking - Rechtbanken - Bevoegdheid

- Artt. 9, 613, 1°, 648, 2°, 650 en 653 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Grondwet 1994

15 april 1999C.99.0145.F AC nr. ...

Kennelijk niet ontvankelijk is de vordering tot onttrekking aan de rechter, wanneer het daartoe strekkende 
verzoekschrift niet is neergelegd ter griffie van het Hof van Cassatie.~

Burgerlijke zaken - Vordering tot onttrekking - Verzoekschrift niet neergelegd ter griffie - Ontvankelijkheid

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek
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17 december 1998C.98.0525.N AC nr. ...

De toestand waarbij geen enkele rechter van een bepaalde rechtsinstantie zitting wenst te nemen in een zaak, 
ongeacht de gegrondheid van dergelijke wens, kan bij de partijen en bij derden wettige verdenking doen 
ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die rechtbank.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Het openbaar ministerie vermag, wegens wettige verdenking, een vordering in te stellen tot onttrekking van 
de zaak aan het gerecht waarbij het zijn ambt uitoefent.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Bevoegdheid van het openbaar 
ministerie

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

3 december 1998C.98.0457.N AC nr. ...

De omstandigheid dat één van de partijen in een burgerlijk proces ondervoorzitter is geweest van en thans 
plaatsvervangend rechter is in de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, heeft niet noodzakelijk tot 
gevolg dat de zaak aan die rechtbank wordt onttrokken op het daartoe strekkend verzoek van de tegenpartij.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Partij die deel uitmaakt van de geadieerde rechtbank

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 1998C.98.0418.F AC nr. ...

Een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking is in burgerlijke zaken 
alleen ontvankelijk als het verzoekschrift door een advocaat is ondertekend.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Beroep op een advocaat

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 1998C.98.0369.F AC nr. ...

De vordering tot onttrekking van een zaak aan de vrederechter, die uitgaat van een meerderjarige jegens wie 
een bij artikel  488bis A, B.W., bedoelde beschermingsmaatregel is genomen, en die alleen gegrond is op de 
omstandigheid dat de partij die de voorlopige bewindvoerder van zijn goederen is, plaatsvervangend rechter 
van het kanton is, kan worden verworpen wanneer zij een misbruik van de procedure blijkt te zijn.

Burgerlijke zaken - Vrederechter - Verwantschap - Plaatsvervangend vrederechter - Meerderjarige - Goederen - Voorlopig 
bewindvoerder - Vordering tot onttrekking - Verwerping - Criteria

- Artt. 648, 1°, en 649, 2° Gerechtelijk Wetboek

De onttrekking van een zaak aan de vrederechter kan door een partij worden gevorderd, inzonderheid 
wanneer een andere partij plaatsvervangend vrederechter van het kanton is; een dergelijke vordering kan 
worden verworpen, wanneer zij een misbruik van de procedure blijkt te zijn.

Burgerlijke zaken - Vrederechter - Verwantschap - Plaatsvervangend vrederechter - Vordering tot onttrekking - Verwerping - 
Criteria

- Artt. 648, 1°, en 649, 2° Gerechtelijk Wetboek

De onttrekking is een uitzonderlijke maatregel waarvan de toepassing niet kan worden uitgebreid, aangezien 
zij afwijkt van het beginsel volgens hetwelk niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die 
de wet hem toekent.

Burgerlijke zaken - Onttrekking

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Grondwet 1994

Wanneer het door een advocaat met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift tot onttrekking van de 
zaak aan de vrederechter wegens bloed- of aanverwantschap niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof 
dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen 
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een rechtszitting van het Hof te verschijnen.

Burgerlijke zaken - Vrederechter - Verwantschap - Vordering tot onttrekking - Verzoek niet kennelijk onontvankelijk

- Artt. 648, 1°, 649, 2°, en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

31 augustus 1998C.98.0307.F AC nr. ...
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Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek om aan een vrederechter een of meerdere zaken te onttrekken, die 
nog niet aanhangig zijn gemaakt bij het verdachte rechtscollege.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Rechtscollege dat geen kennis genomen heeft van de zaak

- Artt. 648 e.v. Gerechtelijk Wetboek

Aangezien het verzoek tot onttrekking getekend moet worden door een advocaat, is de bijstand van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie niet meer vereist (Impliciet).~@@           CCCCCCCCC

Burgerlijke zaken - Vrederechter - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

15 mei 1998C.98.0153.F AC nr. ...

Het Hof dat kennisneemt van een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van koophandel 
waarbij een vennootschap aangifte van faillissement heeft gedaan, verwijst de zaak naar een andere rechtbank 
van koophandel, wanneer de vordering tot onttrekking gegrond is op het feit dat een van de rechters van die 
rechtbank samenwoont met een bestuurder van die vennootschap en dat laatstgenoemde samen met die 
rechter verdacht worden van valsheid en gebruik van valse stukken in een namens die vennootschap 
opgestelde brief.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een door de procureur des Konings ingestelde vordering tot onttrekking van de zaak aan een 
rechtbank van koophandel op grond van gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het 
Hof van Cassatie de mededeling, door neerlegging ter griffie van voornoemde rechtbank, van zijn arrest, van 
het verzoekschrift en van de daaraan gehechte stukken aan de voorzitter van die rechtbank en aan de niet-
eisende partijen.~

Burgerlijke zaken - Rechtbank van koophandel - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking - Verzoek van het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Art. 4 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Artt. 138, tweede lid, 648, 2°, en 656, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Rechtbank van koophandel - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking - Mededeling van de 
stukken - Modaliteiten

- Art. 4 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Artt. 138, tweede lid, 648, 2°, en 656, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1998C.97.0433.F AC nr. ...

Het Hof wijst een op gewettigde verdenking gegrond verzoek tot onttrekking van een zaak aan de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel af, wanneer het voornamelijk hierop berust dat één van de partijen die in de zaak 
als voorlopig bewindvoerder optreedt, advocaat en plaatsvervangend rechter in die rechtbank is.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Maatstaven

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

13 maart 1998C.98.0017.F AC nr. ...

Het Hof dat kennisneemt van een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van koophandel 
waarbij een verzoek tot gerechtelijk akkoord van een vennootschap is ingediend, verwijst de zaak naar een 
andere rechtbank van koophandel, wanneer de vordering tot onttrekking gegrond is op het feit dat één van de 
rechters van de geadieerde rechtbank samenwoont met één van de mede-ondertekenaars van het verzoek tot 
gerechtelijk akkoord en laatstgenoemde tezamen met die rechter verdacht wordt van valsheid in een namens 
die vennootschap opgestelde brief.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Maatstaven

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

27 februari 1998C.98.0011.F AC nr. ...
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Het openbaar ministerie mag in burgerlijke zaken ambtshalve optreden, als de openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die verholpen moet worden; dat is het geval wanneer een rechtscollege 
kennisneemt van een geschil waarin één van zijn leden betrokken is (Impliciet).~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege - Vordering tot onttrekking - 
Verzoek van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep dat kennisneemt van een geschil waarin een lid 
van voornoemd hof betrokken is, onttrekt het Hof van Cassatie de zaak aan dat hof en verwijst het de zaak 
naar een ander hof van beroep.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege - Hof van beroep - Partij die behoort tot dat hof van 
beroep

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 1997C.97.0307.F AC nr. ...

Op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep dat kennis neemt van een geschil waarin een lid 
van voornoemd hof betrokken is, onttrekt het Hof van Cassatie de zaak aan dat hof en verwijst het de zaak 
naar een ander hof van beroep.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 juni 1997C.97.0157.F AC nr. ...

Een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens gewettigde verdenking 
wordt door het Hof afgewezen wanneer uit de omstandigheden van de zaak, namelijk de oproeping tot 
gedwongen tussenkomst van de voorzitter van dat gerecht, bij de partijen en bij derden niet de gewettigde 
verdenking kan worden gewekt dat geen van de rechters, waaruit voornoemde rechtbank van eerste aanleg is 
samengesteld, in staat zou zijn met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Afwijzing - Criteria

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 1997C.96.0412.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie beslist dat de omstandigheid, die is aangevoerd in een verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens gewettigde verdenking, namelijk dat de tegenpartij 
het ambt van hoofdgriffier uitoefent bij de rechtbank waarbij de zaak aanhangig gemaakt is, bij de verzoeker 
en bij derden gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van die rechtbank om 
over die zaak uitspraak te doen, beveelt het de onttrekking van de zaak aan de geadieerde rechtbank en 
verwijst het ze naar een andere rechtbank van eerste aanleg.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Artt. 648, 2°, 650 en 653 Gerechtelijk Wetboek

23 december 1996S.96.0175.N AC nr. ...

Het Hof wijst een in ondergeschikte orde geformuleerd verzoek tot onttrekking van de zaak tevens ten aanzien 
van de Arbeidsrechtbank als dusdanig af wanneer dit verzoek in werkelijkheid alleen de modaliteiten betreft 
van de gevorderde onttrekking van de zaak aan de voorzitter van de Arbeidsrechtbank.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Vordering - In hoofdorde voorzitter Arbeidsrechtbank - 
Ondergeschikt - Arbeidsrechtbank als dusdanig - Ontvankelijkheid van het verzoek - Vereiste

- Artt. 648 e.v. Gerechtelijk Wetboek

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking op grond van gewettigde verdenking af, wanneer uit de 
bewoordingen van het verzoek blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft op de voorzitter van de 
Arbeidsrechtbank en niet op enige andere rechter van deze rechtbank; gesteld dat de aangevoerde motieven 
één of meer gronden tot wraking zouden opleveren ten aanzien van de voorzitter van de Arbeidsrechtbank 
staat het niet aan het Hof daarvan kennis te nemen.

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Onttrekking - Vordering - Verzoek - 
Ontvankelijkheid - Vereiste

- Artt. 648 e.v. en 828 Gerechtelijk Wetboek
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4 oktober 1996C.96.0308.N AC nr. ...

Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan de rechter is een burgerlijke procedure, zodat, overeenkomstig 
artikel 1080 Ger.W., de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist is.~

Burgerlijke zaken - Vrederechter - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid - Vereiste

- Artt. 648, 653 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

5 januari 1996C.95.0358.F AC nr. ...

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking van een rechtbank van 
koophandel af, wanneer de verdenking alleen tegen de voorzitter van die rechtbank is gericht en daaruit niet 
valt af te leiden dat geen van de rechters in die rechtbank in staat zou zijn over de zaak uitspraak te doen op 
een onafhankelijke en onpartijdige wijze of dat bij de openbare opinie gewettigde twijfel zou worden gewekt 
aangaande de geschiktheid van die rechters om de zaak op zodanige wijze te behandelen.

Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel - Onttrekking - Vordering

- Artt. 648 e.v. en 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

5 januari 1996C.95.0369.F AC nr. ...

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking van een rechtbank van 
koophandel af, wanneer de verdenking alleen tegen de voorzitter van die rechtbank is gericht en daaruit niet 
valt af te leiden dat geen van de rechters in die rechtbank in staat zou zijn over de zaak uitspraak te doen op 
een onafhankelijke en onpartijdige wijze of dat bij de openbare opinie gewettigde twijfel zou worden gewekt 
aangaande de geschiktheid van die rechters om de zaak op zodanige wijze te behandelen.

Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Rechtbank van koophandel - Onttrekking - Vordering

- Artt. 648 e.v. en 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

24 juni 1994C.94.0214.N AC nr. ...

Het openbaar ministerie vermag, wegens wettige verdenking, een vordering in te stellen tot onttrekking van 
de zaak aan het gerecht waarbij het zijn ambt uitoefent.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking van de zaak - Bevoegdheid van het openbaar 
ministerie

- Artt. 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de in een vordering tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank 
wegens wettige verdenking aangevoerde omstandigheden, met name de nauwe banden tussen een magistraat 
en zijn collega's van eenzelfde gerecht, bij de eiser en bij derden een wettige verdenking kunnen doen 
ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak 
moeten doen, wijst het de vordering tot onttrekking toe en beveelt het de verwijzing van de zaak naar een 
andere rechtbank.~

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Nauwe banden tussen een magistraat en zijn collega's

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

26 oktober 2004P.04.1329.N AC nr. 510

De verzoeker tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere wiens verzoek kennelijk onontvankelijk is 
verklaard door het Hof wordt veroordeeld tot een geldboete om reden dat zijn lichtzinnig beroep op 
voornoemde rechtspleging rechtsmisbruik oplevert dat de normale werking van het gerecht ernstig heeft 
verstoord (1). (1) Cass., 6 feb. 2002, AR P.02.0091.F, nr 90.

Strafzaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoek - Geldboete

- Art. 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

10 september 2003P.03.1239.F AC nr. 425

Een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie, kan niet leiden tot onttrekking van de 
zaak aan een rechtscollege.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Discriminatie gegrond op het geslacht - Ontvankelijkheid
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- Artt. 542, vijfde lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

5 augustus 2003P.03.0841.N AC nr. 396

De betrekkingen die bestaan tussen de magistraten van éénzelfde rechtscollege zijn van die aard dat zij 
gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, 
wanneer één van de betrokkenen, eventueel benadeelde en dus mogelijk toekomstig burgerlijke partij, lid is 
van dit rechtscollege zodat de zaak mogelijk niet met de vereiste sereniteit zou kunnen worden berecht.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Lid van het rechtscollege - Benadeelde - Burgerlijke partij

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

De grond tot verwijzing van een rechtbank naar een andere die zou kunnen ontstaan ten aanzien van het 
gerecht waarbij de zaak aanhangig is, wanneer één van de betrokkenen, eventueel benadeelde en dus 
mogelijk toekomstige burgerlijke partij, lid is van dit rechtscollege zodat de zaak mogelijk niet met de vereiste 
sereniteit zou kunnen behandeld worden, blijft bestaan wanneer de omstandigheden, aangevoerd in de 
vordering tot verwijzing, ook nadat de betrokken magistraat geen deel meer uitmaakt van dat rechtscollege, 
van die aard zijn dat het geadiëerde rechtscollege onmogelijk uitspraak kan doen zonder bij partijen of derden 
gewettigde verdenking te wekken aangaande zijn strikte onpartijdigheid.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Lid van het rechtscollege - Benadeelde - Burgerlijke partij - Geen lid meer van het 
rechtscollege

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

25 juni 2003P.03.0662.F AC nr. 378

Uit de omstandigheid dat een van de partijen rechter is in de politierechtbank, kan niet worden afgeleid dat 
alle magistraten die de rechtbank van eerste aanleg vormen van het gerechtelijk arrondissement waarin de 
politierechtbank gelegen is, niet in staat zouden zijn op onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak 
uitspraak te doen, of dat er bij de partijen of bij de publieke opinie een gewettigde verdenking zou kunnen 
ontstaan omtrent hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen (1). (1) Zie Cass., 7 jan. 1998, AR 
P.97.1426.F, nr 8; 9 mei 2001, AR P.01.0365.F, nr 267.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Partij rechter in de politierechtbank

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

25 juni 2003P.03.0771.F AC nr. 379

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat het door de procureur-generaal bij dat Hof ingestelde 
verzoekschrift tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking 
niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het de in artikel 545 Sv. bepaalde mededelingen (1). (1) Contra Cass., 2 
juni 1999, AR P.99.0704.F, nr 329. Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet 12 maart 1998 tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter, volgt dat, wat de procedure tot onttrekking betreft, de partijen steeds recht hebben op 
een debat op tegenspraak, ook al wordt de onttrekking gevorderd door het O.M., met inbegrip van de proc.-
gen. bij het Hof van Cassatie (zie Gedr. St. Kamer, 1996-1997, nr 866/2, blz. 2, 3, 5 en 6, nr 886/7, blz. 12 en 15; 
Gedr. St. Senaat, nr 456/8, blz. 3).

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak wegens gewettigde 
verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste aanleg, waartoe de onderzoeksrechter 
behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van 
dezelfde rechtbank zijn getroffen (1). (1) Sinds de wijziging van de artt. 542, eerste lid, en 545 Sv. door de Wet 
12 maart 1998, is het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere 
wegens gewettigde verdenking kennelijk niet-ontvankelijk (Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0549.F, nr 300, 20 juli 
1998, AR P.98.0984.N, nr 359 en 30 juni 1999, AR P.99.0775.F, nr 410), als het een reden betreft die deze 
magistraat eigen is. Het verzoekschrift is daarentegen ontvankelijk als het, zoals in bovenstaand arrest, 
betrekking heeft op een zaak die verband houdt met de volledige rechtbank van eerste aanleg waartoe de 
onderzoeksrechter behoort, ook al is het onderzoek niet afgesloten (zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0081.F, 
nr ... , en R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 1071, nr 2497).

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Volledige rechtbank van eerste aanleg - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering
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Een rechtbank van eerste aanleg kan niet van de zaak kennisnemen zonder bij derden of bij de 
inverdenkinggestelde gewettigde verdenking te wekken over de onpartijdigheid van de rechters die van de 
zaak moeten kennisnemen, wanneer de getroffenen van het aan de inverdenkinggestelde verweten misdrijf 
belaging onderzoeksrechters bij die rechtbank zijn (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1999, AR P.99.0899.N, nr 385; 10 
okt. 2000, AR P.00.1352.N, nr 535; 23 jan. 2002, AR P.01.1625.F, nr 48.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Getroffene lid van die rechtbank

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

18 juni 2003P.03.0835.F AC nr. 362

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens gewettigde verdenking 
en verwijzing naar een andere rechtbank is kennelijk niet-ontvankelijk, wanneer eiseres zichzelf burgerlijke 
partij heeft gesteld bij de onderzoeksrechter van de rechtbank waaraan ze de zaak wil doen onttrekken, en 
wanneer, enerzijds, de door haar aangevoerde omstandigheid reeds bestond vóór haar burgerlijke-
partijstelling en, anderzijds, eiseres weet had van die omstandigheid toen zij voor die magistraat het geding 
had ingesteld, terwijl de feiten die in elke klacht worden aangevoerd, ook aan een ander gerechtelijk 
arrondissement konden worden verbonden.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Eiseres die zichzelf burgerlijke partij heeft gesteld bij de 
onderzoeksrechter - Onderzoeksrechter van de rechtbank waarvan de onttrekking van de zaak gevorderd wordt - 
Omstandigheid aangevoerd vóór die burgerlijke-partijstelling

- Artt. 542 en 543 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2003P.03.0125.F AC nr. 84

Voor geen enkel rechtscollege voorziet de wet in de verwijzing van de zaak van een kamer naar een andere 
wegens gewettigde verdenking (1); zij voorziet evenmin in de onttrekking van de zaak aan het Hof van Cassatie 
wegens gewettigde verdenking (2). (1) Zie Cass., 21 mei 1987, AR 7836, nr 567. (2) Cass., 23 maart 1988, AR 
6617, nr 464.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verwijzing van een kamer naar een andere - Hof van Cassatie - Toepassing

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

22 januari 2003P.03.0062.F AC nr. 51

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking, en tot verwijzing 
ervan naar een andere rechtbank heeft in strafzaken geen reden van bestaan meer en is dus kennelijk niet 
ontvankelijk, wanneer op de dag dat het Hof op dat verzoekschrift uitspraak doet, het gerecht waaraan het 
verzoekschrift de zaak wil doen onttrekken, over de zaak reeds heeft beslist en die zaak dus niet meer bij dat 
gerecht aanhangig is (1). (1) Cass., 14 jan. 1987, A.R. 5375, nr. 281, met concl. adv.-gen. Liekendael, in Bull. en 
Pas., 1986-87, I, nr. 281; 15 april 1992, A.R. 9737, nr. 440 ; 4 jan. 1995, A.R. P.94.1349.F-P.94.1352.F, nr. 7.

Strafzaken - Wettige verdenking - Verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege - Uitspraak van dat 
rechtscollege na indiening van dat verzoekschrift

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking en tot verwijzing van 
de zaak van een rechtbank naar een andere heeft, in strafzaken, geen schorsende kracht (1). (1) Cass., 14 jan. 
1987, A.R. 5375, nr. 281, met concl. adv.-gen. Liekendael, in Bull. en Pas., 1986-87, I, nr. 281; 15 april 1992, 
A.R. 9737, nr. 440.

Strafzaken - Wettige verdenking - Verzoek tot onttrekking van de zaak

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

22 januari 2003P.03.0081.F AC nr. 52

De onpartijdigheid van de rechter wordt verondersteld; bijgevolg is het verzoekschrift tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een andere kennelijk niet ontvankelijk en wordt het onmiddellijk door het Hof 
van Cassatie verworpen, wanneer het uitsluitend berust op de veronderstelling van het tegendeel en alleen 
grieven bevat t.a.v. de onderzoeksrechter die met het dossier is belast, zonder aan te geven in hoeverre alle 
magistraten die deel uitmaken van de rechtbank waarvan eiser de onttrekking vordert, zich aan de vermeende 
partijdigheid schuldig hebben gemaakt (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226; 27 jan. 1999, 
A.R. P.99.0128.F, nr. 47; zie Cass., 18 juli 2000, A.R. C.00.0333.F; 9 nov. 2000, A.R. C.00.0592.F, nr. 612.

Strafzaken - Wettige verdenking - Feiten die aan bepaalde leden van de rechtbank verweten worden - Ontvankelijkheid
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- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

21 maart 2002C.02.0125.N AC nr. 192

Het verzoekschrift waarbij in een strafzaak een burgerlijke partij een vordering instelt tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking, moet niet ondertekend zijn door een advocaat of een 
advocaat bij het Hof (impliciet) (1). (1) Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1587.F, nr .... Vóór de wet van 6 mei 1997, 
die de artikelen 478 Ger.W. en 425 Sv. wijzigde, moest het verzoekschrift van de burgerlijke partij door een 
advocaat bij het Hof ondertekend zijn (cass., 9 nov. 1988, A.R. 7083, nr 144; zie echter reeds cass., 11 dec. 
1996, A.R. P.96.1460.F, nr 501).

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van een burgerlijke partij - Ontvankelijkheid

- Artt. 422, 531 en 551 Wetboek van Strafvordering

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere op grond 
van gewettigde verdenking, als dat verzoek alleen gegrond is op een beweerde samenhang met een civiele 
procedure waarin het Hof een verzoek tot onttrekking van de zaak afwijst.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Afwezigheid van feitelijke omstandigheden - Ontvankelijkheid

- Art. 545 Wetboek van Strafvordering

6 februari 2002P.02.0091.F AC nr. 90

Hoewel, in strafzaken, de betrokken partijen de verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere 
kunnen vorderen, kan bij misbruik van dat recht een geldboete worden opgelegd; dat is het geval, wanneer de 
rechtspleging tot onttrekking van de zaak uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te belemmeren en een 
misbruik van de rechtspleging oplevert (1) (2). (1) Zie Cass., 12 dec. 2001, A.R. P.01.1587.F, nr ... (2) Die leden 2 
en 3 zijn in artikel 545 Sv. ingevoegd door artikel 9, Wet 10 juni 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, inzake onttrekking en wraking.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek kennelijk niet ontvankelijk - Burgerrechtelijke sanctie

- Art. 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

23 januari 2002P.01.1625.F AC nr. 48

De onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg is verantwoord, wanneer de gewettigde 
verdenking die bij de beklaagde en bij derden kan ontstaan, is ingegeven door het feit dat de personen die 
benadeeld zijn door de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, de dochter, echtgenoot en zoon van de 
arbeidsauditeur van hetzelfde gerechtelijk arrondissement zijn (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, 
nr. 385 ; 27 juli 1999, A.R. P.99.0899.F, nr. 420 ; 4 okt. 2000, A.R. P.00.1355.F, nr. 519, en 22 nov. 2000, A.R. 
P.00.1355.F, nr. 638.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Onpartijdigheid en objectiviteit - Benadeelden zijn 
bloedverwanten van de arbeidsauditeur van hetzelfde arrondissement

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

12 december 2001P.01.1587.F AC nr. ...

Inzake strafzaken kan de uitoefening van het recht om een zaak van een rechtbank naar een andere te 
verwijzen wegens gewettigde verdenking de uitspraak van een boete verantwoorden, wanneer dat recht 
misbruikt wordt ; dat is m.n. het geval, wanneer de rechtspleging tot onttrekking uitsluitend ertoe strekt de 
rechtsgang te belemmeren en een misbruik van de rechtspleging oplevert.

Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Civiele boete

- Art. 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking is kennelijk 
niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op grieven die niet verweten worden aan het gerecht waarbij de 
zaak aanhangig is gemaakt, maar aan personen die niet tot dat gerecht of tot het openbaar ministerie behoren 
(1). (1) Zie cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr 47; 16 feb. 2000, A.R. P.00.0227.F, nr 131.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten verweten aan personen die niet tot het rechtscollege behoren waar de zaak 
aanhangig is of tot het O.M. - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering
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Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking is kennelijk 
niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op een omstandigheid die geen precies feit vormt dat gewettigde 
verdenking kan wekken t.a.v. het geheel van de magistraten waaruit het betrokken rechtscollege is 
samengesteld (1). (1) Zie cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr 47; 24 mei 2000, A.R. P.00.0799.F, nr 318; 24 
jan. 2001, A.R. P.01.0048.F, nr 44.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Grief die niet gegrond is op een precies feit - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

21 november 2001P.01.1321.F AC nr. ...

De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hof van beroep is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer 
eiser moet verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling t.g.v. het hoger beroep tegen een 
beschikking tot verwijzing van de zaak, op grond van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een raadsheer 
bij dat hof van beroep en haar echtgenoot, waarbij laatstgenoemde zich burgerlijke partij heeft gesteld (1). (1) 
Zie Cass., 22 nov. 2000, A.R. P.00.1355.F, nr. 638.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Benadeelde is raadsheer bij het hof van beroep - Vordering tot onttrekking - Ontvankelijkheid

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

9 mei 2001P.01.0365.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat de verzoeker tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking als 
journalist felle kritiek heeft geuit op bepaalde rechters van de rechtbank van eerste aanleg, kan niet worden 
afgeleid dat het geheel van de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en 
onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er daar terecht twijfel over kan bestaan (1). (1) Zie Cass., 29 
okt. 1997, A.R. P.97.1231.F, nr. 434 ; 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Alleen uit de omstandigheid dat een gerechtelijk gevolmachtigde, die als partij tussenkomt in een voor een 
rechtbank hangende zaak, plaatsvervangend rechter in die rechtbank is, kan niet worden afgeleid dat het 
geheel van de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze 
over de zaak uitspraak kunnen doen of dat dit gegeven bij de publieke opinie gewettigde verdenking kan 
wekken omtrent hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen, en ongeacht het aantal magistraten 
waaruit die rechtbank is samengesteld (1). (1) Zie Cass., 13 maart 1998, A.R. C.97.0433.F, nr. 145.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Burgerlijke partij - Gerechtelijk gevolmachtigde - 
Plaatsvervangende rechter

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

9 mei 2001P.01.0418.F AC nr. ...

Alleen uit de omstandigheid dat een van de beklaagden gehuwd is met een plaatsvervangend rechter bij de 
rechtbank die van de vervolgingen kennisneemt, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de magistraten 
waaruit dat rechtscollege is samengesteld, niet op een onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er 
dienaangaande terecht twijfel kan bestaan (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1997, A.R. P.97.1309.F, nr. 564 ; 7 jan. 
1998, A.R. P.97.1426.F, nr. 8.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Huwelijk tussen een beklaagde en een 
plaatsvervangend rechter

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

24 januari 2001P.01.0048.F AC nr. ...

Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde 
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het niet gegrond is op verifieerbare gegevens die het 
vermoeden van onafhankelijkheid ten aanzien van het geheel van de magistraten die in het betrokken 
rechtscollege zitting houden, kunnen weerleggen (1). (1) Zie Cass., 24 mei 2000, A.R. P.00.0799.F, 18 juli 2000, 
A.R. C.00.0333.F, en 9 nov. 2000, A.R. C.00.0592.F, nrs. ...

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid van de rechter - Vermoeden - Geheel van de magistraten die in het 
rechtscollege zitting houden - Ontvankelijkheid
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- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde 
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op onduidelijke grieven (1). (1) Zie Cass., 25 
aug. 1997, A.R. P.97.1096.N, nr. 324 ; 14 april 1999, A.R. P.99.0444.F, nr. 207 ; 31 okt. 2000, A.R. P.00.1464.F, 
nr. ...

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijke grief - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

22 november 2000P.00.1355.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op het verzoek van de verdachte tot verwijzing van een voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling van een hof van beroep hangende zaak naar een ander hof van beroep, vaststelt dat de 
omstandigheden bij verzoeker gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de objectiviteit en 
onpartijdigheid van dat hof van beroep, daar geen enkel werkend lid van dat rechtscollege in de zaak meent te 
kunnen zetelen en de burgerlijke partij er plaatsvervangend raadsheer is, verwijst het de zaak naar een ander 
hof van beroep (1). (1) Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0704.F, nr 329; 27 juli 1999, A.R. P.99.0899.N, nr 420.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Hof van beroep - Onpartijdigheid en objectiviteit

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hof van beroep is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer 
eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling moet verschijnen t.g.v. zijn hoger beroep tegen een 
beschikking tot internering wegens een misdrijf dat is gepleegd t.a.v. de eerste voorzitter van dat hof van 
beroep (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, nr 385.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Raadkamer - Beschikking tot internering - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Eerste voorzitter van het hof van beroep benadeeld - Vordering tot onttrekking - Ontvankelijkheid

- Art. 653 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

14 november 2000P.00.1352.N AC nr. ...

Zo het de rechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, niet toekomt om gewettigde verdenking omtrent 
zichzelf op te werpen of vast te stellen, kunnen de door hem aangevoerde overwegingen betreffende de 
hoedanigheid van het slachtoffer als substituut-procureur des Konings in een aangrenzend gerechtelijk 
arrondissement en als zoon van de bevoegde procureur des Konings, een gewettigde verdenking 
rechtvaardigen, zodat het op deze gronden berustende verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank, 
voor dewelke beklaagde rechtstreeks werd gedagvaard, niet kennelijk onontvankelijk is (1). (1) Zie cass., 22 
juni 1999, AR P.99.0899.N, nr. 385.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Onpartijdigheid en objectiviteit - Rechtstreekse 
dagvaarding - Hoedanigheid van het slachtoffer - Slachtoffer is zoon van de bevoegde procureur des Konings

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Onpartijdigheid en objectiviteit - Rechtstreekse 
dagvaarding - Hoedanigheid van het slachtoffer - Slachtoffer is substituut-procureur des Konings in een ander gerechtelijk 
arrondissement

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2000P.00.1464.F AC nr. ...

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde verdenking is kennelijk 
onontvankelijk, wanneer dat verzoek geen melding maakt van de zaken waarbij verzoeker betrokken is en die 
aanhangig zijn gemaakt bij de rechtscolleges waaraan hij die wil onttrekken, en evenmin van de redenen 
waarom die zaken naar andere rechtscolleges moeten worden verwezen (1). (1) Cass., 27 jan. 1999, A.R. 
P.99.0128.F, nr. 47 en Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijk verzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Aangezien het Hof van Cassatie onmiddellijk en definitief uitspraak moet doen na inzage van het verzoekschrift 
en van de eventuele bewijsstukken, kan de vordering van verzoeker, die het Hof vraagt om zijn uitspraak aan 
te houden, niet worden aangenomen, wanneer het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking kennelijk onontvankelijk is (1). (1) Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, 
nr. 47.
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Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Vordering die het Hof vraagt zijn uitspraak aan te houden

- Art. 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

24 mei 2000P.00.0799.F AC nr. ...

Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, dat 
gegrond is op de subjectieve veronderstelling van een hoge graad van vijandschap, is kennelijk niet 
ontvankelijk, wanneer eiser nalaat te vermelden in hoeverre die vijandschap bij alle magistraten van dat 
rechtscollege leeft (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226; 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 
47.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten die aan bepaalde leden van de rechtbank verweten worden - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Veronderstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

16 februari 2000P.00.0227.F AC nr. ...

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, dat gegrond is, enerzijds, op aan het openbaar ministerie en aan bepaalde leden van 
de rechtbank verweten feiten, en, anderzijds, op het feit dat verzoeker wordt vervolgd wegens een door een 
onderzoeksrechter van die rechtbank tegen hem wegens smaad neergelegde klacht, aangezien de rechters het 
vermoeden van onpartijdigheid genieten en het verzoek alleen uitgaat van de tegenovergestelde stelling.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Aan het openbaar ministerie en aan bepaalde leden van de rechtbank verweten 
feiten - Vervolgingen wegens smaad aan een lid van de rechtbank - Ontvankelijkheid van het verzoek

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

27 juli 1999P.99.0899.N AC nr. ...

Is niet kennelijk onontvankelijk het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank, wanneer het 
slachtoffer van een misdrijf waarvoor beklaagde naar de correctionele rechtbank werd verwezen, rechter is in 
die rechtbank en minstens de intentie heeft uitgedrukt zich tegen verzoeker burgerlijke partij te stellen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Onpartijdigheid en objectiviteit - Benadeelde is rechter in de 
rechtbank

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

Verantwoordt de onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg de gewettigde verdenking die 
bij de beklaagde en derden zou kunnen ontstaan doordat een benadeelde van een aan de beklaagde ten laste 
gelegd feit rechter is in de rechtbank, die deze zaak en de eventuele burgerlijke rechtsvordering van die 
benadeelde tegen de beklaagde zal dienen te beoordelen.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Onpartijdigheid en objectiviteit - Benadeelde rechter in 
die rechtbank

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1999P.99.0775.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op 
grond van gewettigde verdenking.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid

- Artt. 542, eerste lid, en 545 Wetboek van Strafvordering

2 juni 1999P.99.0704.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op de vordering van de procureur-generaal tot verwijzing van een voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaak van een hof van beroep naar een ander, vaststelt dat alle 
magistraten van dat hof van beroep in de onmogelijkheid verkeren recht te spreken zonder bij de partijen of 
bij derden gewettigde verdenking te wekken aangaande hun onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de te 
wijzen beslissing, verwijst het Hof de zaak naar een ander hof van beroep.

Strafzaken - Hof van beroep - Gewettigde verdenking

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

14 april 1999P.99.0444.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het verzoekschrift, dat zo onduidelijk is gesteld dat niet kan worden uitgemaakt wat het 
werkelijk voorwerp ervan is.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege - Onduidelijke vordering - 
Ontvankelijkheid

2 maart 1999P.99.0292.N AC nr. ...

De vordering tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde verdenking moet op 
straffe van nietigheid in de taal van de rechtspleging zijn gesteld.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de beklaagde - Taalgebruik

- Artt. 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

23 februari 1999P.99.0238.N AC nr. ...

Een door een belanghebbende partij ingediend verzoekschrift tot verwijzing van een rechtbank naar een ander 
wegens gewettigde verdenking moet op straffe van nietigheid rechtstreeks aan het Hof van Cassatie worden 
gericht.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de beklaagde - Vorm

- Art. 542, tweede lid Wetboek van Strafvordering

27 januari 1999P.99.0128.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling maakt het mogelijk een vordering in te willigen van de verzoeker tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere, die ertoe strekt de rechtszitting te doen schorsen om de eerste voorzitter van 
het Hof van Cassatie met de grootst mogelijke spoed te raadplegen.~

Strafzaken - Vordering tot schorsing van de rechtszitting - Wettigheid

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, wanneer het steunt op grieven die kritiek oefenen op de uitlegging van de rechtsregels 
door de feitenrechter.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek dat steunt op de uitlegging van een rechtsregel door de feitenrechter - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, dat kritiek oefent op bepaalde leden van de rechtbank, maar niet aantoont dat die 
kritiek betrekking kan hebben op het geheel van de magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten die aan bepaalde leden van de rechtbank verweten worden - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, dat onduidelijke grieven bevat.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijke grieven - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, dat gegrond is op aan het openbaar ministerie verweten feiten.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten die aan het openbaar ministerie verweten worden - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Aangezien het Hof van Cassatie onmiddellijk en definitief uitspraak moet doen wanneer een verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde verdenking kennelijk onontvankelijk is, 
kan de vordering van de verzoeker tot verdaging en overlegging van dossiers niet worden aangenomen.~

Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Vordering tot verdaging en overlegging van dossiers

- Art. 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering

22 december 1998P.98.1571.F AC nr. ...
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Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg, dat geen betrekking heeft op 
het geheel van de magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld, is kennelijk niet ontvankelijk, nu uit de 
bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat onderscheiden en verschillende bezwaren zijn aangevoerd 
tegen het openbaar ministerie, de voorzitter en de rechters-assessoren van een correctionele kamer, alsook 
tegen een onderzoeksrechter en een magistraat die een buitenvervolgingstelling in een andere zaak heeft 
bevolen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Correctionele kamer - Voorzitter en rechters-
assessoren - Onderzoeksrechter - Openbaar ministerie - Onttrekking - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 en 545 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1998P.98.1198.N AC nr. ...

Verantwoordt de onttrekking van de zaak aan een rechtbank van eerste aanleg, de gewettigde verdenking die 
bij verzoeker en derden zou kunnen ontstaan doordat de benadeelden van aan verzoeker ten laste gelegde 
feiten rechters zijn in de rechtbank die uitspraak zal dienen te doen over de tegen hem ingestelde 
strafvordering, alsmede over de eventuele burgerlijke vordering van de vermelde benadeelden.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Onpartijdigheid en objectiviteit - Benadeelden rechters 
in de rechtbank

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

17 augustus 1998P.98.1156.N AC nr. ...

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak aan een correctionele rechtbank, dat er in 
werkelijkheid uitsluitend toe strekt te vermijden dat één bepaalde rechter van die rechtbank in de zaak van 
verzoeker zou zitting nemen.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Kennelijk onontvankelijk

- Art. 545 Wetboek van Strafvordering

20 juli 1998P.98.0984.N AC nr. ...

Het verzoek van de beklaagde tot verwijzing van zijn zaak van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking moet geschieden bij een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift dat ter 
griffie van het Hof wordt neergelegd.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de beklaagde - Vorm

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Nu de onttrekking van een zaak aan een onderzoeksrechter op grond van gewettigde verdenking en verwijzing 
naar een andere onderzoeksrechter door de wet uitgesloten is, zijn de verzoeken die daartoe strekken 
kennelijk niet ontvankelijk.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Gronden - Ontvankelijkheid

- Art. 542, eerste lid Wetboek van Strafvordering

10 juni 1998P.98.0745.F AC nr. ...

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een zaak van een onderzoeksrechter naar een 
andere op grond van gewettigde verdenking.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid

- Artt. 542, eerste lid, en 545 Wetboek van Strafvordering

6 mei 1998P.98.0585.F AC nr. ...

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, dat niet 
gegrond is op bewijskrachtige en precieze feiten, maar op roekeloze veronderstellingen betreffende de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtbank, die worden vermoed, is kennelijk niet ontvankelijk 
en wordt onmiddellijk verworpen door het Hof van Cassatie.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Veronderstellingen - Ontvankelijkheid

- Art. 545 Wetboek van Strafvordering

1 april 1998P.98.0278.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, wanneer het steunt op grieven die kritiek oefenen op de uitlegging van de 
rechtsregelen door de feitenrechter.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feitenrechter - Uitlegging van de rechtsregels - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Een vordering tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde 
verdenking wordt door het Hof afgewezen, wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet valt af te 
leiden dat geen van de rechters uit wie de rechtbank bestond, in staat zou zijn terzake op een onafhankelijke 
en onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die gegevens bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden 
wekken aangaande hun geschiktheid om de zaak op die wijze te berechten.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Verwerping - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

De verwerping door het Hof van Cassatie van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar 
een andere op grond van gewettigde verdenking heeft tot gevolg dat de vordering tot vernietiging van de 
beslissing van de feitenrechter geen grondslag meer heeft.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verwerping van het verzoek - Beslissing van de feitenrechter - Vordering tot 
vernietiging

- Artt. 536 en 551 Wetboek van Strafvordering

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., die alleen betrekking hebben op de rechtscolleges die ofwel over 
burgerlijke rechten en verplichtingen ofwel over de gegrondheid van een strafvervolging uitspraak doen, zijn, 
in beginsel, niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het uitspraak doet over een verzoek tot 
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - 
Artikel 14.1 - Toepassing

Wanneer het Hof van Cassatie kennisneemt van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar 
een andere op grond van gewettigde verdenking, is het niet bevoegd te bevelen dat de feitenrechter zijn 
uitspraak zal verdagen, tot het zelf uitspraak heeft gedaan over de vordering tot verwijzing.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feitenrechter - Uitstel van de uitspraak - Hof van Cassatie - Bevoegdheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof van Cassatie uitspraak doet over het al dan niet op staande voet verwerpen van een 
vordering van de verdachte tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere, beveelt het de 
mededeling niet van het verzoekschrift met de bijlagen en het dossier aan het openbaar ministerie, dat van de 
vervolging kennisneemt.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte - Mededeling aan het openbaar ministerie

- Art. 546 Wetboek van Strafvordering

11 maart 1998P.98.0189.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een 
rechtbank of onderzoeksrechter waarbij de zaak nog niet aanhangig is gemaakt.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtscollege dat geen kennis genomen heeft van de zaak

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1998P.97.1426.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat één van de medebeklaagden van de verzoeker tot onttrekking van een zaak op grond 
van gewettigde verdenking handelsrechter in de rechtbank van koophandel is geweest, volgt niet dat het 
geheel van de magistraten die de rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde arrondissement vormen, niet in 
staat zouden zijn om met de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak te doen, of dat 
er dienaangaande gewettigde twijfel zou kunnen bestaan.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg - Medebeklaagde handelsrechter

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1998P.97.1199.N AC nr. ...
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De gepastheid van het optreden, naar tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, die in het licht van de 
noodzaken voor zijn onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Hof, waaraan een verzoek om hem de zaak te onttrekken wegens gewettigde verdenking 
is gericht.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Optreden van de onderzoeksrechter - Tijd - Omvang - Beoordeling door het Hof

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan een onderzoeksrechter op grond van gewettigde verdenking en 
verwijzing naar een andere onderzoeksrechter is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen leden van het 
openbaar ministerie of leden van de belasting- of politiediensten; alleen in verband hiermee staande aan de 
onderzoeksrechter te wijten handelingen kunnen het verzoek steunen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Verzoek gericht tegen andere personen - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan een onderzoeksrechter op grond van gewettigde verdenking en 
verwijzing naar een andere onderzoeksrechter is niet ontvankelijk in zoverre het steun moet vinden in 
veronderstellingen, mogelijkheden of waarschijnlijkheden of gestoeld is op niet-waarachtigheid van de aan de 
verzoeker ten laste gelegde feiten, met inbegrip van de bewijswaarde van feitelijke gegevens, waaronder de 
verklaringen van getuigen, waarop de verdenking berust en op de strafbaarheid desomtrent van de verzoeker.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Gronden - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof van Cassatie meent een door de verdachte neergelegd verzoek tot verwijzing van een zaak 
van een onderzoeksrechter naar een andere op grond van gewettigde verdenking niet op staande voet te 
moeten toestaan of afwijzen, beveelt het de mededeling van het verzoekschrift, zijn bijlagen en het dossier 
aan het met de vervolging belaste O.M., en gelast het die magistraat de stukken, onder bijvoeging van een met 
redenen omkleed advies, te zenden aan de griffie van het Hof.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Arrest alvorens recht te doen - Voorwerp

- Art. 546 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - 
Arrest alvorens recht te doen - Mededeling aan het openbaar ministerie - Openbaar ministerie

- Art. 546 Wetboek van Strafvordering

17 december 1997P.97.1309.F AC nr. ...

Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde 
verdenking, wanneer uit het feit dat de vader van een procespartij rechter in handelszaken zou zijn geweest, 
niet kan worden afgeleid dat het geheel van de magistraten van de rechtbank van eerste aanleg niet in staat 
zou zijn om met de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak te doen, of dat er bij 
verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen bestaan aangaande hun geschiktheid om op die 
wijze uitspraak te doen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Verwerping - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

2 december 1997P.97.1258.N AC nr. ...

Zo uit de verklaring van de onderzoeksrechter blijkt dat deze magistraat de advocaten van de tegenpartij nooit 
heeft ontmoet noch derden heeft ingelicht over de inhoud van gerechtelijke onderzoeken ten laste van 
verzoeker, dat hij alleen een persoon meedeelde dat nog andere klachten bestonden, nadat die persoon met 
betrekking tot een klacht met burgerlijke partijstelling van diens echtgenote tegen verzoeker werd gehoord en 
had aangekondigd een andere klacht te zullen neerleggen en hierbij geen raad gegeven werd om zaken "bij de 
bestaande dossiers" tegen verzoeker te voegen, kan hieruit niet worden afgeleid dat de met het onderzoek 
belaste magistraat niet in staat zou zijn de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te 
behandelen of dat bij verzoeker of bij de openbare opinie gewettigde twijfel kan worden gewekt aangaande 
zijn geschiktheid om de zaak op zodanige wijze te behandelen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen een onderzoeksrechter - Beoordeling
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- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

2 december 1997P.97.1260.N AC nr. ...

Het verzoek een zaak op grond van gewettigde verdenking naar een andere onderzoeksrechter te verwijzen is 
niet ontvankelijk wanneer uit de stukken blijkt dat in deze zaak hoger beroep werd ingesteld door verzoeker bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling tegen de beschikking van de raadkamer die de zaak naar de correctionele 
rechtbank verwijst en de zaak aldus in de huidige stand van de rechtspleging niet meer bij de 
onderzoeksrechter aanhangig is.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen een onderzoeksrechter die niet meer met de behandeling van 
de zaak is belast

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 1997P.97.1231.F AC nr. ...

Noch de, zelfs in het openbaar, aangevoerde bezwaren van een partij tegen een onderzoeksrechter, noch het 
feit dat die onderzoeksrechter een politieoverheid boven een andere verkiest om een onderzoek in te stellen, 
leveren op zich voldoende grond op voor een vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Bezwaren van een partij - Keuze van een politieoverheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

15 oktober 1997P.97.1198.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking, wanneer het gegrond is op vermeende leemten van het onderzoek die, 
gesteld dat ze bewezen waren, geen grond tot gewettigde verdenking tegen de onderzoeksrechter zouden 
kunnen opleveren.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vermeende leemten van het onderzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking, wanneer het gegrond is op feiten die verweten worden aan de met het 
onderzoek belaste officieren van gerechtelijke politie.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten verweten aan politie-overheden - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking, wanneer het gegrond is op bezwaren tegen de toepassing, door de 
onderzoeksrechter, van de wetsbepalingen betreffende het bevel tot medebrenging.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Toepassing van de wetsbepalingen betreffende het bevel tot 
medebrenging - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond 
van gewettigde verdenking, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
voeging bij het dossier van gegevens die de verdediging van de verdachte aanbelangen, een vertraging zou 
hebben veroorzaakt die bij de verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen wekken 
aangaande de geschiktheid van de onderzoeksrechter om de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid te behandelen, en wanneer evenmin blijkt dat een dergelijke twijfel zou kunnen voortvloeien 
uit de door verzoeker geuite bezwaren tegen de wijze waarop de onderzoeksrechter zijn opdracht vervult of 
tegen zijn keuze van de met het onderzoek belaste personen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Voeging van gegevens bij 
het dossier - Vertraging - Keuze van de onderzoekers - Verwerping van het verzoekschrift

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

10 september 1997P.97.0839.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op feiten die aan een onderzoeksrechter worden verweten, 
terwijl hij niet langer belast is met de zaak.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift gegrond op feiten die aan de onderzoeksrechter worden verweten - 
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Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten.
~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift gegrond op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten - 
Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Een verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde 
verdenking wordt door het Hof afgewezen, wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet volgt dat 
alle rechters die zitting houden in de voornoemde rechtbank niet in staat zouden zijn om op onafhankelijke en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden kunnen 
wekken aangaande hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Afwijzing - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

25 augustus 1997P.97.1096.N AC nr. ...

Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond 
van gewettigde verdenking, als een gewettigde twijfel bij de verzoeker of de publieke opinie aangaande de 
geschiktheid van de onderzoeksrechter om de zaak met de vereiste onafhankelijkheid of onpartijdigheid te 
onderzoeken, niet voortvloeit uit de door de verzoeker aangevoerde grieven betreffende de wijze waarop de 
onderzoeksrechter zich van zijn taak kwijt, of betreffende zijn keuze van de onderzoekers.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wijze waarop hij zich van 
zijn taak kwijt - Keuze van de onderzoekers - Verwerping van het verzoek

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op 
grond van gewettigde verdenking, als dat verzoek ertoe strekt onderzoekers te vervangen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Onderzoekers - Vervanging - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op 
grond van gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op feiten die aan het O.M. worden verweten.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Feiten die aan het openbaar ministerie verweten worden - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op 
grond van gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op vage of hypothetische grieven, of op 
vermeende leemten of vertragingen in het onderzoek.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vage en hypothetische grieven - Vermeende leemten of 
vertragingen in het onderzoek - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

18 juni 1997P.97.0739.F AC nr. ...

Het verzoekschrift dat niet aan alle rechters die zitting houden in de correctionele kamers van de rechtbank 
van eerste aanleg, maar aan de raadkamer van de voornoemde rechtbank die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis een gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten laste legt, is geen vordering tot verwijzing 
wegens gewettigde verdenking.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Raadkamer van een rechtbank van eerste aanleg - Ontvankelijkheid

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

28 mei 1997P.97.0575.F AC nr. ...
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Wanneer het Hof van cassatie, op het verzoekschrift van de procureur des Konings dat ertoe strekt een bij de 
correctionele rechtbank aanhangige zaak te verwijzen naar een andere rechtbank, vaststelt dat die 
correctionele rechtbank onmogelijk kan worden samengesteld zonder bij de partijen en bij derden gewettigde 
verdenking te wekken m.b.t. de onpartijdigheid en de objectiviteit van de te wijzen beslissing, verwijst het de 
zaak naar een andere correctionele rechtbank.

Strafzaken - Correctionele rechtbank - Gewettigde verdenking - Onmogelijkheid om de rechtbank samen te stellen

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

19 maart 1997P.97.0336.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten betoge dat wegens gewettigde verdenking de 
verwijzing kan worden gevraagd van de ten laste van eiser in onderzoek genomen zaak van de bij vordering 
van het O.M. geadieerde onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter, wanneer uit de 
processtukken blijkt dat de onderzoeksrechter, die oorspronkelijk van de zaak kennis genomen had, melding 
had gemaakt van een verhindering die door de voorzitter van de rechtbank wettig werd geacht en is vervangen 
door een werkend rechter die overeenkomstig artikel 80, eerste lid, Ger.W., te dien einde is aangewezen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter wettig verhinderd en vervangen - Voorlopige hechtenis - 
Handhaving - Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

7 januari 1997P.96.1479.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking dat door de 
burgerlijke partij werd ingediend zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie.
~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - Vereiste

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

Het Hof van cassatie is bevoegd om de gronden van een middel te beoordelen, die zijn aangevoerd tot staving 
van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter op 
grond van gewettigde verdenking; het slaat daarbij acht op alle feitelijke omstandigheden, ongeacht de aard of 
de omschrijving ervan; het is tevens bevoegd om een andere onderzoeksrechter aan de partijen toe te wijzen, 
mits die omstandigheden een gewettigde twijfel wekken aangaande de geschiktheid van die magistraat om 
zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Hof van Cassatie - Beoordelingsbevoegdheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Wanneer een verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere of van een 
onderzoeksrechter naar een andere bij het Hof van cassatie is aanhangig gemaakt op grond van gewettigde 
verdenking, kan het Hof niet redelijkerwijs aannemen dat die verdenking met name niet kan worden gegrond 
op de feiten die, indien ze tot staving van een wrakingsprocedure waren aangevoerd en bewezen, het 
rechtscollege dat bevoegd is om over die wraking uitspraak te doen geen enkele beoordelingsvrijheid zou 
gelaten hebben; het rechtscollege is in dat geval verplicht om de gewraakte rechter te bevelen zich van de 
zaak te onthouden.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Wraking - Vergelijking van beide procedures

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 828 en 841 Gerechtelijk Wetboek

De burgerlijke partij die verzet doet tegen een arrest van het Hof van cassatie, waarbij de onttrekking van de 
zaak aan een onderzoeksrechter en de verwijzing ervan naar een andere onderzoeksrechter bevolen wordt, 
kan haar middelen doen gelden in een ter griffie van dat Hof neergelegd geschrift, zonder dat daartoe de 
ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van cassatie vereist is. (Impliciet).~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof van Cassatie - Onttrekking - Verzet - Burgerlijke partij - Geschrift 
dat de middelen bevat - Vorm - Ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van cassatie

- Artt. 422, 531, derde lid, en 551 Wetboek van Strafvordering
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Bij de beoordeling van de onpartijdigheidsplicht van een onderzoeksrechter, tegen wie de onttrekking van een 
zaak gevorderd wordt op grond van gewettigde verdenking, steunt het Hof van cassatie op objectieve 
gegevens, teneinde na te gaan of de rechter voldoende waarborgen biedt om bij de partijen of bij derden elke 
twijfel uit te sluiten aangaande zijn geschiktheid om de zaak te onderzoeken in volledige onafhankelijkheid van 
eenieder die betrokken is bij de bij hem aanhangig gemaakte zaken; de onpartijdigheid kan wat dat betreft 
niet worden vastgesteld door, enerzijds, het gedrag van de onderzoeksrechter, en anderzijds, de aard of de 
uitzonderlijke zwaarwichtigheid van de door hem onderzochte feiten tegen elkaar af te wegen.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Onpartijdigheid - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Het feit dat verwijzing op grond van gewettigde verdenking en wraking verschillende procedures zijn, waarvan 
de ene leidt tot onttrekking van een zaak aan een volledig rechtscollege of aan een onderzoeksrechter die zijn 
eigen rechtsmacht uitoefent, terwijl de andere ertoe leidt dat de rechter zich van de zaak onthoudt, belet niet 
dat feiten die wraking kunnen wettigen ook als grondslag kunnen dienen voor een verzoek tot verwijzing.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Wraking - Vergelijking van beide procedures

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

5 november 1996P.96.1247.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheid, die is aangevoerd in een verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan een correctionele rechtbank wegens gewettigde verdenking, namelijk dat de echtgenote van 
de verzoeker voorheen (o.m. in de periode waarop de telastlegging betrekking heeft) rechter was in dezelfde 
rechtbank van eerste aanleg en thans raadsheer in het Hof van beroep, tot wiens rechtsgebied deze rechtbank 
behoort, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de onpartijdigheid van 
het door deze rechtbank te wijzen vonnis en eventueel, na hoger beroep van één van de partijen, over het 
door dit Hof van beroep te wijzen arrest, beveelt het de verwijzing van de zaak naar een andere correctionele 
rechtbank.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Beoordeling door het Hof - Verzoek gegrond

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof van Cassatie beslist, enerzijds, dat een verzoek tot onttrekking van de zaak aan een 
correctionele rechtbank wegens gewettigde verdenking gegrond is, anderzijds, dat de tegen de verzoeker 
ingestelde strafvervolging samenhangend is met de tegen de andere beklaagden ingestelde strafvervolgingen 
en dat het belang van een goede rechtsbedeling vereist dat deze vervolgingen niet worden gesplitst van deze 
tegen de verzoeker, breidt het de onttrekking uit tot de vervolgingen ten laste van die beklaagden en verwijst 
het de gehele zaak betreffende alle beklaagden naar een andere correctionele rechtbank.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking van de zaak - Samenhang

- Artt. 226, 227, 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

14 oktober 1996P.96.1267.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt het Hof van cassatie, dat een dossier aan een onderzoeksrechter 
onttrekt, om de verwijzing van dat dossier naar een andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondissement 
te bevelen; de keuze van de rechter naar wie de zaak in hetzelfde arrondissement verwezen wordt, kan 
inzonderheid worden verantwoord door de noodzaak om het onderzoek onverwijld verder te zetten en door 
de omvang van de middelen die de onderzoekers ter plaatse hebben ingezet.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Verwijzing - Aangewezen rechter

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

De onderzoeksrechter die door een partij op haar kosten is ontvangen of van haar geschenken heeft 
aangenomen en aldus zijn sympathie voor die partij heeft geuit, verkeert in de onmogelijkheid haar zaak 
verder te behandelen, zonder bij de andere partijen, meer bepaald de verdachten, en bij derden verdenking te 
wekken aangaande zijn geschiktheid om zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen.

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking

- Artt. 828 en 542 Wetboek van Strafvordering

7 mei 1996P.95.0362.N AC nr. ...
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Een arrest van verwijzing wegens gewettigde verdenking houdt geen oordeel in over de grond van de zaak, 
waarvan de aangewezen rechter onverkort kan kennisnemen.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

17 april 1996P.96.0224.F AC nr. ...

Wanneer het Hof een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere heeft verworpen, is een 
nieuw, daartoe strekkend verzoek alleen ontvankelijk in zoverre het gegrond is op feiten die zich nadien 
hebben voorgedaan.~

Strafzaken - Verzoek tot verwijzing - Verwerping - Nieuw verzoek tot verwijzing - Ontvankelijkheid

- Artt. 542, 545 en 552 Wetboek van Strafvordering

Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan geen grond opleveren voor een verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een andere.~

Strafzaken - Verzoek tot verwijzing - Grondslag - Redelijke termijn - Overschrijding

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

19 maart 1996P.96.0128.N AC nr. ...

Een verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking 
wordt door het Hof afgewezen wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet valt af te leiden dat 
geen van de rechters uit wie de rechtbank bestond, in staat zou zijn ter zake op een onafhankelijke en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden 
wekken aangaande hun geschiktheid om de zaak op zodanige wijze te behandelen.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Afwijzing - Criteria

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek van een beklaagde tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank 
wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op feiten die aan het openbaar ministerie worden 
verweten.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift gegrond op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten - 
Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het verzoek van een beklaagde tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank 
wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op grieven die niet zijn aangevoerd tegen het 
rechtscollege waarbij de vervolgingen aanhangig zijn, maar tegen personen die niet tot dit rechtscollege 
behoren.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Persoon die niet behoort tot het verdachte rechtcollege - Ontvankelijkheid

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

5 maart 1996P.96.0184.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde 
verdenking, wanneer de zaak nog niet aanhangig gemaakt is bij het verdachte rechtscollege.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtscollege waarbij de zaak niet aanhangig is

- Artt. 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering

14 februari 1996P.95.1406.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak op grond van gewettigde verdenking en tot 
verwijzing ervan van een rechtbank naar een andere, wanneer bij het rechtscollege waaraan het verzoek de 
zaak wil doen onttrekken geen zaak aanhangig gemaakt is waarin verzoeker belanghebbende is.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat 
geen kennis genomen heeft van de zaak

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

13 december 1995P.95.1237.F AC nr. ...
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Een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een rechter in de jeugdrechtbank is, ook al wordt het 
"verzoekschrift tot onttrekking wegens gewettigde verdenking" genoemd, geen vordering tot verwijzing van 
een jeugdrechtbank naar een andere jeugdrechtbank; het kan eventueel een grond tot wraking opleveren.~

Strafzaken - Aard - Verzoekschrift - Gewettigde verdenking - Rechter in de jeugdrechtbank - Onttrekking

- Artt. 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 542 e.v. Wetboek van Strafvordering

12 april 1995P.95.0291.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof waarbij de zaak aan een onderzoeksrechter 
onttrokken en naar de onderzoeksrechter van een ander arrondissement verwezen wordt op grond van 
gewettigde verdenking, wanneer de verzetdoende partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of 
beschuldigde is.~

Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking

- Artt. 533, 548 en 549 Wetboek van Strafvordering

4 januari 1995P.94.1352.F AC nr. ...

In strafzaken is het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter, wegens gewettigde verdenking, 
en tot verwijzing ervan naar een andere rechtbank niet ontvankelijk, wanneer het gerecht waaraan het 
verzoekschrift de zaak wil doen onttrekken, over de zaak reeds heeft beslist of wanneer die zaak nog niet bij 
dat gerecht aanhangig is.~

Strafzaken - Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat uitspraak gedaan heeft 
over of nog geen kennis genomen heeft van de zaak - Gewettigde verdenking

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

23 november 1994P.94.0875.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het wegens gewettigde verdenking gedane verzoek tot verwijzing van een zaak van een 
onderzoeksrechter naar een andere wanneer de tot staving van het verzoek aangevoerde grieven betrekking 
hebben op de wijze waarop de onderzoeksrechter zich van zijn taak kwijt, meer bepaald op het feit dat hij de 
door eiser gewenste opsporingen niet heeft verricht.~

Strafzaken - Grond - Opdracht van de onderzoeksrechter - Kritiek - Ontvankelijkheid - Onderzoeksrechter - Verzoek - 
Gewettigde verdenking - Beoordeling - Onttrekking

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

Het Hof wijst het wegens gewettigde verdenking gedane verzoek tot verwijzing van de zaak van een 
onderzoeksrechter naar een andere af, wanneer uit de feiten en omstandigheden waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet kan worden afgeleid dat de magistraat te wiens aanzien de onttrekking wordt gevraagd niet in 
staat zou zijn de zaak met de vereiste onvooringenomenheid en onpartijdigheid te behandelen of dat er bij 
eiser of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen rijzen omtrent diens geschiktheid om de zaak op die 
wijze te behandelen.~

Strafzaken - Verdenking die niet kan worden afgeleid uit de gegevens waarop het Hof vermag acht te slaan - 
Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Onttrekking

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof van Cassatie meent een door de burgerlijke partij ingediend verzoek tot verwijzing op grond 
van gewettigde verdenking niet op staande voet te moeten afwijzen of toestaan, beveelt het de mededeling 
van het verzoekschrift met de bijlagen aan het O.M., dat van de vervolging kennis neemt, en gelast het die 
magistraat de stukken onder bijvoeging van een met redenen omkleed advies in te zenden bij de griffie van het 
Hof.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Voorwerp - Verzoek van de burgerlijke partij - Arrest alvorens recht te doen

- Art. 546 Wetboek van Strafvordering

Niet ontvankelijk is het wegens gewettigde verdenking gedane verzoek tot onttrekking en verwijzing van een 
zaak van een onderzoeksrechter naar een andere, wanneer het uitgaat van een persoon die geen partij is in 
die zaak.~

Strafzaken - Ontvankelijkheid - Verzoek - Gewettigde verdenking - Onttrekking

- Art. 542, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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11 oktober 1994P.94.1181.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie, op het verzoek van de procureur des Konings strekkende tot verwijzing van een 
bij de correctionele rechtbank aanhangige zaak naar een andere rechtbank, vaststelt dat de correctionele 
rechtbank onmogelijk kan worden samengesteld zonder bij partijen en derden gewettigde verdenking te 
wekken met betrekking tot de onpartijdigheid en de objectiviteit van de beslissing, verwijst het de zaak naar 
een andere rechtbank.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Onmogelijkheid om de rechtbank samen te stellen

- Artt. 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering

21 september 1994P.94.0876.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof waarbij de onttrekking van een zaak en de 
verwijzing ervan van een rechtbank naar een andere bevolen wordt op grond van gewettigde verdenking, 
wanneer dat verzet gedaan wordt door een persoon die geen partij is in die zaak.~

Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking

- Artt. 533 en 549 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof twee ogenschijnlijk samenhangende zaken aan een rechtbank heeft onttrokken en ze naar 
een andere rechtbank verwezen heeft en het verzet tegen het arrest van het Hof voor één van die zaken niet 
ontvankelijk is, is die niet-ontvankelijkheid een voldoende reden om het verzet ook voor de andere zaak niet 
toe te wijzen.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking - Voorwerp - Verscheidene zaken - 
Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid - Samenhang

- Artt. 533 en 549 Wetboek van Strafvordering

1 juni 1994P.94.0631.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof tot onttrekking van een 
welbepaalde zaak aan een onderzoeksrechter, een andere onderzoeksrechter belast heeft met de voortzetting 
van het onderzoek in die zaak, heeft het verzoek van de verdachte dat strekt tot onttrekking van dezelfde zaak 
geen bestaansreden meer.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van een verdachte - Vordering tot onttrekking van een zaak aan een 
onderzoeksrechter - Onttrekking reeds bevolen

1 juni 1994P.94.0693.F AC nr. ...

De onttrekking wegens gewettigde verdenking ontneemt, ongeacht de omstandigheden die de onttrekking 
hebben verantwoord, de rechters op wie die beslissing betrekking heeft, de bevoegdheid niet om andere 
zaken, waarin dezelfde persoon betrokken is, te behandelen en te berechten, zolang die zaken aan hen niet op 
grond van een nieuwe beslissing van het Hof van Cassatie worden onttrokken.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking

1 juni 1994P.94.0746.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof tot onttrekking van een 
zaak aan een onderzoeksrechter, oordeelt dat de in die vordering aangevoerde omstandigheden bij de partijen 
en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechter, 
onttrekt het de zaak aan die onderzoeksrechter en belast het een onderzoeksrechter van een ander 
arrondissement met de voortzetting van het onderzoek in de zaak.~

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - 
Vordering tot onttrekking

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

17 mei 1994P.94.0466.N AC nr. ...

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter wordt afgewezen wanneer de verdenking enkel 
betrekking heeft op de familieband die bestaat tussen de voorzitter van de rechtbank en de 
vertegenwoordiger van de geestelijke autoriteit gevestigd in de stad waar de rechtbank haar zetel heeft.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering
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6 mei 1994P.94.0636.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof tot onttrekking van een 
zaak aan een onderzoeksrechter, oordeelt dat de in die vordering aangevoerde omstandigheden bij de partijen 
of bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van alle magistraten 
van de rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied, onttrekt het de zaak aan die onderzoeksrechter 
en beveelt het de verwijzing ervan naar de onderzoeksrechter van een rechtbank van eerste aanleg van een 
ander rechtsgebied, die hierover verslag zal uitbrengen voor de raadkamer van die rechtbank.~

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - 
Vordering tot onttrekking

- Artt. 542 en 545 Wetboek van Strafvordering

19 april 1994P.94.0276.N AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie, op het verzoek van de procureur des Konings strekkende tot verwijzing van een 
bij de correctionele rechtbank aanhangige zaak naar een andere rechtbank, vaststelt dat de correctionele 
rechtbank onmogelijk kan worden samengesteld zonder bij de partijen en derden gewettigde verdenking te 
wekken met betrekking tot de onpartijdigheid en de objectiviteit van de beslissing, verwijst het de zaak naar 
een andere correctionele rechtbank.~

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Kamer met één rechter - Onmogelijkheid om een rechter 
aan te wijzen die in de zaak uitspraak kan doen

TUCHTZAKEN

3 december 2004C.04.0487.N AC nr. 587

De omstandigheid dat de leden van de provinciale raad van de Orde van Architecten te kennen geven dat zij 
zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de zaak te behandelen, kan bij verzoeker en bij derden een 
gewettigde twijfel doen ontstaan nopens de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad.

Tuchtzaken - Wettige verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 juni 2004C.04.0199.F AC nr. 306

De omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die verzoeker worden aangerekend, betrekking 
hebben op zijn gedrag ten opzichte van de procureur-generaal bij het hof van beroep, terwijl die magistraat 
het openbaar ministerie uitoefent bij de tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, kan bij verzoeker of bij derden 
geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appèlrechters die uitspraak 
dienen te doen (1). (1) Over de waarborgen die de samenstelling van de tuchtraad van beroep biedt, zie Cass., 
30 nov. 2000, AR D.00.0023.F, nr 659.

Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtrechtelijke grieven - Gedragingen ten opzichte van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Tuchtraad van beroep - Samenstelling - Gewettigde verdenking

13 april 2004C.04.0147.F AC nr. 194

Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad van de Orde der 
Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter toekent, noch zijn specifiek statuut 
maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in 
soortgelijke gevallen, het recht toe te kennen een vordering tot onttrekking in te stellen.

Tuchtzaken - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Provinciale raad van de Orde der Geneesheren - Assessor - 
Ontvankelijkheid

- Art. 21 KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

- Artt. 138, tweede lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek

Een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking kan alleen worden ingesteld door een partij of, in 
de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M. (1). (1) Zie Cass., 20 juni 2003, AR C.03.0269.N, nr ...

Tuchtzaken - Vordering tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid

- Artt. 138, tweede lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek
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28 februari 2003C.03.0016.N AC nr. 143

De omstandigheid dat in 1991 de tuchtvervolging tegen de verzoeker aan een provinciale raad van de Orde 
van architecten werd onttrokken kan geen wettige verdenking doen ontstaan in verband met de strikte 
onpartijdigheid van dezelfde, maar thans uit andere leden samengestelde provinciale raad bij de behandeling 
van de tuchtvervolging die betrekking heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de meer dan tien jaar 
geleden ingestelde tuchtvervolging (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1990, AR 8947, nr 531; 29 okt. 1998, AR 
C.98.0392.N, nr 465.

Tuchtzaken - Orde van architecten - Provinciale raad - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt of geen mogelijk gebrek aan 
objectiviteit kan worden afgeleid, kunnen zij bij de verzoeker tot onttrekking geen wettige verdenking doen 
ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van de Raad van de Orde bij de behandeling van de zaak.

Tuchtzaken - Orde van architecten - Provinciale raad - Gewettigde verdenking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2002C.02.0028.F AC nr. 185

Uit de omstandigheid dat de leden van de raad van de Orde een brief sturen aan de voorzitter van de vaste 
medische commissie waarin diens aandacht wordt gevestigd op de gezondheidstoestand van een geneesheer 
die zijn geschiktheid om de geneeskunde te beoefenen in het gedrang lijkt te brengen, blijkt niet dat bij hen 
een vooroordeel bestaat waardoor hun geschiktheid om de aan die geneesheer ten laste gelegde tuchtfouten 
onpartijdig te beoordelen,wordt aangetast.

Tuchtzaken - Geneeskunde - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - 
Brief van de raad van de Orde aan de vaste medische commissie betreffende de gezondheidstoestand van een geneesheer

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat bepaalde leden van de raad van de Orde, die een geneesheer een door de raad van 
beroep tenietgedane tuchtstraf hebben opgelegd, moeten kennisnemen van nieuwe vervolgingen tegen die 
geneesheer, kan geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de geschiktheid van dat rechtscollege om die 
geneesheer een eerlijk proces te verzekeren (1). (1) Zie Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, nr 531.

Tuchtzaken - Geneeskunde - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - 
Vroegere beslissing van de raad van de Orde van geneesheren inzake dezelfde geneesheer

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheden dat een lid van de raad van de Orde tegen een geneesheer klacht heeft ingediend, dat een 
ander lid van die raad deelgenomen heeft aan het onderzoek van de zaak en dat een derde lid is 
tussengekomen in een lopend gerechtelijk onderzoek dat bepaalde bindingen met de zaak vertoont, kunnen 
weliswaar beletten dat die leden deelnemen aan de berechting van die zaak, maar kunnen bij die geneesheer 
of bij derden geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de onpartijdigheid van de raad van de Orde (1). 
(1) Zie Cass., 22 nov. 1990, A.R. 8699, nr 160.

Tuchtzaken - Geneeskunde - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolging - Gewettigde verdenking - 
Klacht van een raadslid tegen de geneesheer - Deelname van een raadslid aan het onderzoek van de zaak - Tussenkomst 
van een raadslid in een hangend gerechtelijk onderzoek dat bepaalde bindingen met de zaak vertoont

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

18 januari 2002C.01.0550.F AC nr. 43

De gespannen verhoudingen tussen, enerzijds, de leden van een vereniging waarvan de verzoeker, alsook 
andere leden die in de raad zitting houden of dienen te houden, deel uitmaken en, anderzijds, tal van andere 
leden van de raad, kunnen bij de verzoeker en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de 
strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde van geneesheren die over de 
tuchtvervolging tegen verweerder uitspraak moet doen en verantwoorden de onttrekking van de zaak aan die 
raad (1). (1) Zie cass., 18 juni 2000, A.R. C.00.0216.F, nr 379.

Tuchtzaken - Geneeskunde - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolgingen - Gewettigde verdenking - 
Leden van de Raad - Gespannen verhoudingen

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2001C.01.0467.F AC nr. ...
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In tuchtzaken heeft het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking en tot verwijzing 
van een rechtbank naar een andere geen bestaansreden en is het dus kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het 
rechtscollege waartegen het verzoek tot onttrekking gericht is al een tuchtsanctie heeft opgelegd op de dag 
waarop het Hof van Cassatie over dat verzoek uitspraak doet en de zaak derhalve niet langer bij dat 
rechtscollege aanhangig is (1). (1) Zie cass., 15 april 1992, AR. 9737, nr. 440; 4 jan. 1995, AR. P.94.1349.F -
P.94.1352.F, nr. 7.

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat al 
uitspraak heeft gedaan

- Artt. 648, 2° en 650 Gerechtelijk Wetboek

15 december 2000C.00.0605.N AC nr. ...

De verklaring, overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1°, van het Ger.W., door het gerecht waartegen 
onttrekking wordt gevorderd te stellen onderaan op de uitgifte van het arrest, is aan geen vormvereiste 
onderworpen. Zo doet de verklaring, ondertekend voor de Orde van architecten door de voorzitter en de 
secretaris, die weergeeft welk het oordeel is van de Raad van de Orde van architecten, vermoeden dat zij 
overleg gepleegd hebben met de leden van de Raad (1). (1) Zie cass., 6 januari 2000, AR C.99.0447.N, AC, 2000, 
nr. 12.

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging - 
Verklaring van de voorzitter - Vormvereisten

- Art. 656, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon door gerechtelijke procedures die hijzelf uitlokt de leden van 
de Raad van de Orde van architecten dwingt een standpunt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens 
opwerpt in de tuchtprocedure, kan de Raad op die grond geen gebrek aan onpartijdigheid worden verweten 
(1). (1) Zie cass., 29 oktober 1998, AR C.98.0392.N, AC, 1998, nr. 465.

Tuchtzaken - Raad van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2000C.00.0216.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheden die aangevoerd worden in een vordering tot 
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking, nl. de ongunstige meningen die door leden van een 
raad van de provinciale orde zijn geuit over de meningen en de handelingen van een ander lid van dezelfde 
orde en die de grondslag vormen voor de tuchtrechtelijke vervolgingen, bij eiser en bij derden gewettigde 
verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de 
orde die uitspraak dient te doen, neemt het Hof de vordering tot onttrekking van de zaak aan en verwijst het 
de zaak naar een andere provinciale raad.

Tuchtzaken - Geneeskunde - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolgingen - Gewettigde verdenking - 
Leden van de Raad - Ongunstige meningen over een ander lid van die raad

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

6 januari 2000C.99.0447.N AC nr. ...

Wanneer het Hof, overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1, Ger.W., van het verzoekschrift om op grond van 
gewettigde verdenking de zaak aan een tuchtraad van beroep van de Orde van Architecten te onttreken, de 
mededeling heeft bevolen aan de voorzitter van de raad van beroep teneinde binnen de door het Hof 
bepaalde termijn en na overleg met de leden van de raad een verklaring te stellen onderaan op de uitgifte van 
het arrest, verhindert de omstandigheid dat geen rechtsgeldige verklaring is afgelegd binnen de wettelijke 
termijn niet dat het Hof van Cassatie uitspraak zou doen.

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van beroep van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - 
Rechtspleging - Verklaring van de voorzitter - Rechtsgeldigheid - Schorsing van de rechtspleging

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

7 mei 1999C.99.0090.N AC nr. ...
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De omstandigheden dat een Orde van Advocaten een andere Orde van Advocaten in kort geding heeft 
gedagvaard ten einde de intrekking te horen bevelen van een beleidsnota inzake het voeren van publiciteit 
door advocaten en dat de secretaris en de stafhouder van eerstgenoemde Orde openlijk kritiek hadden op die 
beleidsnota en het gedrag van advocaten van laatstgenoemde Orde, tuchtrechtelijk vervolgd om, in strijd met 
de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, wervende en misleidende publiciteit te hebben 
gevoerd, kunnen bij de vervolgde advocaten, die zich op die nota beroepen, en bij derden wettige verdenking 
doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de raad van eerstgenoemde Orde om 
over deze tuchtvervolging te oordelen.

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Orde van Advocaten - Publiciteitsregeling - Kritiek - Raad van de Orde - 
Tuchtvervolging - Onpartijdigheid - Onttrekking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 1998C.98.0392.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank, waaraan de onttrekking wordt gevraagd de uitgifte van 
het arrest aan het Hof terugstuurt zonder de wettelijk opgelegde verklaring op die uitgifte te hebben gesteld, 
verhindert het Hof niet uitspraak te doen over het verzoek tot onttrekking.~

Tuchtzaken - Onttrekking - Verzoek - Toelaatbaarheid

- Art. 1116 Gerechtelijk Wetboek

Kan bij verzoeker gewettigde verdenking doen onstaan die de verwijzing van de beoordeling van de hem ten 
laste gelegde overtreding van de plichtenleer naar een andere Provinciale Raad verantwoordt, de 
omstandigheid dat hij procedures voert of heeft gevoerd tegen de organen van de in de tuchtzaak bevoegde 
Provinciale Raad.~

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Tuchtraad van de provinciale raad van de Orde van architecten - Onpartijdigheid - 
Onttrekking

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 1998C.98.0403.N AC nr. ...

Kunnen bij verzoeker en bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan die de verwijzing van de tegen hem 
ingestelde tuchtprocedure naar de Raad van de Orde van een ander arrondissement verantwoordt, de 
omstandigheden dat zijn stafhouder en de Orde in een andere procedure reeds een kritiek inhoudende 
standpunt innamen in verband met de feiten die aan de grondslag liggen van de huidige tuchtprocedure.~

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van de Orde der Advocaten - Onpartijdigheid en objectiviteit

31 augustus 1998C.98.0306.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie vaststelt dat de omstandigheden die aangevoerd worden in het verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak, op grond van gewettigde verdenking, aan de hoofdgriffier van het Militair 
Gerechtshof, die uitspraak moet doen als tuchtrechter, en het feit dat geen enkele andere griffier hem, te 
dezen, kan vervangen, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken omtrent zijn strikte 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, beveelt het de onttrekking van de zaak en verwijst het de zaak naar de 
hoofdgriffier van een hof van beroep.

Tuchtzaken - Hoofdgriffier die als tuchtrechter uitspraak moet doen - Gewettigde verdenking - Afdoende grond - Andere 
griffiers die de hoofdgriffier niet kunnen vervangen

- Artt. 648, 2°, 650 en 658 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof van Cassatie, op verzoek van de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof om de 
tuchtprocedure aan de hoofdgriffier van dat hof wegens gewettigde verdenking te onttrekken, bevolen heeft 
dat zijn arrest, het verzoekschrift en de eraan gehechte stukken, door neerlegging ter griffie van het Militair 
Gerechtshof, worden medegedeeld aan de hoofdgriffier van voornoemd rechtscollege en aan de niet-
verzoekende partijen, moet de hoofdgriffier, in overleg met de griffiers van zijn griffie, die hem, in voorkomend 
geval, moeten vervangen, de bij artikel 656, tweede lid, 1°, Ger. W. voorgeschreven verklaring doen.

Tuchtzaken - Hoofdgriffier - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Mededeling van de stukken - Verklaring van 
de hoofdgriffier - Modaliteiten

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

4 juni 1998C.98.0201.N AC nr. ...
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Zo het met redenen omkleed en door een advocaat ondertekend verzoekschrift tot onttrekking van een 
tuchtzaak aan een provinciale raad van de Orde van architecten omwille van wettige verdenking kennelijk niet 
onontvankelijk is, beveelt het Hof uiterlijk binnen acht dagen dat van het arrest, het verzoekschrift en de 
bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de voorzitter van de provinciale raad teneinde, na overleg 
met de leden van de provinciale raad, de in artikel  656, 2e lid, 1°, Ger.W. bedoelde verklaring onderaan op de 
uitgifte van het arrest te stellen en wordt de zaak voor verschijning op een rechtszitting van het Hof uiterlijk 
binnen twee maanden vastgesteld.

Tuchtzaken - Orde van architecten - Provinciale raad - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk

- Art. 656 Gerechtelijk Wetboek

18 december 1997D.97.0015.N AC nr. ...

De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de Nationale Raad van de Orde van 
architecten, van vergoedingen van de leden van de raad van beroep, geput uit de bijdragen van alle leden van 
de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid niet verbonden zijn met de inhoud van de te 
wijzen beslissing en hierop geen invloed kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige verdenking doen ontstaan 
bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte onpartijdigheid van de raad van beroep bij de beoordeling 
van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging (Eerste zaak); hieraan staat niet in de weg dat de Nationale Raad 
ook als orgaan van de Orde in het geding optreedt. (Eerste en tweede zaak)

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Orde van architecten - Tuchtzaak - Raad van beroep - Werking - Leden - 
Vergoedingen - Vaststelling - Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 38, 7° Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Het verzoekschrift tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak aan een tuchtraad van beroep 
van de Orde van architecten is ontvankelijk (Impliciet).~

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van beroep van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - 
Ontvankelijkheid

- Art. 27 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 648 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het Hof, waarbij een vordering aanhangig is tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een 
zaak aan een raad van beroep van de Orde van architecten, de vordering niet terstond aanneemt of afwijst, 
beveelt het de mededeling aan de leden van de raad van beroep tegen wie onttrekking wordt gevorderd, een 
aan de Nationale Raad van de Orde van architecten, en bepaalt het de datum waarop verslag zal worden 
gedaan door een van de raadsheren die in het arrest wordt aangewezen.

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van beroep van de Orde van architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - 
Rechtspleging

- Artt. 32 en 33 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Artt. 648 en 656 Gerechtelijk Wetboek

5 mei 1994D.94.0005.F AC nr. ...

Wanneer een apotheker voor een provinciale raad van de orde van apothekers dient te verschijnen wegens de 
telastlegging: de eer en de bescheidenheid van het beroep in het gedrang te hebben gebracht door het 
toepassen, in de apotheek waarvan hij titularis is, van een directe en systematische korting, en de raad zijn 
mening over zijn houding voordien reeds kenbaar heeft gemaakt door, na onderzoek van een proces-verbaal 
van verhoor, te oordelen dat hij het ten laste gelegde feit heeft erkend, doet laatstgenoemde omstandigheid 
bij de apotheker en bij derden een wettige verdenking ontstaan nopens de strikte objectiviteit en 
onpartijdigheid van die raad; het Hof onttrekt de zaak bijgevolg aan die raad en beveelt de verwijzing van die 
zaak naar een raad van een andere provincie.~

Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Apotheker - Tuchtvervolging voor een provinciale raad van de Orde van apothekers

- Artt. 648, 2°, 650 en 658 Gerechtelijk Wetboek

VERZEKERING

ALGEMEEN
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27 februari 2003C.02.0403.F AC nr. 140

Ingevolge artikel 9 Verzekeringswet is de verzekering slechts nietig wanneer de verzwijging of de onjuiste 
opgave aan de zijde van de verzekerde de waardering van het risico zodanig verminderen dat de verzekeraar, 
indien hij daarvan op de hoogte was geweest, de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben 
aangegaan; om uit te maken of zulks het geval is, verbiedt voornoemd artikel niet dat rekening wordt 
gehouden met de houding van de verzekeraar na het stilzwijgen van de verzekerde over een aantal vragen die 
door eerstgenoemde werden gesteld (1). (1) Over gevolgen van de passieve houding van de verzekeraar die te 
maken krijgt met onbeantwoorde vragen in de vragenlijst bij het verzekeringsvoorstel waardoor hij mogelijks 
het recht verliest om de in artikel 9 Verzekeringswet bedoelde nietigheid aan te voeren, zie M. FONTAINE, "La 
réticence ou la fausse déclaration relatives à un fait ignoré de l'assureur", R.C.J.B., 1980, p. 210; zelfde auteur, 
"Problèmes actuels de la déclaration du risque", Bull. Ass., 1982, p. 467; J-L FAGNART "Les assurances 
terrestres, examen de jurisprudence 1980-1990, R.C.J.B., 1991, p. 713. Op te merken valt dat die oplossing is 
neergelegd in artikel 5, tweede lid, Wet 25 juni 1992.

Algemeen - Nietigheid van de verzekering wegens verzwijging of onjuiste opgave aan de zijde van de verzekerde - 
Verzwijging

- Art. 9 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

23 november 2001C.00.0193.F AC nr. ...

Wanneer twee achtereenvolgende verzekeringsovereenkomsten zijn aangegaan die ten voordele van dezelfde 
persoon hetzelfde risico dekken, sorteert de daarop volgende overeenkomst pas effect indien de vorige 
overeenkomst niet volstond om het totstandgekomen risico te dekken (1) (2). (1) Zie Cass., 8 dec. 1989, A.R. 
6163, nr. 231. (2) Het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het tweede onderdeel van het enige middel 
dat hieruit was afgeleid dat er geen antwoord werd gegeven op de uitwerking van artikel 14 Verzekeringswet, 
waarnaar in de appèlconclusie van eiseres uitdrukkelijk werd verwezen.

Algemeen - Samenloop van verzekeringen - Soortgelijke verzekeringen bij achtereenvolgende overeenkomsten - Volgende 
overeenkomst

- Art. 12 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

23 november 2001C.01.0066.F AC nr. ...

In geval van verboden samenvoeging van opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen wordt de rang van een 
verzekering in de tijd bepaald door de datum waarop zij is aangegaan (1). (1) Cass. 14 sept. 1992, AR. 9392, nr. 
609.

Algemeen - Samenvoeging van verzekeringen - Opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen - Rang van een verzekering in de 
tijd - Bepaling

- Art. 12 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

21 december 2000C.98.0367.N AC nr. ...

De aan de verzekerde opgelegde verplichting het bewijs van de herstelling van de schade te leveren vooraleer 
recht te hebben op schadevergoeding holt de verbintenis van de verzekeraar zijn verzekerde te vergoeden niet 
uit.

Algemeen - Rechten en verplichtingen van de partijen - Verzekerde - Bewijs van herstelling van de schade - Verbintenis van 
de verzekeraar

- Artt. 1101, 1108, 1126 en 1134 Burgerlijk Wetboek

3 mei 2000P.99.1197.F AC nr. ...
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Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiële steun, die zij aan een verwante onderneming 
heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen, met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van 
de boekhouding en van het vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat 
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de artt. 207 e.v., 
Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de 
kosten van de onderneming getrouw en stelselmatig moet weergeven (1). (1) Art. 3, eerste lid, K.B. 12 nov. 
1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de 
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 20 nov. 1979, p. 13227), bepaalt dat 
"de jaarrekening duidelijk moet worden opgesteld, ze moet getrouw en stelselmatig weergeven, enerzijds, op 
de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, de aard en het bedrag van de tegoeden en van de rechten van 
de onderneming, van haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen evenals van haar eigen 
middelen, anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en haar 
opbrengsten". Die bepaling neemt de tekst over van artikel 3, K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 19 okt. 1976, p. 13470), genomen ter uitvoering van de W. 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Zowel uit de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet (Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekeningen van de ondernemingen, memorie van toelichting, Gedr. St. Senaat, 436 (1974-75), nr. 1, p. 
3, 4 en 7; verslag namens de verenigde commissies voor de economische zaken en de justitie uitgebracht door 
de h. Fallon, idem, 436 (1974-75), nr. 2, p. 22 en 23), als uit het verslag aan de Koning, voor het K.B., 8 okt 1976 
(B.S., 19 okt. 1976, p. 13460, 13461, 13463 en 13664), blijkt dat die bepaling rechtstreeks in ingegeven door 
het voorstel van de Commissie van de E.G. voor een vierde richtlijn op grondslag van artikel 54, § 3, g, (van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), strekkende tot het coördineren van de 
waarborgen welke in de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen 
zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de 
inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de waarderingsmethode alsmede de openbaarmaking van 
deze stukken (PB. C. nr. è, 28 jan. 1972, p. 11), inz. door artikel 2.2, als gewijzigd na advies van het Europees 
Parlement (PB.C. nr. 129, 11 dec. 1972, p. 38) en van het Economisch en sociaal Comité (PB. C. nr. 39, 7 juni 
1973, p., 31), en dat artikel 2.3 zou worden van de Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op grondslag 
van artikel 54, § 3, g, van het Verdrag, betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen (PB. 
L., nr. 222, 14 aug. 1978, p. 11: "de jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de 
financiële positie en het resultaat van de vennootschap"). Die invloed wordt nog bevestigd door het verslag 
aan de Koning voor het K.B. 12 sept. 1983, tot wijziging van het K.B. 8 okt. 1976, met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 29 sept. 1983, p. 11893 en 11895; advies van de Raad van Staten p. 
11910 en 11911). Het K.B. 12 nov. 1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn 
toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is 
opgeheven door het K.B. 17 nov. 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (B.S., 21 
dec. 1994, p. 31367). Art. 3, eerste lid, van dat K.B. neemt het begrip getrouw beeld over..

Algemeen - Toegelaten verzekeringsonderneming - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse stukken - Verdraaiing van 
de waarheid - Kosten van de onderneming - Getrouwe en stelselmatige weergave

- Art. 3 KB 12 nov. 1979

- Art. 207 tot 211 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

3 april 1998C.97.0077.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die weigert een verzekeringspolis wegens verzwijging 
door de verzekerde nietig te verklaren, wanneer hij beslist dat, in het onderhavige geval, die verzwijging de 
vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde niet in het gedrang heeft gebracht.~

Algemeen - Nietigheid - Verzwijging door de verzekerde

- Art. 9 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

24 januari 1997C.94.0119.N AC nr. ...

De burgerlijke rechter die het besturen van een voertuig door de verzekerde met een alcoholintoxicatie die 
een misdrijf uitmaakt als een zware fout in aanmerking neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de 
verzekerde heeft vrijgesproken van dit misdrijf, miskent het gezag van dit strafrechterlijk gewijsde.~

Algemeen - Vordering van de verzekerde - Eigen schade - Zware fout - Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - 
Vrijspraak - Gezag van gewijsde - Algemeen rechtsbeginsel - Burgerlijk geschil

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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11 september 1995C.93.0475.N AC nr. ...

De verzekeringsinstelling die zijn eigen recht van terugvordering van verleende prestaties uitoefent, krachtens 
artikel  76quater, §2, zesde lid, Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de 
gevallen bedoeld bij artikel  50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, komt niet in de plaats van de rechthebbende; dit eigen recht heeft niet het 
subrogatoir kenmerk, bepaald in artikel  76quater, §2, vierde lid, Z.I.V.-wet.~

Algemeen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Kenmerk - Verzekeringsondernemingen - Eigen recht van 
terugvordering van verleende prestaties - Ziekte- en invaliditeitsverzekering

6 februari 1995S.94.0060.F AC nr. ...

De rechtsvordering van een werknemer tegen zijn werkgever tot het geven van de dekking uit een door de 
werkgever gesloten verzekeringsovereenkomst waarbij laatstgenoemde leden van zijn personeel verzekert 
tegen ongevallen die hun tijdens hun privé-leven kunnen overkomen, is geen rechtsvordering die voortvloeit 
uit een verzekeringspolis, in de zin van artikel   32, eerste lid, Verzekeringswet, wanneer die 
verzekeringsovereenkomst ieder beding ten behoeve van derden uitsluit.~

Algemeen - Werkgever - Ongeval - Personeel - Rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringspolis - Privé-leven - 
Risico's - Derdenbeding - Begrip - Arbeidsovereenkomst - Werknemer

- Art. 32, eerste lid Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

ALLERLEI

27 juni 2001P.01.0224.F AC nr. ...

Uit de samenlezing van de artt. 2, 3 en 83, W. 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, alsook uit het verslag aan de Koning dat voorafging aan het K.B. 12 aug. 1994 tot 
wijziging van die wet, blijkt dat de in dat artikel 83 bedoelde strafrechtelijke sancties betrekking hebben op de 
bestuurders van elke onderneming die krachtens de voormelde wet geen verzekeringsactiviteit kan uitoefenen 
(1). (1) Vóór de wijziging door artikel 31, § 2, K.B. 12 aug. 1994 tot wijziging van de W. 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemingen (B.S. 16 sept. 1994, blz. 23541), bepaalde artikel 83, toen nog 
artikel 53 van die wet : "worden gestraft de beheerders, directeurs, zaakvoerders en lasthebbers van elke 
onderneming, die als verzekeraar in België een verzekeringscontract als bedoeld in artikel 3, poogt te sluiten of 
sluit, terwijl die onderneming zonder vrijgesteld te zijn van toelating, die toelating niet heeft verkregen of 
verloren heeft". Het gaat om de logische bestraffing van het niet-naleven van de bepalingen van artikel 3 van 
die wet, waarvan de substantie niet is gewijzigd door het voormelde K.B., waarbij dat artikel bepaalt: "het is 
aan elke onderneming (...) verboden in de hoedanigheid van verzekeraar in België verzekeringscontracten te 
sluiten of pogen te sluiten, zonder vooraf door de Koning te zijn toegelaten". Zie H. CLAASSENS, Le contrôle 
généralisé des entreprises d'assurances en Belgique, Brussel, 1976, blz. 86, 87, 311 en 312. Het K.B. 12 aug. 
1994 zet verschillende Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving om. Art. 66 (thans 97) van de W. van 
1975 machtigt de Koning hiertoe. De nieuwe bepaling van artikel 83, als gewijzigd bij het voormelde K.B., is op 
het eerste gezicht weinig duidelijk. Zij heeft immers betrekking op "de bestuurders, de personen belast met de 
effectieve leiding en de lasthebbers van een verzekeringsonderneming, die als verzekeraar 
verzekeringsovereenkomsten (...) sluiten of pogen te sluiten zonder dat de onderneming krachtens deze wet 
gemachtigd is om zo'n activiteit uit te oefenen (...)". Het kan slechts gaan om een materiële verschrijving bij de 
aanpassing van de tekst door het K.B. Uit het aan het K.B. voorgaande verslag aan de Koning blijkt dat "de 
sancties niet werden gewijzigd maar alleen aangepast aan de situaties van de (...) richtlijnen" (B.S. 16 sept. 
1994, blz. 23533). De Raad van State had overigens opgemerkt dat "enkel in de mate dat de voorgestelde 
formulering wezenlijk niets toevoegt aan het bepaalde in het huidige artikel 53, doch zich ertoe beperkt een 
wijziging door te voeren die de onmiddellijke en logische gevolgtrekking is van de omzetting van de richtlijnen, 
kan zij geacht worden begrepen te zijn in de bevoegdheidsdelegatie bedoeld in artikel 66 van de wet van 9 juli 
1975" (ibid., blz. 23540).

Allerlei - Toezicht op de verzekeringsondernemingen - Uitoefening van een verzekeringsactiviteit - Strafrechtelijke sancties - 
Bedoelde ondernemingen

- Artt. 2, 3 en 83 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Noot J.S. sub Cass., 27 juni 2001, A.R. P.01.0224.F, nr. ... .

Allerlei - Toezicht op de verzekeringsondernemingen - Uitoefening van een verzekeringsactiviteit - Strafrechtelijke sancties - 
Bedoelde ondernemingen
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31 oktober 1996C.96.0013.F AC nr. ...

Wanneer een vordering in rechte gegrond is op de bepalingen van een verzekeringspolis die, enerzijds een 
geval van verval bepalen en niet van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, als bepaald in de wettelijke 
bepalingen, en, anderzijds, de sanctie van dat verval niet doen afhangen van de in de wettelijke bepalingen 
opgelegde voorwaarden, kan de rechter die vordering niet onderzoeken in het licht van de wettelijke 
bepalingen.~

Allerlei - Verzekeringspolis - Burgerlijke aansprakelijkheid van de nijverheids- en handelsbedrijven - Vordering in rechte - 
Oorzaak - Contractuele bepalingen - Beslissing van de rechter - Grondslag - Wetsbepalingen - Wettigheid

- Artt. 702, 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 9 en 31 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

2 januari 1996P.94.1296.N AC nr. ...

Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding verkrijgen van de stoffelijke 
schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte vrijuit gaat; de rechter die enerzijds vaststelt dat de identiteit van het betrokken 
motorrijtuig niet is vastgesteld, en anderzijds dat de bestuurder van dit niet geïdentificeerd motorrijtuig 
uitsluitend en alleen aansprakelijk is voor het desbetreffend verkeersongeval, sluit zodoende het bestaan uit 
van zodanig toevallig feit waardoor de onbekend gebleven bestuurder vrijuit gaat en geen enkele 
verzekeringsonderneming tot vergoeding van stoffelijke schade verplicht is.

Allerlei - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoeding van de stoffelijke schade

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

2 november 1994P.94.0143.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verleent aan de strafrechter bevoegdheid om kennis te nemen van een 
vordering tot tussenkomst, wanneer die vordering door de veroorzaker van een ongeval is ingesteld tegen een 
andere verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de W.A.M.-verzekeraar.~

Allerlei - Rechtbanken - Verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Tussenkomst - Gedwongen 
tussenkomst - Strafgerecht - Bevoegdheid - Burgerlijke rechtsvordering - Strafzaken

LANDVERZEKERING

2 april 2004C.02.0030.F AC nr. 178

Concl. adv.-gen. X. De Riemaecker, Cass., 2 april 2004, AR C.02.0030.F, Bull. en Pas., I, 2004, nr ... .

Landverzekering - Voordeel van de verzekering - Uitsluiting - Opzettelijke daad van de verzekerde - Bewijslast

De verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet bewijzen dat de verzekerde de opzettelijke daad 
heeft begaan waardoor hij het voordeel van de verzekering heeft verloren (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en 
Pas., I, 2004, nr ...

Landverzekering - Voordeel van de verzekering - Uitsluiting - Opzettelijke daad van de verzekerde - Bewijslast

- Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

16 maart 2004P.03.0868.N AC nr. 143

Artikel 84 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst dat bepaalt dat elke kwitantie voor een 
gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde afziet van zijn rechten en dat 
een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de schade moet vermelden waarop die afrekening slaat, 
houdt niet in dat wanneer de kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening de elementen 
van de schade vermeldt waarop die afrekening slaat, behoudens dwaling, de benadeelde voor diezelfde 
schade aanspraak mag maken op een hoger bedrag dan het bedrag dat het voorwerp van de kwitantie 
uitmaakt (1). (1) Zie F. Ponet, P. Rubens en W. Verhees, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische 
commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Deurne, Kluwer, 1993, nr 1091; P. Colle, Algemene beginselen van 
het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, nr 224.

Landverzekering - Kwitantie ter afrekening - Benadeelde - Aanspraak op schadevergoeding

- Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

P. 2624/30476-9-2016



6 februari 2004C.02.0258.F AC nr. 65

Ingevolge artikel 10, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst kunnen het bestaan en de inhoud van een verzekeringsovereenkomst niet 
door vermoedens worden bewezen tenzij een begin van bewijs door geschrift wordt geleverd.

Landverzekering - Bestaan en inhoud - Bewijs door vermoedens

- Art. 10, § 1, eerste en tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

27 januari 2004P.03.0839.N AC nr. 46

Artikel 89, § 5, Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat, onder meer, bepaalt dat wanneer het geding tegen 
de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht en de verzekeraar in de zaak wordt betrokken of vrijwillig 
tussenkomt, dit strafgerecht geen uitspraak kan doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden 
tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer, staat eraan niet in de weg dat de verzekeraar, wanneer hij 
inzake niet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de strafrechter tussenkomt, aan de 
benadeelde bij het uitoefenen van diens rechtstreeks vorderingsrecht op grond van de 
verzekeringsovereenkomst een exceptie, nietigheid of verval van recht als bedoeld in artikel 87, § 2 van deze 
wet tegenwerpt; dergelijke exceptie, nietigheid of verval van recht is immers geen recht dat de verzekeraar ten 
aanzien van de verzekerde of de verzekeringsnemer doet gelden als bedoeld in artikel 89, § 5, Wet 
Landverzekering, maar heeft, indien gegrond, enkel voor gevolg dat de voorwaarden voor het verlenen van de 
dekking niet vervuld zijn waardoor de verzekeraar die dekking aan de benadeelde niet verschuldigd is, zodat 
de beoordeling ervan onlosmakelijk verbonden is met de uitoefening van de rechtstreekse vordering van de 
benadeelde (1). (1) Art. 89, § 5, Wet Landverzekeringsovereenkomst herneemt de tekst van artikel 9, vierde 
lid, van de Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
zodat nuttig kan verwezen worden naar de rechtspraak van het Hof met betrekking tot dit laatste artikel, meer 
bepaald, Cass., 9 mei 1984, AR 3473, nr 517; 5 feb. 1986, AR 4480, nr 360.

Landverzekering - Niet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - Geding tegen de verzekerde voor de 
strafrechter - Rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde - Tussenkomende verzekeraar - Exceptie, nietigheid of verval 
van recht dat aan de benadeelde kan worden tegengeworpen - Toepassing

- Artt. 86, 87, § 2 en 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

16 januari 2004C.02.0253.F AC nr. 25

De verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst die het risico van overlijden door ongeval dekt en 
waarin het ongeval omschreven wordt als elke gebeurtenis die het gevolg is van de plotselinge en toevallige 
werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde, wordt miskend wanneer het arrest 
beslist dat de val, die de oorzaak is van het overlijden, de uitwendige oorzaak is buiten de wil van de 
getroffene.

Landverzekering - Dekking - Overlijden door ongeval - Ongeval - Contractuele omschrijving - Verbindende kracht van de 
overeenkomst - Miskenning

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

30 mei 2003C.00.0574.N AC nr. 326

Artikel 10 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake het bewijs en de inhoud 
van de verzekeringsovereenkomst en haar wijzigingen is slechts van toepassing op de wijzigingen van de 
verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, vanaf de dag 
van die wijzigingen na die inwerkingtreding (1). (1) Zie Cass., 29 juni 2001, AR C.98.0378.N, nr 414 (betreffende 
de artikelen 5, 6 en 7 inzake de mededelingsplicht) en 12 april 2002, AR C.01.0157.F, nr ..., Memorie van 
toelichting, Doc. Kamer, 1586/1-90/91, p. 111; VERHEYDEN A.-M., Les principes de droit transitoire et leur 
application à la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992, R. G.A.R., 1995, 12465, nr 6.

Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst - Bewijs - Inhoud - Wijzigingen - Werking in de tijd

- Artt. 10 en 148, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

10 april 2003C.02.0213.F AC nr. 239

De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren van de diefstal waarvan hij 
beweert het slachtoffer te zijn (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1991, nr 236.

Landverzekering - Oorzaak van het schadegeval - Diefstal - Bewijslast van de diefstal - Verzekerde
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- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

26 maart 2003P.02.1609.F AC nr. 204

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 maart 2003, AR nr P.02.1609.F, AC, 2003, nr ... .

Landverzekering - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - 
Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Strafrechter - Bevoegdheid

De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, die aan 
de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van 
het voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen 
van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van 
die vordering kennis te nemen (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

Landverzekering - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Vergoeding van beëindiging - 
Derde-aansprakelijke - Verzekeraar van de huurder - Indeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - 
Strafrechter - Bevoegdheid

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt 
van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij, de verzekeraar van de 
huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, 
verantwoordt die veroordeling niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is 
die eigen schade heeft geleden (1). (1) Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs 22 tot 44.

Landverzekering - Schade t.g.v. een misdrijf - Benadeelde - Vergoeding door de verzekeraar - Burgerlijke-partijstelling van 
de verzekeraar - Eigen schade

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

25 maart 2003P.02.0607.N AC nr. 197

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 maart 2003, AR nr P.02.0607.N, AC, 2003, nr ... .

Landverzekering - Opzettelijk veroorzaakt schadegeval - Civielrechtelijk aansprakelijke - Uitsluiting van dekking

Zo artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat niettegenstaande enig andersluidend 
beding de verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk 
heeft veroorzaakt, kan de opzettelijke fout van een andere persoon niet ingeroepen worden tegen degene die 
voor deze persoon civielrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Landverzekering - Opzettelijk veroorzaakt schadegeval - Civielrechtelijk aansprakelijke - Uitsluiting van dekking

- Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

25 maart 2003P.02.1097.N AC nr. 199

Art. 6, 6°, K.B. tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot 
dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst m.b.t. het privé-leven maakt de 
uitsluiting van de dekking niet mogelijk voor de opzettelijke fout van een persoon waarvoor de verzekerde 
civielrechtelijk aansprakelijk is (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid m.b.t. het privé-leven - 
Uitsluiting van dekking - Opzettelijke fout - Persoon waarvoor de verzekerde civielrechtelijk aansprakelijk is

- Art. 6, 6° KB 12 jan. 1984

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 maart 2003, AR nr P.02.1097.N, AC, 2003, nr ... .

Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid m.b.t. het privé-leven - 
Uitsluiting van dekking - Opzettelijke fout - Persoon waarvoor de verzekerde civielrechtelijk aansprakelijk is

6 maart 2003C.02.0132.F AC nr. 156
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De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen die hij aan de 
slachtoffers van een ongeval heeft betaald wanneer de verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt 
om een dergelijk rechtsmiddel in te stellen, is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde; 
bijgevolg blijft die rechtsvordering geregeld door de wet onder vigeur waarvan de overeenkomst is gesloten, 
zolang een nieuwe wet niet van toepassing is op de overeenkomst waarin die rechtsvordering is bedongen; 
een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering, zoals de in artikel 88, tweede lid, Wet 25 juni 1992 
voorgeschreven voorafgaande kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf 
(1). (1) Cass., 23 juni 2000, AR C.99.0436.F, nr. 399.

Landverzekering - Vordering tot terugbetaling - Grondslag - Voorafgaande kennisgeving - Aard - Gevolgen - Werking van de 
wet in de tijd

- Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

17 december 2002P.02.0131.N AC nr. 677

Wanneer het geding tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, kan de eis van de verzekerde tot 
gedwongen tussenkomst van de verzekeraar in het strafgeding slechts strekken tot bindendverklaring van de 
uitspraak over de civielrechtelijke vordering (1). (1) Zie Cass., 8 sept. 1992, A.R. nr 5184 (AC, 1991-92, nr 595).

Landverzekering - Geding tegen de verzekerde ingesteld voor het strafgerecht - Vordering van de verzekerde tot gedwongen 
tussenkomst van de verzekeraar - Voorwerp

- Art. 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

12 september 2002C.01.0182.F AC nr. 442

In geval van onderverzekering moet, voor de berekening van de vergoeding die slechts kan plaatsvinden 
volgens de verhouding tussen de verzekerde waarde en de waarde van het verzekerbaar belang, rekening 
worden gehouden met de werkelijke waarde van het goed op het ogenblik van het schadegeval en niet met de 
nieuwwaarde van de vernielde goederen, aangezien het goed in werkelijke waarde verzekerd is.

Landverzekering - Onderverzekering - Vergoeding - Berekening - Waarde op het ogenblik van het schadegeval

- Art. 21 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

12 september 2002C.01.0192.N AC nr. 446

De verplichting die artikel 88, tweede lid van de wet op de landverzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar 
oplegt tot kennisgeving van zijn voornemen om verhaal in te stellen, ontstaat zodra de verzekeraar op de 
hoogte is van de juiste omstandigheden van het ongeval, ook al wordt het verhaal uiteindelijk gesteund op het 
gebrek van betaling van de verzekeringspremies, en niet op de omstandigheden van het ongeval.

Landverzekering - Verhaal van de verzekeraar - Niet-betaling van de verzekeringspremies - Verplichting tot kennisgeving 
van het verhaal - Ogenblik waarop deze verplichting ontstaat

- Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

13 juni 2002C.99.0405.N AC nr. 355

De vordering die een verzekeraar tegen de benadeelde instelt tot terugbetaling van provisies die hij voor de 
verzekerde onverschuldigd heeft betaald, vloeit niet voort uit het verzekeringscontract; het is een vordering 
die berust op de artt. 1235, 1236 en 1376 tot 1381 B.W. inzake onverschuldigde betaling en die onderworpen 
is aan de algemene verjaringstermijn (1). (1) Zie H. DE PAGE, Traité III, Bruylant, 1967, nr 17.

Landverzekering - Artikel 32 Verzekeringswet - Driejarige verjaring - Toepasselijkheid - Onverschuldigde betaling

- Artt. 1235 en 2262 Burgerlijk Wetboek

- Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

7 juni 2002C.00.0438.F AC nr. 345
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De schadeverzekering, inzonderheid de aansprakelijkheidsverzekering, berust op het beginsel van 
schadevergoeding ingevolge hetwelk de prestatie van de verzekeraar ertoe strekt het vermogen van de 
verzekerde te vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan doordat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt 
ten gevolge van de totstandkoming van het risico (1); in dat verband maakt het niet uit of de getroffene al dan 
niet over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar beschikt (2). (1) J-L Fagnart, "Droit des 
assurances", dl. 2, P.U.B., 1999, p. 96; P. Laloux, "Traité des assurances terrestres en droit belge", Bruylant, 
1994, nr. 43; J. Van Ryn en J; Heenen "Principes de droit commercial", Bruylant, 1965, p. 22; Hubert Claassens, 
"Assurances indemnitaires, assurances de dommages et assurances de choses: dispositions générales" in "La 
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sous la direction de M. Fontaine et J.M. Binon", 
Bruylant, 1993, p. 113. (2) L. Simont, "L'action directe de la victime d'un accident automobile contre l'assureur 
du propriétaire de celui-ci", R.C.J.B., 1962, p.465.

Landverzekering - Schadeverzekeringen - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Grondslag - Beginsel van schadevergoeding

- Art. 19 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

7 juni 2002C.01.0177.F AC nr. 348

Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij voldoet aan alle voorwaarden om zijn regresvordering in te 
stellen; het is dus niet de verzekerde, die aanvoert dat het recht van verhaal van de verzekeraar vervallen is, 
die moet bewijzen dat de verzekeraar hem niet op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om verhaal in 
te stellen zodra hij de feiten kende waarop zijn beslissing gegrond is (1). (1) Zie Cass., 12 okt. 2000, A.R. 
C.99.0219.F, nr. 546.

Landverzekering - Verhaal van de verzekeraar - Voorwaarde - Bewijslast

- Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

19 april 2002C.01.0014.F AC nr. 242

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 april 2002, A.R. C.01.0014.F, AC, 2002, nr. ... .

Landverzekering - Wet op de landverzekeringsovereenkomst - Annaliteit van de landverzekeringsovereenkomst - 
Inwerkingtreding

Behoudens het geval van verzet tegen de stilzwijgende verlenging, worden de op 1 januari 1993 lopende 
verzekeringsovereenkomsten die vanaf die datum onder de annaliteitsregel vallen, beëindigd één jaar na hun 
eerste inwerkingtreding volgend op 1 januari 1993; ze worden echter stilzwijgend voor één jaar verlengd (1). 
Zie de gedeeltelijk andersluidende concl. O.M.

Landverzekering - Wet op de landverzekeringsovereenkomst - Annaliteit van de landverzekeringsovereenkomst - 
Inwerkingtreding

- Artt. 30 en 148 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

12 april 2002C.01.0157.F AC nr. 224

De Wet van 25 juni 1992 doet geen afbreuk aan het beginsel dat krachtens artikel 2 B.W. de wet enkel voor 
het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.

Landverzekering - Werking in de tijd - Wet 25 juni 1992 op de landverzekering

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

12 april 2002C.01.0343.F AC nr. 225

In de zin van artikel 8, eerste lid, Wet 25 juni 1992, is een schadegeval opzettelijk veroorzaakt als de 
verzekerde vrijwillig en bewust zo heeft gehandeld dat een derde daardoor een redelijkerwijze voorzienbare 
schade heeft geleden; het is niet vereist dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij 
zich heeft voorgedaan. Andersluidende conclusie (1). (1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging in hoofdzaak 
op grond dat de wil om schade toe te brengen precies het criterium van onderscheid is tussen de opzettelijke 
fout en de zware fout die schade hebben veroorzaakt. In de rechtsleer wordt de zware fout omschreven als 
een feit waarvan de gevolgen niet werden gewild maar dat wijst op een dermate onvoorzichtig gedrag dat de 
dader "a eu ou a dû avoir conscience" dat zijn gedrag een verzwaring van het risico inhield. De opzettelijke fout 
veronderstelt een feit waarvan de schadelijke gevolgen bewust gewild zijn. (J.L. FAGNART, "Droit des 
assurances terrestres", dl, III, nr 115; M. FONTAINE, "Droit des assurances terrestres", 2de uitg., p. 180; van 
dezelfde auteur "La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres" UCL, 1993, nr 30). Het bewust en 
overwogen stellen van een handeling volstaat dus niet, tevens moet de bedoeling worden vastgesteld om de 
schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan.
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Landverzekering - Familiale burgerlijke aansprakelijkheid - Dekking - Uitsluiting - Opzettelijke fout van de verzekerde

- Art. 8, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

18 januari 2002C.00.0260.F AC nr. 42

Concl. adv.-gen. A. HENKES, cass. 18 jan. 2002, A.R. C.00.0260.F, AC 2002, nr ...

Landverzekering - Verzekerde - Opzettelijke daad - Verzekeraar - Dekkinguitsluitende oorzaak - Bewijslast

De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die door een opzettelijke 
daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks bewijzen (1). (1) Cass., 7 juni 2001, A.R. 
C.98.0487.F, C.98.0492.F., nr ...

Landverzekering - Verzekerde - Opzettelijke daad - Verzekeraar - Dekkinguitsluitende oorzaak - Bewijslast

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

16 november 2001C.00.0454.F AC nr. ...

De verplichting van de verzekeringnemer om tot het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende 
omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen 
zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar, geldt onverkort wanneer de 
verzekeringsovereenkomst bepaalt dat ze uitwerking zal hebben op een tijdstip voor het sluiten van de 
overeenkomst (1). (1) I.v.m. het beding dat de verzekeringsovereenkomst uitwerking heeft voor het sluiten 
ervan, zie R. Carton de Tournai en P. Van der Meersch, R.P.D.B., Aanv. III, v° "Assurances terrestres (Contrat en 
général)", nrs. 61 en 235; I.v.m. de dekkingsnota: zie o.m. M. Fontaine, Droit des assurances, 1e ed. nr. 25, p 
108; R. Feyaerts en J. Ernault, Traité général des assurances terrestres, in Les Novelles, Droit commercial, V., 
nr . 444; J. van Rijn en J. Heenen, Principes de droit commercial, IV, 1e ed. nr. 2435; M. Picard en A. Besson, Les 
assurances terrestres, I, 5e ed., 1992, nr. 58, p. 97.

Landverzekering - Overeenkomst - Datum waarop de overeenkomst is gesloten - Ingang met terugwerkende kracht - 
Risico's - Aangifte - Verplichting van de verzekeringnemer - Tijdstip

- Art. 5, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

19 oktober 2001C.01.0026.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. De Riemaecker, 19 okt. 2001, A.R. nr. C.01.0026.F, nr....

Landverzekering - Verzekering van de aansprakelijkheid - Tegenstelbaar karakter van de excepties, de nietigheid en het 
verval - Vrijstelling - Tegenstelbaar aan de benadeelde

De excepties die de draagwijdte van de overeenkomst en de dekking van het risico betreffen, zoals de bepaling 
van een vrijstelling, behoren niet tot de excepties die krachtens artikel 87, §1 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst niet aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen (1). (1) Zie concl. O.M.

Landverzekering - Verzekering van de aansprakelijkheid - Tegenstelbaar karakter van de excepties, de nietigheid en het 
verval - Vrijstelling - Tegenstelbaar aan de benadeelde

- Art. 87, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

19 september 2001P.01.0617.F AC nr. ...

De wetsbepalingen betreffende de kwitantie ter gedeeltelijke of finale afrekening zijn niet van toepassing in 
geval van dading (1). (1) Zie Cass., 20 juni 2001, A.R. P.01.0114.F, nr. ...

Landverzekering - Kwitantie ter afrekening - Wetsbepalingen - Dading - Toepassing

- Artt. 2044 tot 2058 Burgerlijk Wetboek

- Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

29 juni 2001C.98.0378.N AC nr. ...

De artikelen 5, 6, en 7 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake de 
mededelingsplicht en het opzettelijk of onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, zijn van 
toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwerkingtreding van die 
bepalingen op 21 september 1992, vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing of de omzetting van die 
overeenkomsten.

Landverzekering - Mededelingsplicht - Werking in de tijd

- Artt. 5, 6, 7 en 148, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
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29 juni 2001C.00.0399.N AC nr. ...

Artikel 30, § 1, van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten inzake de maximale duur 
van één jaar en de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 
1993, hetgeen tot gevolg heeft dat een lopende verzekeringsovereenkomst een einde neemt op de 
eerstvolgende verjaardag van deze overeenkomst na 31 december 1992.

Landverzekering - Duur van de verzekeringsovereenkomst - Werking in de tijd

- Artt. 30 en 148, §§ 1 en 4 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

20 juni 2001P.01.0114.F AC nr. ...

Een kwitantie voor een gedeeltelijke of finale afrekening regelt de respectieve rechten en verplichtingen van 
de verzekerde en zijn verzekeraar; zij houdt geen verband met de voor het ongeval aansprakelijke derde en 
impliceert niet dat de benadeelde afziet van zijn rechten in het voordeel van die derde.

Landverzekering - Kwitantie ter afrekening

- Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

7 juni 2001C.98.0478.F AC nr. ...

De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die door een opzettelijke 
daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks bewijzen (1). (1) Over het bewijs ten laste van 
de verzekerde die aanspraak maakt op zijn recht op een betaling t.a.v. zijn verzekeraar, zie cass. 25 feb. 2000, 
AR. C.98.0511.F, nr. 143.

Landverzekering - Opzettelijke daad - Dekkinguitsluitende oorzaak - Verzekerde - Bewijslast - Verzekeraar

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

23 maart 2001C.98.0063.N AC nr. ...

Artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, in werking getreden op 1 januari 
1993, dat aan de benadeelde van een schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 
1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld (1). (1) Cass., 6 okt. 2000, 
AR C.99.0452.N, nr...

Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar - Werking in de tijd - Artikel 86 Wet 
Landverzekeringsovereenkomst

- Art. 86 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende wetsbepalingen, voor de 
feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten te onderzoeken of ten aanzien van de verzekeraar 
geen rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld.

Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar - Dwingende wetsbepaling - 
Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

- Art. 86 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

17 januari 2001P.00.1386.F AC nr. ...

De eenzijdige beëindiging van een landverzekeringsovereenkomst kan geen uitwerking hebben wanneer zij 
niet is betekend volgens de bij wet op beperkende wijze voorgeschreven wijzen; de wet bepaalt niet dat die 
beëindiging slechts geldig is als de geadresseerde van de akte ze aanvaard heeft, maar eist wel dat hij in staat 
is gesteld om ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, in weerwil van elk andersluidend 
beding (1). (1) Zie Cass., 14 jan. 1991, A.R. 8679, nr 241, F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, de 
landverzekeringsovereenkomst, Deurne, 1993, blz. 134, nr 415, H. COUSY, "Dispositions communes: 
modification du risque, durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage", in M. FONTAINE en J.-M. 
BINON, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, 1993, blz. 102, nr. 13, M. FONTAINE, 
Droit des assurances, tweede uitg., Brussel, 1996, blz. 202, nr 371 en B. DUBUISSON, "La norme impérative 
dans le droit du contrat d'assurance", in Liber Amicorum H. CLAASSENS, Antwerpen-Louvain-la-Neuve, 1998, 
blz. 134, nr 35.

Landverzekering - Eenzijdige beëindiging - Geldigheid

- Artt. 29 en 30 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
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De wettelijke bepalingen betreffende de eenzijdige beëindiging van de landverzekeringsovereenkomst 
beschermen en verbinden de verzekeraar en de verzekeringnemer op gelijke wijze, zonder wie ook van die 
partijen toe te staan door zijn eigen beëindiging de andere partij het voordeel ervan te doen verliezen (1). (1) 
Zie Cass., 9 dec. 1948 (AC, 1948, 135), P. COLLE, "La protection du consommateur d'assurance: loi impérative 
et clauses abusives", in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, 1995, blz. 4 en 5, nrs 
9 tot 11, J.-L. FAGNART, Droit privé et assurances terrestres, in C. JASSOGNE, Traité de droit commercial, dl. 3, 
1998, blz. 14 en 15, nrs 19 en 20, en B. DUBUISSON, "La norme impérative dans le droit du contrat 
d'assurance", in Liber Amicorum H. CLAASSENS, Antwerpen-Louvain-la-Neuve, 1998, blz. 119 en 120, nrs 16 en 
17.

Landverzekering - Eenzijdige beëindiging - Wetsbepalingen

- Artt. 29 en 30 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

5 december 2000P.99.0223.N AC nr. ...

Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt in de betekenis van artikel 8, eerste lid, Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde wetens en willens een daad stelt of zich ervan 
onthoudt en zijn risicodragende handelswijze een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde 
veroorzaakt; de omstandigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang ervan niet heeft gewild doet 
hieraan niet af, het volstaat dat de schade verwezenlijkt is.

Landverzekering - Vrijstelling van de verzekeraar - Opzettelijk veroorzaakt schadegeval

24 oktober 2000P.98.1173.N AC nr. ...

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede-oorzaak is van een ongeval is geen feit dat het 
schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet 
of de overeenkost, aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen (1). (1) Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 
Larcier, 1999, nrs 599, 663 e.v.

Landverzekering - Andere dan verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen - Excepties, nietigheid en verval 
van recht - Verzekeraar - Tegenwerping aan benadeelde - Toepassing - Staat van alcoholintoxicatie oorzaak of mede-
oorzaak van ongeval

- Art. 87, § 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

12 oktober 2000C.99.0219.F AC nr. ...

Door te verwijzen naar de artt. 24 en 25 van de algemene voorwaarden van de W.A.M.-polis m.b.t. het recht 
van verhaal van de verzekeraar, geeft de verzekeraar aan zijn verzekerde niet in klare en ondubbelzinnige 
bewoordingen kennis van zijn voornemen om verhaal in te stellen.

Landverzekering - Verhaal van de verzekeraar - Voorwaarde - Verplichting om kennis te geven van zijn voornemen

- Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

6 oktober 2000C.99.0452.N AC nr. ...

Artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten, in werking getreden op 1 
januari 1993, dat aan de benadeelde van een schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 
1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.

Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar - Werking in de tijd - Artikel 86 
Landverzekering

28 september 2000C.98.0506.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 28 sept. 2000, A.R. nr. C.98.0506.F, AC, 2000, nr.

Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 28 sept. 2000, A.R. nr. C.98.0506.F, AC, 2000, nr.

Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter
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Het in artikel 20, 9°, Hypotheekwet overgenomen artikel 1 Wet 24 mei 1937 kent aan het slachtoffer van het 
ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroorzaakt het recht toe om van de verzekeraar op het 
bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de 
verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als 
van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar de verplichting oplegt de 
aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Omvang

- Art. 20, 9° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 1 Wet 24 mei 1937

De verzekeraar kan weliswaar aan het slachtoffer dat het hem bij artikel 1 Wet 24 mei 1937 toegekende en in 
artikel 20, 9° Hypotheekwet opgenomen vorderingsrecht tegen de verzekeraar uitoefent, excepties 
tegenwerpen die hem het recht geven zijn dekking te weigeren aan de verzekerde, maar hij kan tegen hem 
geen exceptie aanvoeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen compromissoir 
beding dat geen verband houdt met de dekking van de verzekering (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter

- Art. 20, 9° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 1 Wet 24 mei 1937

22 september 2000C.98.0090.N AC nr. ...

De verzekeraar die op grond van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in 
de omstandigheden bedoeld in artikel 1386bis B.W., kan zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat 
artikel; het recht op mildering van de verplichting komt alleen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan 
zijn verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer (1). (1) Vgl. Cass., 18 okt. 1990, A.R. nr 8744, nr 
90; Glansdorff, F., La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un 
trouble physique ou mental, noot bij cass. 29 juni 1984, R.C.J.B. 1987, (222) nr. 11 en 12; Kruithof, R., De 
buitencontractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, 10179.

Landverzekering - Brandverzekering - Aansprakelijkheid van de huurder - Schade veroorzaakt in de omstandigheden 
bedoeld in artikel 1386bis B.W. - Slachtoffer - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de huurder - Billijkheid

- thans art. 68 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 38 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Artt. 1386bis en 1732 Burgerlijk Wetboek

14 september 2000C.98.0496.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, cass., 14 sept. 2000, AR C.98.0496.F, Bull. en Pas., 2000, nr.

Landverzekering - Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Stookolietank - 
Exploitatievergunning - Miskenning

Naar recht verantwoord is de beslissing die, zonder vast te stellen dat het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst tot dekking van het risico, voortvloeiende uit het lekken van vloeibare brandstof uit 
de installaties van de centrale verwarming, bestaat in het scheppen of de instandhouding van de 
wederrechtelijke toestand die ontstaat wanneer een stookolietank in strijd met het reglement voor de 
arbeidsbescherming geplaatst is, de tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot het verlenen van dekking 
gegrond verklaart op grond dat de risico's die voortvloeien uit de burgerrechtelijke gevolgen van een uit 
nalatigheid begane overtreding van een regelgeving, zoals die betreffende de arbeidsbescherming, zonder 
bezwaar kunnen worden verzekerd (1). (1) Zie cass., 8 april 1999, AR. C.98.0042.F, nr. 199.

Landverzekering - Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Stookolietank - 
Exploitatievergunning - Miskenning

7 september 2000C.99.0122.F AC nr. ...

De verzekeringnemer moet bij de verzekeraar een juiste aangifte doen van het risico dat hij gedekt wil zien; 
niet-aangifte van een omstandigheid die de verzekeraar normaal niet kon kennen en die de beoordeling van 
het risico kon verzwaren, is een verzwijging, ook al verkeert de verzekerde te goeder trouw doch ten onrechte 
in de mening dat hij die omstandigheid niet diende aan te geven (1). (1) Cass., 12 juni 1998, AR C.97.0264.F, nr. 
308.

Landverzekering - Verzwijging door de verzekerde

- Art. 9 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
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23 juni 2000C.99.0436.F AC nr. ...

De wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in voorkomend geval de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voorafgaandelijk kennis te geven van zijn voornemen om een 
vordering tot terugbetaling in te stellen, is een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering die 
gegrond is op de contractuele verbintenis van de verzekerde, zodat die verbintenis onder dezelfde wet als de 
vordering tot terugbetaling valt (1). (1) Over de contractuele grondslag van de regresvordering, zie cass., 5 
sept. 1980, AC 1980-81, nr. 12; over de noodzaak van een contractueel beding om de regresvordering te 
kunnen uitoefenen, zie cass., 17 juni 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 1130; over de kwestie in haar geheel, 
raadpleeg B. DUBUISSON, "A propos de la nature et du régime juridique de l'action récursoire de l'assureur 
R.C. Auto", R.G.A.R., 1988, nr. 1131, nrs 10 tot 35, p. 1 verso tot 5 verso; over de toepassing van de wet in de 
tijd inzake contracten, zie cass., 13 mei 1996, AR C.94.0210.F, nr. 170.

Landverzekering - Verzekeraar - Vordering tot terugbetaling - Voorafgaande kennisgeving - Wettelijke verplichting - 
Accessorium van een contractueel recht - Werking van de wet in de tijd

- Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

19 mei 2000C.98.0410.F AC nr. ...

Het arrest schendt artikel 12, § 3, W. 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
wanneer het heeft vastgesteld dat een Belgische verzekeringsonderneming die persoonlijk is gedagvaard in 
haar hoedanigheid van verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid en niet in haar hoedanigheid van algemeen 
lasthebber van een buitenlandse verzekeringsonderneming die pas naderhand is gedagvaard, en vervolgens 
beslist dat de buitenlandse onderneming, aangezien het geding rechtsgeldig tegen haar algemeen lasthebber 
was ingesteld, de in haar verzekeringspolis bepaalde eenjarige verjaring kan opwerpen tegen de 
rechtsvordering die tegen haar is ingesteld.

Landverzekering - Dagvaardingen - Hoedanigheid - Buitenlandse verzekeringsonderneming - Algemeen Belgisch lasthebber - 
Vorderingen tot betaling - Bedongen eenjarige verjaring - Toepassing

- Art. 12, § 3 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

25 februari 2000C.98.0511.F AC nr. ...

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling, moet niet alleen het bewijs 
leveren van de schade en van de gebeurtenis die aan de basis ervan lag, maar moet ook bewijzen dat het 
ingetreden risico in het contract was overeengekomen en daarin niet uitgesloten was.

Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

20 januari 2000C.96.0161.N AC nr. ...

De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in alle rechten die zij ter zake 
van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade heeft veroorzaakt.

Landverzekering - Indeplaatsstelling - Schade veroorzaakt door kind - Verzekeraar die voor de ouders betaald heeft

- Art. 22 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

8 oktober 1999C.98.0040.F AC nr. ...

Wanneer de verzekeraar van een bank haar vergoed heeft voor de schade die een van haar klanten heeft 
geleden door het verlies van een postzending, en de bank die klant heeft vergoed, treedt voornoemde 
verzekeraar krachtens de wet in de rechten van de bank, nu zij zelf in de rechten van de klant is getreden; de 
verzekeraar kan met die klant een naamleningsovereenkomst sluiten, waardoor die klant in naam van de 
verzekeraar van de Post schadevergoeding mag vorderen.

Landverzekering - Wettelijke indeplaatsstelling

- Art. 18 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

- Art. 1251, 3° Burgerlijk Wetboek

2 juni 1999P.98.1615.F AC nr. ...
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De verzekeraar van zaken met voorafgaande taxatie, die wettelijk gesubrogeerd wordt in de rechten van de 
getroffene door een verkeersongeval, kan van de aansprakelijke dader alleen vorderen wat laatstgenoemde 
naar gemeen recht verschuldigd is op grond van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, zodat hij niet méér 
betaalt dan de schade die het rechtstreekse gevolg is van zijn fout.

Landverzekering - Zaakverzekering - Voorafgaande taxatie - Ongeval - Schade - Gesubrogeerde verzekeraar - Vordering - 
Grenzen

De zaakverzekeringsovereenkomst met voorafgaande taxatie geeft de partijen, de verzekerde en de 
verzekeraar, het recht in onderling akkoord de waarde vast te stellen, die ten grondslag ligt aan de 
schadevergoeding, in het geval dat het voorwerp van de overeenkomst tenietgaat. Zij sorteert alleen effect 
tussen degenen die partij zijn bij die overeenkomst.

Landverzekering - Zaakverzekering - Voorafgaande taxatie

- Art. 55 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

14 mei 1999C.95.0249.N AC nr. ...

Zo de verzekeraar de terugbetaling vordert van bedragen die hij gespreid in de tijd heeft uitgekeerd aan de 
door de fout van de verzekerde benadeelde partij, moet de driejarige verjaringstermijn worden geacht in te 
gaan vanaf de datum van elke uitkering, die de verzekeraar heeft gedaan, nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk 
verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde; bij een uitkering gedaan vóór dit uitgemaakt is, 
neemt de verjaringstermijn slechts aanvang op het ogenblik dat die verplichting tot schadeloosstelling 
vaststaat.

Landverzekering - Verjaring - Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde - Gespreide betalingen - Aanvang van 
de verjaring

- Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...

Een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet van artikel  2 Verzekeringswet (1874) heeft 
geen handelskarakter en moet niet ingeschreven zijn in het handelsregister nu het doel van de vereniging met 
rechtspersoonlijkheid bepaalt of die vereniging al dan niet een handelskarakter heeft; de omstandigheid dat 
een dergelijke vereniging een portefeuille arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van een 
premieverzekeraar en als gevolg hiervan voor een deel van haar werkelijke activiteit ook handelsdaden stelt, 
heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een inschrijving moet nemen in het handelsregister.

Landverzekering - Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering - Handelskarakter

- Art. 2 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

8 april 1999C.98.0042.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, zonder te vermelden dat het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst tegen het risico brand erin bestaat een onwettige toestand te scheppen of te 
handhaven, bij de beslissing om de vordering tot schadevergoeding te verwerpen, overweegt dat de 
overeenkomst nietig is omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens het feit dat het verzekerde gebouw 
zonder bouwvergunning is opgetrokken.~

Landverzekering - Brandverzekering - Voorwerp - Rechtsgeldigheid - Onroerend goed - Bouwvergunning - Ontstentenis

- Artt. 1101, 1108, 1126 en 1128 Burgerlijk Wetboek

12 juni 1998C.97.0264.F AC nr. ...

De verzekeringnemer moet bij de verzekeraar een juiste aangifte doen van het risico dat hij gedekt wil zien; 
niet-aangifte van een omstandigheid die de verzekeraar normaal niet kon kennen en die de beoordeling van 
het risico kon verzwaren, is een verzwijging, ook al verkeert de verzekerde te goeder trouw doch ten onrechte 
in de mening dat hij die omstandigheid niet diende aan te geven.~

Landverzekering - Verzwijging door de verzekerde

- Art. 9 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

13 maart 1998C.97.0241.F AC nr. ...

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling, moet het bewijs leveren 
zowel van de schade als van de gebeurtenis die aan de basis ervan lag, en moet bewijzen dat het ingetreden 
risico in het contract was overeengekomen en daarin niet uitgesloten was.~
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Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

14 januari 1998P.97.1253.F AC nr. ...

De verzekeraar, die in zijn hoedanigheid van verzekeraar "materiële schade" de aan zijn verzekerde 
verschuldigde vergoeding heeft betaald, treedt tot beloop van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade aansprakelijke derde, zodat de strafrechter die 
kennisneemt van de door de verzekeraar tegen die derde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich niet 
onbevoegd kan verklaren, op grond dat de rechtsvordering niet rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen.

Landverzekering - Indeplaatsstelling van de verzekeraar - Burgerlijke rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - 
Strafgerecht - Bevoegdheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

14 mei 1997P.96.1506.F AC nr. ...

De verzekeraar die de verschuldigde vergoeding betaald heeft aan zijn verzekerde, welke het slachtoffer is 
geworden van door gebrek aan voorzichtigheid toegebrachte slagen en verwondingen, treedt tot beloop van 
het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade 
aansprakelijke derde; de strafrechter die kennis neemt van de door de verzekeraar tegen die derde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering kan zich niet onbevoegd verklaren, op grond dat de rechtsvordering niet 
rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen verklaarde tenlasteleggingen.

Landverzekering - Indeplaatsstelling van de verzekeraar - Burgerlijke rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - 
Strafgerecht - Bevoegdheid

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

22 oktober 1996P.96.0290.N AC nr. ...

De in artikel 87, § 1, van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bedoelde schorsing 
van de overeenkomst, waarbij de overeenkomst met de hieruit voor de verzekeraar en de verzekeringnemer 
voortspruitende verbintenissen wordt geschorst, hetzij na akkoord van de contractspartijen, hetzij na een 
beslissing van de rechter, is niet de in de artikelen 14 en 17 bedoelde schorsing van de dekking, welke slechts 
de schorsing is, na ingebrekestelling van de schuldenaar, van de verbintenis van de verzekeraar om dekking te 
verlenen.

Landverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Verzekeringsovereenkomst - Schorsing van de overeenkomst - Schorsing 
van de dekking - Onderscheid

9 januari 1996P.94.1405.N AC nr. ...

Ingevolge artikel  2 Verzekeringswet 11 juni 1874 heeft een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen 
rechtspersoonlijkheid; de onderlinge verzekering maakt op zich geen handelsdaad uit en een vereniging die 
deze dienstverlening beoogt verkrijgt hierdoor geen handelskarakter.~

Landverzekering - Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter

27 oktober 1995C.95.0022.F AC nr. ...

In geval van brand, zijn de schuldvordering van de aansprakelijke huurder tegen zijn verzekeraar en die welke 
de eigenaar krachtens een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de verzekeraar van zijn huurder geen 
schadevergoedingsvorderingen; zij betreffen geldsommen, zodat de verzekeraar tot betaling van moratoire 
interesten kan worden veroordeeld van de dag af waarop de tegen hem gerichte vordering tot vrijwaring is 
ingesteld.~

Landverzekering - Aanvang - Brand - Aansprakelijkheid van de huurder - Dekking van de verzekeraar - Geldschuld - 
Moratoire interesten

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

P. 2635/30476-9-2016



De verbintenis van de verzekeraar om de huurder te dekken tegen de gevolgen van zijn aansprakelijkheid 
inzake brand ontstaat zodra het risico is verwezenlijkt, zelfs als het bedrag van de schuld pas later gerechtelijk 
wordt bepaald.~

Landverzekering - Brand - Aansprakelijkheid van de huurder - Dekking van de verzekeraar

- Art. 1733 Burgerlijk Wetboek

16 juni 1995C.93.0366.N AC nr. ...

De regel dat geen verlies of schade, veroorzaakt door de daad of door de grove fout van de verzekerde, ten 
laste van de verzekeraar is, geldt niet ten aanzien van de verzekeringsnemer-verzekerde als de grove fout is 
begaan door zijn aangestelde, ook al is die eveneens verzekerde.~

Landverzekering - Grove fout van de verzekerde - Omvang van de dekking - Aangestelde tevens verzekerde

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

2 maart 1995C.94.0209.F AC nr. ...

Wanneer de veroorzaker van een ongeval aan de gevolgen van dat ongeval is overleden, kunnen diens 
rechthebbenden van de W.A.M.-verzekeraar geen vergoeding eisen van de begrafeniskosten en van de 
materiële of morele schade die zij bij repercussie hebben geleden.~

Landverzekering - Schade bij repercussie geleden door de rechthebbenden - Uitsluitende fout van het slachtoffer - 
Verplichtingen van de W.A.M.-verzekeraar

2 februari 1995C.94.0134.F AC nr. ...

Niet strijdig met de openbare orde is de bepaling van de individuele verzekeringsovereenkomst waarbij, met 
verwijzing naar de arbeidsongevallenwetgeving, de gevallen waarin het ongeval aan de grove fout van de 
getroffene te wijten is, niet van dekking worden uitgesloten.~

Landverzekering - Wettigheid - Grove fout van de verzekerde - Individuele verzekeringsovereenkomst met gewaarborgde 
vergoeding

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

5 januari 1995C.94.0009.F AC nr. ...

De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, moet niet enkel de 
schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het 
verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit.~

Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

WAM-VERZEKERING

16 december 2004C.03.0156.N AC nr. 615

Wanneer de Staat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder of houder van een hem 
toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed die met dat voertuig was veroorzaakt door een 
grove fout van de bestuurder of van de houder ervan, kan hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de 
terugbetaling vorderen van de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten betalen; hiertoe is niet 
vereist dat de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove fout zou hebben voorbehouden.

W.a.m.- verzekering - Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst - Staat - Verhaal - Grove fout - Vereiste

- Art. 14, § 1, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 11, § 2 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
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Wanneer de Staat overeenkomstig artikel 2, § 1, onder 3, van de Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de verplichting tot verzekering is 
vrijgesteld, doch krachtens zijn nationale wet ertoe is gehouden zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de houders en bestuurders van de hem toebehorende rijtuigen te dekken, verzet artikel 11, § 2, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Benelux-Overeenkomst er zich niet tegen dat hij een recht 
van verhaal uitoefent, in zoverre een verzekeraar zich dat recht zou hebben kunnen voorbehouden (1). (1) 
Benelux Hof, 19 jan. 1981, nr 80/2, met concl. A.G. Rouff, R.W., 1981-1982, 801 en Cass., 14 mei 1981, AC, 
1980-81, nr 524.

W.a.m.- verzekering - Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst - Staat - Verzekering - Vrijstelling - Verplichting tot 
dekking - Verhaal

- Art. 11, § 2 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 11, tweede lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

16 december 2004C.04.0155.F AC nr. 619

Het vonnis dat de vordering tot indeplaatsstelling afwijst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat 
de schade van de getroffene heeft vergoed, en van de aansprakelijke voor het ongeval de terugbetaling ervan 
eist op grond dat hij geldig verzekerd was, is niet naar recht verantwoord.

W.a.m.- verzekering - Schade - Vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Indeplaatsstelling

4 november 2004C.02.0533.F AC nr. 530

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat beweert van dekking jegens de houder van het voertuig 
bevrijd te zijn, moet bewijzen dat laatstgenoemde wist dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het 
voertuig aanleiding kan geven, niet regelmatig gedekt was (1). (1) Zie Cass., 7 juni 2001, AR C.98.0478.F -
C.98.0492.F, nr 344; 18 jan. 2002, AR C.00.0260.F, nr 42; 2 april 2004, AR C.02.0030.F, nr ...

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Houder van het motorrijtuig - 
Geen verzekering - Kennis - Bewijslast

- Art. 17, § 1, 3° KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

25 juni 2004C.03.0406.F AC nr. 359

Wanneer de door de getroffene geleden schade te wijten is aan de samenlopende fouten van verscheidene 
personen, is elk van hen, in de regel, jegens de getroffene gehouden tot volledig herstel van die schade (1). (1) 
Het O.M. besloot eveneens tot verwerping, maar op grond dat de wetsbepaling waarvan eiseres schending 
aanvoerde niets met de opgeworpen grief te maken had. Het steunde op de rechtspraak van het Hof dat het 
middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling waarvan de tekst door een latere wet is gewijzigd, bij 
ontstentenis aan precisering, geacht wordt betrekking te hebben op het aldus gewijzigde artikel (Cass., 14 
maart 2001, nr 277, 9 juni 1997, nr 263, 9 jan. 1995, nr 16) en was van oordeel dat eiseres, aangezien zij niet 
preciseerde dat de bedoelde wetsbepaling die was zoals ze bestond vóór de wijziging ervan, in dit geval haar 
middel liet steunen op de bepaling in haar laatste versie, die, wegens een volstrekt verschillende tekst, niets 
met het geschil te maken had.

W.a.m.- verzekering - Schade - Volledig herstel - Gedeelde aansprakelijkheid - Tegenstelbaar karakter

17 juni 2004C.02.0488.N AC nr. 336

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 17 juni 2004, AR C.02.0488.N, AC, 2004, I, nr ... .

W.a.m.- verzekering - Bestuurder - Vergoeding - Uitsluiting - Draagwijdte - Rechthebbende

De regel dat de bestuurder van een motorrijtuig zich niet kan beroepen op de bepaling van artikel 29bis, 
W.A.M.-wet houdt geen uitzondering in voor het geval die bestuurder een vergoeding vraagt als 
rechthebbende van een slachtoffer waarvan sprake in dat artikel (1). (1) In de versie zoals gewijzigd door de 
wet van 13 april 1995. Zie de concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Bestuurder - Vergoeding - Uitsluiting - Draagwijdte - Rechthebbende

- Art. 29bis, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
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26 april 2004C.03.0319.F AC nr. 220

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 april 2004, AR C.03.0319.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ... .

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Opdracht - Opdracht tot schadevergoeding - Motorrijtuig - 
Motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld - Begrip - Onbekende bestuurder

Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer de identiteit van het 
motorvoertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld; niet de identiteit van de bestuurder maar 
die van het voertuig dient te worden vastgesteld (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull., nr ...; artikel 80, §1, eerste lid, 
1°, Wet 9 juli 1975, na de wijziging ervan bij K.B. 12 aug. 1994; artt. 19bis - 11, §1, 7°, W.A.M.-wet, na de 
wijziging ervan bij W. 22 aug. 2002.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Opdracht - Opdracht tot schadevergoeding - Motorrijtuig - 
Motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld - Begrip - Onbekende bestuurder

- Art. 19bis - 11, § 1, 7° Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 80, § 1, eerste lid, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 50, § 1, eerste lid, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

15 april 2004C.01.0236.N AC nr. 196

Overeenkomstig artikel 8, 1° modelovereenkomst 1992 is de schade aan het "verzekerd rijtuig" van de 
verzekering uitgesloten; onder "verzekerd rijtuig" in deze bepaling wordt niet alleen het in de bijzondere 
voorwaarden omschreven voertuig verstaan, maar ook het aan een derde toebehorend motorrijtuig dat 
toevallig wordt bestuurd, dat eveneens een verzekerd voertuig is wanneer het bestuurd wordt in de bij artikel 
4, 1°, aanhef en b, van de modelpolis omschreven voorwaarden.

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst 1992 - Omvang van de dekking - Van de verzekering uitgesloten schade - Schade 
aan het verzekerd rijtuig - Verzekerd rijtuig

- Artt. 4, 1°, b, en 8, 1° KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

19 maart 2004C.03.0037.F AC nr. 156

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 19 maart 2004, AR C.03.0037.F, AC, 2004, nr ... .

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied - Uitsluiting

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied

Uit artikel 9 van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op 
verkeersongevallen op de weg volgt dat artikel 2.5, volgens hetwelk dit niet van toepassing is op 
regresvorderingen en subrogaties waarbij verzekeraars zijn betrokken, niet doelt op de rechtstreekse 
vordering van benadeelden tegen de verzekeraar (1). (1) Zie concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied - Uitsluiting

- Artt. 2.5 en 9 Verdrag van Den Haag 4 mei 1971

Het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de 
weg bepaalt zowel de wet die van toepassing is op de burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van 
toepassing is op de voorwaarden en de omvang van het herstel van schade uit een verkeersongeval, ongeacht 
de grondslag ervan, op voorwaarde dat deze niet-contractueel is (1). (1) Zie concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied

- Artt. 1 en 4.a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971
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Het toepassingsgebied van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op 
verkeersongevallen op de weg omvat de rechtsvordering die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet, dat de 
verzekeraars die de aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen 
die bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht bepaalde soorten schade te vergoeden die wordt geleden 
door slachtoffers van een dergelijk ongeval die geen bestuurder van de betrokken voertuigen zijn (1). (1) Zie 
concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval op de weg - Ongeval in het buitenland - Een enkel voertuig betrokken - In België 
ingeschreven voertuig - Slachtoffer van Belgische nationaliteit - Vordering tot schadevergoeding - Toepasselijke wet - 
Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 - Toepassingsgebied

- Artt. 1 en 4.a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

1 maart 2004C.03.0081.N AC nr. 111

Wanneer een verkeersongeval wordt veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is 
vastgesteld kan de benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding bekomen van de 
door dit motorrijtuig veroorzaakte schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; in deze zin is een voertuig 
geïdentificeerd, wanneer de persoon op wiens naam het ingeschreven staat gekend is of wanneer de 
verzekeringstoestand van dit voertuig kan gekend zijn (1). (1) Artikel 80, § 1, 1° (zoals de kracht na 
hernummering bij artikelen 29 en 30 van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij 
artikel 12 van de Wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen), en 50, § 1, 1° (zoals van kracht vóór de hernummering 
bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen.

W.a.m.- verzekering - Motorrijtuigen - Schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsopdracht - Niet-
geïdentificeerd voertuig - Begrip

- Artt. 50, § 1, 1° en 80, § 1, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Wanneer op het grondgebied van een lid-staat van de EEG schade is veroorzaakt door een voertuig en 
vaststaat dat het schadeverwekkend voertuig in het buitenland is gestald, doch enkel de aansprakelijke 
bestuurder ervan is geïdentificeerd, zonder dat de persoon op wiens naam het ingeschreven staat gekend is of 
zonder dat de verzekeringstoestand van het voertuig kan gekend zijn, is het nationaal bureau van afwikkeling 
evenmin als enige verzekeraar verplicht de schade van de benadeelde persoon te vergoeden (1). (1) Cass., 13 
sept. 1991, AR 7050, nr 23 met noot.

W.a.m.- verzekering - Voertuig gewoonlijk gestald in het buitenland - Niet-geïdentificeerd voertuig - Belgisch Bureau voor 
Autoverzekeraars - Vergoedingsplicht

- Art. 2, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 2, tweede lid Richtlijn van de Raad van de EEG nr 72/166 van 24 april 1972

12 februari 2004C.01.0333.N AC nr. 78

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 12 feb. 2004, AR C.01.0333.N, AC, 2004, nr ...

W.a.m.- verzekering - Rechthebbende

De omstandigheid dat tussen het slachtoffer van een verkeersongeval en diens echtgenoot bij een 
overeenkomst voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming is bedongen dat het 
overlijden van het slachtoffer een einde stelt aan de onderhoudsverplichting, heeft niet tot gevolg dat die 
echtgenoot zijn aanspraken verliest op vergoeding van de schade ten laste van de verzekeraar van de houder 
of eigenaar van het bij het verkeersongeval betrokken motorvoertuig waarop een rechthebbende in de zin van 
artikel 29bis, § 1, W.A.M.-wet recht heeft (1). (1) Zie de conclusie O.M.

W.a.m.- verzekering - Rechthebbende

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

9 januari 2004C.02.0194.F AC nr. 11

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 9 jan. 2004, AR C.02.0194.F, Bull. en Pas., 2004, I, nr ...

W.a.m.- verzekering - Lichamelijke letsels - Vergoeding - Voorwaarden - Verkeersongeval
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Het vonnis dat vaststelt dat de getroffene, als achterpassagier in een motorrijtuig dat op een openbare weg 
reed, in zijn ruggengraat geraakt werd door een verdwaalde kogel die het koetswerk van het voertuig 
doorboorde bij een vuurgevecht tussen gangsters en politie, en dat oordeelt dat het voertuig, in het verkeer, 
getroffen werd door een ongewoon voorwerp dat één van de inzittenden schade toebracht en verwondde, 
heeft wettig kunnen afleiden dat de schade te wijten was aan een ongeval dat verband houdt met het verkeer 
op de openbare weg in de zin van artikel 29bis, § 1, eerste lid, W.A.M.-wet (1). (1) Zie concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Lichamelijke letsels - Vergoedingsplicht - Voorwaarden - Verkeersongeval

- Art. 29bis, § 1, eerste lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

9 januari 2004C.03.0248.F AC nr. 12

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet gehouden tot vergoeding van de materiële schade, 
aangezien niet het feit dat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd de reden is waarom geen enkele 
verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, maar wel het feit dat het motorrijtuig dat het 
ongeval heeft veroorzaakt, niet geïdentificeerd is (1). (1) Cass., 29 maart 2001, AR C.99.0404.F, nr 178.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Geen verzekering

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de 
verzekeringsondernemingen

12 december 2003C.99.0487.F AC nr. 641

De beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot herstel van de materiële schade 
van de bestuurder van een motorrijtuig die tegen een voertuig op sleep dat hem de weg afsneed is 
aangereden, en gegrond is op de overweging dat de bestuurder van het takelvoertuig niet verzekerd was voor 
het risico "takelen en slepen", schendt de wettelijke bepalingen betreffende de W.A.M.-verzekering (1). (1) 
Aangezien de verzekeringsplicht in de zin van artikel 2 W.A.M.-wet de bestuurder van een motorrijtuig dat een 
ander sleept niet dekt voor de risico's van dat takelen en slepen, berust de bestreden beslissing, die uit het feit 
dat de W.A.M.-verzekeraar niet tot dekking verplicht is - d. i. een voorwaarde voor de tegemoetkoming door 
het Fonds - afleidt dat het Motorwaarborgfonds wel tot dekking gehouden is, omdat de veroorzaker van het 
ongeval, die een voertuig sleept, zich niet tegen het voornoemde risico heeft verzekerd, impliciet op de 
onderstelling dat de verzekeringsplicht in de zin van de wet zich tevens uitstrekt tot dat bijzondere risico. Dat is 
een schending van de desbetreffende wettelijke bepalingen.

W.a.m.- verzekering - Takelen en slepen - Verzekering - Verplichting

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 2, § 1, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 50, § 1, eerste lid, 2° en laatste lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

5 december 2003C.02.0261.F AC nr. 626

De W.A.M.-verzekering dekt niet de schade die veroorzaakt is door een motorrijtuig dat, op het ogenblik dat 
het ongeval zich voordeed, slechts manoeuvres uitvoerde die te maken hadden met het gebruik ervan als 
"werktuig" en die niet veroorzaakt is op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking door 
motorrijtuigen in het verkeer. Zulks is het geval voor een vrachtwagen die gebruikt wordt voor het herstel van 
het wegdek en, die op het ogenblik van het ongeval, asfalt uitgiet in een afwerkmachine; het ongeval werd 
veroorzaakt door een elektrische boogontlading doordat de laadbak te dicht bij een hoogspanningslijn was 
genaderd (1). (1) Zie Ben. GH., 23 okt. 1984, zaak A 83/2, Jur. 1984, 30; Cass., 12 juni 1989, AR 6466, nr 586 en 
AR 6578, nr 587.

W.a.m.- verzekering - Schade veroorzaakt door een motorrijtuig dat als werktuig wordt gebruikt - Deelname aan het verkeer

- Artt. 2, § 1, en 29bis, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

11 juni 2003P.02.1648.F AC nr. 343

De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorrijtuig aanleiding kan geven dat van de in de 
overeenkomst omschreven kentekenplaat, handelaarskentekenplaat genoemd, is voorzien, kan aan de 
benadeelde niet tegenwerpen dat het motorvoertuig een grotere cilinderinhoud had dan die welke als 
maximuminhoud in de overeenkomst was vermeld (1). (1) Cass., 12 okt. 1993, AR 6475, nr 405.
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W.a.m.- verzekering - Uitzondering - Kentekenplaat, handelaarskentekenplaat genoemd - Motorrijtuig - Maximale 
cylinderinhoud - Tegenstelbaar karakter - Benadeelde

- Artt. 49 en 50, oud, thans 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 11, § 1 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

15 mei 2003C.02.0297.F AC nr. 296

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 15 mei 2003, AR C.02.0297.F, AC, 2003, nr. ...

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelverplichting - Gestolen motorrijtuig - Deelname 
aan het verkeer - Totstandkoming van de schade - Bevaarbare waterweg

De schade die een ondergedompeld gestolen motorrijtuig aan een binnenschip op een bevaarbare waterweg 
heeft toegebracht, valt niet buiten het toepassingsgebied van de wet die een tegemoetkoming van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds oplegt, omdat het gestolen voertuig deelnam aan het verkeer op 
een van de door de wet bedoelde plaatsen toen het in het water belandde (1). (1) Zie concl. O.M.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelverplichting - Gestolen motorrijtuig - Deelname 
aan het verkeer - Totstandkoming van de schade - Bevaarbare waterweg - Voorwaarde

- Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

10 april 2003C.01.0165.N AC nr. 238

De bestuurder van een bromfiets klasse A die het slachtoffer is van een verkeersongeval en zijn 
rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 teneinde van de verzekeraar die 
de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van een ander motorrijtuig dat 
betrokken is bij het verkeersongeval, vergoeding te verkrijgen voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke 
letsels of het overlijden van de bestuurder van de bromfiets.

W.a.m.- verzekering - W.A.M.-wet 1989 - Artikel 29bis - Verkeersongeval waarbij een bromfiets klasse A en een ander 
motorrijtuig betrokken zijn - Schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden

- Art. 2.17 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Artt. 1 en 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

9 april 2003P.03.0049.F AC nr. 235

Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde in 
de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden wanneer de daad waarover hij zich 
beklaagt, niet zou zijn gesteld (1); die verplichting geldt ook voor het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat tussenkomt teneinde de schade te vergoeden uit lichamelijke letsels die veroorzaakt 
zijn door een motorrijtuig, alsook de materiële schade die door een dergelijk voertuig is veroorzaakt, wanneer 
geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet werd 
nageleefd. (1) Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0439.N, nr... .

W.a.m.- verzekering - Lichamelijke letsels - Materiële schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Tussenkomst - 
Volledige vergoeding

- Artt. 14 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding verkrijgen van de schade 
uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, en ook de door dat voertuig veroorzaakte 
materiële schade, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de 
verzekeringsplicht niet werd nageleefd (1). (1) Zie Cass., 15 mei 1990, AR 3628, nr 543.

W.a.m.- verzekering - Lichamelijke letsels - Materiële schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Tussenkomst

- Artt. 14 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

6 maart 2003C.02.0255.F AC nr. 157
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Het toevallig feit op grond waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot vergoeding verplicht is, 
onderstelt een omstandigheid of gebeurtenis die voor de bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft 
veroorzaakt een geval van overmacht vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dergelijke 
omstandigheid of gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan; de 
feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de ongelukkige omstandigheden die hij vaststelt, voor die 
bestuurder een toevallig feit vormen waardoor geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is de materiële 
schade die hij heeft veroorzaakt te vergoeden (1). (1) zie Cass., 19 april 1990, AR 8483, nr 485; 13 nov. 1997, 
AR C.96.0285.F, nr 475.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit - Begrip - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, eerste lid, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

27 november 2002P.02.0875.F AC nr. 633

Een gestolen voertuig kan geen voertuig zijn dat ter vervanging van het verzekerde voertuig dient en dat onder 
de dekking zou vallen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen (1). (1) FICHIER A., Police-type d'assurance automobile, Article 4, fiche nr. 3 van 30 juni 1998; 
zie Cass., 6 nov. 1976 (AC, 1976, 308); 24 jan. 1980 (AC, 1979-80, nr. 313); 25 jan. 1984, A.R. 2077, nr. 275.

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst - Omvang van de dekking - Vervangingsvoertuig - Voertuig dat aan een derde 
toebehoort - Begrip - Gestolen voertuig

- Art. 3, 1°, laatste lid, en 4 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

8 november 2002C.00.0159.N AC nr. 592

Art. 25, 3°, b van de modelovereenkomst verleent de verzekeringsmaatschappij geen recht op verhaal tegen 
de bestuurder die in het buitenland een verkeersongeval veroorzaakt en voldoet aan de door de plaatselijke 
wet en reglementen opgelegde voorwaarden, ook al beschikt hij niet over een in België geldend rijbewijs; dit 
recht van verhaal kan wel worden uitgeoefend wanneer de bestuurder in België een verkeersongeval 
veroorzaakt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen opleggen om een 
voertuig te mogen besturen.

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst - Ongeval in België of in het buitenland - Verhaal van de verzekeraar

- Art. 25, 3°, b KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 8 nov. 2002, AR nr C.00.0159.N, AC 2002-2003, nr ...

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst - Ongeval in België of in het buitenland - Verhaal van de verzekeraar

8 oktober 2002P.01.0999.N AC nr. 511

Noch artikel 29bis WAM-wet, noch enige andere wettelijke bepaling beperken het recht van het slachtoffer op 
integrale vergoeding van zijn schade; hieruit volgt dat, wanneer het slachtoffer, op grond van voornoemd 
artikel 29bis WAM-wet, van de verzekeraar van een bij een ongeval betrokken bestuurder vergoeding van een 
deel van zijn schade heeft gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval 
aansprakelijke bestuurder, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. voor eenzelfde schadepost 
vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM-wet nog niet vergoede schade.

W.a.m.- verzekering - Gedeeltelijke vergoeding van een schadepost op grond van artikel 29bis WAM-wet - Vergoeding van 
het niet-vergoede gedeelte van dezelfde schadepost op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. - Toepassing

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

14 juni 2002C.01.0401.F AC nr. 359

Het staat aan de benadeelde en zijn verzekeraar het bewijs van het door hen aangevoerde toevallig feit te 
leveren, wanneer hun rechtsvorderingen niet op een overtreding van de strafwet zijn gegrond en het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd (1). (1) Cass., 13 nov. 
1997, A.R. C.96.0285.N, nr 475.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek
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- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

13 juni 2002C.00.0060.N AC nr. 356

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is verplicht de door een motorrijtuig veroorzaakte stoffelijke 
schade te vergoeden, wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is 
om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, 
vrijuit gaat; tot het bestaan van dit toevallig feit kan niet worden besloten wanneer de rechter heeft 
vastgesteld dat het ongeval veroorzaakt werd door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld 
(1). (1) Zie Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0372.N, nr 519; 2 jan. 1996, A.R. nr P.94.1296.N, nr 1; 5 nov. 1997, 
A.R. P.97.1014.F, nr 451.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Stoffelijke schade - Toevallig feit waardoor de bestuurder 
van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat - Toevallig feit

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

29 mei 2002P.02.0323.F AC nr. 326

De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op artikel 29bis W.A.M.-wet gegronde 
rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan bijgevolg t.a.v. het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen volgens de gemeenrechtelijke regels van de 
aansprakelijkheid (1). (1) Cass. 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.- gen. Du Jardin; 30 
mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ....

W.a.m.- verzekering - Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.-Wet 1989 - Bevoegde rechter - 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De bij artikel 29bis W.A.M.-wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat wanneer niet kan 
worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en is niet gegrond op een overtreding 
die hij zou hebben begaan (1). (1) Cass. 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 338; 12 dec. 2001, A.R. P.01.1236.F, 
nr. ... .

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Vergoedingsverplichting

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

16 mei 2002C.00.0070.N AC nr. 301

Een vonnis dat tussen de benadeelde en de verzekerde is gewezen in een geschil ter zake van een door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade kan niet worden ingeroepen tegen de verzekeraar die in het geding geen 
partij is geweest of daarin niet is geroepen, tenzij vaststaat dat hij in feite de leiding van het geding op zich 
heeft genomen.

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Vonnis waarbij hij geen partij was - Tegenstelbaar karakter

- Art. 14, § 1, tweede lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

5 april 2002C.00.0448.F AC nr. 211

In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen verplicht om de 
materiële schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het geval wanneer de W.A.M.-verzekering de materiële schade van 
de eigenaar van het beschadigde voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet dekt (1). (1) Cass., 30 nov. 
2001, AR C.00.0104.F, nr ...

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiële schade - Veroorzaker van het 
ongeval - Eigenaar van het voertuig - Toevallig feit

- Artt. 17, § 1, 2° en § 2 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

6 maart 2002P.01.1337.F AC nr. 159
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De loutere mogelijkheid dat een verzekeraar de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak 
op zich neemt, volstaat niet om het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te ontslaan van zijn verplichting 
om de schade te vergoeden, wanneer bewezen is dat die schade te wijten is aan een toevallig feit (1). (1) Zie 
Cass., 18 sept. 1991, A.R. 8877, nr. 33.

W.a.m.- verzekering - Toevallig feit - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Tussenkomst - Voorwaarden - Gebrekkige 
zaak

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

15 februari 2002C.00.0671.F AC nr. 111

Het vonnis dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot vergoeding van de schade aan 
een op de oprit van een privé-garage geparkeerd voertuig en die is aangebracht door een ander op diezelfde 
oprit geparkeerd voertuig waarvan de diefstal nakend was, is niet naar recht verantwoord wanneer het zegt 
dat de overwegingen betreffende de plaats van de impact of van het schadeveroorzakende feit de beslechting 
van het geschil niet beïnvloeden en oordeelt dat de verplichting om een voertuig te verzekeren weliswaar een 
voorwaarde is om het toe te laten op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker 
aantal personen die het recht hebben om er te komen, maar dat de verzekeringsdekking ook buiten die 
terreinen blijft gelden (1). (1) Zie cass., 26 nov. 1998, A.R. C.98.0266.N, nr 492 en 18 feb. 1972, AC, 1972, 565.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Plaats van het ongeval

- Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 80, § 1, eerste lid, 3° en laatste lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

16 januari 2002P.01.1190.F AC nr. 32

Wie het bestaan aanvoert van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst, moet deze bewijzen.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Duur - Afwijking - Bewijs - Bewijslast

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De "groene kaart" schept t.a.v. de verzekeraar alleen het vermoeden van het bestaan van een 
verzekeringsovereenkomst voor een daarin bepaalde duur en ontslaat de verzekeraar niet van de verplichting 
om het bewijs te leveren van zijn bewering dat er is afgeweken van de duur van een jaar van de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst (1). (1) Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.97.1241.N, nr. 37.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Duur - Bewijs - Internationaal verzekeringsbewijs - Groene kaart

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 5 KB 13 feb. 1991 houdende de inwerkingtreding W.A.M.-wet

Het eenzijdig geschrift dat opgemaakt is door de partij die het aanvoert, is geen bewijs van het bestaan van 
een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Duur - Afwijking - Bewijs

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Behoudens afwijkende bepalingen ten voordele van bepaalde personen, bedraagt de duur van de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst een jaar.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Duur

- Art. 30 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

3 januari 2002C.99.0035.N AC nr. 3
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Wanneer de verzekeringnemer aansprakelijk is gesteld voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in de 
bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, kan de reden dat artikel 1384, derde lid, B.W. aan de aansteller niet 
toelaat aan te tonen dat de aangestelde niet buiten weten van de aansteller heeft gehandeld of tegen diens 
instructies in, de toekenning van de regresvordering van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringnemer 
niet naar recht verantwoorden (1). (1) Zie cass., 16 juni 1995, A.R. C.93.0366.N, nr 306; 8 jan. 1998, A.R. 
C.96.0224.N, nr 13.

W.a.m.- verzekering - Fout van een aangestelde - Verzekeringnemer burgerlijk aansprakelijk - Regresvordering - 
Toerekenbaarheid van de fout aan de aansteller - Bewijs

- Art. 11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

12 december 2001P.01.1236.F AC nr. ...

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
getroffenen en rechthebbenden gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet 1989 (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.-gen. du Jardin; 30 mei 2001, A.R. P.01.0344.F, nr. ... .

W.a.m.- verzekering - Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.-Wet 1989 - Bevoegde rechter

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De bij artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat wanneer niet kan 
worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en is niet gegrond op een overtreding 
die hij zou hebben begaan (1). (1) Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 388.

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Vergoedingsplicht

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

30 november 2001C.00.0104.F AC nr. ...

In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen verplicht om de 
materiële schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het geval wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot 
vergoeding gehouden is omdat de W.A.M.-verzekering de eigen schade van de aansprakelijke bestuurder niet 
dekt (1). (1) Cass., 17 sept. 1999, A.R. C.99.0037.F, nr. 469.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiële schade - Veroorzaker van het 
ongeval - Eigenaar van het voertuig - Toevallig feit

- Artt. 17, § 1, 2° en § 2 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

13 september 2001C.99.0103.N AC nr. ...

Art. 18, b, K.B. 16 dec. 1981 heeft niet tot strekking de benadeelde te verplichten voorafgaandelijk alle 
rechtsmiddelen tegen een vermoede aansprakelijke uit te putten vooraleer een rechtsvordering tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in te stellen, en tast het door de wet geboden recht rechtstreeks een 
vordering in te stellen tegen dit fonds niet aan (1). (1) G. Cassart, P. Bodson en J. Pardon, L'assurance 
automobile obligatoire de responsabilité civile, Larcier 1957, 265; J. De Ruyck, Le Bureau belge des assureurs 
automobiles. Le Fonds Commun de garantie automobile. L'assurance automobile frontière, Bruylant 1979, 382.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsplicht - Materiële schade veroorzaakt door 
niet verzekerd voertuig - Benadeelde - Voorafgaande vordering tegen aansprakelijke dader

12 juni 2001P.99.1605.N AC nr. ...

De tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding tot afhandeling van de burgerlijke vordering, 
waarin de rechtsopvolgers van de overleden verzekerden niet zijn betrokken, kan niet van ambtswege niet 
ontvankelijk worden verklaard als de verzekeraar, in wiens belang artikel 14, § 2, W.A.M.-wet bestaat, geen 
bezwaar daartegen aanvoert en ten gronde concludeert (1). (1) Zie cass. 4 januari 1984, A.R. nr 3054 (AC 
1983-1984, nr 228); cass. 29 maart 1988, A.R. nr 746 (AC 1987-1988, nr 473); cass. 5 december 1990, A.R. nrs 
8184 en 8374 (AC 1990-1991, nr 178); cass. 25 november 1992, A.R. nr 77 (AC 1991-1992, nr 752).

P. 2645/30476-9-2016



W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Gedwongen tussenkomst - Strafgerecht

- Art. 14, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

30 mei 2001P.01.0344.F AC nr. ...

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de 
slachtoffers en rechthebbenden die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet (1). (1) Cass., 28 maart 2000, A.R. 
P.99.0274.N, met concl. proc.-gen. du Jardin, en 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nrs. 206 en 388.

W.a.m.- verzekering - Rechtsvordering tot schadevergoeding - Artikel 29bis W.A.M.-wet - Politierechter - Bevoegdheid

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

3 mei 2001C.99.0152.F AC nr. ...

De beslissing van de appèlrechters dat de voetganger die een andere, door hem van diefstal betichte, 
voetganger achtervolgt, geen onverschoonbare fout heeft gemaakt in de zin van artikel 29bis, § 1, zesde lid, W. 
21 nov. 1989, is naar recht verantwoord wanneer zij op grond van een feitelijke beoordeling overwegen dat 
het onvoorzichtige oversteken van de rijbaan in hoofdzaak het gevolg is van een impulsieve reactie die 
ingegeven is door de bezorgdheid om de gevluchte in te halen en dat, wegens de omstandigheid dat een 
eerste voertuig beide voetgangers ontweken heeft door op gepaste wijze te remmen, niet met zekerheid 
bewezen is dat de achtervolgende voetganger, die werd aangereden door het voertuig dat het eerste volgde, 
zich moedwillig zo gedragen heeft dat hij gevaar liep (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de door de 
appèlrechters vastgestelde feiten hun gevolgtrekking in rechte niet rechtvaardigde (Over de marginale toetsing 
door het Hof van Cassatie, waartoe het O.M. in casu het Hof verzocht over te gaan, zie R. SOETAERT, "Is een 
cassatiearrest leesbaar?", R.W., 1979, kol. 2609, en Ph. Gérard en M. Gregoire, "Introduction à la méthode de 
la Cour de cassation", Rev. dr. ULB 20/1999, p. 106; over "Les limites du droit à l'indemnisation", zie H. de 
Rode, in B. Dubuisson, L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, 
Brussel, Bruylant, 1995, p. 94).

W.a.m.- verzekering - Voetganger - Onverschoonbare fout

- Art. 29bis, § 1, zesde lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

29 maart 2001C.99.0404.F AC nr. ...

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet gehouden tot vergoeding van de materiële schade, 
aangezien niet het feit dat de verzekeringsplicht niet werd nagekomen de reden is waarom geen enkele 
verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding van die schade, maar wel het feit dat de identiteit van de 
veroorzaker van het ongeval niet is vastgesteld (1). (1) Zie cass., 8 mei 1998, AR. C.97.0318.F, nr. 230; cass., 5 
nov. 1997, AR. P.97.1014.F, nr. 451.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Geen verzekering

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet ertoe gehouden de materiële schade te vergoeden die 
door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de 
door het voertuig veroorzaakte schade, van de personen die zich van het voertuig meester hebben gemaakt 
door diefstal of geweldpleging of ten gevolge van heling, van dekking uitsluit, wanneer uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis niet blijkt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig, dat de 
schade had veroorzaakt, aanleiding kon geven, niet verzekerd was wegens diefstal van dat voertuig 
overeenkomstig de wettelijk bepaalde uitsluiting (1). (1) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0899.F, nr. 407.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiële schade - Diefstal, geweldpleging 
of heling

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

20 december 2000P.00.0606.F AC nr. ...
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Het verschil in behandeling tussen de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat toebehoort aan een van de 
in artikel 4, 1°, b, in fine, K.B. 14 dec. 1992, bedoelde personen, en de bestuurders van een 
vervangingsvoertuig dat aan een derde toebehoort, en dat erin bestaat dat de laatstgenoemden onmiddellijk 
dekking genieten zonder dat een aangifte bij de verzekeringsonderneming vereist is, terwijl de 
eerstgenoemden de verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de wijziging van het verzekerd risico 
teneinde de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken waartoe het gebruik van het vervangingsvoertuig 
aanleiding kan geven, is niet discriminatoir.

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst - Omvang van de dekking - Vervangingsvoertuig - Voertuig dat aan een derde 
toebehoort - Begrip "derde" - Uitsluiting van bepaalde personen - Verschillende behandeling

- Art. 4, 1° KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen

6 december 2000P.00.1244.F AC nr. ...

De termijn van zestien dagen, tijdens welke, bij eigendomsoverdracht van het verzekerde voertuig, de 
bedingen die door het loutere feit van de overdracht een einde maken aan de verzekeringsovereenkomst 
zonder uitwerking zijn als de schade werd veroorzaakt door het overgedragen voertuig of door het 
vervangingsvoertuig, begint te lopen "vanaf de overdracht", d.w.z. vanaf de dag waarop het verzekerde 
voertuig het patrimonium van de verzekeringsnemer heeft verlaten en niet vanaf de dag waarop deze een 
nieuw voertuig heeft gekocht (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.0600.F, nr. 345.

W.a.m.- verzekering - Motorrijtuig - Overdracht van eigendom - Verplichtingen van de verzekeraar - Verplichtingen t.a.v. de 
benadeelde partij - Duur - Zestien dagen - Termijn - Begin - Datum van de overdracht

- Art. 17 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

11 oktober 2000P.00.0576.F AC nr. ...

Het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de veroorzaker van een ongeval is ondergeschikt 
aan het bestaan van een verzekering op het ogenblik van het ongeval (1). (1) Zie Cass., 26 april 1990, A.R. 
8309, nr. 501, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pas., I, 1989-90, nr. 501; 22 okt. 1999, 
A.R. P.98.0150.F, nr. 555.

W.a.m.- verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse rechtsvordering - Eigen recht tegen de verzekeraar van de veroorzaker 
van het ongeval - Uitoefening

- Art. 12, eerste lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

10 oktober 2000P.00.1267.N AC nr. ...

De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens artikel 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en 
in dezelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft (1) (2). (1) Zie cass., 
29 sept. 1995, AR C.95.0003.F, nr. 408. (2) Art. 76 quater, § 2, laatste lid, van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 
is vervangen door artikel 136, § 2, achtste lid, Z.I.V.-wet, zoals bekrachtigd bij wet van 9 jan. 1995; de artikel 49 
en 50 van de wet van 9 juli 1975 zijn vervangen door de artikelen 79 en 80, ingevolge het K.B. van 12 augustus 
1994.

W.a.m.- verzekering - Schade veroorzaakt door een niet geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig - Benadeelde in het genot 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking

- Art. 17 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 49, 50 en 79, § 2 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 76quater, § 2, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

20 september 2000P.00.0202.F AC nr. ...

Uit het bestaan van een voorlopige dekking inzake W.A.M.-verzekering, die een verzekeringsovereenkomst van 
korte duur vormt, kan de rechter niet afleiden dat de voornoemde overeenkomst na de einddatum ervan 
stilzwijgend is verlengd (1). (1) Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.97.1241.N, nr 37.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Stilzwijgende verlenging - Overeenkomst van korte duur - Voorlopige 
dekking
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- Art. 12, § 3 KB 3 feb. 1992

21 juni 2000P.00.0368.F AC nr. ...

De bij artikel 29bis W.A.M.-wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat wanneer niet kan 
worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en is niet gegrond op een overtreding 
die hij zou hebben begaan.

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar - Verplichting tot schadeloosstelling

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De politierechter schendt de regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde 
raken, wanneer hij beslist dat de verzekeraar, krachtens artikel 29bis w.a.m.-wet, het slachtoffer van een 
wegverkeersongeval of zijn rechthebbenden volledig moet vergoeden, ongeacht de graad van 
aansprakelijkheid van dat slachtoffer (1). (1) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr ..., met concl. proc.-
gen. du Jardin.

W.a.m.- verzekering - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegde rechter

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

17 mei 2000P.00.0087.F AC nr. ...

Art. 29bis W.A.M.-wet, dat strekt tot bescherming van bepaalde slachtoffers van wegverkeersongevallen 
waarin een motorrijtuig betrokken is, of van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het 
RIZIV, raakt de openbare orde.

W.a.m.- verzekering - W.A.M.-wet 1989 - Artikel 29bis - Wettelijke bepaling die de openbare orde raakt

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

11 mei 2000C.97.0187.N AC nr. ...

De verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent moet bewijzen dat hij als verzekeraar de 
slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen; het doet 
niet ter zake dat hij dit deed door een rechtstreekse betaling dan wel door een betaling uitgevoerd door een 
derde verzekeraar die, op grond van afspraken tussen verzekeraars, voor zijn rekening heeft betaald, noch hoe 
de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij wederzijdse vorderingen worden 
verrekend (1). (1) Zie FAGNART, J.-L., Examen de jurisprudence, Les assurances terrestres, R.C.J.B., 1992, 
123-124, nr 121 en FONTAINE, M., Verzekeringsrecht, 1999, 390-391, nrs 901-902.

W.a.m.- verzekering - Modelovereenkomst - Verhaal van de verzekeraar - Betaling - Vorm - R.D.R.-stelsel - Bewijs - Omvang

28 maart 2000P.99.0274.N AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, Cass. 28 maart 2000, P.99.0274.N, AC 2000, nr...

W.a.m.- verzekering - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegde rechter

De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen die op een 
strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en 
rechthebbenden gesteund op artikel 29bis W.A.M.-wet.

W.a.m.- verzekering - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M.-Wet - Bevoegde rechter

- Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek

- Art. 138 Wetboek van Strafvordering

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...

Het strafgerecht dat zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, is niet 
bevoegd om over de laatstgenoemde vordering uitspraak te doen, wanneer het beslist dat de telastlegging 
niet bewezen is, ook al strekt die burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de uit lichamelijke letsels of 
uit een overlijden voortvloeiende schade die de getroffene door een verkeersongeval of zijn rechthebbenden 
hebben geleden, en al is zij gericht tegen de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van het motorrijtuig dat bij dat ongeval is betrokken.

W.a.m.- verzekering - Burgerlijke rechtsvordering - Zwakke weggebruiker - Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter - 
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Bevoegdheid

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 14 en 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Wanneer de getroffene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij daarmee de vergoeding van de schade die hij t.g.v. het 
misdrijf van de beklaagde heeft geleden.

W.a.m.- verzekering - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - Voorwerp - Verzekeraar van de beklaagde - 
Strafrechter

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 12 en 14 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

18 januari 2000P.97.1241.N AC nr. ...

De in het internationaal verzekeringsbewijs (de zg. 'groene kaart') vermelde geldigheidsduur doet geen afbreuk 
aan de wettelijk op één jaar bepaalde duur van de verzekeringsovereenkomst, behoudens andersluidende 
overeenkomst tussen partijen.

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Internationaal verzekeringsbewijs - Groene kaart - Duur van de 
overeenkomst - Geldigheidsduur van de 'groene kaart'

- Artt. 1 en 26 KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 5 KB 13 feb. 1991 houdende de inwerkingtreding W.A.M.-wet

- Art. 7 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

22 december 1999P.98.1580.F AC nr. ...

In de hypothese van een toevallig feit moet het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de materiële schade 
vergoeden, als "om reden" van dat toevallig feit geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding 
verplicht is; dat is niet het geval, wanneer de herstelplicht rust op de verzekeringsonderneming die de 
aansprakelijkheid, waartoe het voertuig aanleiding kan geven, in de hoedanigheid van verzekeraar van de 
bewaarder van een gebrekkige zaak dekt.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Materiële schade - Toevallig feit - Herstelplicht

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Artt. 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek

4 november 1999C.97.0069.N AC nr. ...

De verplichting van het motorwaarborgfonds de stoffelijke schade van de eigenaar of bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt te vergoeden hangt niet af van de enkele omstandigheid dat zich 
een toevallig feit heeft voorgedaan waardoor de laatstgenoemde bestuurder vrijuit gaat, maar bovendien is 
vereist dat de bedoelde stoffelijke schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd om reden van dat 
"toevallig feit" door geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming gedekt wordt.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Materiële schade

- Artt. 17, § 1 en 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 50, § 1, eerste lid, 2° en tweede lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de 
verzekeringsondernemingen

22 oktober 1999C.98.0150.F AC nr. ...

De krachtens artikel 6 W.A.M.-wet aan de benadeelde tegen de verzekeraar toegekende rechtstreekse 
vordering kan in de regel enkel worden ingesteld als de verzekeraar ingevolge de over-eenkomst of de wet tot 
dekking is gehouden.

W.a.m.- verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar - Instellen van de vordering

- Art. 6, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Noot get. X.D.R., cass. 22 okt. 1999, A.R. C.98.0150.F, AC, 1999, nr...

W.a.m.- verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar - Toepasselijke wet - Criteria
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17 september 1999C.99.0037.F AC nr. ...

In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen verplicht om de 
materiële schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het geval wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot 
vergoeding gehouden is omdat de W.A.M.-verzekering de eigen schade van de aansprakelijke bestuurder niet 
dekt.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiële schade - Veroorzaker van het 
ongeval - Eigenaar van het voertuig - Toevallig feit

- Artt. 17, § 1, 2° en § 2 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

15 september 1999P.99.0300.F AC nr. ...

De veroordeling wegens het ontbreken van de W.A.M.-verzekering tot een geldboete van minder dan honderd 
frank, ligt lager dan het wettelijk minimum en is derhalve onwettig, wanneer de rechter geen verzachtende 
omstandigheden aanneemt.

W.a.m.- verzekering - Geldboete - Wettelijk minimum

- Art. 85 Strafwetboek

- Artt. 22, § 1, en 28 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

1 juni 1999P.97.0885.N AC nr. ...

Tot behoud van de dekking, overeenkomstig de W.A.M.-wet, van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe een motorrijtuig aanleiding kan geven, moet de verzekeringnemer ook elke risicoverzwaring in de 
loop van de overeenkomst aangeven; zijn bedrieglijke of verwijtbare tekortkoming hieromtrent brengt met 
zich, naargelang hij eigenaar, houder of bestuurder van het verzekerde motorrijtuig is, overeenkomstig het in 
artikel 22, §1, tweede lid, W.A.M.-wet gemaakte onderscheid, wel dan niet strafbare niet-verzekering.

W.a.m.- verzekering - Risicoverzwaring in de loop van de overeenkomst - Bedrieglijke of verwijtbare niet-aangifte - Bestaan 
van een verzekering overeenkomstig de W.A.M.-wet 1989 - Misdrijf

- Art. 26, §§ 1 en 3 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Artt. 2 en 22, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

28 mei 1999C.97.0389.N AC nr. ...

In de regel kan de eigenaar van een motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt geen recht doen gelden 
tegen het gemeenschappelijk waarborgfonds; de verplichting van het Fonds de eigenaar toch te vergoeden 
hangt niet af van de enkele omstandigheid dat zich een toevallig feit voordoet waardoor de bestuurder van het 
voertuig vrijuit gaat, bovendien is vereist dat de schade werd veroorzaakt door een bestuurder die zich op een 
toevallig feit kon beroepen om ten aanzien van een derde benadeelde van zijn civielrechtelijke 
aansprakelijkheid te worden ontslagen; het recht op vergoeding voor stoffelijke schade wordt onderworpen 
aan dezelfde voorwaarden met dien verstande dat daarbij nog wordt uitgesloten dat het ongeval veroorzaakt 
zou zijn door een onbekend gebleven bestuurder.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Stoffelijke schade

- Artt. 17, § 1, 1°, en § 2 en 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 49 en 50 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

21 mei 1999C.96.0128.N AC nr. ...

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, overeenkomstig artikel 50, §1, 
2°, wet van 9 juli 1975, betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vereist, in de hypothese van 
een toevallig feit, dat door dat toevallig feit de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, 
vrijuit gaat; zodat er geen vergoeding verschuldigd is wanneer tengevolge van een fout de overmacht 
uitgesloten is.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit

- Art. 50, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

3 maart 1999P.98.1245.F AC nr. ...
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Wanneer de getroffene van een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij daarmee de vergoeding van de schade die hij ten gevolge 
van het misdrijf van de beklaagde heeft geleden.~

W.a.m.- verzekering - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - Voorwerp - Verzekeraar van de beklaagde - 
Strafrechter

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 12 en 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

19 februari 1999C.94.0246.N AC nr. ...

De verzekeraar die op grond van de W.A.M.-wet het slachtoffer van een ongeval heeft vergoed, waarvoor zijn 
verzekerde en andere personen in solidum aansprakelijk zijn verklaard, heeft een verhaalrecht op die andere 
personen ten belope van de bedragen die zijn bijdrage in de schade overtreffen; dergelijke vordering berust 
niet op het misdrijf dat de schade heeft veroorzaakt maar op de verdeling in de bijdrageplicht tussen diegene 
die aansprakelijk zijn voor schade.

W.a.m.- verzekering - Verzekeraar verplicht tot schadevergoeding - Verzekerde en andere personen aansprakelijk "in 
solidum" - Onderlinge betrekkingen - Regres van verzekeraar - Grondslag

- Artt. 6 en 10 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 22 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

26 januari 1999P.96.1001.N AC nr. ...

Tot behoud van de dekking, overeenkomstig de W.A.M.-wet, van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe een motorrijtuig aanleiding kan geven, moet de verzekeringnemer ook elke risicoverzwaring in de 
loop van de overeenkomst aangeven; zijn bedrieglijke of verwijtbare tekortkoming hieromtrent brengt met 
zich, naargelang hij eigenaar, houder of bestuurder van het verzekerde motorrijtuig is, overeenkomstig het in 
artikel 22, § 1, tweede lid, W.A.M.-wet 1989 gemaakte onderscheid, wel dan niet strafbare niet-verzekering.~

W.a.m.- verzekering - Risicoverzwaring in de loop van de overeenkomst - Bedrieglijke of verwijtbare niet-aangifte - Bestaan 
van een verzekering overeenkomstig de W.A.M.-wet 1989 - Misdrijf

- Art. 26, §§ 1 en 3 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Artt. 2 en 22, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Uit de enkele omstandigheid dat de W.A.M.-verzekeraar gehouden is de derde schadelijder te vergoeden valt 
niet af te leiden dat in de rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde aan het vereiste is voldaan dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het betrokken motorrijtuig aanleiding kan geven, gedekt is 
overeenkomstig de W.A.M.-wet 1989.~

W.a.m.- verzekering - Rechtsverhouding verzekeraar-benadeelde - Verzekeraar verplicht tot schadevergoeding - 
Rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde - Bestaan van een verzekering overeenkomstig de W.A.M.-wet 1989

- Artt. 2 en 22, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

20 januari 1999P.98.0924.F AC nr. ...

Een motorrijtuig kan niet meer in het verkeer worden gebracht, wanneer de dekking van de verzekering 
daadwerkelijk is geschorst doordat de premie niet is betaald, zelfs als de verzekeringsovereenkomst nog steeds 
bestaat en zelfs als de verzekeraar geen uit de overeenkomst voortvloeiende nietigheid of verval aan de 
benadeelde derde kan tegenwerpen.

W.a.m.- verzekering - Premie - Niet-betaling - Geen verzekering

- Artt. 2, § 1, en 16 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

26 november 1998C.95.0266.N AC nr. ...

Uit artikel 3, eerste lid, Wet 1 juli 1956, dat kennelijk betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van de 
eigenaar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet dekt van degene die zich door diefstal de macht over het 
voertuig heeft verschaft, volgt niet dat bij diefstal van een motorrijtuig de eigenaar ervan niet verzekerd is.~

W.a.m.- verzekering - Diefstal van het verzekerde motorrijtuig - Ongeval - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dief - 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar

- Art. 3, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

12 november 1998C.97.0150.F AC nr. ...
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De W.A.M.-verzekeraar is ingevolge zaakwaarneming alleen gehouden tot herstel van de schade die geleden is 
door een persoon die bijstand heeft verleend aan een andere persoon die het slachtoffer werd van een 
verkeersongeval, als de verzekeraar door de omstandigheden van het ongeval verplicht is degene die bijstand 
heeft gekregen te vergoeden, zodat degene die bijstand heeft geboden door zijn optreden de schadelijke 
gevolgen van het ongeval voor de verzekeraar heeft verminderd.

W.a.m.- verzekering - Verkeersongeval - Bijstand van een derde - Zaakwaarneming - Schade - W.A.M.-Verzekeraar - Herstel

- Art. 3 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

8 mei 1998C.97.0318.F AC nr. ...

De verplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om materiële schade te vergoeden, vereist, 
in de hypothese van een toevallig feit, dat precies "om reden" van dat toevallig feit geen enkele 
verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is; zulks is niet het geval wanneer geen 
verzekeringsonderneming tot vergoeding is gehouden omdat de identiteit van de veroorzaker van het ongeval 
niet is vastgesteld.~

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Materiële schade - Toevallig feit

- Art. 19 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

27 februari 1998C.97.0038.F AC nr. ...

De verzekeraar die betoogt dat, krachtens een beding van de uit de W.A.M.-wet voortvloeiende 
modelovereenkomst, de echtgenoot van de bestuurder van het in de polis aangewezen voertuig geen recht 
had op de uitkering van de verzekering, beroept zich aldus op een beding dat ertoe strekt zijn verbintenis te 
beperken, zodat hij het bewijs ervan moet leveren.~

W.a.m.- verzekering - Uitsluitingsbeding - Uitsluiting van de echtgenoot van de bestuurder - Bewijs - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 27, 3° Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

25 februari 1998P.97.1396.F AC nr. ...

Het O.C.M.W. dat tegen de verzekeraar van de aansprakelijke derde de hem bij artikel  98, § 2, O.C.M.W.-wet 
toegekende rechtstreekse rechtsvordering instelt voor de terugbetaling van de door hem gemaakte kosten van 
de maatschappelijke hulpverlening, is geen benadeelde in de zin van de artt. 1 en 12 W.A.M.-wet, en treedt 
evenmin in de rechten van de geholpen persoon.

W.a.m.- verzekering - Maatschappelijk welzijn - Kosten van de maatschappelijke hulpverlening - Rechtsvordering van het 
O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar van de aansprakelijke derde - Benadeelde

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 1 en 12 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

5 februari 1998C.94.0267.N AC nr. ...

Waar in de W.A.M.-verzekering de verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de 
eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, met uitzondering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het 
motorrijtuig hebben verschaft, wordt hierdoor gedoeld op een uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de verzekerde voortvloeiende rechtsvordering tot vergoeding van schade door het gebruik van het rijtuig 
veroorzaakt, zelfs bij diefstal of geweld en ongeacht op welke grondslag de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, 
met uitsluiting evenwel van de aansprakelijkheid van de in de uitzondering vermelde personen.~

W.a.m.- verzekering - Diefstal van het verzekerde voertuig - Fout van de verzekerde - Ongeval - Vordering tegen de 
verzekeraar - Aansprakelijkheid - Grondslag

- Art. 3, §§ 1 en 3 Benelux-overeenkomst 24 mei 1966

- Art. 3 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

5 december 1997C.96.0332.F AC nr. ...
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Het vermoeden van aansprakelijkheid ex artikel 1384, eerste lid, B.W. ten laste van de bewaarder van een 
gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die schade hebben geleden en kan enkel door hen worden 
aangevoerd; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan zich derhalve niet op dat vermoeden beroepen 
om aan te tonen dat er geen toevallig feit is geweest, wanneer de verzekeraar van de eigenaar van het 
voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt omdat het gebrekkig was, tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds optreedt tot vergoeding van de schade ten gevolge van lichamelijk letsel dat door dat 
voertuig is veroorzaakt, wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding 
verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrijuit gaat.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Toevallig feit - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst - Zaken - Gebrek - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Personen die zich daarop kunnen beroepen

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 50, § 1, 2°, oud Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

26 november 1997P.97.0271.F AC nr. ...

Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorvoertuig zijn veroorzaakt, wanneer in geval van 
diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding 
kan geven, niet verzekerd is, overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting, zelfs als de eigenaar van het 
voertuig persoonlijk aansprakelijk zou kunnen zijn.

W.a.m.- verzekering - Diefstal, geweldpleging of heling - Fout van de eigenaar van het gestolen voertuig - 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Herstelplicht

- Art. 3, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

13 november 1997C.94.0397.N AC nr. ...

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vereist, in de hypothese van een 
toevallig feit, niet alleen dat de bestuurder van het voertuig dat het ongeval, veroorzaakt door het toevallig 
feit, vrijuit gaat, maar bovendien dat "om reden" van dat toevallig feit geen enkele verzekeringsonderneming 
tot de genoemde vergoeding verplicht is.~

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Materiële schade - Toevallig feit - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

13 november 1997C.96.0285.N AC nr. ...

De benadeelde die van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding van zijn schade vordert moet 
het bewijs van de overmacht als toevallig feit leveren.~

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit - Bewijslast

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Het toevallig feit, om reden waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot vergoeding verplicht is, 
maakt de omstandigheid of gebeurtenis uit die voor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte overmacht uitmaakt.~

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit

- Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

5 november 1997P.97.1014.F AC nr. ...

De verplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om de door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade te vergoeden geldt niet, wat de stoffelijke schade betreft, wanneer het ongeval werd veroorzaakt door 
een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Stoffelijke schade - Voertuig 
waarvan de identiteit niet werd vastgesteld

- Art. 80, § 1, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

31 oktober 1997C.96.0461.F AC nr. ...
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Wanneer in België een ongeval wordt veroorzaakt door een gestolen voertuig dat gewoonlijk op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat van de Europese Unie is gestald, is het Belgisch bureau van de 
autoverzekeraars, evenmin als enige andere verzekeraar, verplicht de schade te vergoeden.~

W.a.m.- verzekering - Europese Unie - Ongeval in België - Voertuig - Voertuig gewoonlijk gestald op het grondgebied van 
een andere Lid-Staat - Gestolen voertuig - Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars - Vergoedingsverplichting

- Art. 3 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 1, a) KB 13 feb. 1991 houdende de inwerkingtreding W.A.M.-wet

- Art. 2, tweede lid Richtlijn van de Raad van de EEG nr 72/166 van 24 april 1972

15 oktober 1997P.97.0899.F AC nr. ...

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is ertoe gehouden de stoffelijke schade te vergoeden die door 
een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door 
het voertuig veroorzaakte schade, van de personen die zich van dat voertuig meester hebben gemaakt door 
diefstal of geweldpleging of ten gevolge van heling, van de dekking uitsluit.

W.a.m.- verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Stoffelijke schade - Diefstal, 
geweldpleging of heling - Uitsluiting uit de dekking

- Art. 19, § 1, oud KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 50, § 1, 3° oud Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

3 oktober 1997C.96.0317.F AC nr. ...

De "onderhandeling" die de driejarige verjaringstermijn stuit van de rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de W.A.M.-verzekeraar, die het gebruik van het schadeveroorzakend voertuig dekt, impliceert niet 
noodzakelijk dat iedere partij voorstellen doet en dat het gedrag van de verzekeraar bij de benadeelde de 
indruk kon wekken dat de verzekeraar de regeling van het ongeluk overwoog.~

W.a.m.- verzekering - Verjaring - Stuiting - Onderhandeling

- Art. 10, derde lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 10, § 3, gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

5 september 1997C.96.0296.F AC nr. ...

Vóór de inwerkingtreding van de Verzekeringswet kon de verzekeringsovereenkomst zonder de 
gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer aan te tasten, 
bepalen dat de verzekeraar een regresvordering kon instellen, wanneer het verzekerde motorrijtuig op het 
ogenblik van het ongeval bestuurd werd door een persoon die niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden, 
bijvoorbeeld een minderjarige die een duorijder vervoerde op een bromfiets.

W.a.m.- verzekering - Bromfiets - Minderjarige bestuurder - Duorijder - Verzekeringsovereenkomst - Vervalbeding - Verhaal 
van de verzekeraar op de verzekerde

- Art. 21 KB 12 maart 1976

- Art. 11, tweede lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

13 juni 1997C.94.0107.N AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van 
een bromfiets en niet de vereiste leeftijd van achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en 
niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een 
regresvordering toegelaten zou zijn, miskent de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten 
verzekeringsovereenkomst (artikel 25, 6° van het modelcontract), die de verzekeraar een recht van verhaal 
verleent op de verzekerdewanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat 
motorrijtuig te mogen besturen", nu dit beding geen enkele andere toepassingsvoorwaarde stelt.

W.a.m.- verzekering - Modelcontract - Verhaal van de verzekeraar - Persoon die niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden

- Art. 8.2, 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

2 oktober 1996P.96.0600.F AC nr. ...
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De termijn van zestien dagen, gedurende welke, in geval van overdracht van eigendom van het verzekerde 
voertuig, de bedingen volgens welke de verzekeringsovereenkomst door dat feit wordt beëindigd geen 
uitwerking hebben, indien de schade veroorzaakt werd door het voertuig waarvan de eigendom werd 
overgedragen of door het voertuig dat ter vervanging daarvan werd gebruikt, loopt "te rekenen van de 
overdracht"; de dag van de rechtshandeling is in die termijn begrepen.

W.a.m.- verzekering - Motorrijtuig - Overdracht van eigendom - Verplichtingen van de verzekeraar - Verplichtingen t.a.v. de 
benadeelde partij - Duur - Zestien dagen - Termijn - Vertrekpunt - Datum van de overdracht - Berekening

- Art. 17 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

25 september 1996P.96.0552.F AC nr. ...

De werkgever die aan zijn werknemer, die is getroffen door een verkeersongeval veroorzaakt door de fout van 
een niet-verzekerde derde, bedragen en sociale voordelen heeft betaald, niet om reden van die fout, maar ter 
uitvoering van wettelijke of overeengekomen verplichtingen, is geen "benadeelde" in de zin van artikel  50, 
wet 9 juli 1975 en kan geen aanspraak maken op terugbetaling door het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds.~

W.a.m.- verzekering - Benadeelde in de zin van artikel 50 wet 9 juli 1975

2 januari 1996P.95.1170.N AC nr. ...

Hij die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over een motorrijtuig verschaft is houder ervan.~

W.a.m.- verzekering - Houder van het motorrijtuig

- Art. 8, § 2 Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 1, 2, § 1, 3, § 1, 22, § 1, en 24 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen

19 december 1995P.94.0300.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. Dubrulle, voor cass., 19 dec. 1995, A.R. P.94.0300.N, AC, 1995, n°...~

W.a.m.- verzekering - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vordering van de beklaagde tot gedwongen 
tussenkomst

De mogelijkheid tot tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds overeenkomstig artikel 50, 
§4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhangigmaking bij de 
strafrechter van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, wat veronderstelt dat de vordering bij de 
aanhangigmaking voor de strafrechter stoelt op een regelmatig te zijner beoordeling voorgelegd misdrijf ten 
laste van een bepaalde beklaagde.~

W.a.m.- verzekering - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vordering van de beklaagde tot gedwongen 
tussenkomst

- Art. 50, § 4 (thans 80) Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

De vordering tot schadevergoeding van de beklaagde in een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst die hij 
aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft betekend, die hij grondt op het onbekend gebleven 
zijn van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, op toeval of overmacht, waardoor hij van alle 
aansprakelijkheid voor het ongeval wordt vrijgesteld, is geen regelmatig bij het strafgerecht aanhangig 
gemaakte "burgerlijke vordering tot vergoeding van door een motorrijtuig veroorzaakte schade" en mitsdien 
niet ontvankelijk.~

W.a.m.- verzekering - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vordering van de beklaagde tot gedwongen 
tussenkomst

- Art. 50, § 4 (thans 80) Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

30 november 1995C.93.0372.N AC nr. ...

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is verplicht de door een motorrijtuig veroorzaakte materiële 
schade te vergoeden, wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is 
om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, 
vrijuit gaat;  het toevallig feit moet worden beoordeeld aan de zijde van de bestuurder van het voertuig dat 
het ongeval heeft veroorzaakt.~
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W.a.m.- verzekering - Materiële schade - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Toevallig feit - Toevallig feit waardoor 
de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat

- Art. 19, § 1 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Art. 50, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

6 november 1995C.95.0041.N AC nr. ...

De verzekeraar die op een aanvraag om inschrijving van een motorvoertuig zijn zegel en handtekening 
aanbrengt en die aanvraag naar de Dienst voor de Inschrijving van de voertuigen zendt, gaat tegenover derden 
de verbintenis aan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het betreffende voertuig aanleiding kan 
geven te dekken vanaf de datum waarop hij die aanvraag naar voornoemde dienst verzendt, ongeacht het feit 
dat de verzekeraar en de verzekerde onderling overeenkomen dat de verzekeringsovereenkomst op een latere 
datum uitwerking zal hebben.

W.a.m.- verzekering - Overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde om de inwerkingtreding van de polis uit te stellen - 
Datum waarop de verzekering ingaat t.o.v. derden

- Art. 25bis KB 31 dec. 1953

11 oktober 1995P.95.0508.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is de door de W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde ingestelde 
oproeping van de beklaagde tot bindendverklaring van het arrest, wanneer die beklaagde, eiser in cassatie, het 
bestreden arrest waarbij hij veroordeeld wordt tot terugbetaling van de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bekritiseert op grond dat de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn het eigen recht om die kosten te verhalen enkel kunnen uitoefenen tegen 
de "aansprakelijke" en dat derhalve die centra geen rechtsvordering tegen de verzekeraar van de 
"aansprakelijke" kunnen gronden op dat eigen recht;  de niet-ontvankelijkheid van die rechtsvordering heeft 
immers geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de aansprakelijk verklaarde beklaagde.~

W.a.m.- verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - 
Rechtsvordering van het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Maatschappelijke dienstverlening - Niet-
ontvankelijkheid

- Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Art. 2, § 1 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, krachtens een eigen recht, de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening verhaalt op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of ziekte die 
het verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt", is het geen benadeelde in de zin van artikel  
1 W.A.M.-wet.~

W.a.m.- verzekering - Benadeelde - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - Rechtsvordering van het 
O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Maatschappelijke dienstverlening

- Art. 1 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het eigen recht van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening te verhalen op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte die het 
verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt" wordt door de wet aan die centra enkel 
toegekend ten laste van degenen die "aansprakelijk" zijn;  het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kan derhalve geen enkele rechtsvordering tegen de verzekeraar wettelijk gronden op dat recht.~

W.a.m.- verzekering - Ontvankelijkheid - Kosten van de maatschappelijke dienstverlening - Verhaal - Rechtsvordering van 
het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Maatschappelijke dienstverlening

- Artt. 1, 12 en 14 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 1, 6 en 9 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- Art. 98, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

29 september 1995C.95.0003.F AC nr. ...
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Wanneer de aansprakelijkheid voor een ongeval wordt verdeeld tussen de door het ongeval benadeelde 
persoon en een derde die een niet geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig bestuurde, is het eigen recht, 
waarover de Z.I.V.-instelling krachtens artikel   76quater Z.I.V.-wet tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds beschikt, beperkt, enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringstelling aan de 
benadeelde verleende prestaties, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de 
derde, die de schade heeft veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding van de geldelijke 
lichamelijke schade.

W.a.m.- verzekering - Schade veroorzaakt door een niet geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig - Benadeelde in het genot 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Aansprakelijkheid verdeeld tussen de benadeelde en een derde

1 juni 1995C.94.0405.F AC nr. ...

Met afwijking van de in artikel 2252 B.W. vervatte regel, kan de driejarige verjaring, die bij artikel   10 W.A.M.-
wet is ingesteld, worden tegengeworpen aan de rechtsvordering die een door een ongeval getroffen 
minderjarige of onbekwaamverklaarde tegen de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
dader van het ongeval heeft ingesteld.~

W.a.m.- verzekering - Verjaring - Minderjarige of onbekwaamverklaarde getroffen door een ongeval - Rechtsvordering 
tegen de verzekeraar van de aansprakelijke - Schorsing

8 februari 1995P.94.0581.F AC nr. ...

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, overeenkomstig artikel   50, § 1, 
2°, wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vereist dat geen enkele 
toegelaten verzekeringsonderneming tot de genoemde vergoeding verplicht is, o.m.  omdat de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat om reden van een toevallig feit, maar niet omdat de 
vaststelling van de aansprakelijkheid onmogelijk is.~

W.a.m.- verzekering - Vergoedingsverplichting - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Toevallig feit

29 november 1994P.93.0861.N AC nr. ...

Art. 23 W.A.M.-wet 21 nov. 1989 houdt in dat het door artikel  7 van die wet bedoelde bewijs van verzekering 
bij het betreffende motorrijtuig dient te zijn.~

W.a.m.- verzekering - Bestuurder van een motorrijtuig - Verplichting te beschikken over het verzekeringsbewijs

- Art. 23 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

VERZET

6 oktober 2004P.04.0719.F AC nr. 459

De termijn van verzet begint niet te lopen zonder een regelmatige betekening van de bij verstek gewezen 
beslissing (1). (1) Zie Cass., 14 maart 1979 (AC 1978-79, p. 823).

 - Strafzaken - Beslissing bij verstek gewezen - Gebrek aan betekening - Termijn van verzet

24 juni 2004C.01.0588.N AC nr. 351

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 24 juni 2004, AR C.01.0588.N, AC, 2004, nr ... .

 - Burgerlijke zaken - Arrest op verzet - Cassatieberoep - Vernietiging - Verstekarrest

Ingevolge de vernietiging van een arrest in zoverre het beslist over het verzet, is het cassatieberoep gericht 
tegen een verstekarrest voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Burgerlijke zaken - Arrest op verzet - Cassatieberoep - Vernietiging - Verstekarrest

27 april 2004P.03.0892.N AC nr. 222

P. 2657/30476-9-2016



Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de 
appèlrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen 
het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren 
(1). (1) Cass., 10 mei 1994, AR P.94.0014.N, nr 230; 12 sept. 1995, AR P.94.0386.N, nr 376; 3 juni 1997, AR 
P.97.0016.N, nr 256; DECLERCQ, R.Opposition en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 505, nrs 
245-246; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 2003, 3de ed. , p. 1126, nr 
2631; LECLERCQ, J.A.Appel en matière répressive", in R.P.D.B., Compl. VIII, p. 94-95, nr 502.

 - Strafzaken - Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op verzet - Hoger beroep 
van het O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

18 november 2003P.03.0937.N AC nr. 576

De ongedaanverklaring van het verzet wegens het niet-verschijnen van de verzetdoende partij houdt in dat het 
verzet ontvankelijk was, maar niet dat het vonnis waartegen verzet was ingesteld teniet is gegaan (1). (1) Cass., 
4 juni 1974, AC 1974, 1090.

 - Strafzaken - Strafvordering - Niet verschijnen van de verzetdoende partij - Ongedaanverklaring van het verzet

- Art. 188 Wetboek van Strafvordering

Het hoger beroep tegen een verstekvonnis, waartegen het verzet wegens het niet-verschijnen van de 
opposant ongedaan werd verklaard, is niet zonder voorwerp.

 - Strafzaken - Strafvordering - Niet verschijnen van de opposant - Hoger beroep tegen het vonnis bij verstek

- Artt. 188 en 203 Wetboek van Strafvordering

Het niet-verschijnen van een opposant op zijn verzet heeft tot gevolg dat dit verzet als ongedaan wordt 
beschouwd, dit wil zeggen dat het als vervallen wordt beschouwd met als gevolg dat het verstekvonnis 
waartegen het verzet was gericht onaangetast blijft (1). (1) Cass., 18 okt. 1988, AR 2317, nr 96.

 - Strafzaken - Strafvordering - Niet verschijnen van de opposant - Gevolgen voor het vonnis waartegen verzet

- Art. 188 Wetboek van Strafvordering

3 september 2003P.03.0515.F AC nr. 411

Het verzet van de veroordeelde heeft alleen tot doel hem van de tegen hem uitgesproken veroordelingen 
geheel of ten dele te ontlasten; dat verzet kan niet tot gevolg hebben dat zijn toestand, zoals die voortvloeit 
uit het verstekvonnis, in zijn nadeel wordt gewijzigd (1). (1) Cass., 7 jan. 1997, AR P.95.0782.N, nr. 11.

 - Strafzaken - Voorwerp

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij verstek wordt 
veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om binnen de grenzen van het 
rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van de eerste beslissing (1). (1) Cass., 26 okt. 1983, 
AR 2923, nr. 116.

 - Strafzaken - Verzet van de beklaagde tegen een bij verstek uitgesproken veroordeling - Ontvankelijk verklaard verzet

8 juli 2003P.03.0846.N AC nr. 389

Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer en het vonnis van de correctionele rechtbank dat een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden ingesteld en het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, zowel wat de beklaagden 
betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, als wat de beklaagden betreft ten aanzien van wie 
het bij verstek is gewezen, aangezien zij tegen deze beslissing geen ontvankelijk rechtsmiddel kunnen 
aanwenden (1). (1) Cass., 25 nov. 1987, AR 6294, nr 189; 15 jan. 1992, AR 9529, nr 247; 17 dec. 1996, AR 
P.96.1427.N, nr 512.

 - Strafzaken - Bij verstek gewezen onbevoegdheidsverklaring

- Artt. 151, 187 en 525 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2003P.02.1693.F AC nr. 205

P. 2658/30476-9-2016



De burgerrechtelijk aansprakelijke partij kan voordeel halen uit het verzet van de beklaagde, maar kan alleen 
aansprakelijk worden verklaard voor de aan de beklaagde opgelegde veroordeling (1). (1) Zie Cass., 5 maart 
1928 (Bull. en Pas., 1928, I, 98); R. HAYOIT de TERMICOURT, "Etude sur l'opposition aux décisions rendues par 
les juridictions correctionnelles et de police", Rev. dr. pén., 1932, blz. 845, nr 33 ; M. FRANCHIMONT, A. 
JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, blz. 861; R. DECLERCQ, v° "Opposition en 
matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, 1996, nr 237

 - Strafzaken - Verzet van de beklaagde - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij

Wanneer een partij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat de politierechtbank jegens haar op 
tegenspraak heeft gewezen, een andere partij verzet heeft gedaan tegen datzelfde, jegens haar bij verstek 
gewezen vonnis, en de politierechtbank dat verzet ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan 
uitspraak heeft gedaan, moet de correctionele rechtbank die de zaak heeft behandeld en haar beslissing heeft 
gewezen na het vonnis van de politierechtbank, uitspraak doen over het hoger beroep dat bij haar aanhangig 
is gemaakt (1). (1) In geval van verzet van een partij en van hoger beroep van een andere partij tegen hetzelfde 
vonnis, is het hoger beroep doelloos wanneer het verzet is aangenomen (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. 
MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, blz. 896, nr 4; R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 936, nr 2212; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la 
procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 1020). Dit geldt echter alleen voor de verstekbeslissingen die door het 
verzet zijn vernietigd, d.w.z. de beslissingen waartegen dat rechtsmiddel is aangewend (Cass., 30 jan. 2001, AR 
P.99.0331.N, nr 55, en Brussel, 23 jan. 1990, Rev. dr. pén., 1990, blz. 804, opm.). In het geval dat tot dit arrest 
heeft geleid, heeft de politierechtbank het verzet van de beklaagde aangenomen en het vonnis, waartegen 
verzet was gedaan, vernietigd, maar alleen wat de beslissingen m.b.t. die partij betrof.

 - Strafzaken - Politierechtbank - Vonnis - Hoger beroep van een partij - Verzet van een andere - Ontvankelijk verklaard 
verzet - Appelgerecht

- Artt. 151 en 172 Wetboek van Strafvordering

12 februari 2003P.02.1273.F AC nr. 99

Art. 188 Sv. bepaalt niet dat het verzet dat is gedaan tegen een verstekbeslissing in hoger beroep niet 
ontvankelijk is, wanneer het exploot op grond waarvan het is gedaan een dagvaarding inhoudt voor een 
rechtszitting die later zal worden gehouden dan de rechtszitting die volgt op het verstrijken van de in die 
bepaling bedoelde termijn van vijftien dagen (1). (1) Zie Cass., 25 maart 1987, AR 5531, nr 445; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 915, nr 2156; R. VERSTRAETEN, Handboek 
Strafvordering, derde uitg., 2001, blz. 828, nr 2035.

 - Strafzaken - Verstekbeslissing in hoger beroep - Dagvaarding - Verstrijken van de termijn van vijftien dagen - Latere 
rechtszitting - Ontvankelijkheid

- Artt. 187 en 188 Wetboek van Strafvordering

11 december 2002P.02.0818.F AC nr. 665

Het verzet van de beklaagde tegen de beslissing tot veroordeling bij verstek maakt die beslissing ongedaan, 
wanneer dat verzet ontvankelijk wordt verklaard.

 - In strafzaken - Veroordeling bij verstek - Ontvankelijk verklaard verzet

- Art. 187, laatste lid Wetboek van Strafvordering

28 mei 2002P.02.0364.N AC nr. 322

Indien de betekening in het buitenland van het veroordelend vonnis bij verstek niet aan de beklaagde in 
persoon is gedaan, kan deze, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet komen binnen een termijn van 
vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft genomen, termijn verlengd zoals bepaald 
in de artikelen 55 Gerechtelijk Wetboek en 3 van het koninklijk besluit nr 301 van 10 maart 1936 (1). (1) Cass., 
18 okt. 1994, AR P. 92.6402.N en P.92.6784.N, nr 436 en 16 mei 2001, AR P.01.0269.F, nr ...

 - Strafzaken - Termijn van verzet - Beklaagde - Betekening van verstekvonnis niet aan persoon - Beklaagde met woon- of 
verblijfplaats in het buitenland

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.00.1495.N AC nr. 201

P. 2659/30476-9-2016



Niet ontvankelijk is het verzet dat na het verstrijken van de termijn van verjaring van de straf werd ingesteld 
door een veroordeelde aan wie het verstekvonnis niet in persoon werd betekend en die van deze betekening 
slechts na de verjaring van de straf kennis heeft gekregen (1). (1) Cass., 22 feb. 1994, AR P.93.0349.N, nr. 88. 
Anders dan in het hiervoor geciteerde arrest, waar het Hof oordeelde dat er geen grond was tot verwijzing, 
heeft het Hof hier beslist tot vernietiging met verwijzing, omdat uit de stukken waarop het Hof vermocht acht 
te slaan niet kon uitgemaakt worden of de verjaringstermijn van de straf, omwille van stuiting of schorsing, 
effectief verstreken was. Het Hof laat het aan de verwijzingsrechter over om dit aspect verder te onderzoeken.

 - Strafzaken - Verstekvonnis niet aan de persoon betekend - Buitengewone termijn van verzet - Verjaring van de straf

- Art. 187, tweede lid Wetboek van Strafvordering

26 maart 2002P.00.1497.N AC nr. 202

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis waarbij zijn verzet tegen een verstekvonnis ongedaan 
wordt verklaard, maakt de grond van de zaak aanhangig bij de rechter in hoger beroep, zodat de appèlrechter 
de verplichting heeft over de zaak zelf uitspraak te doen (1). (1) Cass., 25 juni 1974, AC, 1974, 1195; 27 sept. 
1978, AC, 1978-79, 124.

 - Strafzaken - Vonnis waarbij het verzet ongedaan werd verklaard - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter

- Artt. 150, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.00.0603.N AC nr. ...

Onwettig is in strafzaken de beslissing van ongedaan verklaring van het verzet zo de opposant niet is 
verschenen noch vertegenwoordigd werd op de eerste nuttige zitting waar de zaak in globo werd uitgesteld 
zonder nieuwe dagvaarding (1). (1) Zie cass., 28 feb. 1995, AR nr P.94.1150.N, nr 125 en de noot.

 - Strafzaken - Eerste nuttige zitting - Niet-verschijnende opposant - Uitstel van de zaak - Geen nieuwe dagvaarding - Verzet 
ongedaan - Geldigheid

- Art. 208 Wetboek van Strafvordering

20 november 2001P.00.0494.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat het verzet door laattijdigheid niet ontvankelijk is, die gestoeld 
is op de vaststelling dat de betekening aan een beklaagde die in België geen gekende woonplaats, 
verblijfplaats of gekozen woonplaats heeft, overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, gebeurde op de datum van de toezending door een gerechtsdeurwaarder van een afschrift van het 
verstekvonnis bij een ter post aangetekende brief, wanneer uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt op welk ogenblik de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening, aangezien de 
buitengewone termijn van verzet, bedoeld in artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, een 
aanvang neemt na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij 
daarvan kennis heeft gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn (1). (1) Zie Cass., 

 - Strafzaken - Beklaagde - Betekening van het verstekvonnis door toezending aan de woon- of verblijfplaats in het 
buitenland - Buitengewone termijn van verzet - Aanvang - Toepassing

- Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

11 september 2001P.98.0760.N AC nr. ...

De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich te laten 
vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren, ontnemen hem de mogelijkheid zijn 
verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze en schenden aldus artikel 6.1 en 6.3, c E.V.R.M., 
nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang hebben 
op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij artikel 185 en 211 Sv.

 - Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot vertegenwoordiging door 
raadsman - Verzet ongedaan - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 6, § 3.c - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen

- Artt. 185 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

4 september 2001P.01.0687.N AC nr. ...

P. 2660/30476-9-2016



Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, de beslissing waarbij de appèlrechters de versteklatende beklaagde 
het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid 
ontnemen zijn verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch 
strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in het kader van dit 
verzet te laten bijstaan door een raadsman (1). (1) Zie Cass., 16 maart 1999, AR P.98.0861.N, nr. 158 en J.T., 
2000, 124 met noot KUTY, F.; 8 juni 1999, AR P.97.1104.N, nr. 335; 15 feb. 2000, AR P.98.0760.N, nr. 122; 
TRAEST, Ph.De vertegenwoordiging van de afwezige beklaagde", T. Strafr., 2000, p. 205. De beslissing van het 
geannoteerde arrest ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens dat reeds eerder, onder meer in zijn arrest van 21 januari 1999, nr. 26103/95, zaak Van Geyseghem t. 
België, J.T., 1999, 174 en Rev. Dr. Pén., 1999, 780-784, met noot BEERNAERT, A.M., benadrukte dat de 
omstandigheid dat de beklaagde in een latere fase van de rechtspleging alsnog de mogelijkheid heeft om zich 
te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze op zich niet doorslaggevend is.

 - Strafzaken - Beklaagde - Hoger beroep - Verstek - EVRM - Artikel 6, § 3.c - Recht op bijstand van een raadsman naar 
keuze - Vertegenwoordiging door raadsman - Weigering omwille van de mogelijkheid van bijstand of vertegenwoordiging in 
het kader van het verzet - Schending van het Verdrag

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

5 juni 2001P.99.1474.N AC nr. ...

Het behoud van de bij verstek voor meerdere misdrijven uitgesproken enige straf als bestraffing van het enige 
op verzet nog bewezen verklaarde misdrijf levert geen strafverzwaring op en miskent de devolutieve werking 
van het verzet niet (1). (1) Zie cass., 28 mei 1986, AR 4829, nr 604.

 - Strafzaken - Devolutieve werking - Veroordeling bij verstek tot één enkele straf voor meerdere misdrijven - Veroordeling 
op verzet voor slechts één enkel bewezen verklaard misdrijf - Handhaving van de bij verstek uitgesproken enige straf - 
Toepassing

- Artt. 187 en 188 Wetboek van Strafvordering

16 mei 2001P.01.0269.F AC nr. ...

In strafzaken is de beslissing op verzet niet naar recht verantwoord, wanneer, in geval van een beslissing bij 
verstek die in het buitenland niet aan de persoon is betekend, die beslissing geen rekening houdt met de 
buitengewone verzettermijn waarop de verlenging van de termijnen overeenkomstig artikel 55 Ger. W. van 
toepassing is (1). (1) Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.92.6402.N-.P.92.6784.N, nr. 436.

 - Strafzaken - Verstekbeslissing - Betekening in het buitenland - Ter post aangetekende brief - Geen betekening aan de 
persoon - Bijzondere verzettermijn - Verlenging van termijnen

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

- Art. 55 Gerechtelijk Wetboek

9 mei 2001P.01.0249.F AC nr. ...

Wanneer, in strafzaken, de rechters het verzet ontvankelijk verklaren en door dezelfde beslissing, bij wege van 
nieuwe beschikkingen, oordelen dat de verstekbeslissing zijn volledig effect zal sorteren, met de enige 
wijziging dat er voor de straf een gedeeltelijk uitstel wordt verleend, doen zij uitdrukkelijk uitspraak over de 
grond van de zaak ; het eerste en het tweede vonnis vallen bijgevolg samen, zodat het op verzet gewezen 
vonnis kan verwijzen naar de reden van het verstekvonnis (1). (1) Zie Cass., 19 feb. 1985, A.R. 9043, nr. 369 ; 
HAYOIT de TERMICOURT, Etude sur l'opposition au décisions rendues par les juridictions correctionnelles et les 
tribunaux de police, Rev. dr. pén., 1932, blz. 860, nr. 50 ; BOSLY H. en VANDERMEERSCH D., Droit de la 
procédure pénale, Die Keure, 1999, blz. 775 ; DECLERCQ R., Opposition en matière répressive, R.P.D.B., Aanv. 
dl. VIII, blz. 497, nr. 168.

 - Strafzaken - Ontvangen verzet - Vonnis dat het verstekvonnis bevestigt - Samenvallen van beide vonnissen

Wanneer het verzet van de beklaagde tegen de beslissing die hem bij verstek veroordeelt ontvankelijk wordt 
verklaard, wordt die beslissing als niet bestaande beschouwd t.g.v. het ontvankelijk verklaarde verzet.

 - Strafzaken - Ontvangen verzet

- Art. 187, zesde lid Wetboek van Strafvordering

30 januari 2001P.99.0331.N AC nr. ...
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De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk verklaren van het verzet strekt 
zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort 
bestaan, zodat het hoger beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate 
aanhangig blijft voor de appelrechters (1). (1) Zie Brussel, 23 jan. 1990, R.D.P., 1990, p. 804 met noot.

 - Strafzaken - Meerdere partijen - Meerdere beslissingen in éénzelfde vonnis - Vonnis bij verstek ten overstaan van één 
partij en op tegenspraak ten overstaan van een andere partij - Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet van één partij en 
hoger beroep van een andere partij - Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk 
verklaard verzet - Vernietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

Uit de regel dat een partij belang moet hebben om verzet aan te tekenen en dat de devolutieve werking van 
het verzet niet verder reikt dan de beslissingen die de opposant kunnen benadelen, volgt dat de vernietiging 
van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk verklaren van dit verzet ook slechts in die mate 
en binnen die grenzen gebeurt en alleen betrekking kan hebben op die beslissingen (1). (1) Zie cass., 7 dec. 
1964, Pas., 1965, I, 354; 20 nov. 1972, AC, 1972-73, 282; 19 dec. 1972, AC, 1972-73, 411; 26 okt. 1983, AC, 
1983-84, nr 116.

 - Strafzaken - Devolutieve werking - Voorwerp en draagwijdte

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

 - Strafzaken - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging 
betrekking heeft - Beperking

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

10 januari 2001P.00.1561.F AC nr. ...

Tegen een bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht staat alleen verzet open wanneer dat 
rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet en de beslissing het karakter heeft van een eigenlijk vonnis in de 
zin van artikel 149 Gw (1). (1) Cass., 10 feb. 1987, A.R. 654, nr. 345.

 - Onderzoeksgerechten - Verstekbeslissing

29 november 2000P.00.0574.F AC nr. ...

Het rechtscollege waarbij verzet tegen een bij verstek gewezen beslissing wordt gedaan, kan dat verzet niet 
ongedaan verklaren wanneer de verzetdoende partij, die op de eerste dienende rechtszitting is verschenen, 
niet meer verschijnt op een latere rechtszitting waarnaar de zaak werd verdaagd (1). (1) Cass., 4 juni 1974 (AC, 
1974, 1090) en 8 jan. 1986, A.R. 4578, nr. 298. In het geval van onderhavig arrest had het rechtscollege waarbij 
verzet werd gedaan, dat verzet niet ontvangen.

 - Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling bij verstek - Verzet van de beklaagde - Verzetdoende partij die reeds op de 
eerste dienende rechtszitting is verschenen - Verdaging

- Artt. 151, 188 en 208 Wetboek van Strafvordering

2 juni 2000C.99.0186.N AC nr. ...

De appèlrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en dit verzet niet ontvankelijk 
verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf tussen de partijen (1). (1) Over de devolutieve kracht 
van het hoger beroep. Zie cass., 27 mei 1994, A.R. nr 8105, AC 1994, nr 269 en de conclusie van advocaat-
generaal du Jardin; BROECKX, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het 
civiele geding, MAKLU, nr  304, p. 143 en noot onder cass. 27 mei 1994, R.W., 1994-1995, p. 1026; Over de 
voorwaarde dat de devolutieve werking van het hoger beroep vereist dat de eerste rechter regelmatig werd 
geadieerd, z. VAN COMPERNOLLE, J.Considérations sur l'effet dévolutif de l'appel dans le Code judiciaire", noot 
onder cass., 24 dec. 1987 (twee arresten) en 5 mei 1988, R.C.J.B., 1989, 523, nrs 6-7; LINSMEAU, 
J.Développements récents en matière de droit judiciaire", Cah.Dr.Jud., 1991, 35, nr 2; DE LEVAL, G.L'effet 
dévolutif de l'appel peut-il couvrir la nullité d'un acte introductif d'instance?", noot onder Brussel, 1 dec. 1988, 
Ann.Fac.Dr.Liège, 1989, 400; DE LEVAL, G., en DE POWER, M.F.Les effets de l'appel de droit judiciaire privé", 
Act.Dr., 1991 nr 31.

 - Burgerlijke zaken - Verstekvonnis - Verzet - Niet ontvankelijk verzet - Hoger beroep - Devolutieve kracht

- Artt. 1050, eerste lid en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

2 mei 2000P.00.0100.N AC nr. ...
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Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over de waarde van het verzet tegen een door dit 
rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, mag de tegen de beklaagde door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet verzwaren dan met eenparige stemmen van zijn leden, ook indien het vonnis of arrest 
bij verstek met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken straf wettig had 
verzwaard. (4) (4) Cass., 9 maart 1993, A.R. 6135, nr. 135

 - Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep - Arrest op verzet - Verzwaring van de straf - Eenparigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

14 september 1999P.98.0569.N AC nr. ...

De wettelijke bepaling die de beklaagde, wanneer hij zich in hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in 
zijn bezit heeft om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken, toelaat tegen zijn veroordeling 
verzet te doen door middel van een verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting of aan zijn 
gemachtigde, maakt geen onderscheid naargelang de strafvordering aanhangig wordt gemaakt door het 
openbaar ministerie dan wel door de bevoegde administratie, zoals het Ministerie van Financiën.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Douane en accijnzen - Gedetineerde - Verklaring - Voorwaarden

- Art. 2 KB nr 236 van 20 jan. 1936

6 juli 1999P.99.0834.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het verzet van de beklaagde tegen een bij verstek gewezen 
beslissing die vaststelt dat de rechter niet bevoegd is om van de strafvordering kennis te nemen.~

 - Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis van onbevoegdverklaring - Verzet van de beklaagde - Niet-ontvankelijkheid

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

16 juni 1999P.98.1363.F AC nr. ...

Het exploot van verzet is een proceshandeling waarbij de verzetdoende partij, enerzijds, haar verzet ter kennis 
brengt van de tegenpartij en, anderzijds, de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, maar is geen conclusie die 
voor de feitenrechter genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bijgevolg niet te antwoorden op 
verweermiddelen die alleen in het exploot van verzet worden aangevoerd.~

 - Strafzaken - Aard - Middel uiteengezet in het exploot van verzet - Verplichting om te antwoorden

- Art. 149 Grondwet 1994

8 juni 1999P.97.1104.N AC nr. ...

Het recht van een beklaagde om zich, op verzet, te verdedigen met de bijstand van een raadsman naar zijn 
keuze, houdt in dat de strafrechter, niettegenstaande de aan de beklaagde opgelegde verplichting om 
persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn cliënt te vertegenwoordigen, ook al toont deze niet 
aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen.

 - Strafzaken - Beklaagde - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze - Vertegenwoordiging door de raadsman - 
Weigering - Verplichting persoonlijk te verschijnen

- Art. 14.3.d Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 185, § 2 Wetboek van Strafvordering

26 mei 1999P.99.0012.F AC nr. ...

Het verzet tegen het vonnis dat strekt tot veroordeling wegens overtredingen, fraudes of misdrijven m.b.t. 
geestrijke dranken en het vergunningsrecht, moet betekend worden aan het bestuur van Financiën, aangezien 
de betekening aan het O.M. geen uitwerking heeft.~

 - Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken - Veroordeling bij verstek - Verzet - Betekening aan de vervolgende partij - 
Vervolgende partij

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat het vonnis op verzet van de beklaagde door dezelfde rechters is gewezen als 
het verstekvonnis, valt niet af te leiden dat het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een 
onafhankelijke en opartijdige rechterlijke instantie.~

 - Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie
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- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

30 maart 1999P.99.0307.N AC nr. ...

Verzet tegen een arrest waarbij het Hof uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, staat niet open voor de partij die het verzoek heeft ingediend.~

 - Strafzaken - Arrest tot regeling van rechtsgebied - Geen voorafgaande mededeling aan partijen - Verzet door de 
verzoekende partij - Ontvankelijkheid

- Artt. 528 en 533 Wetboek van Strafvordering

6 januari 1999P.98.1510.F AC nr. ...

De beklaagde kan verzet doen tegen het veroordelend arrest door een deurwaardersexploot aan de 
tegenpartij te doen betekenen binnen vijftien dagen na de aan hem in persoon gedane betekening van dat 
arrest; alleen degene die in het Koninkrijk opgesloten is en niet over het vereiste bedrag beschikt om de kosten 
van de deurwaardersakte te dekken, kan verzet doen tegen zijn strafrechterlijke veroordeling door binnen 
dezelfde termijn een verklaring af te leggen voor de bestuurder van de strafinrichting of diens gemachtigde.~

 - Strafzaken - Beklaagde in hechtenis - Akte van verzet - Kennisgeving - Vormen - Opsluiting in het buitenland

- Artt. 187 en 208 Wetboek van Strafvordering

- Art. 2 KB nr 236 van 20 jan. 1936

12 mei 1998P.97.0439.N AC nr. ...

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard dient het 
Hof slechts na te gaan of de beslissing die het verzet ongedaan verklaart overeenkomstig de wet is gewezen; 
het middel tot staving van zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk.

 - Strafzaken - Ongedaanverklaring - Cassatieberoep

- Artt. 188, tweede lid en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

3 maart 1998P.96.1345.N AC nr. ...

Wanneer de betekening van een verstekvonnis niet aan de beklaagde in persoon is gedaan, gaat de termijn 
van verzet slechts in vanaf de kennisneming door de beklaagde van de betekening van het verstekvonnis met 
een exploot waarvan het afschrift door de optredende gerechtsdeurwaarder is ondertekend.~

 - Strafzaken - Buitengewone termijn - Aanvang - Kennisneming van de betekening - Afschrift van het exploot - 
Ondertekening door de gerechtsdeurwaarder

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

21 oktober 1997P.96.0896.N AC nr. ...

Het ontvankelijk verklaren van een door de beklaagde binnen de gewone termijn aangetekend verzet tegen 
een verstekvonnis doet niet alleen dit vonnis maar evenzeer het op het hoger beroep van de burgerlijke partij 
tegen dit vonnis gewezen vonnis vervallen.~

 - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gevolg - Hoger beroep tegen het verstekvonnis - Burgerlijke partij

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

1 oktober 1997P.97.0666.F AC nr. ...

Wanneer, buiten het geval van artikel 205 Sv., het hof van beroep, op het hoger beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij de correctionele rechtbank de beklaagde veroordeelt, de 
beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen in hoger beroep, bij verstek heeft 
veroordeeld, beslist het niet wettig, op het ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde, dat het verstek aan 
de beklaagde te wijten is en dat de door het verzet veroorzaakte kosten te zijnen laste blijven.

 - Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie - 
rechtszitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen - Niet verschenen beklaagde - Hof van beroep dat de beklaagde 
bij verstek veroordeelt - Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde - Kosten veroorzaakt door het verzet

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

29 juli 1997P.97.0905.N AC nr. ...
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Door de regelmatige betekening van het verzet aan het openbaar ministerie is het verzet aanhangig bij de 
correctionele rechtbank, die gehouden is over de ontvankelijkheid en in voorkomend geval over de 
gegrondheid ervan te beslissen; het incident omtrent de dagstelling van de zaak op een dag waarop, volgens 
het bijzonder reglement van de rechtbank, een andere kamer van de correctionele rechtbank dan deze die bij 
verstek uitspraak deed, zitting houdt, heeft geen betrekking op de bevoegdheid.

 - Strafzaken - Regelmatige betekening aan het O.M. - Incident omtrent de dagstelling

8 juli 1997P.97.0749.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet aan 
de persoon is gedaan, kan hij in verzet komen ten laatste de vijftiende dag die volgt op de dag waarop hij van 
de betekening kennis heeft gekregen, zonder dat hij noodzakelijk kennis moet hebben genomen van de inhoud 
van de akte van betekening of van de betekende beslissing.

 - Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

3 juni 1997P.97.0016.N AC nr. ...

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de appelrechter, die 
uitspraak doet op het hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van 
de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren.~

 - Strafzaken - Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het O.M. - Verzet van de beklaagde - Verzetvonnis - Hoger beroep van 
het O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - Wettigheid

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

28 januari 1997P.95.1229.N AC nr. ...

Wanneer, buiten de gevallen bepaald bij artikel 152, § 2, eerste lid, Sv., de beklaagde, eiser op verzet tegen 
een in hoger beroep bij verstek gewezen vonnis, niet persoonlijk op de rechtszitting verschijnt maar zich door 
een advocaat doet vertegenwoordigen, is naar recht niet verantwoord het vonnis dat het verzet ongedaan 
verklaartikel

 - Strafzaken - Vervolging voor de politierechtbank - Niet in artikel 152, § 2, eerste lid, Sv. omschreven misdrijf - Vonnis in 
hoger beroep en bij verstek gewezen - Verzet van de beklaagde - Vertegenwoordiging door een advocaat - Verzet 
ongedaan - Wettigheid

- Artt. 152, § 1, 176 en 188 Wetboek van Strafvordering

7 januari 1997P.95.0782.N AC nr. ...

Het verzet van de veroordeelde dat regelmatig werd betekend aan het openbaar ministerie en aan de andere 
partijen in de zaak, maakt van rechtswege de zaak aanhangig voor de rechtbank die het verstekvonnis heeft 
gewezen: de omstandigheid dat in de verzetsakte, samen met het betekenen van het verzet, dagvaarding werd 
gegeven om te verschijnen voor een andere rechtbank dan deze die het verstekvonnis heeft uitgesproken, 
doet hieraan geen afbreuk.

 - Strafzaken - Strafvordering - Akte van verzet - Dagvaarding voor andere rechtbank dan deze die het verstekvonnis wees - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

Het verzet van de veroordeelde heeft enkel tot doel dat hij van de tegen hem uitgesproken veroordelingen 
geheel of ten dele wordt ontlast: dat verzet kan niet tot gevolg hebben dat zijn toestand, zoals die voortvloeit 
uit het verstekvonnis, te zijnen nadele wordt gewijzigd.~

 - Strafzaken - Voorwerp

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die verzet doet tegen een arrest van het Hof van cassatie, waarbij de onttrekking van de 
zaak aan een onderzoeksrechter en de verwijzing ervan naar een andere onderzoeksrechter bevolen wordt, 
kan haar middelen doen gelden in een ter griffie van dat Hof neergelegd geschrift, zonder dat daartoe de 
ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van cassatie vereist is. (Impliciet).~

 - Strafzaken - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof van Cassatie - 
Onttrekking - Verzet van de burgerlijke partij - Geschrift dat de middelen bevat - Vorm - Ambtelijke tussenkomst van een 
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advocaat bij het Hof van cassatie

- Artt. 422, 531, derde lid, en 551 Wetboek van Strafvordering

13 november 1996P.96.1372.F AC nr. ...

Wanneer een bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, veroordeelde persoon, verzet doet en bovendien een 
verzoek tot invrijheidstelling indient, doet de rechtbank, die over dat verzoek uitspraak doet, hierdoor geen 
uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzet.~

 - Onmiddellijke aanhouding - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing die geen uitspraak doet over de ontvankelijkheid van 
het verzet

- Art. 27, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juli 1996P.96.0837.N AC nr. ...

De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om de verweermiddelen van de beklaagde 
ten gronde te beoordelen.~

 - Strafzaken - Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht - Gevolgen t.a.v. de beslissing bij verstek

- Artt. 188, tweede lid en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oordelen of het verstekarrest 
binnen een redelijke termijn werd gewezen.~

 - Strafzaken - Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht - Gevolgen t.a.v. de beslissing bij verstek

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter vermag de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op 
een latere rechtszitting en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen; het voorschrift van artikel 208 
Sv naar luid waarvan het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende rechtszitting 
na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, of van drie dagen indien de opposant zich in hechtenis 
bevindt, doet hieraan geen afbreuk.~

 - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gegrondheid - Onderzoek - Tijdstip - Eerlijk proces

Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op de eerste of op een latere 
rechtszitting te onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter geen 
afbreuk aan de eisen van een eerlijk proces.~

 - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gegrondheid - Onderzoek - Tijdstip - Eerlijk proces

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Slechts een ontvankelijk bevonden verzet doet de beslissing vervallen en verplicht de rechter om binnen de 
perken van het verzet opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van de beslissing bij verstek.~

 - Strafzaken - Ontvankelijkheid

- Artt. 187, 188 en 208 Wetboek van Strafvordering

22 mei 1996P.96.0421.F AC nr. ...

Het vonnis dat, zelfs na het verzet van de beklaagde tegen een bij verstek gewezen vonnis te hebben 
ontvangen, akte verleent van diens afstand, wordt verbonden en geïdentificeerd met de verstekbeslissing en 
doet ze herleven; het dient de veroordelingen dat het beoogt te handhaven niet te vermelden.~

 - Ontvangen verzet - Afstand van verzet - Strafzaken

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

15 december 1995C.94.0382.F AC nr. ...

Wanneer de rechtbank van koophandel het faillissement van een vennootschap onder firma heeft 
uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap tegen die beslissing geen 
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben 
gericht noch tegen de beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van de 
vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk op grond dat een gelijktijdige 
tenuitvoerlegging van de faillietverklaring van de vennootschap en van een beslissing tot intrekking van de 
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is.

 - Ontvankelijkheid - Vennootschap onder firma - Verzet van de vennoten - Faillissement
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- Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek

12 september 1995P.94.0386.N AC nr. ...

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hoger beroep is gekomen, mag de appelrechter, op het 
hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de 
toestand van de beklaagde niet verzwaren.~

 - Geen hoger beroep O.M. - Verzet van de beklaagde - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - Beslissing over dat 
hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Vonnis bij verstek - Vonnis op verzet - Strafzaken

- Artt. 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

12 september 1995P.95.0558.N AC nr. ...

De regel luidens welke de appelrechter op het hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op 
verzet van de beklaagde gewezen vonnis de toestand van de beklaagde niet mag verzwaren wanneer het O.M. 
niet in hoger beroep is gekomen tegen het verstekvonnis, geldt niet bij veroordeling uit hoofde van een 
aanvullende telastlegging waarvoor de beklaagde tijdens de rechtspleging op verzet in eerste aanleg vrijwillig is 
verschenen.~

 - Veroordeling - Geen hoger beroep O.M. - Verzet van de beklaagde - Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde - 
Beslissing over dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Vonnis bij verstek - Vrijwillige 
verschijning voor aanvullende telastlegging - Strafzaken

- Artt. 147, 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering

6 juni 1995P.95.0369.N AC nr. ...

Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens niet-verschijning van de opposant op de eerste 
dienstige rechtszitting, blijft de bij verstek genomen beslissing bestaan.~

 - Ongedaanverklaring - Strafzaken

- Artt. 187, laatste lid, 188, tweede lid, 202, 5° en 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

9 mei 1995P.94.1404.N AC nr. ...

Ook wanneer de bij verstek veroordeelde, van wie blijkt dat hij geen kennis heeft gekregen van de betekening 
van het verstekvonnis, beweert belang te hebben bij het aantekenen van verzet, is dat verzet niet meer 
ontvankelijk nadat de termijnen van verjaring van de straf zijn verstreken.~

 - Verjaring van de straf - Belang van de verzetdoende veroordeelde - Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet

- Art. 187, tweede lid Wetboek van Strafvordering

12 april 1995P.95.0291.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof waarbij de zaak aan een onderzoeksrechter 
onttrokken en naar de onderzoeksrechter van een ander arrondissement verwezen wordt op grond van 
gewettigde verdenking, wanneer de verzetdoende partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of 
beschuldigde is.~

 - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking - Strafzaken - Verwijzing van een 
rechtbank naar een andere

- Artt. 533, 548 en 549 Wetboek van Strafvordering

15 maart 1995P.94.1466.F AC nr. ...

Het O.M. is bevoegd om een vonnis of arrest, dat door een strafgerecht bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen 
betekenen; die op verzoek van het O.M. gedane betekening doet de termijn ingaan waarover de beklaagde 
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing.~

 - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie - Termijn - Burgerlijke rechtsvordering - Strafzaken - Verstekbeslissing

- Artt. 187 en 208 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1995P.94.1150.N AC nr. ...

De uitspraak over het ongedaan verklaren van het verzet wegens de niet verschijning van de opposant kan 
geldig gebeuren op een latere zitting dat de eerstkomende rechtszitting na het verstrijken van de in artikel  
208 Sv., 2e lid, bepaalde termijn.~
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 - Ongedaan verzet - Eerstkomende rechtszitting - Uitspraak op latere datum - Strafzaken

9 februari 1995C.93.0084.N AC nr. ...

Het verzet tegen het vonnis van faillietverklaring heeft niet tot gevolg dat dit vonnis vervalt, zodat, in zoverre 
het verzet ongegrond wordt verklaard, de oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd met inbegrip van de 
nietigheden waardoor zij is aangetast.~

 - Ambtshalve faillietverklaring - Gevolgen van het verzet - Faillissement

- Art. 473 Wet 18 april 1851

16 december 1994C.94.0090.N AC nr. ...

De wet van 5 mei 1872 noch de wet van 25 oktober 1919 staan eraan in de weg dat de inleiding en 
behandeling van de vordering tot vervanging van degene die werd aangewezen om een in pand gegeven 
handelszaak te verkopen, gebeurt op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artt. 1025 tot 1033 Ger.W.; 
rechtsgeldig is het verzet dat de curator van de failliete schuldenaar op grond van artikel  1033 Ger.W. doet 
tegen de desaangaande gegeven beschikking die zijn rechten benadeelt.

 - Verlof om de in pand gegeven handelszaak te doen verkopen - Vordering tot vervanging van de persoon aangewezen om 
het pand te verkopen - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - Rechtsmiddel - Burgerlijke zaken

- Art. 12 Wet 25 okt. 1919

- Artt. 4 en 5 Wet 5 mei 1872

18 oktober 1994P.92.6402.N AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is in strafzaken de beslissing op verzet die, ingeval de beslissing bij verstek in het 
buitenland niet aan de persoon is betekend, de buitengewone termijn van verzet waarop verlenging van 
termijnen overeenkomstig artikel  55 Ger.W. toepasselijk is, niet in aanmerking neemt.

 - Strafzaken - Betekening bij ter post aangetekende brief - Betekening van beslissing bij verstek - Betekening in het 
buitenland - Geen betekening aan de persoon - Buitengewone termijn van verzet - Verlenging van termijnen

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

21 september 1994P.94.0876.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof waarbij de onttrekking van een zaak en de 
verwijzing ervan van een rechtbank naar een andere bevolen wordt op grond van gewettigde verdenking, 
wanneer dat verzet gedaan wordt door een persoon die geen partij is in die zaak.~

 - Ontvankelijkheid - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking - Strafzaken - Verwijzing van een 
rechtbank naar een andere

- Artt. 533 en 549 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het Hof twee ogenschijnlijk samenhangende zaken aan een rechtbank heeft onttrokken en ze naar 
een andere rechtbank verwezen heeft en het verzet tegen het arrest van het Hof voor één van die zaken niet 
ontvankelijk is, is die niet-ontvankelijkheid een voldoende reden om het verzet ook voor de andere zaak niet 
toe te wijzen.~

 - Gewettigde verdenking - Arrest van het Hof - Verzet - Onttrekking - Strafzaken - Voorwerp - Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere - Verscheidene zaken - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid - Samenhang

- Artt. 533 en 549 Wetboek van Strafvordering

10 mei 1994P.94.0014.N AC nr. ...

Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hoger beroep is gekomen, mag de appelrechter, op het 
hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de 
toestand van de beklaagde niet verzwaren.~

 - Bij verstek gewezen vonnis - Geen hoger beroep O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van 
het O.M. en van de beklaagde - Beslissing over dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - 
Strafzaken

VISSERIJ

ZEEVISSERIJ
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29 mei 2001P.00.1434.N AC nr. ...

De tolerantiegrens voor ramingen inzake de hoeveelheden in kilogram aan boord gehouden vis waarvoor een 
TAC (Total Allowable Catches of totaal toegestane vangsten) is vastgesteld beoogt de eenvormigheid van de 
logboeken om alzo op het niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een doeltreffender controle op de naleving 
van de geldende voorschriften zoals de toegelaten maximumvangsten en heeft geen betrekking op de 
opgelegde maximumvangsten zelf.

Zeevisserij - Maximum toegelaten vangst - Tolerantiegrens - Controle

- Art. 5, lid 2 EEG-Verordening nr 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983

16 mei 2000P.98.0902.N AC nr. ...

Het verbod in een rond de vismijn een kist of ben met zeevisserijproducten te koop te stellen, te verkopen, te 
laden, te vervoeren of af te leveren zonder de vermelding van letter en nummer van het vissersvaartuig dat de 
zeevisserijproducten heeft aangevoerd betreft niet uitsluitend de rechtstreeks per schip aangevoerde 
zeevisserijproducten en is niet specifiek tot de eigenaar van het vissersvaartuig of zijn afgevaardigde gericht, 
maar bedoelt ook de vervoerde producten die voor het eerst op enige andere plaats dan de aanvoerplaats in 
België op de markt worden gebracht.

Zeevisserij - Instandhouding en beheer van visbestanden - Controle op visserijactiviteiten - Registratie van aanvoer van 
zeevisserijproducten - Toepassingsgebied

- Art. 4, derde lid KB 14 aug. 1989

VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

28 december 2004P.04.1647.F AC nr. 628

Het arrest is regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord wanneer het beslist dat het 
bevelschrift, dat zegt dat een derde, die ervan verdacht wordt geregeld in verbinding te staan met een 
verdachte, kan worden afgeluisterd, geldig is en het recht van verdediging van die derde is geëerbiedigd als dat 
bevelschrift het precieze feit vermeldt waardoor die verbinding kan worden vermoed.

Algemeen - Onderzoeksgerechten - Beschikking waarbij een derde kan worden afgeluisterd - Regelmatigheid - Motivering

23 september 2003P.03.0373.N AC nr. 448

Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat een verschrijving of misrekening inhoudt, bezit 
de appèlrechter, bij wie een hoger beroep tegen een ander vonnis in dezelfde zaak aanhangig is gemaakt, geen 
rechtsmacht om in het niet bestreden vonnis verschrijvingen of misrekeningen te verbeteren.

Algemeen - Verbetering - Verschrijving of misrekening - Niet bestreden vonnis - Hoger beroep tegen een ander vonnis in 
dezelfde zaak - Appèlrechter - Rechtsmacht

- Artt. 794, 798 en 799 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 2002P.01.1110.N AC nr. 559
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Een vonnis moet, op straffe van nietigheid, de namen bevatten van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld en de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te stellen dat aan de vereisten van artikel 779, 
tweede lid, Ger.W. is voldaan doet aan die verplichting niets af (1). (1) Art. 780, eerste lid, 1°, Ger.W. verplicht 
het vonnis, op straffe van nietigheid, de namen te bevatten van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld (in de Franse tekst: les noms des membres du siège). Volgens het verslag-Van Reepinghen 
herneemt deze bepaling de vroegere wetgeving. (Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, p. 321). Met name 
verplichtte artikel 414, W. Burg. Rechtsv. het vonnis melding te maken van "le nom des juges". Het ging om de 
rechters bedoeld in artikel 138, W. Burg. Rechtsv., nl. degenen die aan de zitting hadden deelgenomen. De 
ratio legis van artikel 141, W. Burg. Rechtsv. was te kunnen nagaan of was voldaan aan het vereiste dat de 
rechters die het vonnis wezen alle zittingen hadden bijgewoond waarop de zaak was behandeld. (R.P.D.B., v° 
Jugements et arrêts, nrs 333-334 en 143-45 en de verwijzingen; Pand.B.v° Jugement, nrs 153-54 en 513 e.v. en 
Audience des Cours en Tribunaux, nrs 145 e.v. en de verwijzingen. Dit vereiste is hernomen in artikel 779, 
eerste lid, Ger. W. Aangezien het vonnis maar bestond door de uitspraak, en tot aan de uitspraak door de 
leden van de zetel moest kunnen worden herroepen, most de uitspraak dan ook gebeuren door de rechters 
die alle zittingen hadden bijgewoond, of minstens door een meerderheid onder hen. Gelet op het voorgaande, 
lijkt het geen twijfel dat het voorschrift van artikel 780, eerste lid, 1°, Ger.W. de rechters betreft die over de 
zaak oordeelden, die dus beraadslaagden in de zin van artikel 778, Ger.W., en niet de rechters die het vonnis 
of arrest uitspraken. Zulks blijkt ten overvloede uit de parlementaire voorbereiding van artikel 779, Ger.W. Het 
tweede lid van die bepaling maakte geen deel uit van het ontwerp-Van Reepinghen. Vóór het Gerechtelijk 
Wetboek moesten immers de rechters die oordeelden principieel aanwezig zijn bij de uitspraak, de h. 
Defraigne heeft bij amendement voorgesteld dat slechts één van de beraadslagende rechters bij de uitspraak 
aanwezig zou moeten zijn. Naar luid van het voorgestelde artikel 779, Ger.W. moest "In dat geval [...] het 
vonnis vermelden wie erover heeft beraadslaagd", meer bepaald dat erover is beraadslaagd door alle rechters 
die de debatten hebben bijgewoond. (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 59/42). Om dat laatste vereiste te 
waarborgen, is de tekst verder geamendeerd door Pierson (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 59/44) en door de 
Comissie. (Parl. St. Kamer 1965-66, nr 52/49, p. 127-28). Bij een vervanging zou moeten worden vastgesteld 
dat alle leden die aan de debatten hebben deelgenomen, ook over het vonnis hebben beraadslaagd. 
Bovendien kan een vervanging enkel gebeuren door de voorzitter van het gerecht. De mogelijkheid van artikel 
779, tweede lid, Ger.W. en de omstandigheid dat de naleving van de vereisten ervan niet uit het vonnis zelf 
moet blijken, doet niets af aan de verplichting van artikel 780, eerste lid, 1°, Ger.W. om te namen te vermelden 
van de rechters die hebben beraadslaagd. Die verplichting is ook van toepassing in strafzaken. Door de werking 
van artikel 782, Ger.W. dient het vonnis of arrest dus de namen te bevatten, zowel van de rechters die 
beraadslaagden als van zij die uitspreken.

Algemeen - Samenstelling van de zetel - Vermeldingen in het vonnis - Namen van de rechters die over de zaak hebben 
geoordeeld

- Art. 780, eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek

13 juni 2002D.01.0016.N AC nr. 358

Nietig is de beslissing van een rechtscollege wanneer ze de datum niet vermeldt waarop ze is uitgesproken en 
die datum evenmin kan worden afgeleid uit het proces-verbaal van de rechtszitting (1). (1) Zie cass., 8 jan. 
1997, A.R. P.96.1682.F, nr 19.

Algemeen - Uitspraak - Ontstentenis van dagtekening

- Art. 780, 5° Gerechtelijk Wetboek

27 februari 2002P.01.1492.F AC nr. 136

Een vonnis is pas een eindvonnis nadat de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt volledig heeft 
uitgeoefend.

Algemeen - Eindvonnis

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

20 februari 2002P.01.0969.F AC nr. 123

De misrekening die de verbetering van een rechterlijke beslissing mogelijk maakt, is die welke betrekking heeft 
op het resultaat van een rekenkundige verrichting en die uit de intrinsieke bestanddelen van die beslissing 
blijkt (1). (1) Cass., 9 okt. 1992, A.R. 7836, nr. 658.

Algemeen - Verbetering - Misrekening

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek
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Hoewel de rechter de verschrijvingen of misrekeningen kan verbeteren in een door hem gewezen beslissing, 
mag hij zulks alleen doen als hij de in die beslissing vastgelegde rechten niet uitbreidt, inperkt of wijzigt (1). (1) 
Cass., 12 maart 1992, A.R. 9228, nr. 369 ; 7 juni 2000, A.R. P.00.0153.F, nr. 347.

Algemeen - Verbetering - Verschrijving

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1999P.99.1431.F AC nr. ...

Elke beslissing van de rechter over een betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats ervan in de 
tekst van het vonnis of arrest en ongeacht de vorm waarin zij is gesteld.

Algemeen - Beschikkend gedeelte

19 november 1998P.98.1420.F AC nr. ...

De beslissing waarbij alleen uitspraak gedaan wordt over een procedure-incident dat niets uitstaande heeft 
met de grond van de zaak, is een vonnis alvorens recht te doen.~

Algemeen - Wraking - Vonnis alvorens recht te doen

- Artt. 19, tweede lid, en 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1998P.97.0144.N AC nr. ...

Uit de nietigheid van het getuigenverhoor volgt eveneens de nietigheid van het arrest dat op dit 
getuigenverhoor steunt.~

Algemeen - Nietig getuigenverhoor

30 januari 1998C.96.0432.F AC nr. ...

De termijn voor de uitspraak van de vonnissen en arresten is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Algemeen - Uitspraak - Termijn - Niet-inachtneming

- Art. 770 Gerechtelijk Wetboek

15 mei 1997C.96.0392.F AC nr. ...

Nietig is het door de vrederechter in laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat op de rechtszitting waarop de zaak werd behandeld en daarna in beraad 
genomen, de debatten openbaar zijn geweest of dat het geadieerde gerecht, conform artikel  148, eerste lid, 
G.W., bevolen heeft de zaak met gesloten deuren te behandelen.

Algemeen - Openbaarheid van de rechtszittingen - Geen vaststelling - Nietige beslissing

26 maart 1997P.97.0270.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting vaststelt dat die rechtszitting openbaar is, heeft die 
vermelding, in de regel, betrekking op de gehele rechtszitting, zelfs als zij gedeeltelijk heeft plaatsgevonden in 
een ander lokaal dan in de zittingzaal.~

Algemeen - Openbaarheid van de rechtszitting - Vaststelling

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

8 januari 1997P.96.1682.F AC nr. ...

Nietig is de beslissing van een rechtscollege die de datum niet vermeldt waarop ze is uitgesproken.~

Algemeen - Uitspraak - Ontstentenis van dagtekening

- Art. 780, 5° Gerechtelijk Wetboek

20 september 1995P.95.1029.F AC nr. ...

Wanneer de appelrechter het beroepen vonnis bevestigt doch zijn beslissing op eigen gronden steunt en de 
opsomming van de toepasselijke wetsbepalingen aanvult, neemt hij de nietigheid niet over van het beroepen 
vonnis waarin sommige van die bepalingen ontbreken.~

Algemeen - Nietigheid van het beroepen vonnis - Appelrechter die zijn beslissing op eigen gronden steunt

- Art. 163 Wetboek van Strafvordering
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BELASTINGZAKEN

12 oktober 2001F.99.0161.F AC nr. ...

De voorziening die namens de belastingplichtige is ingediend door zijn moeder en door zijn fiscaal raadgever, is 
niet ontvankelijk, aangezien artikel 378 W.I.B. 1992 de tussenkomst van een lasthebber die geen advocaat is, 
uitsluit (1). (1) Art. 378 W.I.B. 1992, vóór de opheffing ervan door artikel 34, W. 15 maart 1999 ; betreffende 
een naamloze vennootschap, zie Cass., 9 okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr. 527 ; zie Cardijn, Depret en Loocks, 
Procédure fiscale contentieuse, 3de uitg., dl. II, Bruylant, nr. 157, blz. 219.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Ondertekening - Fysieke personen - 
Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon - Ontvankelijkheid

- Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

9 oktober 2000F.99.0022.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep ingesteld bij wege van een 
verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze 
vennootschap gaat, moet het in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te 
beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer bestuurders of door een of 
meer personen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen dat het 
geschil onder dat bestuur ressorteert (1). (1) Zie Cass., 25 juni 1968 (AC 1968, 1304), redenen; 22 dec. 1977 
(ibid. 1978, 501) en de door AC ondertekende noot; 17 jan. 2000, A.R. S.99.0097.F, nr. 36 en de noot; P. 
NICAISE, La société anonyme, in "Traité pratique de droit commercial", deel 4 o.l.v. C. JASSOGNE, nrs. 459 tot 
463, p. 324 tot 327; J. VAN COMPERNOLLE, L'action en justice des sociétés et groupements, T.P.R. 1980, p. 108 
en 109; vgl. Cass. 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27; 29 okt. 1999, A.R. F.98.0032.F, nr. 576; artikel 378, 
eerste lid, voor de wijziging ervan bij artikel 34 W. 15 maart 1999; zie ook artt. 522, § 2, en 525 Wetboek van 
vennootschappen.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Handtekening - Naamloze 
vennootschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon

- Artt. 54, tweede en vierde lid, en 63 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 378, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

31 januari 2000F.99.0116.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep in een zaak van inkomstenbelastingen beslist dat het wegens de algemene 
bekendheid van het feit dat een strafrechterlijk onderzoek is ingesteld naar valsheden die begaan zijn naar 
aanleiding van het sluiten van overeenkomsten, de uitspraak dient te verdagen en de toezending van het 
dossier aan de bevoegde procureur-generaal dient te bevelen, opdat laatstgenoemde zou handelen als naar 
recht, oefent het door die beslissing zijn rechtsmacht volledig uit over de vraag betreffende de toepassing van 
de regel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst en is die beslissing dus een eindbeslissing.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Eindvonnis - Begrip - Algemene bekendheid - Onderzoek in strafzaken - Regel 
volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst - Hof van beroep - Arrest - Eindbeslissing

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

22 november 1999F.98.0115.F AC nr. ...

Wanneer het hof van beroep, dat uitspraak doet inzake inkomstenbelastingen en alvorens de heropening van 
het debat te bevelen "om ten gronde uitspraak te doen", beslist om geen van de stukken die aan het hof zijn 
voorgelegd uit het debat te weren op grond dat de neerlegging ervan de belastingwet niet schendt, oefent het 
door die beslissing zijn volledige rechtsmacht uit over het litigieuze probleem van de ontvankelijkheid van die 
stukken en is die beslissing dus een eindbeslissing.

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Eindvonnis - Begrip - Stukken - Neerlegging - Ontvankelijkheid - Hof van beroep - 
Arrest - Eindbeslissing

- Artt. 2 en 19 Gerechtelijk Wetboek

26 juni 1998C.97.0236.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, AR C.97.0236.F, Bull. en Pas, 1998, I, nr. ... .~

Belastingzaken - Personenbelasting - Bezwaar - Beslissing directeur - Aard
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De directeur van de belastingen of de door hem afgevaardigde ambtenaar die uitspraak doet over een 
bezwaar tegen een aanslag in de personenbelasting verricht een rechtsprekende handeling.

Belastingzaken - Personenbelasting - Bezwaar - Beslissing directeur - Aard

- Art. 375, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

23 februari 1998F.97.0054.F AC nr. ...

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak onttrokken aan het hof van beroep dat akte van de afstand van de 
rechtsvordering heeft verleend.~

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Afstand (Rechtspleging) - Afstand van 
rechtsvordering - Akte van afstand verleend - Gevolg - Hof van beroep - Onttrekking

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 1997F.95.0031.N AC nr. ...

Krachtens artikel 764 Ger.W. krijgt het openbaar ministerie mededeling van alle zaken die niet uitdrukkelijk in 
dit artikel worden vermeld en houdt daarin zitting wanneer het zulks dienstig acht : de rechtbank of het hof 
kan de mededeling ook ambtshalve bevelen.

Belastingzaken - Openbaar ministerie - Mededeelbare zaken

- Art. 764, laatste lid Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

13 december 2004S.04.0114.F AC nr. 610

De rechter wijzigt de bevestigde rechten en schendt derhalve artikel 794 Ger. W., wanneer hij de data 
verbetert die verband houden met een tijdvak van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, die als basis 
hebben gediend voor de berekening van de vergoeding en die voorkomen in de beslissing waarop de vordering 
tot verbetering van een verschrijving betrekking heeft (1). (1) Zie Cass., 18 okt. 1983, AR 8024, nr 90; 20 feb. 
2002, AR P.01.0969.F - P.01.1356.F, nr 123.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering tot verbetering - Verschrijving - Begrip - Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

2 december 2004C.03.0633.F AC nr. 583

Het arrest dat erkent dat een partij schade heeft geleden die door haar niet werd aangevoerd, wijzigt het 
voorwerp van de vordering en miskent bijgevolg het beschikkingsbeginsel (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 2004, AR 
C.04.0062.F, www.cass.be.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Voorwerp - Wijziging door de rechter - Niet-aangevoerde schade - 
Beschikkingsbeginsel

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

18 november 2004C.04.0062.F AC nr. 556

Het arrest dat steunt op de onoprechte houding van de verwerende partij in de schadevergoedingsvordering 
na de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst om de vordering tot schadevergoeding wegens 
onrechtmatige beëindiging van die concessie-overeenkomst in te willigen, wijzigt het voorwerp van de 
vordering en miskent het beschikkingsbeginsel wanneer die onoprechte houding niet door de partijen was 
aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0125.F, nr 531 en concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 
I, 1997, nr 531.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Wijziging door de rechter - Niet aangevoerde feiten - 
Beschikkingsbeginsel

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2004C.03.0424.F AC nr. 482

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, Bull., 2004, nr ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Exequatur - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de 
bekwaamheid van de personen - Geen verdrag
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Krachtens artikel 570, tweede lid, Ger. W., kan een beslissing van een vreemde rechter, in zoverre zij noch met 
de staat noch met de bekwaamheid van personen verband houdt, bij ontstentenis van een verdrag met het 
land waar zij gewezen is, pas in België uitvoerbaar worden verklaard nadat de Belgische rechter, enerzijds, het 
geschil zelf, anderzijds de onder 1° tot 5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden heeft onderzocht (1). 
(1) Zie concl. O.M. in Bull., 2004, nr....

Burgerlijke zaken - Allerlei - Exequatur - Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat en de 
bekwaamheid van de personen - Geen verdrag

- Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 2004S.04.0094.N AC nr. 450

Het akkoord tussen de partijen over het resultaat van een door de rechter bevolen onderzoeksmaatregel 
houdt in de regel geen overeenkomst in ter oplossing van hun geschil, tenzij de rechter vaststelt dat dit het 
enige geschilpunt is dat tussen hen bestaat (1). (1) Zie Cass., 20 sept. 2001, AR C.98.0451.N, nr 478.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Onderzoeksmaatregel bevolen door rechter - Resultaat - Akkoord van partijen

- Art. 1043, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

20 september 2004S.04.0009.N AC nr. 421

De rechter neemt een neergelegde conclusie inhoudende "repliek op het advies van het openbaar ministerie" 
alleen in aanmerking inzoverre zij antwoordt op het advies van het openbaar ministerie.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Motiveringsverplichting - Conclusie waarop niet dient geantwoord - Advies openbaar 
ministerie - Schriftelijke repliek - Conclusie - Inhoudelijke beperking

- Art. 767 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 149 Grondwet 1994

10 september 2004C.03.0136.N AC nr. 401

De bepaling krachtens welke degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de 
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico vindt geen toepassing op de 
tenuitvoerlegging van een beslissing die werd ingetrokken op grond van de bepaling die de beslagene, in geval 
van veranderde omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij toelating tot 
beslag inzake namaak wordt verleend, te vragen (1). (1) Zie Cass., 7 april 1995, AR C.93.0182.N, nr 189 en R.W., 
1995-1996, 184, met noot BROECKX K., Risicoaansprakelijkheid bij voorlopige tenuitvoerlegging (186); DIRIX E. 
en BROECKX K., Beslag, A.P.R., Story Scientia, 2001, 157-160, nrs 252-253 en 162-164, nrs 256-259; VAN 
OEVELEN A. en LINDEMANS D., Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslissing van de 
bodemrechter, T.P.R., 1985, 1079-1080, nr 39; zie ook de conclusie van advocaat-generaal KRINGS voor 
Benelux-Gerechtshof, 14 april 1983, R.W., 1983-1984, 223-229.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslag inzake namaak - Beschikking - Voorlopige tenuitvoerlegging - Intrekking - Risico - 
Toepasselijkheid

- Artt. 1398, tweede lid, en 1419, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

17 juni 2004C.02.0385.N AC nr. 334

Dat de rechter, wanneer hij de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, de dag voor die uitspraak 
dient te bepalen, sluit niet uit dat hij op een vroegere dan de bepaalde dag uitspraak kan doen, noch verplicht 
het hem de partijen vooraf van de vervroegde dag voor de uitspraak in kennis te stellen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak - Bepaalde dag - Taak van de rechter

- Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de uitspraak.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak - Bepaalde dag - Vervroegde dag

- Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

23 april 2004C.03.0153.F AC nr. 218

De rechter mag niet opnieuw uitspraak doen over een geschilpunt dat reeds definitief werd beslecht (1). (1) 
Cass., 19 april 2001, AR C.00.0161.F, nr 215.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten volle uitoefent - Nieuwe 
beslissing van dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen
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- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

1 april 2004C.02.0055.N AC nr. 176

Dat de appèlrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of doen schorsen 
verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot 
stand gekomen is met miskenning van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter

- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek

13 februari 2004C.03.0182.F AC nr. 83

Het vonnis dat oordeelt dat een verdaging die toegestaan is uit overwegingen van confraterniteit tussen 
advocaten, de partij die daarmee heeft ingestemd het voordeel van artikel 751 Ger. W. ontzegt, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vorderen van een vonnis dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen - 
Rechtsdagbepaling - Verdaging van een zaak naar een welbepaalde datum

- Art. 751, § 1, eerste lid, en § 2, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2004C.01.0135.N AC nr. 37

Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt uit het debat 
geweerd (1); dient evenwel niet uit het debat te worden geweerd zelfs al werd ze te laat ter griffie neergelegd, 
de conclusie die aan de tegenpartij werd meegedeeld en waarop de tegenpartij geantwoord heeft alvorens 
deze termijn is verlopen (2). (1) Cass., 23 maart 2001, AR C.97.0270.N, nr 158. (2) Zie de conclusie van adv.-
gen. Dubrulle bij Cass., 20 dec. 2001, AR C.98.0052.N, nr 714; J.-F. Van DrooghenbroeckL'événement 
interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication?" (noot onder Luik, 7 okt. 2002), J.T. 2003, 
751.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Conclusietermijnen - Conclusie - Neerlegging ter griffie te laat - 
Tijdige mededeling aan de tegenpartij

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2004C.01.0453.N AC nr. 6

Wanneer, ingevolge de samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het bedrag van de 
tegenvordering wegens roekeloze en tergende vordering, de appèlrechter uitspraak moet doen op het hoger 
beroep van de partij die de tegenvordering had ingesteld, mag hij oordelen dat de tegenvordering uitsluitend 
was ingegeven door de wil de regels van de aanleg te omzeilen en kan hij, op grond van het aldus 
onrechtmatig vervolgd belang, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren (1). (1) Zie M. StormeOver het 
tergend geding voor een roekeloze vriendschap" in Liber amicorum J. Ronse, Kluwer 1986, 84, nr 37.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing in hoger beroep - Tegenvordering om de regels inzake de aanleg te omzeilen - 
Onrechtmatig belang - Ontvankelijkheid van het hoger beroep

- Artt. 617 en 620 Gerechtelijk Wetboek

27 november 2003C.01.0389.N AC nr. 602

De beslissing in hoger beroep over de vordering om, alvorens het hoger beroep te behandelen, de voorlopige 
tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe te staan, is een eindbeslissing waartegen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 1992, AR 7335, nr 225 (impliciete beslissing tot 
ontvankelijkheid).

Burgerlijke zaken - Algemeen - Voorlopige tenuitvoerlegging - Beslissing in hoger beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 1401 Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2003C.02.0219.F AC nr. 528

In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis waarvan de rechter in 
eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, dient de partij die tot de tenuitvoerlegging 
ervan last heeft gegeven, naast de teruggave van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing 
heeft ontvangen, ook de schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat 
daarbij vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. (1). (1) 
Cass., 7 april 1995, AR C.93.0182.N, nr 189.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Wijziging of 
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vernietiging - Schade - Vergoeding

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

13 oktober 2003S.03.0010.F AC nr. 493

Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig is omdat hij 
daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij 
zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet 
(1). (1) Zie Cass., 19 maart 1992, AR 9122, nr 384; 1 maart 2001, AR C.00.0155.F, nr 121; 19 april 2001, AR 
C.00.0161.F, nr 215.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis - Machtsoverschrijding - Rechterlijk gewijsde - Gezag van gewijsde - Onderscheid

- Artt. 19 en 24 Gerechtelijk Wetboek

4 september 2003C.01.0031.N AC nr. 413

De rechter die aanneemt dat de beide partijen hebben ingestemd met het neerleggen van conclusies nadat de 
rechtsdag met toepassing van artikel 750, § 2, laatste lid, Ger.W. is bepaald, op de vastgestelde rechtsdag de 
zaak voor verdere behandeling uitstelt om een partij toe te laten op een conclusie van de andere partij te 
antwoorden hoewel deze laatste zich daartegen verzet, en niet ingaat op haar verzoek tot het weren van die 
antwoordconclusie, schendt artikel 748, § 1, Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbied voor het recht van verdediging (1). (1) De bepaling van een rechtsdag met toepassing van artikel 
50, § 2, laatste lid, Ger.W. veronderstelt dat de zaak in staat van wijzen is (zie J. EnglebertSanctions et pouvoirs 
du juge dans la mise en état des causes", T.B.B.R. 1997, (261), 272, nr 38; P. TaelmanWijzigingen aan de 
rechtsdagbepaling (artikel 747, 748 en 750, Ger.W) Introductie van de 'derde' weg", A.J.T. 1994-1995, (533), 
534, nr 5). Art. 748, § 1, Ger.W. laat echter toe dat, met instemming van de andere partij, nadien nog 
conclusies worden neergelegd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Rechtsdagbepaling - Nieuwe conclusies - 
Instemming van partijen - Verdaging - Verzoek om een conclusie te weren

5 juni 2003C.03.0164.F AC nr. 339

Wanneer het Hof, op grond van een van de twee middelen die ingesteld zijn tegen het dictum van het 
bestreden arrest, de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te beperken, bestaat er noch grond tot 
uitlegging noch tot verbetering (1). (1) Zie Cass., 30 april 1999, AR C.99.0118.N, nr 253; 20 okt. 1999, AR 
P.99.0826.F, nr 550.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Arrest van het Hof - Uitlegging - Wijziging - Cassatie zonder beperking

- Artt. 793 en 794 Gerechtelijk Wetboek

26 mei 2003S.02.0118.F AC nr. 320

Art. 1046, Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn 
voor verzet of hoger beroep; die regel is echter alleen van toepassing op de beslissingen waarbij de rechter 
geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de 
beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen (1). (1) Cass., 3 okt. 1983, AR 
6764, nr 59.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissingen of maatregelen van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

22 mei 2003C.01.0490.F AC nr. 314

Uit de omstandigheid dat tegen de in artikel 748, § 2, Ger.W. bedoelde beschikking geen enkel rechtsmiddel 
openstaat, kan niet worden afgeleid dat de rechter, voor wie een partij, in pleidooien, haar recht van 
verdediging aanvoert om een nieuwe regeling van de procedure te verkrijgen, uitspraak dient te doen over de 
wettigheid van die beschikking.

Burgerlijke zaken - Algemeen - In artikel 748, § 2, Ger.W. bedoelde beschikking - Wettigheid - Toetsing - Bodemrechter

- Art. 748, § 2 Gerechtelijk Wetboek

16 mei 2003F.01.0001.N AC nr. 303
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Het vormvereiste neergelegd in de artikelen 780, 2° en 1042 van het Ger.W., krachtens hetwelk het vonnis of 
arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats moet bevatten die de partijen bij 
hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven, moet het mogelijk maken na te gaan welke personen 
betrokken zijn in de procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; dat is het geval wanneer de 
aanwijzing van de woonplaats van de verweerder blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). 
(1) Zie Cass., 15 okt. 1999, AR C.98.0162.F, AC, 1999, nr 537.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Arrest - Vereiste vermeldingen - Vermelding van de woonplaats van de partijen - 
Weglating

- Artt. 780, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2003C.01.0355.F AC nr. 283

De partij die de toepassing van artikel 751 Ger. W. heeft gevorderd mag toestaan dat de conclusies van de 
tegenpartij worden neergelegd buiten de termijn waarin het derde lid van die bepaling voorziet; in dat geval 
past de rechter de aldaar voorgeschreven sanctie niet toe (1). (1) Zie Van Compernolle, Closset-Marchal, Van 
Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2001) R.C.J.B. 
2002, nr 533.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschil - Weigerende partij - Buiten de termijn neergelegde conclusie

- Art. 751 Gerechtelijk Wetboek

14 maart 2003C.02.0281.N AC nr. 168

Ofschoon de termijnen opgelegd door de rechter om conclusies te nemen dwingende termijnen zijn, mag een 
conclusie die met instemming van de andere partij buiten die termijn is neergelegd, niet ambtshalve geweerd 
worden.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Termijnen opgelegd door de rechter - Conclusies neergelegd buiten de termijn - 
Instemming van partijen - Ambtshalve weren uit de debatten

- Artt. 747, § 2 en 748, § 1 Gerechtelijk Wetboek

3 maart 2003C.99.0268.N AC nr. 144

Uit artikel 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop (1) (2). (1) Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand 
zoals zij bestond vóór de Wet van 14 nov. 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, 
voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering. 
(2) Cass., 13 sept. 1999, AR nr S.99.0058.N, nr 455.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies O.M. - Beginsel van tegenspraak - 
Procespartijen - Rechten - Draagwijdte - Vóór Wet 14 nov. 2000 tot wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M.

14 februari 2003C.00.0665.N AC nr. 106

In het geval dat de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste en tweede lid, Ger.W. verwittigde partij binnen de in 
het vierde lid van die paragraaf bepaalde termijn heeft geconcludeerd, vindt de sanctie die in dit lid is bepaald 
geen toepassing op conclusies die de verwittigde partij heeft genomen na het verstrijken van de in dit lid 
bepaalde termijn van twee maanden, maar nadat de partij die om toepassing van die sanctie heeft verzocht 
zelf nog heeft geconcludeerd na de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste lid, van dit wetboek bepaalde 
rechtsdag (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1999, AR C.95.0149.N en C.95.0275.N, nr. 281.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Termijn om conclusie neer te leggen - 
Te laat neergelegde conclusie van de verwittigde partij - Sanctie

- Art. 751, § 1, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

10 januari 2003C.01.0579.N AC nr. 25

P. 2677/30476-9-2016



De beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter teniet doet of hervormt, houdt de titel tot 
terugvordering in van hetgeen ter uitvoering van die beslissing van de eerste rechter werd betaald, wat 
impliceert dat de beslissing in hoger beroep niet uitdrukkelijk dient te vermelden dat eiser gerechtigd is op 
teruggave van de in uitvoering van het bestreden vonnis teveel betaalde sommen, ook al had hij zulks formeel 
gevorderd (1). (1) Zie Cass., 16 nov. 1973, AC, 1974, 311.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing in hoger beroep - Hervorming of vernietiging van de bestreden beslissing

21 oktober 2002S.00.0155.F AC nr. 555

Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslissing waarbij de 
eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1). (1) 
Zie cass., 3 okt. 1983, AR 3871, nr. 63; 23 okt. 1992, AR 7770, nr. 689; 30 maart 2000, AR C.97.0117.N, nr. 213.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Prejudiciële vraag - Door de eerste rechter gestelde 
prejudiciële vraag - Onderzoeksmaatregel - Begrip - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

14 oktober 2002C.99.0537.N AC nr. 534

Wanneer de op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsdag door de rechter 
wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt 
op de gewijzigde rechtsdag, kan de rechter die de zaak op die rechtsdag behandelt geen uitspraak doen op 
tegenspraak met toepassing van dit artikel (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat artikel 747, § 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt hoe de krachtens het vijfde lid ervan bepaalde rechtsdag (of de wijziging 
ervan) aan de partijen wordt ter kennis gebracht en allerminst, zoals het middel aanvoerde, dat dit bij 
gerechtsbrief zou moeten gedaan worden, zodat het middel naar recht faalde. Omdat het van mening was dat 
het tweede middel evenmin doel trof concludeerde het tot verwerping van de voorziening.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsdag - Wijziging - Niet-verschijning

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

3 oktober 2002C.01.0511.F AC nr. 506

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 3 okt 2002, AR C.01.0511.F, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Overleggen van stukken - Tijdstip - Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen

De partijen moeten hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen; van die regel wordt niet afgeweken 
wanneer de rechter termijnen heeft bepaald om te concluderen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Overleggen van stukken - Tijdstip - Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen

- Artt. 736, 740, 743 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

17 mei 2002C.01.0330.F AC nr. 303

De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden opgeworpen (1). (1) Cass., 3 april 
1998, AR C.97.0087.F, nr 191.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Afwijzing van de vordering - Excepties - Heropening van het debat

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

16 mei 2002C.99.0515.N AC nr. 299

Wanneer een partij de heropening van het debat vraagt wegens de ontdekking gedurende het beraad van een 
nieuw stuk of feit van overwegend belang, en de rechter van oordeel is hierover afwijzend te moeten 
beschikken, hoeft hij de verzoeker vooraf geen kennis te geven van de redenen op grond waarvan hij meent 
het verzoek te moeten afwijzen, zelfs niet indien de tegenpartij geen opmerkingen heeft gemaakt op het 
verzoek (1). (1) Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154 en de conclusie van advocaat-generaal Leclercq in 
Bull. en Pas.

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

- Art. 773, derde lid Gerechtelijk Wetboek

13 mei 2002S.01.0161.F AC nr. 292
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Art. 773 Ger.W wordt geschonden als de rechter nalaat uitspraak te doen over een aanvraag tot heropening 
van de debatten (1). (1) Cass., 5 okt. 2001, AR C.00.0199.F, nr. ; zie cass. 9 nov. 1973, (AC, 1974, 285 ) en de 
noot 1, p. 285  ; 13 april 1989, AR 8284, nr. 452; concl. O.M., cass., 22 maart 1993, AR 9512, nr; 154, inz. nr. 2 
van de concl. in Bull. en Pas. 1993, I.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot heropening der debatten - Opdracht van de rechter

- Art. 773 Gerechtelijk Wetboek

7 maart 2002C.99.0348.N AC nr. 165

Artikel 747, § 2 Ger.W. is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Bepaling van de rechtsdag - Aard

25 februari 2002S.01.0022.F AC nr. 127

In een rechterlijke beslissing kan worden verbeterd de misrekening die betrekking heeft op het resultaat van 
een rekenkundige berekening en die blijkt uit de intrinsieke bestanddelen van de genoemde beslissing (1). (1) 
Cass., 9 okt. 1992, AR 7836, nr. 658.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbetering - Misrekening

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

14 januari 2002S.01.0016.F AC nr. 25

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 14 jan. 2002, A.R. S.01.0016.F, AC 2002, nr. ....

Burgerlijke zaken - Algemeen - Dagvaarding - Coöperatieve vennootschap - Aanleg - Vennootschap in vereffening - Partijen - 
Conclusies - Aanhef van het bestreden arrest - Vereffenaar - Arrest dat niettemin in zake van de vennootschap in vereffening 
is gewezen - Cassatieberoep - Eisers en verweerders - Verweerder

Wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve vennootschap is ingesteld en uit de 
conclusies van de partijen voor de bodemrechter blijkt dat de vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in 
vereffening is gesteld, wordt het later uitgesproken arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening 
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het gewezen is in zake van de 
vereffenaar die optreedt qualitate qua; het cassatieberoep dat tegen de coöperatieve vennootschap in 
vereffening is ingesteld is bijgevolg ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Dagvaarding - Coöperatieve vennootschap - Aanleg - Vennootschap in vereffening - Partijen - 
Conclusies - Aanhef van het bestreden arrest - Vereffenaar - Arrest dat niettemin in zake van de vennootschap in vereffening 
is gewezen - Cassatieberoep - Eisers en verweerders - Verweerder

- Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek

20 december 2001C.98.0052.N AC nr. ...

Onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing, vatbaar voor cassatieberoep, is de beslissing een laattijdig 
overgelegde conclusie uit het debat te weren, daar ze een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht 
over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1983, A.R. 6753, AC, 1982-83, nr 333 en 22 nov. 1991, A.R. 
7550, nr 156.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Laattijdig ingediende conclusie - Wering uit het debat - Aard van de beslissing - 
Cassatieberoep

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

12 oktober 2001C.00.0661.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. HENKES, Cass. 12 okt. 2001, A.R. C.00.0661.F, AC, 2001, nr. ... .

Burgerlijke zaken - Algemeen - Stedenbouw - Herstelvordering - Bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden - 
College van burgemeester en schepenen - Gemachtigd ambtenaar - Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en 
bekwaamheid - Ontvankelijkheid

Art. 69, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, geeft uitsluitend aan het 
college van burgemeester en schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid en bekwaamheid 
om in rechte op te treden teneinde op een van de bij die bepaling voorgeschreven wijzen van herstel te 
verkrijgen; het herstel dat door het college van burgemeester en schepenen, in naam van de gemeente, voor 
de burgerlijke rechtbank gevorderd wordt, is niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Stedenbouw - Herstelvordering - Bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden - 
College van burgemeester en schepenen - Gemachtigd ambtenaar - Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en 
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bekwaamheid - Ontvankelijkheid

- Art. 69 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

8 oktober 2001S.00.0113.F AC nr. ...

Het begrip eindbeslissing impliceert dat over het punt waarop de beslissing betrekking heeft een debat is 
gevoerd (1). (1) Zie cass., 10 sept. 1981, AR. 6349 (AC, 1981-82, nr. 25); 2 april 1990, AR. 8545-8620, nr. 462, 
met concl. O.M. in Pas, 1990, 897; 2 nov. 2000, AR. C.99.0105.F, nr 591. Krachtens artikel 24 Ger.W. heeft 
iedere eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis - Begrip - Partijen - Debat

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

27 september 2001C.99.0153.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, cass., 27 sept. 2001, A.R. C.99.0153.N, nr ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Conclusies neergelegd buiten de termijn

Wanneer de onwillige procespartij geconcludeerd heeft buiten de termijn van twee maanden gesteld in artikel 
751, § 1, vierde lid, Ger.W., waardoor haar conclusies door de rechter uit de debatten worden geweerd, 
vermag die partij op de vastgestelde rechtsdag verschijnen en er pleiten over andere regelmatig neergelegde 
processtukken (1). (1) Zie cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0149.N en C.95.0275.N, AC, 1999, nr 281.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Conclusies neergelegd buiten de termijn

- Art. 751 Gerechtelijk Wetboek

20 september 2001C.98.0451.N AC nr. ...

Het akkoord van partijen om, alvorens uitspraak te horen doen ten gronde, een deskundige te laten aanstellen 
gelast met een door de rechter te bepalen opdracht is geen overeenkomst gesloten ter oplossing van het 
geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is gemaakt.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Akkoord van partijen alvorens uitspraak ten gronde

- Art. 1043, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

20 september 2001C.98.0529.N AC nr. ...

De rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, put daardoor zijn rechtsmacht niet uit om over de zaak te 
oordelen en om dezelfde deskundige in een nieuw onderzoek met eenzelfde opdracht te gelasten.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Behoud - Deskundigenonderzoek - Nietig verslag - Nieuw onderzoek door 
dezelfde deskundige - Eenzelfde opdracht

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

7 september 2001C.00.0142.F AC nr. ...

Hoewel niet goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest als niet bestaande 
worden beschouwd (1), bevat het vonnis waarop de naam van een griffier is doorgehaald en de naam van een 
andere griffier is toegevoegd zonder dat die doorhaling is goedgekeurd, niettemin de naam van de griffier die 
bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, aangezien het Hof bij de beoordeling van een cassatiemiddel 
bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van goedkeuring een verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit 
het zittingsblad alsook uit het proces verbaal van de rechtszitting waarop de naam van de toegevoegde griffier 
vermeld staat, en die derhalve door het Hof ook mag worden verbeterd (2). (1) Cass. 19 dec. 1986, A.R. 5448, 
nr. 247; (2) Cass., 19 maart 1987, A.R. 7606, nr.431

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Naam van de griffier - Wijziging - Niet goedgekeurde doorhalingen

- Art. 780, 1° Gerechtelijk Wetboek

28 juni 2001S.00.0066.F AC nr. ...

Wanneer het arbeidshof de draagwijdte vaststelt van een bepaling van een tussen een organisatie van 
werknemers en een werkgever gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, oefent het, in zoverre het daarover 
een beslissing wijst, zijn volledige rechtsmacht uit en is zijn beslissing derhalve een eindbeslissing, ook al 
beveelt het overigens de ambtshalve heropening van het debat (1). (1) Zie concl. O.M. Het arrest van het Hof 
van 15 januari 2001, dat in een noot bij die schriftelijke conclusie wordt vermeld, is intussen gepubliceerd 
onder het nr ....

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Eindvonnis - Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst - Bepaling - Draagwijdte - 
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Arbeidshof - Vaststelling - Eindbeslissing

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 28 juni 2001, AR S.00.0066.F, AC, 2001, nr ....

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Eindvonnis - Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst - Bepaling - Draagwijdte - 
Arbeidshof - Vaststelling - Eindbeslissing

15 juni 2001C.99.0127.N AC nr. ...

Art. 1398, tweede lid, Ger.W., is niet verenigbaar met de taak van de curator die het vonnis dat het 
faillissement uitspreekt ten uitvoer legt (1). Zie de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Curator

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 465, 466 en 470 Wet 18 april 1851

1 juni 2001C.98.0405.N AC nr. ...

De sanctie bepaald bij artikel 742, § 2, zesde lid, Ger.W., sluit niet uit dat de partijen zelf een overeenkomst 
kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de partij tegen wie wordt geconcludeerd in strijd met 
die conventionele regeling, het verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen (1). (1) Zie cass., 8 juni 
1995, A.R. nr C.94.0469.F, nr 284.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gerechterlijke termijnregeling - Conventionele conclusietermijnen - Miskenning - Sanctie

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

19 april 2001C.00.0161.F AC nr. ...

Machtsoverschrijding wordt door een rechter gepleegd wanneer hij uitspraak doet over een geschilpunt dat bij 
hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover 
definitief uitspraak heeft gedaan (1). (1) Zie Cass., 26 juni 1992, A.R. 7861, nr. 571.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten volle uitoefent - Nieuwe 
beslissing van dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

6 april 2001C.98.0358.N AC nr. ...

De conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, § 2, laatste lid Ger. W. zijn 
neergelegd, worden niet ambtshalve uit de debatten geweerd, wanneer het gaat om conclusies die zijn 
neergelegd met instemming van de andere partij; die instemming moet niet uitdrukkelijk worden gegeven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Verstrijken van termijn - Op conclusie - Instemming van 
partijen - Wijze van instemming

- Artt. 748, § 1, eerste lid en 750, § 2 Gerechtelijk Wetboek

30 maart 2001C.99.0249.N AC nr. ...

Een vonnis dat gewezen is krachtens artikel 504 Faill.W. wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen ook als 
de partij die de opneming in het passief van het faillissement vordert niet aanwezig is; het is niet onderworpen 
aan de regel bevat in artikel 806 Ger.W. (1). (1) I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, Swinnen 1987, 
nr 464; A. Fettweis, A. Kohl en G. de Leval, Eléments de la procédure civile, I, Presses Universitaires de Liège, 
1983, nr 407.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verstekvonnis - Verval - Toepassing

29 maart 2001C.00.0361.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling schrijft plaats noch vorm voor van het gedeelte van het vonnis met de beslissing van 
de rechter over het geschil; het dictum moet alleen die beslissing verwoorden, het doet verder weinig terzake 
dat het tussen de vermeldingen van het vonnis staat, in dezelfde orde als de redenen waarop het gegrond is 
(1). (1) Zie Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.1431.F, nr. 553; 28 april 1994, A.R. P.93.0245.F, nr. 206; 18 dec. 1986 
A.R. 7563, nr. 240.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Dictum

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

23 maart 2001C.97.0270.N AC nr. ...
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Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt ambtshalve uit het 
debat geweerd (1). (1) Zie cass., 15 mei 1998, A.R. C.97.0260.F, nr 255.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Conclusietermijnen - Eerbiediging - Conclusies - Neerlegging - 
Mededeling - Tijdige neerlegging ter griffie

- Artt. 742, 745, 746 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

15 maart 2001C.00.0408.F AC nr. ...

Wanneer het geding niet wordt hervat door de rechthebbenden van de appellant hebben de appèlrechters, 
die vaststellen dat die partij geen belang meer heeft bij het behandelen van zijn hoger beroep, hun 
rechtsmacht volledig uitgeoefend over het geschilpunt inzake de schuldvordering van de appellant en konden 
zij derhalve geen kennisnemen van het bodemgeschil, zelfs niet bij de uitspraak over de vrijwillige tussenkomst 
die bij hen aanhangig was.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis over geschilpunt - Vrijwillige tussenkomst in hoger beroep - Invloed

- Artt. 19, eerste lid en 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

26 februari 2001S.00.0088.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden vonnis verwijt dat het de 
wettelijke Franse benaming miskent van steden in het Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en 
een van de verweersters hun zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de 
betrokken steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het daarvan geeft in 
die taal (1). (1) Zie cass. 14 nov. 1996, AR. C.96.0034.F, nr. 434.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Partijen - Zetel - Taal - Rechtspleging in het Frans - Adressen in het Nederlands - 
Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Niet-vermelding

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

16 februari 2001C.99.0477.N AC nr. ...

Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de inhoud van de conclusies en sluit niet 
uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn 
overgelegde conclusie, rekening kan houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer 
kan uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te komen aan het 
verweer van die andere partij dat geen stukken ter staving van de vordering zijn overgelegd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Termijnen - Beschikking - 
Draagwijdte - Inhoud van de conclusie - Bewijsaanbod

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

1 februari 2001C.99.0255.F AC nr. ...

Het vonnis dat geen vermelding bevat van de datum waarop het is uitgesproken, is niet nietig wanneer die 
datum uit het zittingsblad blijkt (1). (1) Bij de betekening van het bestreden vonnis heeft de 
gerechtsdeurwaarder een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces verbaal van de zitting 
toegevoegd. Aldus wilde hij het ontbreken opvangen van de vermelding van de datum van de uitspraak van 
dat vonnis. De aan het Hof voorgelegde vraag is of het ontbreken van een vermelding in het vonnis die is 
voorgeschreven bij artikel 780 Ger.W. al dan niet kan worden opgevangen door een van de stukken van de 
rechtspleging waarop het Hof acht mag slaan. Het Hof heeft in zijn arrest van 3 februari 1997 (AR. S.95.0120.F, 
nr. 59) overwogen dat het, om na te gaan of het O.M. al dan niet is gehoord, de stukken van de rechtspleging 
en met name het zittingsblad mag nagaan. Anders dan het proces-verbaal van de zitting (artikel 721, 3°, 
Ger.W.) dat enkel betrekking heeft op een zaak die op de rol van de zitting is ingeschreven en alleen maar de 
verschillende stadia van rechtsgang van die zaak aangeeft, bevat het zittingsblad (artikel 783 Ger.W.) het 
authentieke relaas van alle proceshandelingen die tijdens de zitting zijn verricht. Die akte bevat tevens de 
minuut van de vonnissen die op die zitting zijn uitgesproken (zie: cass. 14 nov. 1979, AC 1979-80, nr.182 en de 
desbetreffende noot).  Het arrest van 15 oktober 1999 (AR. C.98.0162.F, nr. 537 en de desbetreffende noot) 
waarin het Hof oordeelt dat het, om na te gaan welke personen betrokken zijn in de procedure en ter zake van 
wie de beslissing is gewezen, acht mag slaan op de stukken van de rechtspleging, is weinig aanwijzend 
aangezien het niet verduidelijkt welke de in aanmerking genomen stukken zijn.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Datum van het vonnis - Vermelding - Verzuim

- Art. 780, eerste lid, 5° Gerechtelijk Wetboek
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13 november 2000S.99.0121.N AC nr. ...

Wanneer het hoger beroep gericht tegen de gedaagde bij een verstekvonnis niet bij akte van een 
gerechtsdeurwaarder is geschied kan de rechter de betekening van het hoger beroep bij 
gerechtsdeurwaardersexploot bevelen; voor de betekening van deze regulariserende akte is de termijn om 
hoger beroep in te stellen niet van toepassing.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Verstekvonnis - Hoger beroep - Verplicht vormvoorschrift - Gerechtsdeurwaardersexploot - Niet-
naleving - Bevel tot regularisatie - Beroepstermijn

- Artt. 2 en 1058 Gerechtelijk Wetboek

- Art.1056,1°,tweede lid voor de opheffing bij Wet 22maart1999 Gerechtelijk Wetboek

2 november 2000C.99.0105.F AC nr. ...

Het arrest dat voorziet in de vervanging van een deskundige zonder dat daartegen kritiek is geuit, is geen 
eindbeslissing

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vervanging van een deskundige - Eindbeslissing

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

30 juni 2000C.98.0484.N AC nr. ...

De termijn van één maand na het sluiten van de debatten waarbinnen de rechter uitspraak moet doen, kan 
niet alleen verlengd worden maar daarenboven is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-
naleving van deze termijn heeft geen onwettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot 
gevolg (1). (1) Cass., 30 januari 1998, AR C.96.0432.F, nr. 55.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Uitspraak - In beraad houden - Termijn voor de uitspraak

- Art. 770 Gerechtelijk Wetboek

19 juni 2000S.98.0086.N AC nr. ...

Wanneer de vordering de uitvoering van een contractuele verbintenis als voorwerp heeft alhoewel ingesteld 
op grond van een misdrijf en vervolgens het voorwerp van die vordering werd gewijzigd in schadevergoeding 
buiten die verjaringstermijn, ontstaat er een nieuwe vordering die wegens verjaring is vervallen.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Voorwerp - Contractuele verbintenis - Wijziging - Schadevergoeding - Nieuwe 
vordering - Verjaring

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 56.1 en 61 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Artt. 9, 11, 42.1° en 46 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

9 juni 2000C.99.0029.F AC nr. ...

Ingevolge artikel 751, § 2, derde en vierde lid, Ger.W., dat toepasselijk is in geval van rechtsdagbepaling op 
grond van artikel 753, kan de partij die de rechtsdagbepaling heeft gevorderd uiterlijk op de bepaalde of 
verdaagde rechtsdag een conclusie neerleggen en kan de andere partij, wanneer een dergelijke conclusie 
wordt neergelegd, om verwijzing van de zaak naar de rol of om verdaging ervan naar een nabije datum 
verzoeken; die mogelijkheid om een conclusie neer te leggen, is niet afhankelijk van de ontdekking van een 
nieuw en terzake dienend stuk of feit (1).  (1) Zie Cass., 14 mei 1999, A.R. nr. C.95.0149.N-C.95.0275.N, nr. 281. 
Zie Gedr. St. Senaat, nr. 1198-1 1990/1991, p. 11: "de verwijzing naar de rol en het uitstel hebben een 
verschillend gevolg. Bij verwijzing naar de rol houdt het effect van artikel 751 op; bij uitstel wordt het voordeel 
van de toepassing van deze bepaling aangehouden".

Burgerlijke zaken - Algemeen - Artikel 753 Ger.W. - Partij die bepaling van rechtsdag vordert - Conclusie - Termijnen - 
Andere partij die om verdaging verzoekt

- Artt. 751, § 2, derde en vierde lid, en 753 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 2000C.96.0168.N AC nr. ...

P. 2683/30476-9-2016



De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende staat van "afrekening-
vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader van een gerechtelijke verdeling maakt geen 
onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot 
na de opstelling van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt niet op 
als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een deskundige overstijgt (1).(1) Zie Cass. 
12 jan. 1979, AC 1978-79, 540; 19 dec. 1991, A.R. nr 9067, AC 1990-91, nr 216.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Gerechtelijke verdeling - Aanstelling notaris - Opdracht - 
Onderzoeksmaatregel - Aard

- Art. 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2000C.96.0188.N AC nr. ...

De rechter die zonder enig voorbehoud of beperking, beslist dat de vordering ontvankelijk is en die in een 
verder genomen beslissing oordeelt dat hij zijn rechtsmacht over de ontvankelijkheid van de vordering heeft 
uitgeput, neemt over die beslissing een eindbeslissing (1). (1) Cass. 7 nov. 1994, A.R. S.94.0051.N, nr 475.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindbeslissing

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

Over het geschilpunt waarover een eindbeslissing is gewezen, kan niet opnieuw uitspraak worden gedaan in 
het verder verloop van de procedure op grond van een nieuw middel dat de openbare orde raakt, maar zonder 
dat tegen de eindbeslissing een rechtsmiddel is aangewend.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindbeslissing

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2000C.96.0389.N AC nr. ...

De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een onbevoegd minister, gebeurt niet 
rechtsgeldig (1). (1) Vgl. Cass. 9 maart 1995, R.G. C.94.0361.N (AC 1995, nr 152).

Burgerlijke zaken - Algemeen - Betekening van vonnis aan Belgische Staat - Rechtsgeldigheid

- Artt. 42, eerste lid, 1° en 705 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 2000C.99.0185.N AC nr. ...

De rechter die termijnen om conclusie te nemen bepaalt, legt dwingende termijnen op (1). (1) Zie cass., 15 mei 
1998, C.97.0260.F, nr. 225; Brewaeys, E., Een extensieve interpretatie van artikel 747, § 2 Ger.W., P.&B. 1995, 
192, nr. 4; Laenens, J., en Broeckx, K., Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R.W., 1992-1993, (897) 
nr. 151.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Termijn om conclusie te nemen - Door de rechter bepaalde termijn - Aard

- Art. 747, § 2, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing of maatregel van louter inwendige aard; 
tegen dergelijke beslissing staat cassatieberoep open (1). (1) Cass., 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 en 8845, nr. 
381; zie ook cass., 18 nov. 1997, P.97.1364.N, nr. 485, en de concl. van het O.M.; vgl. cass., 9 jan. 1998, 
C.97.0153.F, nr. 18, P.&B., 1998, 220 met noot Brewaeys.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Maatregel van inwendige aard - Artikel 1046 Ger.W.

- Artt. 1046 en 1073 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een conclusie is overgelegd na het verstrijken van de termijn die door de rechter is bepaald om 
conclusie te nemen, en een partij vraagt die conclusie uit het debat te weren, mag de rechter het belang van 
die partij niet beoordelen (1). (1) Brewaeys, E., De valkuil van artikel 745 tweede lid Ger.W., P.&B., 1998, 179, 
nr. 3; Englebert, J., Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, T.B.B.R. 1997, 261 e.v.; de 
Leval, G., De wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 16 tot 26 en 31 tot 
33): het in staat stellen der zaken, in Het vernieuwd gerechtelijk recht, Kluwer 1992, (107) 114-116; Laenens, 
J., en Broeckx, K., Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R.W., 1992-1993, (897) nr.151.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen - Conclusie te laat 
overgelegd - Belang van de tegenpartij

- Art. 747, § 2, laatste lid Gerechtelijk Wetboek

30 maart 2000C.97.0117.N AC nr. ...
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Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 Ger.W. is de beslissing van de eerste rechter die de zaak 
onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoger beroep - Devolutieve kracht - Onbepaald uitstel door de eerste rechter - 
Onderzoeksmaatregel - Begrip - Bevoegdheid van de appèlrechter

- Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek

17 maart 2000C.99.0129.N AC nr. ...

De beslissing die is gewezen door een rechter die niet alle zittingen van de zaak heeft bijgewoond, is nietig.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtscollege - Samenstelling - Zaak gepleit voor en in beraad genomen door een zetel - 
Beslissing gewezen door een anders samengestelde zetel - Nietigheid

- Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

17 januari 2000S.99.0097.F AC nr. ...

Het personeelslid dat door de administrateur-generaal met instemming van het beheerscomité van de R.V.P. is 
gedelegeerd om die openbare instelling voor het gerecht te vertegenwoordigen, is geen orgaan van die 
publiekrechterlijke rechtspersoon; dat personeelslid treedt dus niet geldig in rechte op voor de R.V.P. die daar 
enkel in de persoon van zijn administrateur-generaal of bij advocaat kan verschijnen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rijksdienst voor Pensioenen - Verschijning in rechte - Modaliteiten - Geldigheid

- Art. 49 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 1, 4°, a Wet 31 maart 1967

- Artt. 703, eerste lid, en 728, § 1 Gerechtelijk Wetboek

16 december 1999C.98.0375.N AC nr. ...

Een rechtspleging op verzoekschrift die naar haar aard tegensprekelijk is wordt niet eenzijdig doordat de 
rechter de partijen op een onjuiste wijze laat oproepen, de zaak niet openbaar behandelt en de partijen van 
het vonnis laat kennis geven bij gerechtsbrief.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak - Onjuiste 
toepassing

- Artt. 1025 en 1034bis Gerechtelijk Wetboek

Ook al beslist de appelrechter dat een rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd overeenkomstig de 
bepalingen betreffende het eenzijdig verzoekschrift en heeft de griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis 
gebracht aan de partijen, die vrijblijvende kennisgeving kan niet de aanvangsdatum zijn van de termijn om van 
dat vonnis in hoger beroep te komen; deze termijn kan slechts beginnen lopen vanaf de betekening van de 
beslissing.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak - Vonnis - 
Kennisgeving bij gerechtsbrief - Gevolg - Hoger beroep

- Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek

28 oktober 1999C.96.0443.N AC nr. ...

Door het vonnis dat de staat van vereffening van de aangewezen notaris homologeert heeft de rechter zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend, zodat zijn beslissing een eindvonnis is.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening - Homologatie - Vonnis - Aard

- Artt. 19, eerste lid, en 1223 Gerechtelijk Wetboek

15 oktober 1999C.98.0162.F AC nr. ...

Het vormvereiste van artikel 780, eerste lid, 2°, Ger.W. moet het mogelijk maken na te gaan welke personen 
betrokken zijn in de procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; dat is het geval wanneer de 
aanwijzing van de zetel van eiseres blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Arrest - Vereiste vermeldingen - Vermelding van de partijen - Weglating

- Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

13 september 1999S.99.0058.N AC nr. ...
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Uit artikel 6.1 EVRM en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging kunnen de 
procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te 
voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de 
rechter; dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en 
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld 
in het licht van het gehele procesverloop.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Berechting - Sluiting van de debatten - Schriftelijk advies O.M. - Verzoek tot heropening der 
debatten - Beginsel van tegenspraak - Procespartijen - Rechten

6 september 1999S.98.0091.F AC nr. ...

Buiten de bepaalde gevallen, waarin de wet hem daartoe verplicht, beoordeelt de rechter in feite, en dus op 
onaantastbare wijze, de wenselijkheid van een ambtshalve heropening van het debat.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Heropening van het debat - Ambtshalve heropening van het debat door de rechter

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

14 mei 1999C.95.0149.N AC nr. ...

De in artikel 751, § 1, vierde lid Ger.W. voorgeschreven termijn om conclusies ter griffie neer te leggen is 
uitsluitend bedoeld voor de partij tegen wie de toepassing van dat artikel is gevraagd.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Termijn om conclusie neer te leggen

- Art. 751, § 1, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

De meest gerede partij die een rechtsdag doet bepalen overeenkomstig artikel 751 Ger.W. mag conclusies 
neerleggen, na het verstrijken van de termijn van 2 maanden vanaf de kennisgeving of de betekening van de 
verwittiging aan de onwillige partij.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Termijn om conclusie neer te leggen - 
Conclusie van de meest gerede partij

- Art. 751, § 2 Gerechtelijk Wetboek

Het arrest dat de tegen een onwillige procespartij voorgeschreven termijn van 2 maanden vanaf de 
kennisgeving of betekening van de verwittiging om haar conclusies neer te leggen en het weren van conclusies 
die na die termijn zijn neergelegd, toepast op de partij die de toepassing van artikel 751 van het Ger.W. had 
gevraagd, schendt dit artikel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding - Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) - Meest gerede partij - Termijn om 
conclusie neer te leggen

- Art. 751 Gerechtelijk Wetboek

30 april 1999C.99.0118.N AC nr. ...

Het verzoek dat ertoe strekt een arrest van het Hof te verbeteren wordt verworpen wanneer uit geen enkel 
gegeven blijkt dat het Hof een feitelijke vergissing zou hebben begaan.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbeterend arrest - Bevoegdheden van het Hof

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

29 april 1999C.98.0124.F AC nr. ...

De appelrechter moet de heropening van het debat bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen op grond van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid of 
van elke andere exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen; artikel  774, tweede lid, Ger.W. 
wordt geschonden door het arrest dat zonder de heropening van het debat te bevelen, de vordering verwerpt 
op grond van de niet door de partijen opgeworpen exceptie dat geen hoger beroep is ingesteld tegen een 
vonnis van de eerste rechter dat aan het beroepen vonnis voorafgaat en waardoor die rechter zijn rechtsmacht 
over dat geschil volledig heeft uitgeoefend.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Heropening van het debat - Verplichting voor de appèlrechter - Exceptie van niet-
ontvankelijkheid - Eindvonnis van de eerste rechter gewezen voor het beroepen vonnis

- Artt. 774, tweede lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek

23 april 1999C.97.0046.N AC nr. ...
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De rechter die ambtshalve in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, 
afwijst om reden van tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in hoofdorde gestelde eis, zonder het 
debat te heropenen, schendt artikel  774, tweede lid, Ger.W. en miskent het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ambtshalve afwijzing van vordering - Geen heropening der debatten

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

22 april 1999C.98.0426.F AC nr. ...

Een vonnis is nietig wanneer het een samenstelling van de zetel vermeldt die strijdig is met het proces-verbaal 
van de rechtszitting, zonder dat die stukken of een beschikking van de voorzitter aantonen dat een rechter is 
aangewezen om een andere te vervangen die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Samenstelling van de zetel - Vaststelling - Vonnis - Proces-verbaal van de rechtszitting - 
Tegenstrijdigheid

- Art. 775 Gerechtelijk Wetboek

19 april 1999S.98.0022.F AC nr. ...

Het arrest dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over de vordering zou 
hebben gegeven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het O.M. zijn advies heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het 
O.M. moest worden meegedeeld.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Openbaar ministerie - Verplichte mededeling - Advies - Magistraat - Naam - Advies - 
Vermelding - Verzuim - Gevolg - Nietigheid

- Artt. 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en 4°,en 1100 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1999C.98.0303.N AC nr. ...

Schendt artikel 772 Ger.W. de rechter die oordeelt dat de aanvraag tot heropening van de debatten te laat is 
gedaan terwijl het verzoekschrift ter griffie is neergelegd vóór de datum waarop het vonnis werd uitgesproken.
~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot heropening der debatten - Tijdstip van het verzoek

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

11 januari 1999S.98.0038.N AC nr. ...

Rechterlijke akten zonder bijstand van de griffier zijn nietig.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Zetel - Samenstelling - Griffier - Bijstand rechter - Rechterlijke akten - Geen melding van 
tegenwoordigheid

- Artt. 170 en 780, 1° Gerechtelijk Wetboek

17 december 1998C.95.0090.N AC nr. ...

De partij die voldoet aan de vereisten van de regel van artikel  804, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, 
volgens welke de rechtspleging op tegenspraak is ten aanzien van de partij die verschenen is overeenkomstig 
artikel  728 of 729 Ger.W. en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, wordt aangezien als een 
verschijnende partij die, zolang het vonnis niet is uitgesproken, de heropening van de debatten kan vragen 
wanneer zij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - Verschijnende partij - 
Heropening van de debatten - Aanvraag

- Art. 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - Verschijnende partij

- Art. 804, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek

30 november 1998S.95.0102.N AC nr. ...
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Artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit enkel uit dat een dwangsom zou worden 
opgelegd ter nakoming van een arbeidsovereenkomst als zodanig maar verbiedt niet dat een dwangsom wordt 
opgelegd ten aanzien van een rechtsvordering die is ingesteld na de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst, niet ter nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig doch van verplichtingen die 
weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst niet zouden zijn ontstaan maar geen betrekking hebben op 
verplichtingen die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst.~

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Dwangsom - Nakoming van arbeidsovereenkomsten

- Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 november 1998C.98.0030.F AC nr. ...

De appelrechter mag de regels m.b.t. de neerlegging van conclusies en aanvullende conclusies door 
geïntimeerde en appellant zo wijzigen, dat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om als laatste conclusie te 
nemen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Appellant - Neerlegging - Tijdstip

- Artt. 1064 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 1998C.97.0310.F AC nr. ...

De rechter bij wie een namens de Vlaamse Gemeenschap ingestelde vordering tot wijziging van de taal 
aanhangig wordt gemaakt, kan die vordering niet onontvankelijk verklaren, zonder de heropening van het 
debat te bevelen, op grond van de door de partijen niet aangevoerde reden dat de vordering niet is ingesteld 
door de minister-president van de Vlaamse regering.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Heropening van het debat

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1998P.98.1228.F AC nr. ...

De beslissing die uitsluitend uitspraak doet over een procedure-incident dat niets uitstaande heeft met de 
grond van de zaak, is een vonnis alvorens recht te doen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Wraking - Wrakingsgronden - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Exceptie - 
Vonnis of beslissing alvorens recht te doen

- Artt. 19, tweede lid, en 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

24 september 1998C.97.0361.N AC nr. ...

Aan de wettelijke vereiste het advies van het openbaar ministerie in het vonnis of arrest te vermelden is 
voldaan, als uit het vonnis of arrest blijkt dat de magistraat van het openbaar ministerie zijn advies heeft 
uitgebracht, zonder dat het moet vermelden dat het advies eensluidend of afwijkend is.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Mededeling aan het openbaar ministerie - Advies - Vermelding in de beslissing

- Artt. 780, 4° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 1998S.97.0130.F AC nr. ...

Uit het feit dat de meest gerede partij op grond van artikel 747, § 2, Ger.W. een vonnis op tegenspraak kan 
vorderen volgt niet noodzakelijk dat de daaropvolgende rechtspleging in haar geheel op tegenspraak is 
gevoerd.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis op tegenspraak - Gevolg - Daaropvolgende rechtspleging - Aard

- Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek

22 mei 1998C.97.0109.F AC nr. ...

Wanneer het beroepen vonnis nietig is, neemt de beslissing in hoger beroep, die het vonnis op eigen gronden 
bevestigt zonder de motieven ervan weer te geven of ernaar te verwijzen, de nietigheid van het beroepen 
vonnis niet over.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Beslissing in hoger beroep - Eigen gronden

3 april 1998C.97.0087.F AC nr. ...
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De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen, alvorens de vordering geheel of 
gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie, zoals een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
incidenteel hoger beroep, die de partijen voor hem niet hadden opgeworpen; die verplichting strekt ertoe de 
eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging te waarborgen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Afwijzing van de vordering - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Heropening van het debat - 
Doel

- Artt. 774, tweede lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek

12 maart 1998C.95.0462.N AC nr. ...

Uit de beslissing dat waarden behoren tot een nalatenschap volgt niet noodzakelijk, noch kan rechtstreeks 
afgeleid worden de beslissing tot afgifte van die waarden aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalatenschap.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Nalatenschap - Samenstelling - Beslissing - Gevolg - Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik - 
Vordering tot afgifte

- Art. 745bis Burgerlijk Wetboek

6 maart 1998C.97.0138.F AC nr. ...

Wanneer een vonnis tegenstrijdige consideransen bevat waaruit de betekenis van de beslissing niet met 
zekerheid kan worden afgeleid, put de rechter die het gewezen heeft, zijn rechtsmacht niet volledig uit.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis - Beoordelingscriteria - Tegenstrijdige beslissing

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

23 januari 1998C.96.0482.F AC nr. ...

Nietig is het vonnis of arrest dat de naam, de voornaam en de woonplaats niet vermeldt die sommige van de 
gedingvoerende partijen bij hun verschijning en in hun conclusies hebben opgegeven.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Arrest - Vereiste vermeldingen - Vermelding van de partijen - Verzuim

- Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 1998C.96.0270.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de door een partij aangevoerde feiten een misdrijf uitmaken terwijl zij beweerde 
haar vordering te laten steunen op een oneigenlijk midrijf, wijzigt het voorwerp en de oorzaak van de 
vordering niet voor zover hij zijn beslissing niet grondt op andere feitelijke gegevens dan die waarop de 
vordering was gegrond.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Oneigenlijk misdrijf - Beslissing - Grondslag - Misdrijf - 
Wettigheid

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

5 december 1997C.96.0125.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0125.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op 
het bestaan van een contract - Precontractuele fout

Wanneer de partijen hun vorderingen gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt 
de rechter de oorzaak van die vorderingen wanneer hij precontractuele fouten, als bedoeld in artikel  1382 
B.W., tegen de partijen in aanmerking neemt.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op 
het bestaan van een contract - Precontractuele fout

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

17 november 1997S.97.0062.N AC nr. ...

Het verbod om hetgeen werkelijk is beslist te wijzigen, aan te vullen of er vaststellingen aan toe te voegen, en 
het verbod om bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen gelden ook indien hetgeen 
werkelijk is beslist of indien die bevestigde rechten onwettig zouden zijn.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering tot uitlegging - Vordering tot verbetering - Reden - Gebrek aan wettelijke 
grondslag
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- Artt. 793 en 794 Gerechtelijk Wetboek

10 november 1997S.97.0050.F AC nr. ...

Ook al kunnen de in een cassatiemiddel bekritiseerde redenen van een arrest van de feitenrechter, ongeacht 
de plaats waar ze in de tekst van het arrest staan en ongeacht de vorm waarin ze worden uitgedrukt, 
beschouwd worden als dicta, in zoverre zij de beslissing van de appèlrechter over een betwist punt bevatten, 
toch kunnen zij ook, naargelang van de context van het arrest, ten grondslag liggen aan de beslissing van die 
rechter om het hem voorgelegde vonnis al dan niet te bevestigen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Redenen - Begrip - Dictum

- Art. 149 Grondwet 1994

30 oktober 1997C.96.0060.N AC nr. ...

Artikel 743, tweede lid, Ger.W., waarbij wordt bepaald dat de inventaris van de stukken bij de conclusies wordt 
gevoegd, voorziet niet in enige sanctie.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Gebrek aan inventaris van de stukken

- Art. 743, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

27 oktober 1997S.96.0187.F AC nr. ...

Wanneer de rechter op een vraag om uitlegging van een door hem gewezen beslissing die hij als duister of 
dubbelzinnig erkent, aan die beslissing een met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, 
miskent hij de bewijskracht van de uitgelegde beslissing.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gewezen beslissing - Bewoordingen - Uitleggende beslissing - Onverenigbare uitlegging - 
Bewijskracht

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

2 oktober 1997C.95.0233.N AC nr. ...

De voorlopige tenuitvoerlegging van een op vordering van een der schuldeisers uitgesproken 
faillissementsvonnis geschiedt niet in opdracht van die schuldeiser maar van de curator die voor alle 
schuldeisers in de boedel optreedt.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Lastgever - Curator

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 465, 466 en 470 Wet 18 april 1851

2 juni 1997S.96.0094.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een 
beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan één van de 
partijen, is een beslissing of maatregel van inwendige aard.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Maatregelen van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 1997C.95.0469.F AC nr. ...

Hoewel de opvolging van de Staat door de Gewesten van rechtswege plaats heeft, kan een gerechtelijke 
beslissing geen verplichtingen opleggen aan een Gewest in een zaak waar het geen partij in het geding is; zij 
kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken niet ten laste leggen van een Gewest.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gemeenschap en Gewest - Vordering in rechte - Vordering tegen de Staat - Opvolging van de 
Staat door het Gewest - Opvolging van rechtswege - Veroordeling van de Staat - Gevolg voor het Gewest

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

3 februari 1997S.96.0068.F AC nr. ...

Het arrest dat geen vermelding bevat van het advies van het openbaar ministerie in een zaak die hem moet 
worden medegedeeld, is niet nietig wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zoals het 
zittingsblad en het proces-verbaal van de zitting, blijkt dat het advies is gegeven.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Openbaar ministerie - Verplichte mededeling - Advies - Vermelding - Verzuim - Nietigheid - 
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Bewijs

- Artt. 721,1ste l.,3°,764,1ste l.,780,1ste l.,4°,783 en 1100 Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1997C.95.0259.N AC nr. ...

Uit de wettelijke bepaling dat tegen beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe 
conclusietermijn geen rechtsmiddel openstaat volgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de 
beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen de beschikking die de aanvraag inwilligt.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoek om een nieuwe conclusietermijn - 
Beschikkingen - Rechtsmiddel

- Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek

22 november 1996C.95.0453.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996, AR C.95.0453.N, AC, 1996, nr.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak - Uitkeringen 
tot levensonderhoud - Vorderingen - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud moet niet bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht; de omstandigheid dat dit toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) 
staat er niet aan in de weg dat, wat het hoger beroep betreft, de gewone regels betreffende het geding van 
toepassing zijn.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak - Uitkeringen 
tot levensonderhoud - Vorderingen - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief

- Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 Gerechtelijk Wetboek

14 november 1996C.96.0034.F AC nr. ...

Wanneer partijen, die rechtspersonen zijn waarvan de maatschappelijke zetel, enerzijds, in de provincie 
Limburg (Tongeren), anderzijds, in de provincie Antwerpen (Mortsel) gevestigd is, bij hun verschijning en hun 
conclusies in een in het Frans gevoerde rechtspleging, hun adressen in het Nederlands hebben opgegeven, is 
wettig het vonnis of het arrest dat die adressen overneemt zoals die partijen ze hebben opgegeven, namelijk in 
het Nederlands.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Partijen - Rechtspersonen - Maatschappelijke zetel - Taal - Rechtspleging in het Frans - 
Adressen in het Nederlands

- Artt. 2, 24, 37, 40 en 42 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek

30 september 1996S.96.0009.F AC nr. ...

De appelrechter is krachtens de artt. 774, tweede lid, en 1042 Ger.W. verplicht de heropening van de debatten 
te bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie van 
onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid, of van enige andere exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroepen; voornoemd artikel 774, tweede lid, wordt geschonden door het 
arrest dat de vordering verwerpt zonder de heropening van de debatten te hebben bevolen en daarbij steunt 
op de door de partijen niet aangevoerde exceptie dat geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis van de 
eerste rechter, dat aan het bestreden vonnis voorafgaat en waarbij die rechter zijn rechtsmacht over de 
litigieuze zaak geheel uitoefent.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting voor de appelrechter om de heropening van de debatten te bevelen - Exceptie 
van machtsoverschrijding - Eindbeslissing van de eerste rechter gewezen vóór het bestreden vonnis

- Artt. 774, tweede lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1996C.95.0391.F AC nr. ...

In burgerlijke zaken is een eindbeslissing en derhalve vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, de beslissing 
van de appelrechter over het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen de fouten aan de zijde van een 
partij en de fysieke stoornissen bij een andere partij.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindbeslissing - Oorzakelijk verband - Begrip

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek

13 september 1996C.94.0336.N AC nr. ...
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Bij de uitlegging van zijn beslissing binnen de perken van artikel 793 Ger.W. mag de rechter er evenmin een 
vaststelling aan toevoegen die vereist is voor haar wettelijkheid.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Uitlegging - Perken

De rechter die zijn vorige beslissing, luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van 
de partijen maar voor het overige maatregelen bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan 
diezelfde partij in vroegere beslissingen was toegekend, aldus uitlegt dat ze geen wijziging heeft gebracht aan 
dit hoederecht, breidt daardoor de in de uit te leggen beslissing bevestigde rechten niet uit, noch beperkt of 
wijzigt hij ze.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Uitlegging - Perken - Beschikking in kort geding - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige 
maatregelen - T.a.v. de kinderen

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

20 juni 1996C.93.0183.N AC nr. ...

Het gezag van gewijsde van een vonnis in burgerlijke zaken is relatief en vereist dat de vordering tussen 
dezelfde partijen bestaat.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van gewijsde - Draagwijdte - Tussen partijen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat de staat van de persoon betreft heeft ook gezag van gewijsde ten aanzien van derden, wegens 
de ondeelbaarheid van deze staat.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van gewijsde - Draagwijdte - Tegenover derden - Staat van de personen

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijkheid van de echtgenote om de huwelijksgemeenschap die 
ontbonden is door een scheiding van tafel en bed, te aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds 
ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen uitspraak over de staat van de persoon.
~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis over de staat van de persoon - Echtscheiding - Vonnis over de aanvaarding van de 
huwelijksgemeenschap

- Art. 1463 (oud) Burgerlijk Wetboek

7 juni 1996C.95.0223.F AC nr. ...

Wanneer tussen twee partijen geen geding aanhangig is, kan het hoger beroep dat door de ene tegen de 
andere wordt ingesteld niet ontvankelijk worden verklaard, zonder dat de heropening van de debatten hoeft 
te worden bevolen en zelfs als de betrokkene de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep niet heeft 
aangevoerd.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Heropening van de debatten - Voorwaarden - Partijen tussen wie geen geding aanhangig is - 
Hoger beroep

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 juni 1996C.93.0265.N AC nr. ...

Wanneer de vraag om voorbehoud te verlenen blijkt uit een voor de rechter regelmatig genomen conclusie en 
de rechter overweegt dat hij rekening houdt met alle elementen, ook met die welke eiser in deze conclusie 
vermeldt, is hij niet verplicht bovendien uitdrukkelijk akte van dit voorbehoud te verlenen (impliciet).~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting van de rechter uitspraak te doen over alle punten van de vordering - 
Voorbehoud gevraagd - Akteverlening van dit voorbehoud

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

3 mei 1996C.94.0452.F AC nr. ...

Een eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is, in 
burgerlijke zaken, de beslissing waarbij de appelrechter de beslissing van de eerste rechter om het debat te 
heropenen teneinde stukken en inlichtingen te doen overleggen, bevestigt en de uitspraak over het 
bodemgeschil uitstelt totdat partijen de gevraagde stukken en inlichtingen ter griffie van het hof van beroep 
hebben overgelegd.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindbeslissing op tussengeschil

- Artt. 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek
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2 februari 1996C.94.0325.F AC nr. ...

De partij die bij mondelinge verklaring ter zitting afstand doet van een in zijn conclusie voorgedragen middel, 
doet geen afstand van een proceshandeling en is derhalve niet verplicht de vormvereisten van de artt. 822 en 
824 Ger.W. in acht te nemen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Afstand - Afstand van proceshandeling

18 december 1995C.95.0095.N AC nr. ...

De rechter kan op de rechtsdag, uitspraak doende over een desbetreffend verzoek van de partij die de 
toepassing van artikel   751 Ger.W., heeft gevraagd, weigeren de zaak naar de rol te verwijzen, wanneer hij 
vaststelt dat deze partij niet uiterlijk tien dagen vòòr de rechtsdag om die verwijzing heeft verzocht.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoekende partij - Verdaging - Rechtsdag - Artikel 751, §§ 1 en 2, Ger.W. - Vraag van 
verwijzing naar rol op rechtsdag - Geen voorafgaand verzoek

- Art. 751, § 2, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

15 december 1995C.95.0108.F AC nr. ...

Dat de rechter zijn beslissing bestempelt als een vonnis of arrest op tegenspraak, als een vonnis of arrest dat 
geacht wordt als op tegenspraak te zijn gewezen of als een vonnis of arrest bij verstek, wijzigt niet de ware 
aard van die beslissing.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Aard - Beslissing

- Art. 804 Gerechtelijk Wetboek

14 december 1995C.93.0122.N AC nr. ...

De kracht van gewijsde van een rechterlijke beslissing wordt niet miskend doordat in een andere, op zichzelf 
staande procedure, de rechter nieuwe aanspraken inwilligt die de voordelen van de eerste beslissing ongedaan 
maken.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Andere zelfstandige procedure - Beslissing die de voordelen van de eerste beslissing ongedaan 
maakt - Kracht van gewijsde - Rechterlijke beslissing

- Art. 28 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1995S.95.0014.F AC nr. ...

De regelmatig gewezen vonnissen van een buitenlandse rechtbank betreffende de staat van de personen, zelfs 
van Belgische nationaliteit, hebben in België gevolg, zonder enige uitvoerbaarverklaring, behalve indien men 
zich erop beroept voor daden van tenuitvoerlegging op de goederen of van dwang op de personen.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Buitenlandse beslissing - Buitenlandse rechtbank - Regelmatig gewezen vonnis - Staat van de 
personen - Gevolgen in België - Regel - Gevolgen - Uitzonderingen

- Art. 570 Gerechtelijk Wetboek

De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betreffende de staat van de personen worden in België slechts 
voor regelmatig gewezen gehouden, indien zij voldoen aan de voorwaarden van artikel  570 Ger.W.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Buitenlandse beslissing - Voorwaarden - Buitenlandse rechtbank - Regelmatig gewezen vonnis - 
Staat van de personen - Voorwaarden in België - Begrip

- Art. 570 Gerechtelijk Wetboek

De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betreffende de staat van de personen, worden in België slechts 
voor regelmatig gewezen gehouden, indien zij voldoen aan de voorwaarden van artikel  570 Ger.W.; een van 
die voorwaarden is de eerbiediging van het recht van verdediging.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Recht van verdediging - Buitenlandse beslissing - Voorwaarden - Buitenlandse rechtbank - 
Regelmatig gewezen vonnis - Staat van de personen - Voorwaarden in België - Begrip

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W. wordt geschonden door het arrest, dat vaststelt dat de verstoten echtgenote, 
die net als haar man van Marokkaanse nationaliteit is, niet opgeroepen noch gehoord werd tijdens de 
rechtspleging tot verstoting en dat uitwerking toekent aan de beslissing waarbij de Marokkaanse rechter bij de 
akte van verstoting is opgetreden.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Recht van verdediging - Voorwaarden - Gevolgen in België - Voorwaarden in België - 
Marokkaanse beslissing - Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Gevolgen
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- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

23 november 1995C.94.0355.N AC nr. ...

Wanneer een partij afstand doet van het geding maar dat geding op een later tijdstip wordt hervat door een 
rechtsopvolger, heeft die hervatting van geding geen invloed op de gedane afstand, als die afstand nadien 
wordt aangenomen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Afstand van geding - Hervatting van geding door rechtsopvolger

- Art. 826 Gerechtelijk Wetboek

21 september 1995C.93.0290.N AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij vroeger in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent niet het gezag van gewijsde 
van het vorige vonnis, maar doet uitspraak over een geschilpunt waarover hij zijn rechtsmacht al volledig heeft 
uitgeoefend.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis over geschilpunt - Nieuwe beslissing - Gezag van gewijsde

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

23 juni 1995C.93.0294.N AC nr. ...

Wanneer de rechter bij verstek van de gedaagde een zaak behandelt en uitspraak doet enkel op grond van de 
gegevens die aan zijn oordeel zijn onderworpen, is hij niet verplicht ambtshalve de heropening van het debat 
te bevelen vooraleer hij de vordering afwijst.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Heropening van de debatten - Verstek - Afwijzing van de vordering

- Artt. 774 en 802 Gerechtelijk Wetboek

8 juni 1995C.94.0469.F AC nr. ...

Het feit dat de partijen, op grond van de artt. 747, §2, 1042 en 1064, eerste lid, Ger.W., samen een aanpassing 
van de termijnen om conclusie te nemen hebben gevraagd en verkregen, impliceert in de regel dat zij het eens 
waren om af te zien van de toepassing van de artt.  1066, inzonderheid tweede lid, 1°, en 740 in fine van 
hetzelfde wetboek.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Termijn - Mededeling

- Artt. 740, 747, § 2, 1042, 1064, eerste lid, en 1066 Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke zaken - Algemeen - Stukken - Termijn - Mededeling

- Artt. 740, 747, § 2, 1042, 1064, eerste lid, en 1066 Gerechtelijk Wetboek

29 mei 1995C.94.0389.F AC nr. ...

In de zin van artikel  780, eerste lid, 2°, Ger.W., is de woonplaats van een partij, die een rechtspersoon is, haar 
maatschappelijke zetel.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vermelding - Rechtspersoon - Woonplaats - Partijen

- Art. 780, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

In burgerlijke zaken moet het vonnis van de appelrechters in de taal van de rechtspleging het adres vermelden 
waar de partijen hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer die in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt voortgezet.
~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Taalgebruik - Gerechtszaken - Woonplaats - Partijen - Vonnis van de appelrechters - 
Maatschappelijke zetel - Brussel

- Artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 780, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

7 april 1995C.93.0182.N AC nr. ...

De partij die een vonnis doet uitvoeren waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging 
heeft toegestaan, dient, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan in hoger beroep, boven de 
teruggave van hetgeen zij ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade te 
vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe is vereist dat bij die 
tenuitvoerlegging enige kwade trouw of fout aanwezig was.
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Burgerlijke zaken - Allerlei - Hoger beroep - Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hervorming of 
vernietiging - Schade - Vergoeding

- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

3 maart 1995C.94.0213.N AC nr. ...

De beslissing die aan een partij enkel beveelt het afschrift van haar ingediende klacht met burgerlijke 
partijstelling over te leggen opdat kan worden onderzocht of de inhoud van die klacht concreet moet leiden 
tot toepassing van artikel   4 V.T.Sv., is een beslissing alvorens recht te doen, zodat de vòòr de eindbeslissing 
daartegen ingestelde voorziening niet ontvankelijk is.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing alvorens recht te doen

5 januari 1995C.93.0287.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van verdrag tussen België en het land waar de beslissing is gewezen, moet de bevoegde 
Belgische rechter, behalve het geschil zelf, onderzoeken of alle in artikel 570, tweede lid, Ger.W. gestelde 
vereisten voor de uitvoerbaarverklaring van die beslissing in België zijn vervuld, inzonderheid of het recht van 
verdediging, zoals dat in het Belgisch recht wordt opgevat, voor het vreemde gerecht is geëerbiedigd.~

Burgerlijke zaken - Allerlei - Buitenlandse beslissing - Geen verdrag - Exequatur

- Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

24 november 1994C.93.0484.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel met beroep op schending van de artt. 23 tot 28 Ger.W., terwijl als grief wordt 
aangevoerd dat het bestreden arrest uitspraak doet over een geschil waarover het hof van beroep reeds in 
dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen waardoor het zijn rechtsmacht over dat geschil volledig 
had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet op het gezag van gewijsde van een vroegere eindbeslissing en 
houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis - Onderscheid - Gezag van gewijsde

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

7 november 1994S.94.0051.N AC nr. ...

Een vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan over de ontvankelijkheid van een rechtsvordering is een 
eindvonnis.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

4 november 1994C.94.0147.N AC nr. ...

De rechter mag zijn beslissing gronden op elk stuk dat hem regelmatig is overgelegd, zelfs indien de partijen 
het in hun conclusie niet vermelden.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Stuk waarop de rechter zijn beslissing mag gronden

- Art. 743, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

15 september 1994C.93.0426.F AC nr. ...

Een rechter steunt niet op het gezag van gewijsde van een vroegere eindbeslissing wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds definitief uitspraak is gedaan, namelijk bij een beslissing waarbij de 
rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis - Onderscheid - Gezag van gewijsde

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

21 april 1994C.94.0075.F AC nr. ...

Hoewel het Hof bevoegd is zijn beslissing uit te leggen of te verbeteren, kan het de daarin vastgestelde rechten 
niet uitbreiden, beperken of wijzigen; zo kan het, op een verzoek tot verbetering, geen uitspraak doen over 
een door het Hof niet onderzochte vordering tot bindendverklaring van het arrest.~

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbeterend arrest -

- Artt. 793 en 794 Gerechtelijk Wetboek
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STRAFZAKEN

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

Uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking van een beschikking die uitspraak doet over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde binnen de termijn bepaald bij artikel 
21, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet 1990, zelf buiten die voormelde termijn is gewezen, kan niet 
worden afgeleid dat die wetsbepaling niet werd nageleefd.

Strafzaken - Strafvordering - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Beschikking gewezen binnen de termijn bij 
wet bepaald - Verbeterende beschikking buiten die termijn gewezen

- Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De verbeterende beslissing, die één geheel vormt met de beslissing die zij verbetert, mag niet tot gevolg 
hebben dat zij deze laatste uitbreidt, beperkt of wijzigt (1). (1) Zie Cass., 7 juni 1978 (AC, 1977-78, 1186); 15 
jan. 2003, AR P.02.1315.F, nr 31.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verbetering - Begrip

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

De verschrijving met betrekking tot de identiteit van de inverdenkinggestelde kan worden verbeterd volgens 
de procedure bepaald in artikel 794 Ger.W.

Strafzaken - Strafvordering - Identiteit van een inverdenkinggestelde - Verschrijving - Verbetering - Wettigheid

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de strafgerechten aanhangig 
gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

Strafzaken - Strafvordering - Verschrijving - Vordering tot verbetering - Openbaar ministerie - Schriftelijke vordering

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

8 december 2004P.04.1372.F AC nr. 600

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is met name van toepassing op de 
door het hof van assisen op tegenspraak gewezen arresten (1). (1) Cass., 20 maart 2002, AR P.02.0144.F, nr 
191.

Strafzaken - Strafvordering - Getuige - Deskundige - Tolk - Eed - Nietigheid - Dekking - Voorwaarden - Hof van assisen - 
Toepassing

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

1 december 2004P.04.0963.F AC nr. 580

In correctionele en politiezaken is het opmaken van een proces-verbaal van de rechtszitting niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; het ontbreken van een proces-verbaal van de rechtszitting leidt 
alleen tot nietigheid van de beslissing als deze niet zelf de vereiste vermeldingen bevat om de regelmatigheid 
van de rechtspleging te bewijzen (1). (1) Zie Cass., 5 mei 1999, AR P.99.0029.F, nr 262.

Strafzaken - Allerlei - rechtszitting - Geen proces-verbaal

27 oktober 2004P.04.0765.F AC nr. 512
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De naleving van het beginsel volgens welk het vonnis enkel kan worden gewezen door de rechters die alle 
zittingen over de zaak hebben bijgewoond vereist niet dat, na neerlegging en voorlezing van de conclusie voor 
een anders samengesteld rechtscollege, in het proces-verbaal van de latere rechtszitting wordt vermeld dat 
het debat volledig voor dat rechtscollege werd hervat, noch dat de vroeger neergelegde conclusie voor het 
rechtscollege is hernomen, wanneer de voormelde omstandigheden blijken uit de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de rechtszitting en van het vonnis (1). (1) In zijn vroegere rechtspraak, stelde het Hof van 
cassatie zich veeleer strikt op bij de beoordeling van het feit of het vroegere debat volledig werd hernomen en 
of de eerder voor de anders samengestelde rechtbank neergelegde conclusie, voor het nieuwe rechtscollege 
werd ingediend. Zie Cass., 6 nov. 1985, AR 4455, nr 148; Cass., 2 sept. 1992, AR 9819, nr 584; Cass., 7 feb. 
2000, AR P.99.1596.F, nr 128. Hier beslist het Hof, niettegenstaande het feit dat het zittingsblad nergens 
verwijst naar een eerder neergelegde conclusie, noch dat het reeds aangevatte debat volledig werd hervat, dat 
kon worden volstaan met de verwijzing, in het zittingsblad, naar artikel 190 Sv. en met de vermelding dat de 
conclusie van de partijen voor de rechtbank werd uiteengezet, aangevuld met de vermelding in het vonnis van 
de, inderdaad vrij gebruikelijke formule, dat de partijen in hun conclusie die door hun raadsman werd 
toegelicht, zijn gehoord en dat het openbaar ministerie in zijn samenvatting en zijn conclusie werd gehoord.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Neerlegging van conclusie - Verdaging naar een latere 
rechtszitting - Anders samengesteld rechtscollege - Hervatting van het debat - Vermeldingen in het proces-verbaal van de 
rechtszitting en in het vonnis - Geen nietigheid

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

5 oktober 2004P.04.0991.N AC nr. 454

Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor zover hij tegen deze beschikking hoger 
beroep kon instellen (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20, Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 
442; Cass. 9 maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter - Beschikking van verwijzing naar de 
jeugdrechtbank - Hoger beroep van de minderjarige - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een minderjarige 
verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet ontvankelijk verklaart in zoverre 
het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, 
Wetboek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep 
open (1). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20; Cass., 4 sept. 2001, AR P.01.0685.N, nr 442; Cass., 9 
maart 2004, AR P.03.1551.N, nr ... .

Strafzaken - Strafvordering - Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank - Bezwaren - Hoger beroep van de 
minderjarige - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36-4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

29 september 2004P.04.1046.F AC nr. 440

De appèlrechter neemt de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter niet over, wanneer hij 
niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing die hij bevestigt aanneemt, op grond 
van een eigen redengeving, een autonome beslissing neemt ingevolge het onderzoek dat hijzelf heeft ingesteld 
(1). (1) Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0044.N, nr 271; Cass., 3 april 2001, AR P.00.1595.N, nr 197; Cass., 15 jan. 
2003, AR P.02.1296.F, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Appelrechters - Autonome redengeving - Gevolg - Nietigheid van het beroepen vonnis

16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

In strafzaken zijn de nietigheden t.g.v. een onregelmatigheid in de eed van getuigen, deskundigen of tolken 
gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard 
oplegt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter 
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van assisen op tegenspraak 
gewezen arresten (1). (1) Cass., 20 maart 2002, AR P.02.0144.F, met concl. adv.-gen. Spreutels; Jaarverslag van 
het Hof, 2002, p. 99; Rev. dr. pén., 2002, p. 960.
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Strafzaken - Strafvordering - Getuige - Deskundige - Tolk - Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking - Voorwaarden - Hof van 
assisen - Toepassing

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

16 juni 2004P.04.0623.F AC nr. 331

Hoewel in strafzaken geen enkele wetsbepaling de beklaagde verbiedt conclusies of stukken over te leggen tot 
de sluiting van het debat of hem verplicht om ze, voor de neerlegging ervan, mede te delen aan het O.M. en 
aan de burgerlijke partij, behoudens het recht van laatstgenoemden om de mededeling ervan te vragen, kan 
de rechter, zonder het recht van verdediging van beklaagde te miskennen, de neerlegging van conclusies 
weigeren, als ze enkel als een vertragingsmanoeuvre bedoeld is (1). (1) Cass., 6 okt. 1993, AR 352, nr 396.

Strafzaken - Algemeen - Laattijdige conclusie - Vertragingsmanoeuvre - Conclusie uit het debat geweerd

16 juni 2004P.04.0671.F AC nr. 332

Noch artikel 149 Gw., noch artikel 195 Sv. verplichten de strafrechter de wettelijke bepalingen m.b.t. de 
procedure te vermelden (1). (1) Zie Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0256.N, nr 296.

Strafzaken - Strafvordering - Vermelding van de toegepaste wettelijke bepalingen - Wettelijke bepalingen m.b.t. de 
procedure

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

7 april 2004P.04.0260.F AC nr. 192

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de beslissingen van de strafgerechten melding maken van de 
neerlegging van conclusies; uit de omstandigheid alleen dat de rechter ze niet in zijn beslissing heeft vermeld, 
kan niet worden afgeleid dat hij ze zou hebben genegeerd (1). (1) Zie Cass., 23 mei 1977, AC, 1977, 971; 20 feb. 
2002, AR P.01.1517.F, nr 124.

Strafzaken - Algemeen - Op conclusie - Vermelding

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 2004P.03.1551.N AC nr. 133

Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat onmiddellijk cassatieberoep 
door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de 
regeling van de rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk 
is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539 Wetboek 
van Strafvordering (1) (2). (1) Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20. (2) Cass., 4 sept. 2001, AR 
P.01.0685.N, nr 442.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering

18 februari 2004P.03.1454.F AC nr. 86

De mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek t.g.v. het gebrek aan eedaflegging van de deskundige 
voor de onderzoeksrechter is gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken (1). (1) Zie Cass., 27 april 1988, AR 6470, nr 518; 8 
sept. 1998, AR P.98.1059.F, nr 396.

Strafzaken - Strafvordering - Deskundigenonderzoek - Geen eedaflegging - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

28 januari 2004P.03.1339.F AC nr. 48

Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de beklaagde, die niet verzoekt om de 
bijstand van een tolk, de taal van de rechtspleging al dan niet beheerst, kan de bodemrechter er niet toe 
verplicht worden laatstgenoemde ambtshalve een tolk toe te wijzen die hij niet heeft gevraagd (1). (1) Zie 
Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225.

Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde die de taal van de rechtspleging niet beheerst - Tolk

- Art. 332 Wetboek van Strafvordering
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21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De bepaling van artikel 1000, Ger. W., die o.m. met verwijzing naar artikel 939 van datzelfde wetboek, 
voorschrijft dat de verklaringen die de partijen afleggen tijdens hun met toepassing van artikel 992 van dat 
wetboek bevolen persoonlijke verschijning op schrift worden gesteld, houdt geen verband met de 
rechtspleging die voor de strafgerechten gevolgd wordt.

Strafzaken - Strafvordering - Persoonlijke verschijning - Gerechtelijk Wetboek - Artikel 1000 - Toepassing

- Artt. 939, 992 en 1000 Gerechtelijk Wetboek

De wet vereist niet dat van het debat voor de onderzoeksgerechten een proces-verbaal van de rechtszitting 
wordt opgesteld (1). (1) Cass., 15 maart 1995, AR P.95.0293.F, nr 151.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die hem op de rechtszitting verhoort, zonder dat daarvan een proces-verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens 
die tijdens het debat zijn voorgelegd en aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan 
dus door het feit alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet 
miskennen (1). (1) Zie Cass., 2 mei 1979 (AC, 1978-79, 1047); 27 jan. 1982, AR 1990 (ibid., 1981-82, 669); 26 
feb. 1992, AR 9414, nr 338; 11 mei 1993, AR 6316, nr 229.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - 
Inverdenkinggestelde - Verhoor door de voorzitter - Geen proces-verbaal - Gevolg - Recht van verdediging

13 januari 2004P.03.0860.N AC nr. 17

Bij een appellant kan slechts onoverwinnelijke feitelijke dwaling bestaan over de datum waarop een vonnis 
werd uitgesproken waavan hij zinnens is in hoger beroep te komen, wanneer die dwaling volgt uit een oorzaak 
die vreemd is aan de appellant en hem niet kan toegerekend worden op voorwaarde dat ieder normaal 
voorzichtig appellant, geplaatst in dezelfde omstandigheden, eveneens zou gedwaald hebben.

Strafzaken - Strafvordering - Uitspraak - Datum - Appellant - Dwaling - Onoverwinnelijke feitelijke dwaling

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655

Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijke samenhang of ondeelbaarheid tussen de feiten die bij de 
correctionele rechtbank aanhangig zijn gemaakt en die welke ter kennis worden gebracht van een gerecht van 
een ander arrondissement, doet uitspraak over een kwestie van feitelijke of juridische aard, waarover voor de 
correctionele rechtbank een debat is gevoerd, zodat die beslissing geen gewone maatregel van inwendige aard 
is en dus voor hoger beroep vatbaar is (1). (1) Zie Cass., 18 mei 2000, AR C.99.0185.N, nr 305; 20 nov. 2001, AR 
P.00.0548.N, nr 631.

Strafzaken - Algemeen - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de 
vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan 
verdedigen, moet hij die voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te 
passen of te preciseren (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr 91.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging

5 november 2003P.03.0900.F AC nr. 557

De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen redenen, neemt de 
mogelijke nietigheid ervan niet over (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1988, AR 5742, nr 191; 22 mei 1998, AR 
C.97.0109.F, nr 265; 7 mei 1999, AR D.98.0044.N, nr 271; 15 jan. 2003, AR P.02.1296.F, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid - Beslissing in hoger beroep - Eigen redenen

De bij artikel 190 Sv. bepaalde nietigheid, op straffe waarvan de behandeling in het openbaar geschiedt, heeft 
betrekking op de behandeling en berechting van de zaak, en niet op de aanhangigmaking zelf van de zaak bij 
het strafgerecht, zoals de burgerlijke-partijstelling.
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Strafzaken - Algemeen - Openbaarheid van de rechtszittingen - Nietigheid - Draagwijdte - Behandeling en berechting van de 
zaak - Aanhangigmaking van de zaak bij het rechtscollege - Burgerlijke partijstelling

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

30 september 2003P.02.1415.N AC nr. 464

Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter is ingesteld, en zelfs wanneer alleen de 
burgerlijke belangen nog in het geding zijn, kan het openbaar ministerie, wegens de aard van zijn 
bevoegdheden en die van het strafgerecht, de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van 
de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan, onder meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde 
partij te doen betekenen (1). (1) Cass., 21 jan. 1986, AR 9529-9951, nr 322.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet - 
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen

14 mei 2003P.02.0524.F AC nr. 292

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting bepaalde vaststellingen niet bevat, of zelfs niet bestaat of 
nietig is, kan de regelmatigheid van de rechtspleging blijken uit de vermeldingen van andere stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, zoals het vonnis en de conclusies van de partijen, waarin bepaalde, door de 
voorzitter en de griffier ondertekende vermeldingen zijn aangebracht (1). (1) Cass., 16 juni 1998, AR 
P.97.0588.N, nr 315.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele rechtbank - Proces-verbaal van de rechtszitting - Ontbrekende vereiste 
vaststellingen - Nietigheid - Vaststellingen in andere processtukken - Conclusies van de partijen

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155, 189 en 190 Wetboek van Strafvordering

14 mei 2003P.02.0540.F AC nr. 293

Een doorhaling die in een authentieke akte van de strafrechtspleging niet regelmatig is goedgekeurd, wordt als 
niet-bestaande beschouwd, zodat een proces-verbaal van de rechtszitting dat niet-goedgekeurde doorhalingen 
bevat, met de doorgehaalde woorden moet worden gelezen, tenzij de doorgehaalde, niet-goedgekeurde 
woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten (1); geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
evenwel voor dat de doorhalingen genummerd moeten zijn, het is voldoende dat de afdoend goedgekeurde 
doorhalingen geïdentificeerd kunnen worden. (1) Cass., 26 april 1994, AR 6634, nr 197; 16 feb. 2000, AR 
P.99.1690.F, nr 132; 12 juni 2002, AR P.02.0341.F, nr. ... .

Strafzaken - Algemeen - Authentieke akte - Proces-verbaal van de rechtszitting - Doorhaling - Geen goedkeuring

- Art. 78 Wetboek van Strafvordering

2 april 2003P.03.0446.F AC nr. 223

Wanneer, door de handtekening van de voorzitter van het hof van beroep, zeker is vastgesteld dat een 
conclusie is neergelegd, waarbij die handtekening in dat geschrift is aangebracht onder de vermelding van de 
datum van de rechtszitting waarop de zaak is behandeld, houdt die vaststelling in dat het hof van beroep 
kennisgenomen heeft van die schriftelijke conclusie (1). (1) Zie Cass., 12 sept. 1984, AR 3619, nr 33.

Strafzaken - Algemeen - Conclusie - Neerlegging - Handtekening van de voorzitter - Gevolg - Kennisname van de conclusie - 
Bewijs

Noch artikel 780 Ger. W. noch enig andere bepaling verplicht de rechter in zijn beslissing te vermelden dat een 
conclusie is neergelegd (1). (1) Zie Cass., 28 maart 1979 (AC, 1978-79, 891); 31 mei 1989, AR 7560, nr 561; 20 
feb. 2002, AR P.01.1517.F, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Op conclusie - Vermelding

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

18 maart 2003P.02.1335.N AC nr. 173

Tegen een vonnis of arrest dat over de grond van de zaak uitspraak doet maar de vordering niet uitput kan 
geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld (1). (1) Cass., 1 april 1998, AR P.97.1635.F, nr 183.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing die de vordering niet uitput - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

18 maart 2003P.02.1357.N AC nr. 174

P. 2700/30476-9-2016



De beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar een latere rechtszitting, is geen 
beslissing of maatregel van inwendige aard zodat hoger beroep kan worden ingesteld van zodra ze 
uitgesproken is.

Strafzaken - Strafvordering - Uitstel van de zaak ondanks verzet - Aard van de beslissing - Hoger beroep mogelijk

- Artt. 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek

Een vonnis alvorens recht te doen houdt noch een vrijspraak, noch een veroordeling van de beklaagde in, 
zodat het gerecht in hoger beroep dat de zaak met toepassing van artikel 215 Wetboek van Strafvordering aan 
zich trekt na het vonnis alvorens recht te doen te hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde voor het eerst 
vermag te veroordelen zonder dat hierover met eenparigheid van stemmen dient te worden beslist.

Strafzaken - Strafvordering - Vonnis alvorens recht te doen - Hoger beroep - Evocatie - Veroordeling zonder eenparigheid 
van stemmen

- Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 211bis en 215 Wetboek van Strafvordering

18 maart 2003P.02.1619.N AC nr. 175

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer 
zij kennis neemt van de zaak ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
voor zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de inverdenkinggestelde 
werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Gevallen

- Artt. 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, zowel in 
geval van regeling van de rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de 
regelmatigheid van de procedure - Gevallen - Algemeen

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zonder daartoe verplicht te zijn, ambtshalve, dit is zonder voorafgaandelijke ontvankelijke vordering van het 
openbaar ministerie of verzoek van één der partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure 
onderzoeken.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de 
procedure - Ambtshalve onderzoek - Mogelijkheid

- Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering

11 februari 2003P.02.0670.N AC nr. 95

Art. 780, 2°, Ger.W. is niet van toepassing op de beslissingen van strafgerechten (1). (1) Cass., 28 sept. 1988, 
AR nr 6715, nr 58.

Strafzaken - Algemeen - Aanduiding van de partijen - Artikel 780, 2°, Ger.W. - Toepassing

15 januari 2003P.02.1296.F AC nr. 30

De vermelding, in het proces-verbaal van de rechtszitting, volgens welke "het onderzoek verricht wordt 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering", bewijst op zich niet dat het 
debat is geopend.

Strafzaken - Strafvordering - Debat - Opening - Begrip - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vermelding

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering
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Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen omdat ze het door 
nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart (1). (1) Zie Cass., 27 feb. 1987, AR 5216, nr 386, en 
de noot R.D.; 24 dec. 1993, AR 8059, nr 549; 20 sept. 1995, AR P.95.1029.F, nr 392; 23 mei 1997, AR 
D.95.0024.N, nr 237; 22 mei 1998, AR C.97.0109.F, nr 265; 3 april 2001, AR P.00.1595.N, nr 197; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 2de uitg., 1999, blz. 885 en 886, nrs 2095 en 2096; J. LECLERCQ, v° "Appel 
en matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, blz. 162, nr 866.

Strafzaken - Algemeen - Hoger beroep - Beslissing - Eigen redenen - Beroepen vonnis aangetast door nietigheid

15 januari 2003P.02.1315.F AC nr. 31

Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk. (Impliciet) (1). (1) Zie, 
eveneens impliciet, Cass., 25 feb. 1974 (AC, 1974, 697); 3 nov. 1975 (ibid., 1976, 293); 18 okt. 1983, AR 8024, 
nr 90; 7 juni 2000, AR P.00.0153.F, nr 347; 20 feb. 2002, AR P.01.1356.F, nr ... ; vgl. Cass., 7 juni 1978 (AC, 
1978, 1186).

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verbetering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

De rechter kan de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing verbeteren, zonder dat de daarin 
vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd; het verbeterend vonnis vormt één 
geheel met het verbeterde vonnis of arrest (1); het strafgerecht dat de verschrijving in één van zijn 
beslissingen verbetert, doet geen uitspraak meer over de strafvordering; bijgevolg kan een verzoekschrift tot 
verbetering van een beslissing over de strafvordering geen nieuwe daad van vervolging zijn, aangezien het de 
verbeterde beslissing over de oorspronkelijke vervolgingen niet kan aantasten. (1) Zie Cass., 7 juni 1978 (AC, 
1978, 1186); 7 juni 2000, AR P.00.0153.F, nr 347.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verbetering - Begrip - Uitwerking - Daad van vervolging

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683

De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de beschikking van de raadkamer 
die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die 
beschikking.

Strafzaken - Strafvordering - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Beschikking - Vermeldingen - Naam van de 
advocaat

10 december 2002P.02.1146.N AC nr. 664

Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM 
en artikel 14.3 IVBPR (1), leidt naar Belgisch recht niet tot verval van de strafvordering, en kan hoogstens 
leiden tot een eenvoudige schuldigverklaring of het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan de 
minimumstraf. (1) Het arrest vermeldt artikel 14.1. Gelet op de specifieke context lijkt dit een materiële 
vergissing te zijn: bedoeld wordt artikel 14.3 c IVBPR.

Strafzaken - Strafvordering - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie

- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank onontvankelijk wordt verklaard 
omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135 en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, 
staat in principe voor de inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat 
voor de raadkamer gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn ontstaan (1). (1) Zie 
ook: de CODT, J.Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive", in POULLET, Y. en VUYE, H. (ed.), 
Liber Amicorum Jean du Jardin, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 529p.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering

20 november 2002P.02.0708.F AC nr. 616

Wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het sluiten van het debat en de rechter oordeelt dat hij het 
debat niet hoeft te heropenen, dient hij dat stuk uit de rechtspleging te weren (1). (1) Cass., 10 okt. 2000, A.R. 
P.98.1561.N, nr. 531; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; 9 okt. 2002, A.R. P.02.1183.F, nr. ...
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Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van het debat - Neerlegging van stukken

12 november 2002P.02.0095.N AC nr. 598

De verplichting de debatten te heropenen, krachtens artikel 774, tweede lid, Ger.W. is niet van toepassing in 
strafzaken, zelfs niet wanneer de strafrechter op burgerlijk gebied uitspraak doet (1). (1) Cass., 19 jan. 2000, 
A.R. P.99.0503.F, nr 45 en 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr 86.

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Toepasselijke wetsbepalingen

16 oktober 2002P.02.0683.F AC nr. 543

Wanneer de griffier een vonnis of arrest niet heeft ondertekend, leidt dit niet tot de nietigheid van die 
beslissing, wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting, dat regelmatig is opgemaakt bij de uitspraak, alle 
vereiste vaststellingen bevat om de regelmatigheid van de tijdens die uitspraak gevolgde rechtspleging aan te 
tonen (1). (1) Zie Cass., 17 aug. 1992, AR 6883, nr. 581 ; 8 nov. 2000, AR P.00.0898.N, nr. 607 ; 24 okt. 2001, AR 
P.01.0993.F, nr. ... .

Strafzaken - Strafvordering - Vonnis niet ondertekend door griffier - Gevolgen van dat verzuim op de geldigheid van de 
beslissing

- Art. 782 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

Art. 782 Ger. W., krachtens hetwelk de vonnissen en arresten ondertekend worden door de rechters die het 
hebben uitgesproken, en door de griffier, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

Strafzaken - Algemeen - Handtekeningen van de rechters en van de griffier - Verplichting

- Art. 782 Gerechtelijk Wetboek

Het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, kan worden hersteld overeenkomstig artikel 788 
Ger. W., dat van toepassing is in strafzaken (1). (1) Zie Brussel, 31 jan. 1989, Pas., 1989, II, 187 ; KOHL A., Le 
Code judiciaire, droit commun de la procédure, Ann. Fac. Dr. Luik, 1975, blz. 454 ; DECLERCQ R., Raakvlakken 
gerechtelijk privaat-strafprocesrecht, TPR 1980, blz. 50, nr. 21.

Strafzaken - Algemeen - Vonnis niet ondertekend door griffier - Herstel van het verzuim - Artikel 788, Ger.W. - Toepassing

- Art. 788 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, is hersteld overeenkomstig artikel 788 
Ger. W., heeft dat herstel terugwerkende kracht, ook al is het geschied na het tegen het vonnis ingesteld 
beroep (1). (1) Cass., 2 maart 1972 (AC, 1972, 605) en zie Cass., 15 okt. 1976 (AC, 1977, 199).

Strafzaken - Algemeen - Vonnis niet ondertekend door griffier - Hersteld verzuim - Terugwerkende kracht

- Art. 788 Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2002P.02.0957.F AC nr. 546

Wanneer de neerlegging van de conclusie bevestigd wordt door het proces-verbaal van de rechtszitting, strekt 
het visum dat door de voorzitter en de griffier eventueel op het neergelegde geschrift wordt aangebracht, 
alleen ertoe te bevestigen dat het dat stuk is dat tijdens het debat aan de rechter is voorgelegd, en het Hof 
aldus toe te laten het antwoord van de beslissing daarop te toetsen; dat visum vereist geen enkel substantieel 
vormvereiste om authenticiteit te krijgen.

Strafzaken - Algemeen - Op conclusie - Neerlegging bevestigd door het proces-verbaal van de rechtszitting - Visum 
aangebracht door de voorzitter en de griffier op het geschrift

15 oktober 2002P.01.1365.N AC nr. ...

Geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet is, het feit dat de appèlrechters anders beslissen 
dan wat in conclusies werd aangevoerd.

Strafzaken - Algemeen - Motivering

9 oktober 2002P.02.1008.F AC nr. 521

Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de strafrechtelijke beslissing te 
vermelden dat conclusies (1) of stukken (2) zijn neergelegd. (1) Cass., 20 feb. 2002, A.R. P.01.1517.F, nr. ... .(2) 
Zie Cass., 5 jan. 1988, A.R. 1542, nr. 270.

Strafzaken - Algemeen - Neerlegging van stukken - Vermelding

Strafzaken - Algemeen - Op conclusie - Vermelding
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9 oktober 2002P.02.1183.F AC nr. 522

Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat, oordeelt de rechter in 
feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij beslist zulks niet te moeten doen, rest hem 
geen andere mogelijkheid dan die stukken uit de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter 
aldus beslist heeft op die stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging 
van de beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 E.V.R.M., en m.n. zijn recht op de 
gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1991, 
A.R. 9326, nr. 141; 9 jan. 2002, A.R. P.00.1351.F-P.01.0671.F, nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Beoordeling - Neerlegging van stukken na sluiting van het debat - 
Gevolgen - Recht van verdediging - EVRM - Artikel 6 - Eerlijk proces - Gelijkheid der wapens

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat zijn, als dusdanig, niet 
van toepassing in strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de strafrechter bepaald worden 
door de aard van het strafgeding, de opdracht en bevoegdheid van de rechter (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, 
A.R. P.99.0503.F, nr. 45; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F-P.00.1353.F-P.00.1363.F, nr. 91; 16 jan. 2002, A.R. 
P.01.0948.F, nr. ... .

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Artt. 772 en 774 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 2002P.02.1308.F AC nr. 523

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van het debat voor de 
onderzoeksgerechten (1). (1) Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151 ; 6 sept. 2000, A.R. 
P.00.0887.F, nr. 446 ; 7 aug. 2001, A.R. P.01.1081.F, nr. 428, redenen.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting

9 oktober 2002P.02.1311.F AC nr. 524

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van het debat voor de 
onderzoeksgerechten (1); het Hof van Cassatie houdt toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging, aan 
de hand van de vermeldingen in de stukken, en m.n. die van het bestreden arrest. (1) Cass., 9 okt. 2002, A.R. 
P.02.1308.F, supra, nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting - Hof van Cassatie - 
Toezicht

De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel 779, tweede lid, Ger. W., in 
het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van beroep wettig was verhinderd de 
uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de 
rechtszitting heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden 
arrest en die in de beschikkingen van de voorzitter - neergelegd in het dossier van de rechtspleging - niet 
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging tot betichting van 
valsheid, bewijzen ze dat de bij artikel 779 Ger. W. opgelegde regels zijn nageleefd (1). (1) Zie Cass., 16 mei 
1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241 ; 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, nr. ....

Strafzaken - Strafvordering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Wettig 
verhinderde rechter - Vervanging - Rechtspleging - Regelmatigheid - Bewijs

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

24 september 2002P.02.1110.N AC nr. 475

De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek tot heropening van 
het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde 
geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet 
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets- of verdragsbepaling 
eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van die 
stukken kennis heeft genomen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, AR P.00.1353.F, nr. 91.

Strafzaken - Algemeen - Verzoek tot heropening van het debat - Voeging van stukken - Onaantastbare beoordeling door de 
bodemrechter

- Art. 772 Gerechtelijk Wetboek
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11 september 2002P.02.0624.F AC nr. 438

Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het hof van beroep, wanneer het t.g.v. tegenstrijdigheid tussen 
de vermeldingen van dat arrest en van het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het werd uitgesproken, 
onmogelijk kan nagaan of het arrest is gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond (1). (1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. 2353, nr. 37.

Strafzaken - Algemeen - Hof van beroep - Samenstelling van het rechtscollege - Proces-verbaal van de rechtszitting - Arrest - 
Tegenstrijdige vermeldingen

- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2002P.02.0341.F AC nr. 352

Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat van 
ten minste dertig jaar oud aanwijzen om hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende 
magistraten van de rechtbank verhinderd zijn (1). (1) Zie Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr. 424; 16 juni 
1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, met concl. O.M.; 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 283, en G. DE LEVAL, 
Institutions judiciaires, Luik, 1992, blz. 233 en 268.

Strafzaken - Strafvordering - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Verhinderde magistraat - Vervanging - 
Toegevoegde advocaat

- Artt. 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Het niet-goedkeuren van een doorhaling in een authentieke akte van de strafrechtspleging maakt deze niet 
nietig, wanneer die doorhaling geen verband houdt met de vermelding van een substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereiste (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 1991, A.R. 8738, nr. 335.

Strafzaken - Strafvordering - Authentieke akte - Doorhaling - Geen goedkeuring

12 juni 2002P.02.0391.F AC nr. 354

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 Ger.W., op het ogenblik van de uitspraak door een andere 
rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter door de voorzitter van het gerecht, 
overeenkomstig van artikel 779, tweede lid, van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de 
authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de voorzitter tot 
aanwijzing van de vervanger hoeft niet bij het dossier te worden gevoegd (1). (1) Cass., 12 april 1984, A.R. 
7014, nr. 465. In het geval waarin dit arrest uitspraak heeft gedaan, bleek de wettige verhindering van de 
rechter om de uitspraak van het vonnis bij te wonen, impliciet uit de vermelding van het vonnis, krachtens 
welke de vervangende rechter is aangewezen door de beschikking van de voorzitter overeenkomstig artikel 
779 Ger. W.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak - Wettig verhinderde rechter - Vervanging - 
Aanwijzing - Bewijs

- Artt. 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

21 mei 2002P.01.0460.N AC nr. 310

Ook in strafzaken bestaat er, wat de burgerlijke vordering betreft, slechts nietigheid, wanneer de wet het 
bepaalt en voor zover de belangen van de partij die de nietigheid inroept hierdoor geschaad zijn (1). (1) Zie: 
Cass., 30 maart 1990, AC 1989-1990, nr 460 en voetnoot.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Exceptie van nietigheid - Schending van de belangen van de partij die ze opwerpt

- Art. 861 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2002P.01.1395.F AC nr. 281

Hoewel niet-goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest als niet bestaande 
worden beschouwd, bevat het arrest waarop de na het dictum vermelde datum van de uitspraak in openbare 
rechtszitting, en meer bepaald de opgave van de dag van de maand, met de hand is verbeterd, zonder dat die 
verbetering is goedgekeurd, niettemin de datum van de uitspraak in openbare rechtszitting, aangezien het Hof 
bij de beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van goedkeuring een 
verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit de processen-verbaal van de rechtszittingen alsook uit een 
beschikking die, op de datum van de uitspraak van het arrest in openbare rechtszitting, is genomen met 
toepassing van artikel 779, tweede lid, Ger. W. (1). (1) Zie Cass., 7 sept. 2001, A.R. C.00.0142.F, nr ....
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Strafzaken - Algemeen - Vonnis - Datum van de uitspraak - Wijziging - Niet goedgekeurde doorhalingen

30 april 2002P.00.1279.N AC nr. 261

Wanneer op de rechtszitting, waarop de zaak in voortzetting is gesteld, de burgerlijke partij haar vordering 
vermindert, terwijl de beklaagde noch aanwezig noch vertegenwoordigd is, waarna de zaak in beraad wordt 
genomen, is het beroepen vonnis bij verstek gewezen (1). (1) Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan bleek ook: dat, op de rechtszitting van 25 mei 1998, de burgerlijke partij de bevestiging van het 
verstekvonnis vroeg en, ondergeschikt, met de afrekening van de beklaagde akkoord ging; dat laatstgenoemde 
op dezelfde rechtszitting gehoord werd in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door zijn raadsman, 
die op de rechtszitting van 26 oktober 1998 besluiten en stukken neerlegde; dat de burgerlijke partij op de 
rechtszitting van 25 januari 1999, haar vordering tot het cijfer herleidde dat in de besluiten van de beklaagde 
vermeld stond en door hem aanvaard. Aangezien de burgerlijke partij op de rechtszitting van 25 januari 1999 
niets nieuws tegen de beklaagde had ingebracht en laatstgenoemde alles wat de burgerlijke partij tegen hem 
had aangevoerd in de vorige zittingen had weerlegd en aldus, de gelegenheid heeft gehad om zijn verdediging 
voor te dragen en dat ook heeft gedaan, was het O.M. van oordeel dat de appèlrechters wettig geoordeeld 
hebben dat het beroepen vonnis op tegenspraak gewezen is (zie Declercq, De rechtspleging bij verstek in 
strafzaken, in Strafrecht voor rechtspractici, nr 1, 1985, p. 16 e.a.).

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing bij verstek gewezen

- Art. 186 Wetboek van Strafvordering

20 maart 2002P.02.0144.F AC nr. 191

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, cass., 20 maart 2002, A.R. P.02.0144.F, nr ...

Strafzaken - Strafvordering - Getuige - Deskundige - Tolk - Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking - Voorwaarden - Hof van 
assisen - Toepassing

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door 
het hof van assisen op tegenspraak gewezen arresten (1). (1) Zie concl. O.M.

Strafzaken - Strafvordering - Getuige - Deskundige - Tolk - Eed - Verzuim - Nietigheid - Dekking - Voorwaarden - Hof van 
assisen - Toepassing

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

20 februari 2002P.01.1517.F AC nr. 124

Noch artikel 780, Ger. W., noch enig andere wettelijke bepaling verplicht de strafrechtelijke beslissing te 
vermelden dat een conclusie is neergelegd (1). (1) Cass., 23 mei 1977 (AC, 1977, 971).

Strafzaken - Algemeen - Op conclusie - Vermelding

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

12 februari 2002P.00.0984.N AC nr. 96

Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in oorzakelijk verband 
met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening van het debat te bevelen teneinde hem 
toe te laten zich op deze concrete fout te verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij 
niet volledig verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband met de 
schade aan eiser wordt verweten (1). (1) Zie cass., 1 dec. 1987, AR 1265, nr 198; 18 nov. 1997, AR P.96.0477.N, 
nr 484.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde - Betwisting omtrent de 
aansprakelijkheid - Aan burgerlijke partij verweten fout - Gebrek aan precisering met betrekking tot de verweten fout - 
Veroordeling wegens een concrete fout - Recht van verdediging - Toepassing

16 januari 2002P.01.0948.F AC nr. 30

De bepalingen van het Ger. W. betreffende de heropening van het debat zijn als dusdanig niet van toepassing 
op strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de strafrechter door de aard van het 
strafproces, de opdracht en de bevoegdheid van de rechter bepaald worden (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1982 
(Cass., 1981-82, nr. 664) ; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, uitg. 1994, nr. 967.

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Gerechtelijk Wetboek - Niet toepasselijke bepalingen
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- Artt. 771, 772 en 774 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2002P.00.1531.F AC nr. 15

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de door een partij 
gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond bestaat tot heropening van het 
debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, 
nr. 45 ; 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668 ; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91 .

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Motivering

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

4 december 2001P.00.0570.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0570.N, nr ...

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vormvereisten

Is aangetast door nietigheid het vonnis van de strafrechter waarbij de regelmatigheid van de tijdens de 
rechtszitting gevoerde rechtspleging niet blijkt uit dat vonnis of uit andere processtukken en het proces-
verbaal van de rechtszitting niet is ondertekend door de voorzitter en de griffier (1). (1) Zie concl. van het O.M.

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vormvereisten

- Artt. 155, 189 en 190ter Wetboek van Strafvordering

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

4 december 2001P.01.1386.N AC nr. ...

Een beschikking van verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht waaruit blijkt dat dezelfde magistraat 
als procureur des Konings en als voorzitter van de raadkamer zijn ambt uitoefent, bevat een onregelmatigheid 
waardoor deze beschikking als authentieke akte niet bestaat (1). (1) Zie cass., 8 jan. 1985, AR nr 8839, nr 271 
en R.W. 1985-86, 1065 met noot R. DECLERCQ.

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerecht - Beschikking tot verwijzing - Samenstelling van het gerecht - Onregelmatigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

31 oktober 2001P.01.1197.F AC nr. ...

In correctionele en politiezaken is het opstellen van een proces-verbaal van de rechtszitting niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven ; het ontbreken van een regelmatig proces-verbaal leidt alleen tot nietigheid van de 
beslissing, als deze zelf niet alle vereiste vermeldingen inhoudt die de regelmatigheid van de gevoerde 
procedure bewijzen (1). (1) Cass., 7 dec. 1993, A.R. 6882, nr. 504; 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262.

Strafzaken - Algemeen - Geen proces-verbaal van de rechtszitting

24 oktober 2001P.01.0704.F AC nr. ...

Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechter geschonden wanneer deze zich in strafzaken niet 
uitspreekt over een van de punten van de vordering van de burgerlijke partij (1). (1) Cass., 22 jan. 1986, A.R. 
4527, nr. 327 ; 22 nov. 1989, A.R. 7678, nr 189.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechter - Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de vordering

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2001P.01.0993.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van een rechtszitting waarop de zaak in hoger beroep is behandeld, niet is 
ondertekend door de voorzitter of door de griffier, is het arrest van het hof van beroep niet nietig wanneer dat 
arrest of een daarvóór maar na dat proces-verbaal gewezen arrest alle vaststellingen bevat waaruit de 
regelmatigheid van de rechtspleging kan worden afgeleid (1). (1) Zie Cass., 20 april 1994, A.R. P.94.0325.F, nr. 
188 ; 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.F, nr.607.

Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Proces-verbaal van de rechtszitting - Geen handtekening van de voorzitter of 
van de griffier - Daaropvolgend arrest

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 2001P.00.0104.N AC nr. ...
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Het feit dat een proces-verbaal van de rechtszitting waarop de appèlrechters de zaak hebben onderzocht, niet 
is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan niet leiden tot de nietigheid van de bestreden 
beslissing, wanneer uit de vermeldingen van de andere processtukken voldoende blijkt dat de rechtspleging 
regelmatig is verlopen (1). (1) Cass., 16 juni 1998, AR P.97.0588.N, nr 315; 31 maart 1999, AR P.98.0913.F, nr 
194.

Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de rechtszitting - Handtekening van de voorzitter - Ontbreken van een 
handtekening - Nietigheid - Vaststelling van de regelmatigheid van de rechtspleging in andere processtukken

- Art. 10 KB 10 juni 1959

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel 155 Wetboek van Strafvordering voorgeschreven 
aantekeningen houdt, moet zowel door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, 
voorgeschreven om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen bevat, authenticiteit te verlenen, is 
substantieel (1). (1) Cass., 13 dec. 1994, AR P.93.1092.N, nr 552; 15 jan. 1997, AR P.96.1168.F, nr 32; 20 okt. 
1999, AR P.99.0408.F, nr 548.

Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de rechtszitting - Handtekeningen - Voorzitter - Griffier - Ontbreken van één 
van de vereiste handtekeningen

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

12 september 2001P.01.0781.F AC nr. ...

Er bestaat geen enkele tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, het proces-verbaal van de rechtszitting, dat 
vermeldt dat de raadkamer is voorgezeten door een bepaalde magistraat en dat ondertekend is door die 
magistraat en door de griffier, en, anderzijds, de op dezelfde dag gewezen beschikking die vermeldt dat zij 
uitgesproken is door die magistraat en ondertekend is door de griffier en alleen door die magistraat, zelfs als 
die beschikking, t.g.v. een verschrijving, eveneens vermeldt dat zij is uitgesproken door een andere magistraat 
(1). (1) Zie Cass., 18 april 2000, A.R. P.00.0597.N, nr 261.

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Beslissing - Vermelding van de naam van de rechter - 
Tegenstrijdigheid

- Art. 195bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...

De beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda 
uitgevaardigd aanhoudingsbevel en het op het hoger beroep tegen die beschikking gewezen arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn geen vonnissen of arresten op de strafvordering in de zin van artikel 
407, tweede lid, Sv. (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 168.

Strafzaken - Strafvordering - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Aard

- Art. 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering

26 juni 2001P.01.0319.N AC nr. ...

De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van het debat van toepassing zijn, 
staan eraan niet in de weg dat een partij, die ter rechtszitting niet verschenen is, maar tijdens het beraad een 
nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis 
niet is uitgesproken (1). (1) Cass., 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, nr...

Strafzaken - Strafvordering - Verstekdoende partij - Verzoek tot heropening der debatten - Ontvankelijkheid

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de debatten - Toepasselijke regels

15 mei 2001P.99.1478.N AC nr. ...
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De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet 
worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de 
rechter in hoger beroep de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf te 
verhogen (1) (2). (1) Zie cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543 met conclusies van advocaat-generaal 
Bresseleers; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, P.99.1758.F, nr. 197; 20 juni 2000, A.R. 
P.00.0654.N, nr. 385. (2) De onder (1) geciteerde rechtspraak van het Hof gaf inmiddels aanleiding tot een 
tussenkomst van de wetgever, wat resulteerde in de invoeging in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering van een nieuw artikel 21ter (W. 30 juni 2000, B.S., 2 december 2000, p. 40488).

Strafzaken - Strafvordering - Redelijke termijn - Overschrijding

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Wanneer de rechter gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van de 
hoofdstraffen of vervangende straffen, dan wel van een gedeelte ervan wordt uitgesteld, beslist hij over een 
modaliteit van het aan de veroordeling te verbinden gevolg, waartoe de wet hem de vrije beoordeling 
overlaat, zonder in te grijpen in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel 40 Grondwet, 
noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376 Wetboek van Strafvordering.

Strafzaken - Strafvordering - Uitstel van de tenuitvoerlegging

- Art. 376 Wetboek van Strafvordering

- Art. 40 Grondwet 1994

- Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

15 mei 2001P.01.0050.N AC nr. ...

Ofschoon de beslissing van de rechter in strafzaken, dat het onderzoek en de behandeling van een zaak tot de 
uitspraak van het arrest zal geschieden met gesloten deuren, geldt voor alle rechtszittingen waarop de zaak 
behandeld wordt, is de rechtspleging niet door nietigheid aangetast wanneer de behandeling van de zaak op 
één van de opeenvolgende rechtszittingen toch gebeurt in het openbaar en niet blijkt dat één van de partijen 
zich hiertegen heeft verzet, nu de behandeling van de zaak in openbare rechtszitting de regel is en de 
behandeling met gesloten deuren de uitzondering.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek en behandeling ter rechtszitting - Pleegvormen - Beslissing tot onderzoek en 
behandeling met gesloten deuren - Openbare rechtszitting zonder verzet van de partijen

- Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek en behandeling ter rechtszitting - Pleegvormen - Onderzoek en behandeling met 
gesloten deuren - Beslissing

- Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 148, eerste lid Grondwet 1994

25 april 2001P.01.0111.F AC nr. ...

Na het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel rechtsmiddel is aangewend, is de bij 
verstek gewezen veroordelende beslissing in kracht van gewijsde gegaan, onder voorbehoud van verzet tijdens 
de buitengewone termijn (1). (1) Zie Cass., 12 juni 1973 (AC, 1973, 988) ; Hayoit de Termicourt R., Etude sur 
l'opposition aux décisions rendues par les juridictions correctionnelles et les tribunaux de police, Rev. dr. pén., 
1932, blz. 737.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot veroordeling bij verstek - Verstrijken van de gewone verzettermijn

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.96.1117.N AC nr. ...

De arresten van het Militair gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid vast te stellen dat zij na 
geheime stemming zijn gewezen (1). (1) Zie cass. 15 oktober 1986, A.R. nr 5124, AC 1986-1987, nr 86.

Strafzaken - Strafvordering - Militair gerechtshof - Vorm van de beslissing - Uitspraak na geheime stemming - Vaststelling

- Art. 8 Besl. W. 14 sept. 1918

4 april 2001P.01.0042.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Loop, cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, AC, 2001, nr...

Strafzaken - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie - Verzachtende omstandigheden - 
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Vermelding - Verplichting

Wanneer de correctionele rechtbank, op haar in het vonnis gepreciseerde gronden, zich m.b.t. de in de 
rechtstreekse dagvaardingen van het O.M. vermelde verzachtende omstandigheden niet onbevoegd heeft 
verklaard, heeft zij die omstandigheden aangenomen.

Strafzaken - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie - Verzachtende omstandigheden - 
Vermelding - Verplichting

- Artt. 1, tweede lid, 2, tweede lid, en 3, tweede lid Wet 4 okt. 1867

3 april 2001P.99.1087.N AC nr. ...

Het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet worden uitgelegd aan de hand van zijn redengeving 
(1). (1) Cass., 15 dec. 1986, AR nr. 7626, nr. 232.

Strafzaken - Algemeen - Beschikkend gedeelte - Uitlegging

3 april 2001P.00.1595.N AC nr. ...

Wanneer de appèlrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter bijtreden, 
geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge 
onregelmatige samenstelling van de zetel over(1). (1) zie R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, nrs. 2095 en 2096 en de aldaar vermelde rechtspraak.

Strafzaken - Algemeen - Appelrechters - Eigen redenen - Nietigheid van het beroepen vonnis

28 maart 2001P.00.1756.F AC nr. ...

Voor het hof van assisen kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die hoedanigheid en na regelmatig als 
getuige te zijn opgeroepen, in de regel niet onder eed worden gehoord ; zij kan evenwel krachtens de aan de 
voorzitter van het hof door de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van 
inlichting worden gehoord (1). (1) Cass., 9 feb. 1999, A.R. P.98.1492.N, nr. 72.

Strafzaken - Allerlei - Burgerlijke partij - Getuige - Eedaflegging

- Artt. 268, 269 en 322 Wetboek van Strafvordering

20 februari 2001P.00.1489.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestraffing noodzakelijke aanwijzing van wetsartikelen die reeds in 
de motivering van het vonnis of arrest zijn vermeld, in het dispositief wordt herhaald (1). (1) Zie cass., 26 nov. 
1980, AC 1980-81, nr 188.

Strafzaken - Strafvordering - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen - Aanwijzing in beslissing

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

De bepalingen van het Ger.W. betreffende de heropening van het debat zijn als dusdanig niet van toepassing 
in strafzaken (1). (1) Cass., 20 juli 1982 (AC, 1981-82, nr. 664).

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing

- Artt. 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek

Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het 
opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop 
moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden 
niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te preciseren (1). (1) Zie Cass., 8 
feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. Zie P. MORLET, "Changement de 
qualification - Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén., 1990, blz. 561; R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de 
strafrechtspleging", in Strafrecht voor rechtspratici - IV (Acco, 1991), blz. 179.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging

- Art. 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

14 februari 2001P.00.1444.F AC nr. ...

Wanneer nieuwe stukken voorgelegd worden na sluiting van de debatten en de rechter oordeelt dat hij het 
niet dient te heropenen, kan hij die stukken alleen maar uit de rechtspleging weren (1). (1) Zie Cass., 13 nov. 
1991, A.R. 9326, nr. 141.

Strafzaken - Strafvordering - Neerlegging van de stukken na sluiting van de debatten
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13 februari 2001P.99.0739.N AC nr. ...

Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan niet leiden tot verval van de strafvordering (1). (1) 
Cass. 20 juni 2000, A.R. nr P.00.0654.N; Cass. 2 februari 2000, A.R. nr 99.0513.F (AC 2000, nr. 87).

Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn - Overschrijding - Artikel 6.1 E.V.R.M.

6 februari 2001P.99.0448.N AC nr. ...

De beslissing van de raadkamer die de procedure regelt moet niet het voorwerp uitmaken van een uitspraak 
maar enkel van een akte die gedateerd en ondertekend is door de voorzitter en de griffier (1), zodat de 
omstandigheid dat de beslissing in openbare rechtszitting is uitgesproken, de rechtsgeldigheid van de 
beslissing zelf niet aantast. (1) Zie cass., 26 sept. 1913, Pas., 1913, I, 404.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerechten - Raadkamer - Beslissing van regeling van de procedure - Uitspraak - 
Openbare rechtszitting - Rechtsgeldigheid

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

9 januari 2001P.99.0313.N AC nr. ...

Het beraad van de strafrechter duurt voort tot de uitspraak in openbare rechtszitting, zodat de redactie van 
het nog uit te spreken vonnis of arrest deel uitmaakt van het beraad (1). (1) R.P.D.B., v° Jugements et arrêts, 
nrs 228-230.

Strafzaken - Algemeen - Beraad - Duur

- Artt. 190 en 209 Wetboek van Strafvordering

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

De rechter is niet verplicht een heropening van de debatten te bevelen wanneer na sluiting ervan een stuk 
wordt neergelegd dat niet van aard is om een invloed uit te oefenen op zijn oordeel en het recht van 
verdediging wordt hierdoor niet miskend (1). (1) Cass., 11 sept. 1991, AR 9336, nr. 16.

Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van de debatten - Nieuw stuk - Neerlegging - Heropening van de debatten - 
Verplichting van de rechter

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

28 november 2000P.99.0150.N AC nr. ...

Niets verbiedt de strafrechter uitspraak te doen op een rechtszitting die voorafgaat aan deze waarop hij de 
zaak voor uitspraak heeft gesteld (1). (1) zie cass., 8 sept. 1987, AR nr. 1759, nr. 16.

Strafzaken - Algemeen - Vervroegde uitspraak - Geldigheid

- Art. 190 Wetboek van Strafvordering

8 november 2000P.00.0898.F AC nr. ...

Hoewel het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het hof van beroep zijn arrest heeft gewezen, niet door 
de voorzitter of de griffier is ondertekend, is het arrest niet nietig wanneer het alle vereiste vaststellingen 
bevat om de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. 7665, nr. 
201.

Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Arrest - Proces-verbaal van de rechtszitting - Niet ondertekend door de 
voorzitter

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

11 oktober 2000P.00.0682.F AC nr. ...

De correctionele rechter of de politierechter moet de beklaagde alleen als laatste aan het woord laten, als 
deze dat heeft gevraagd (1). (1) Cass., 11 maart 1986, A.R. 223, nr. 442.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele rechter of politierechter - Behandeling van de zaak - Orde van de debatten - 
Beklaagde - Mogelijkheid voor de beklaagde om het laatste aan het woord te komen

- Artt. 153, 190 en 210 Wetboek van Strafvordering

11 oktober 2000P.00.1245.F AC nr. ...
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Het middel is niet ontvankelijk, als het opkomt tegen de bevoegdheid van het hof van beroep waarbij een 
gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is gemaakt, op grond van het bestaan van vroegere veroordelingen 
in hoofde van de beklaagde, terwijl het bestreden arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de 
raadkamer, vaststelt dat die beklaagde geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek van dat 
middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is (1). (1) 
Vgl. Cass., 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, nr. 273.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Geen gerechtelijk verleden - Vaststelling - 
Vonnisgerecht - Cassatiemiddel - Vroegere veroordelingen - Feitelijk gegeven - Ontvankelijkheid - Bevoegdheid van het Hof

19 september 2000P.98.0657.N AC nr. ...

Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet onder eed als getuige in zijn 
eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen verzoek (1). (1) Cass., 20 juni 2000, AR P.98.0965.N, 
nr....

Strafzaken - Algemeen - Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door strafrechter

12 september 2000P.98.0911.N AC nr. ...

Aan de verplichting van artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering wordt voldaan door het 
veroordelend vonnis dat de telastleggingen met aanwijzing van de hierop toepasselijke wetsartikelen van de 
dagvaarding overneemt. Een uitdrukkelijke verwijzing hiernaar in het dispositief is niet vereist.

Strafzaken - Algemeen - Telastlegging - Aanwijzing van de toepasselijke wetsartikelen

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de beklaagde - een natuurlijke 
persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het hof van beroep, en is niet van toepassing op de 
verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen (1). (1) Zie 
cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

Strafzaken - Strafvordering - Vertegenwoordiging - Verdachte - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis

27 juni 2000P.99.0127.N AC nr. ...

De beslissing in hoger beroep waarbij de beklaagde wordt veroordeeld nadat in eerste aanleg de 
strafvordering niet ontvankelijk werd verklaard, mag niet volstaan met de enkele vermelding van artikel 211bis 
Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige stemmen is gewezen (1).  (1) Cass., 11 sept. 1990, AR nr. 
3935, nr. 17 en 27 okt. 1999, AR nr. P.99.1040.F, nr. 570.

Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging in hoger beroep - Vereiste eenstemmigheid - Vaststelling door de appelrechter

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

21 juni 2000P.99.1285.F AC nr. ...

De vermelding dat de verdachte op de rechtszitting is verhoord, is een authentieke vermelding die bewijs 
oplevert tot zij van valsheid wordt beticht (1). (1) Zie Cass., 13 sept. 1994, A.R. P.92.6877.N, nr 374.

Strafzaken - Strafvordering - Beschikking van de raadkamer - Authentieke vermeldingen - Bewijs tot betichting van valsheid

13 juni 2000P.00.0480.N AC nr. ...

Het Hof beslist, op grond van de stukken van de rechtspleging waarop het vermag acht te slaan, dat een 
beslissing bij verstek gewezen werd, niettegenstaande die beslissing zelf vermeldt dat ze op tegenspraak werd 
gewezen (1). (1) Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.96.1516.N, nr 29.

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie door de rechter aan zijn beslissing gegeven - Beoordeling door het Hof van Cassatie

Wanneer de beklaagde op de eerste zitting werd ondervraagd en het openbaar ministerie in zijn aanwezigheid 
heeft gevorderd, maar niet blijkt dat hij op die zitting, en evenmin op de latere zitting waarnaar de zaak op zijn 
verzoek werd verdaagd teneinde hem toe te laten een raadsman te raadplegen maar waarop hij niet is 
verschenen en waarop de zaak in beraad werd genomen, in de gelegenheid werd gesteld ten gronde verweer 
te voeren over de hem ten laste gelegde feiten, wordt de beslissing bij verstek gewezen (1). (1) Cass., 9 jan. 
1990, A.R. 2340, nr 279.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing bij verstek gewezen
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7 juni 2000P.00.0153.F AC nr. ...

De rechtspleging tot verbetering van een rechterlijke beslissing kan niet ertoe leiden de door die beslissing 
vastgestelde rechten uit te breiden, in te perken of te wijzigen en kan, derhalve, geen nieuw rechtsmiddel 
tegen die beslissing doen ontstaan (1). (1) Zie Cass., 7 juni 1978, AC, 1978, blz. 1186.

Strafzaken - Algemeen - Beslissing tot verbetering - Begrip en gevolg

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

16 mei 2000P.00.0256.N AC nr. ...

Artikel 195 Sv. legt enkel op aan de strafrechter de vermelding van de toegepaste wetsbepalingen betreffende 
het misdrijf en de straf en niet van de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging (1). (1) Zie Cass., 30 juni 
1998, A.R. nr. P.97.0281.N., nr. 353.

Strafzaken - Strafvordering - Vermelding van toegepaste wetsbepalingen - Wetsbepalingen betreffende de rechtspleging

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

Het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen deel uit van de kennisneming 
van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan worden gegeven door een anders samengestelde zetel (1). (1) 
Zie Cass., 20 mei 1998, A.R. nr. P.97.1487.F, nr. 264.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van de zetel - Neerlegging van verzoekschrift tot heropening debat - Akte geven van 
neerlegging - Anders samengestelde zetel

- Artt. 772 en 779 Gerechtelijk Wetboek

9 mei 2000P.98.0937.N AC nr. ...

In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft geduurd, het mondeling karakter 
van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (1) (1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.0613.N, nr. 16; 
12 maart 1996, A.R. nr. P.94.1281.N, nr.96; 30 sept. 1997, A.R. nr. P.96.0489.N, nr. 375 en 10 febr. 1999, A.R. 
nr. P.98.1137.F, nr.77.

Strafzaken - Algemeen - Duur van beraad

- Artt. 190 en 209 Wetboek van Strafvordering

19 april 2000P.00.0224.F AC nr. ...

Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging, hetzij, over een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid die een invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een 
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering

18 april 2000P.00.0597.N AC nr. ...

Kan geen aanleiding geven tot cassatie, het middel gesteund op de verschrijving bij de vermelding van de 
naam onder de handtekening van de voorzitter op het proces-verbaal van de rechtszitting.

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Vermelding van naam van voorzitter - Verschrijving

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

22 maart 2000P.99.1758.F AC nr. ...

De rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan o.m. een bij wet bepaalde 
straf uitspreken, die hij evenwel op een reële en duidelijke wijze vermindert t.a.v. de straf die hij zou hebben 
opgelegd als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf uitspreken die 
lichter is dan de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde alleen maar schuldig verklaren.

Strafzaken - Strafvordering - Redelijke termijn - Overschrijding

16 februari 2000P.99.1526.F AC nr. ...
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Wanneer de rechter alleen een verschrijving in de telastlegging verbetert, die de beklaagde in zijn conclusie 
overigens ter sprake had kunnen brengen, aangezien hij over het strafdossier beschikte om zijn verdediging 
voor te bereiden, wijzigt de rechter de omschrijving van de feiten niet en miskent hij het recht van verdediging 
van de beklaagde niet.

Strafzaken - Strafvordering - Misdrijf - Element van de omschrijving - Fout - Verbetering

16 februari 2000P.99.1690.F AC nr. ...

Krachtens artikel 78 Sv., dat van toepassing is op alle authentieke akten van de strafrechtspleging, wordt een 
niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet bestaande aangezien.

Strafzaken - Strafvordering - Artikel 78 Sv. - Niet goedgekeurde doorhalingen - Toepassingsgebied

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting niet goedgekeurde doorhalingen bevat, moet het met de 
geschrapte woorden worden gelezen; de beslissing is niet nietig wanneer de zonder goedkeuring geschrapte 
woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten.

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Niet goedgekeurde doorhalingen - Gevolgen - Regelmatigheid 
van de rechtspleging

15 februari 2000P.98.0270.N AC nr. ...

Wanneer de rechter in correctionele-of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen uitspraak heeft gedaan over de 
schuld en over de op te leggen straf, draagt de devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de 
appelrechter op.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- en politiezaken - Afzonderlijke uitspraak over schuld en straf - Onbeperkt hoger 
beroep door beklaagde en openbaar ministerie - Devolutieve werking

- Artt. 199 en 202 Wetboek van Strafvordering

2 februari 2000P.98.0882.F AC nr. ...

Wanneer, in strafzaken, de rechter zowel over de burgerlijke rechtsvordering als over de strafvordering 
uitspraak doet, hoeft hij niet de heropening van het debat te bevelen alvorens zich ambtshalve onbevoegd te 
verklaren om van de burgerlijke rechtsvordering kennis te nemen.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Niet-ontvankelijkheid - Geen grond tot heropening van het debat

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

2 februari 2000P.99.0513.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, kan het vonnisgerecht niet afleiden dat de 
strafvordering niet ontvankelijk is.

Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn - Overschrijding

19 januari 2000P.99.0503.F AC nr. ...

In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of, wegens uitzonderlijke omstandigheden, 
de heropening van het debat moet worden bevolen, onverminderd de eerbiediging van het recht van 
verdediging.

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter

De bij artikel 774, tweede lid, Ger. W., voorgeschreven verplichting om het debat te heropenen wordt in 
strafzaken niet opgelegd, zelfs niet wanneer de rechter op burgerlijk gebied uitspraak doet.

Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Toepasselijke wetsbepaling

- Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

18 januari 2000P.99.0379.N AC nr. ...

Uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de rechtszittingen of van de veroordelende beslissing moet 
zonder tegenstrijdigheid blijken dat de rechtbank, gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 
van het Strafwetboek, de sluiting der deuren heeft bevolen met het oog op de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer en op verzoek van een van de partijen of van het slachtoffer.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoek ter rechtszitting - Gesloten deuren - Vereiste vermeldingen

- Artt. 190, tweede lid, en 310, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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- Art. 148 Grondwet 1994

12 januari 2000P.00.0011.F AC nr. ...

In strafzaken bepaalt de wet noch uitdrukkelijk noch op straffe van nietigheid dat een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt, melding moet maken van de 
naam, voornamen en woonplaats van de beklaagde, voor zover de aanwijzing, in het arrest, van de beklaagde 
toelaat te bepalen dat de beslissing op hem van toepassing is.

Strafzaken - Strafvordering - Aanwijzing van de partijen - Vereiste vermeldingen

7 december 1999P.98.0076.N AC nr. ...

De neerlegging ter rechtszitting bij de feitenrechter van de door partijen bijgebrachte bewijsstukken en de 
neerlegging van een conclusie zijn onderscheiden handelingen die ieder aan bepaalde een eigen 
vormvoorwaarden zijn onderworpen, o.m. teneinde de tegenspraak te verzekeren en het recht van 
verdediging van partijen te waarborgen.

Strafzaken - Algemeen - Neerlegging van bewijsstukken en conclusie - Onderscheid

Een conclusie in strafzaken is het geschrift dat, hoe het ook genoemd wordt, door een partij of de advocaat die 
haar bijstaat, tijdens het debat op de rechtszitting aan de rechter wordt voorgelegd, waarvan regelmatig wordt 
vastgesteld dat de rechter ervan kennis heeft genomen en waarin middelen worden aangevoerd tot staving 
van een eis, verweer of exceptie.

Strafzaken - Algemeen - Conclusie

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

De strafrechter heeft het recht en de plicht om het feit van de telastlegging precies te omschrijven, op 
voorwaarde dat het feit hetzelfde blijft en de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving heeft kunnen 
verdedigen; de vermelding in de beslissing dat de beklaagde zich tegen die omschrijving heeft verdedigd, geldt 
zolang die omschrijving niet van valsheid is beticht.

Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Voorwaarden - Rechterlijke beslissing - Authentieke vermeldingen - 
Bewijs tot betichting van valsheid

9 november 1999P.97.1058.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een strafrechtelijke geldboete wordt opgelegd dient het aantal opdecimes te vermelden 
waarmee deze geldboete wordt verhoogd, evenals het uit die verhoging voortvloeiende cijfer.

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling tot een geldboete - Opdeciemen - Vermelding in het vonnis

- Art. 1, tweede lid Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten

27 oktober 1999P.99.0371.F AC nr. ...

Het grafische teken dat toelaat de auteur ervan te herkennen, geldt als ondertekening van het proces-verbaal 
van de door het strafgerecht gehouden rechtszitting.

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Handtekening

27 oktober 1999P.99.0584.F AC nr. ...

Het arrest van het hof van beroep dat de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt, is nietig.

Strafzaken - Strafvordering - Nietig vonnis - Hoger beroep - Arrest dat die nietigheid overneemt

20 oktober 1999P.99.0408.F AC nr. ...

Het Hof kan uit de andere stukken, waarop het vermag acht te slaan, afleiden dat een proces-verbaal van de 
rechtszitting niet is ondertekend door de griffier, die volgens het proces-verbaal op de rechtszitting aanwezig 
was.

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Handtekening - Griffier - Toetsing door het Hof van Cassatie

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel 155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel 
door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; dat vormvereiste, voorgeschreven om aan het 
proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel.
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Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Handtekening - 
Voorzitter - Griffier

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

20 oktober 1999P.99.0826.F AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Hof van Cassatie - Arrest - Uitlegging

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

De rechter die een door hem gewezen beslissing moet uitleggen, mag het gezag van gewijsde van die 
beslissing niet aantasten; het ophelderen van een dubbelzinnigheid, uitsluitend om een uitwerking toe te 
lichten die van rechtswege uit de uitgelegde beslissing voortvloeit, wijzigt de daarin bevestigde rechten niet.

Strafzaken - Allerlei - Uitlegging

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

16 juni 1999P.98.0738.F AC nr. ...

Wanneer een rechter wettig verhinderd is om de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd, hoeft de beschikking van de voorzitter, die een andere rechter aanwijst om hem op het 
ogenblik van de uitspraak te vervangen, geen melding te maken van de reden van die verhindering.~

Strafzaken - Algemeen - Uitspraak - Verhinderde rechter - Vervanging - Beschikking van de voorzitter

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

19 mei 1999P.99.0087.F AC nr. ...

De beslissing waarbij de behandeling van de zaak wordt verdaagd zonder dat uitspraak wordt gedaan over een 
geschil is een maatregel van inwendige aard waartegen geen cassatieberoep openstaat.

Strafzaken - Algemeen - Maatregel van inwendige aard

- Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek

5 mei 1999P.99.0029.F AC nr. ...

In correctionele en politiezaken is het opmaken van een proces-verbaal van de rechtszitting niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven; het ontbreken van een regelmatig proces-verbaal van de rechtszitting heeft 
nochtans de nietigheid van de beslissing tot gevolg, als zij niet zelf de vermeldingen bevat die vereist zijn tot 
staving van de regelmatigheid van de rechtspleging.~

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Ontbreken van proces-verbaal

28 april 1999P.99.0438.F AC nr. ...

De onregelmatigheid van het proces-verbaal van de rechtszitting kan niet leiden tot nietigheid van de 
rechtspleging, wanneer de ontbrekende vermelding in het arrest is opgenomen.~

Strafzaken - Strafvordering - Hof van assisen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Ontbrekende vereiste vaststellingen

- Art. 372 Wetboek van Strafvordering

13 april 1999P.97.0474.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat een vonnis of arrest dient vast te stellen dat de beslissing bij 
volstrekte meerderheid van stemmen is genomen, noch dat artikel  193bis Sv. erin dient te worden vermeld.

Strafzaken - Strafvordering - Verplichte vermeldingen - Volstrekte meerderheid van stemmen

- Art. 193bis Wetboek van Strafvordering

31 maart 1999P.98.0913.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszittingen, dat betrekking heeft op het bestreden vonnis en niet door 
de griffier is ondertekend, niet de authentieke vaststelling bevat dat de substantiële rechtsvormen en de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven regels in acht genomen zijn en zulks niet kan worden nagegaan aan de 
hand van de overige stukken van de rechtspleging voor de eerste rechter, is nietig het arrest dat voornoemd 
nietig vonnis bevestigt door de gronden ervan over te nemen.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Correctionele rechtbank - Proces-verbaal van de rechtszittingen - Handtekening 
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van de griffier - Ontbreken van handtekening - Vonnis - Rechtsvormen - Vaststellingen - Ontbreken van vaststellingen

- Art. 10 Wet 10 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vonnis - Nietigheid - Arrest

- Art. 10 Wet 10 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering

24 maart 1999P.98.1447.F AC nr. ...

De strafrechter die geen uitspraak doet over de vordering van de burgerlijke partij om haar akte te verlenen 
van het in haar conclusie geformuleerde voorbehoud, schendt artikel 1138, 3°, Ger. W.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verplichting van de rechter uitspraak te doen over alle punten van de vordering - 
Voorbehoud gevraagd

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

17 maart 1999P.98.1339.F AC nr. ...

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen en tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, is gewezen zonder dat zij door een van de partijen zijn voorgedragen 
of ambtshalve door de rechter zijn uitgesproken.

Strafzaken - Strafvordering - Getuigen, deskundigen, tolken - Eed - Nietigheid - Latere beslissing op tegenspraak, behalve 
degene die een maatregel van inwendige aard inhoudt - Gedekte nietigheid

- Art. 407 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

Art. 780, 2°, Ger. W., is niet van toepassing op de beslissingen van strafgerechten; in strafzaken schrijft de wet 
de opgave van de naam, voornaam en woonplaats niet uitdrukkelijk of op straffe van nietigheid voor; het is 
voldoende dat uit de aanduiding van de partijen kan worden opgemaakt op wie de beslissing van toepassing is.

Strafzaken - Strafvordering - Aanduiding van de partijen - Artikel 780, 2°, Ger.W.

- Art. 780, 2° Gerechtelijk Wetboek

10 februari 1999P.98.1137.F AC nr. ...

De wettelijke verplichting waarbij de strafrechter zijn vonnis of arrest moet uitspreken ten laatste op de 
rechtszitting volgende op die waarop het debat gesloten is verklaard, is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.~

Strafzaken - Strafvordering - Beraadslaging - Uitspraak - Termijn

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

9 februari 1999P.98.1492.N AC nr. ...

Voor het hof van assisen, kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die hoedanigheid, niet als getuige 
onder eed worden gehoord. Zij kan evenwel krachtens de aan de voorzitter van het hof door de wet 
toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting worden gehoord.

Strafzaken - Allerlei - Burgerlijke partij - Getuige - Eedaflegging

- Artt. 268 en 322 Wetboek van Strafvordering

19 januari 1999P.96.1516.N AC nr. ...

Het Hof beslist, op grond van de overige vermeldingen van de bestreden beslissing, dat ze bij verstek is 
gewezen, niettegenstaande ze vermeldt dat ze "op tegenspraak" is gewezen.~

Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie door de rechter aan zijn beslissing gegeven - Invloed op haar aard - Beoordeling 
door het Hof van Cassatie

Het vonnis dat door een strafrechtbank is gewezen zonder dat de beklaagde ten gronde werd ondervraagd 
over de hem ten laste gelegde feiten en zonder dat de advocaat, die hem vertegenwoordigt, in zijn 
verweermiddelen werd gehoord, is een verstekvonnis, zelfs indien de advocaat de vordering van het openbaar 
ministerie heeft gehoord en slechts hierna verklaarde verstek te laten gaan.~

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing bij verstek gewezen
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24 november 1998P.98.0019.F AC nr. ...

De bepalingen van het Ger. W. die ofwel verwijzen naar het akkoord van de partijen, ofwel bepaalde gevolgen 
van hun initiatief doen afhangen, ofwel het ambt van de rechter in de leiding van het strafproces aantasten, 
zijn niet van toepassing op de rechtsplegingen voor de strafrechter wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering.~

Strafzaken - Algemeen - Geneeskundig deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk karakter - Gerechtelijk Wetboek - 
Toepasselijkheid

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1998P.98.0046.N AC nr. ...

Het vonnis dat door een correctionele rechtbank is gewezen zonder dat de beklaagde of de advocaat die hem 
vertegenwoordigt ondervraagd of in zijn verweermiddelen gehoord werd, is een verstekvonnis, zelfs als de 
advocaat de vordering van het openbaar ministerie gehoord heeft.

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing bij verstek gewezen

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut procureur des Konings bij de uitspraak van het vonnis door de 
eerste rechter, dat alleen beslist op civielrechtelijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis in hoger beroep 
wijst, vroeger geen kennis genomen van de zaak.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Samenstelling van de zetel - Rechter - Vroeger uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt - Substituut - Aanwezigheid bij de uitspraak - Civielrechtelijk

- Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

8 september 1998P.98.1059.F AC nr. ...

De nietigheid die voortvloeit uit het feit dat de burgerlijke partij de eed als getuige niet heeft afgelegd voor de 
appelrechter, is gedekt door het op tegenspraak gewezen veroordelend arrest, zonder dat zij door de 
beklaagde is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken.

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke partij - Getuige - Verhoor zonder eed - Dekking

- Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering

De burgerlijke partij die als getuige wordt gehoord, moet de bij de wet voorgeschreven eed afleggen.~

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke partij - Getuige - Eed

- Artt. 155, 189 en 317 Wetboek van Strafvordering

30 juni 1998P.97.0281.N AC nr. ...

Nu behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen het vonnis de toegepaste artikelen betreffende de 
rechtspleging niet moet vermelden en, wanneer meer dan twee gevoelens werden uitgedrukt, de rechters die 
zich het minst gunstig voor de beklaagde hebben uitgesproken verplicht zijn zich met een van de andere 
gevoelens te verenigen, blijkt uit de ondertekening van een arrest dat de beslissing bij volstrekte meerderheid 
werd genomen zodat het arrest deze omstandigheid niet moet vermelden.

Strafzaken - Strafvordering - Verplichte vermeldingen - Volstrekte meerderheid van stemmen

- Art. 193bis Wetboek van Strafvordering

16 juni 1998P.97.0588.N AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting bepaalde vaststellingen niet bevat en zelfs wanneer het 
onbestaande of nietig is, kan de regelmatigheid van de rechtspleging voldoende blijken uit de vermeldingen 
van andere processtukken, op de eerste plaats het vonnis of het arrest, eventueel ook uit een ter rechtszitting 
neergelegde conclusie of nota waarop bepaalde vermeldingen, ondertekend door de voorzitter en door de 
griffier, werden aangebracht.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele rechtbank - Proces-verbaal van de rechtszitting - Ontbrekende vereiste 
vaststellingen - Nietigheid - Vaststellingen in andere processtukken

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155, 189 en 190 Wetboek van Strafvordering
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8 juni 1998C.95.0146.N AC nr. ...

De beslissing van de rechter in strafzaken die in hoger beroep uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering is een eindbeslissing wanneer hij, zonder hierbij iets aan te houden, over alle punten van de 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet en daardoor zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing

26 mei 1998P.97.0087.N AC nr. ...

Nietig is de veroordeling door de correctionele rechtbank of het hof van beroep, correctionele kamer, wegens 
een misdrijf dat volgens de wet een misdaad uitmaakt, wanneer de verwijzing naar de correctionele rechtbank 
geschiedde onder aanneming van verzachtende omstandigheden die feitelijk onjuist zijn.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vonnisgerecht - Niet bestaan van de 
verzachtende omstandigheden

- Art. 3 Wet 4 okt. 1867

- Art. 179 Wetboek van Strafvordering

Noot S.D'H., Cass. 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, AC 1998, nr.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vonnisgerecht - Niet bestaan van de 
verzachtende omstandigheden

13 mei 1998P.98.0077.F AC nr. ...

Uit de vaststelling dat de in artikel 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, kan het 
vonnisgerecht niet afleiden dat de strafvordering niet ontvankelijk is.

Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn - Overschrijding

12 mei 1998P.96.1457.N AC nr. ...

Waar het proces-verbaal der rechtszitting de naleving van de pleegvormen voor de strafrechter vermeldt, 
vermag de rechter evenwel dienaangaande in zijn uitspraak aanvullende vermeldingen te doen.

Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek ter rechtszitting - Pleegvormen - Bewijs

- Artt. 155, 190bis en 211 Wetboek van Strafvordering

31 maart 1998P.97.0163.N AC nr. ...

Het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting van de politierechtbank nietig zou zijn, kan niet leiden tot 
de nietigheid van het vonnis dat behalve de gronden en het beschikkende gedeelte alle toepasselijke, op 
straffe van nietigheid bij artikel 780 Ger.W. bepaalde vermeldingen bevat.

Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de rechtszitting - Nietigheid - Vonnis dat de vereiste vaststellingen bevat - 
Geldigheid

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Art. 780 Gerechtelijk Wetboek

11 maart 1998P.97.1497.F AC nr. ...

Het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de politierechtbank de zaak heeft onderzocht, niet 
is ondertekend door de rechter, kan niet leiden tot de nietigheid van het vonnis, dat vaststelt dat de vereiste 
rechtsvormen tijdens die rechtszitting inachtgenomen zijn.~

Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de rechtszitting niet ondertekend door de rechter - Vonnis dat de vereiste 
vaststellingen bevat - Geldigheid

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

4 maart 1998P.97.1515.F AC nr. ...

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel 155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel 
door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het 
proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel.~

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Handtekening - 
Voorzitter - Griffier

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

- Artt. 155 en 189 Wetboek van Strafvordering
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17 februari 1998P.96.0312.N AC nr. ...

Het verbod in correctionele- en politiezaken van gesplitste uitspraak betreffende schuld en straf ontneemt de 
rechter, die bij miskenning van deze regels bij tussenvonnis reeds heeft geoordeeld over een materiëel of 
moreel element van het feit dat de beklaagde wordt ten laste gelegd, zijn rechtsmacht en opdracht niet om 
alsnog over de strafvordering uitspraak te doen.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- en politiezaken - Schuld en straf - Afzonderlijke beslissingen

- Artt. 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

In correctionele- en politiezaken is de beoordeling van de schuld en van de straf zo nauw verbonden dat niet 
bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag worden gedaan over de schuld en over de op te leggen straf.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- en politiezaken - Schuld en straf - Afzonderlijke beslissingen

- Artt. 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1998P.96.0963.N AC nr. ...

De vaststelling dat de redelijke termijn al dan niet is overschreden is bepalend voor wat de aan de beklaagde 
op te leggen straf betreft.

Strafzaken - Strafvordering - Redelijke termijn - Vaststelling - Invloed - Straf

In correctionele- en politiezaken zijn de beoordeling van de schuld en deze van de straf zo nauw verbonden dat 
niet bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag gedaan worden over de schuld en over de op te leggen straf.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- en politiezaken - Afzonderlijke beslissingen over schuld en straf

- Artt. 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

Nietig zijn, omdat hierover afzonderlijk uitspraak werd gedaan, enerzijds de beslissing houdende vaststellingen 
die voor een aan de beklaagde op te leggen straf of maatregel en voor aspecten van zijn schuld bepalend zijn, 
anderzijds de beslissing die hem schuldig verklaart, gewezen door andere rechters, die dus niet zelf over alle 
aspecten van de hem verweten feiten, zijn schuld hieraan en de hem op te leggen straf hebben geoordeeld.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- en politiezaken - Afzonderlijke beslissingen over verscheidene aspecten van 
schuld en straf - Andere rechters

- Artt. 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering

16 december 1997P.97.0418.N AC nr. ...

Wanneer de kamervoorzitter en de twee raadsheren die de enige zitting hebben bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld, over de beslissing beraadslaagd hebben overeenkomstig artikel  778 Ger.W., maar wettig 
verhinderd zijn de uitspraak bij te wonen, en zij op het ogenblik van de uitspraak vervangen worden door de 
kamervoorzitter en raadsheren daartoe aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep, is het 
arrest gewezen door de kamervoorzitter en raadsheren die alle zittingen hebben bijgewoond van de zaak 
waarover zij mede hebben beraadslaagd.

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen - 
Beslissing waarover hij mede heeft beraadslaagd - Verhindering van het volledige rechtscollege

- Art. 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

9 december 1997P.96.0448.N AC nr. ...

Conclusie adv.-gen. BRESSELEERS, Cass. 9 dec. 1997, volt. zitt., AR nr. P.96.0448.N, AC, 1997, nr.~

Strafzaken - Strafvordering - Overschrijden van de redelijke termijn - Onredelijke vertraging

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist 
door artikel  14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in artikel  6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is 
overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk of vervallen verklaren; wanneer hij 
regelmatig vaststelt dat de schending van de verdragsbepalingen zo buitensporig is dat ook de minimumstraf 
zelfs met uitstel geen passend herstel zou vormen, kan hij volstaan met een schuldigverklaring.

Strafzaken - Strafvordering - Overschrijden van de redelijke termijn - Onredelijke vertraging

- Art. 14.3, aanhef en onder c Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te 
New-York op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...
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De rechter in hoger beroep die het beroepen vonnis bevestigt, mits de wijziging dat dit vonnis, zoals aangepast 
bij zijn beslissing, bij uittreksel dient bekendgemaakt te worden, beveelt hierdoor zelf de bekendmaking van 
zijn beslissing (Impliciet).

Strafzaken - Allerlei - Ongeoorloofde prijs - Veroordeling - Hoger beroep - Beslissing - Bekendmaking

- Art. 9, § 6 Wet 22 jan. 1945

18 november 1997P.96.0477.N AC nr. ...

De rechter vermag geen uitspraak te doen over een geschil dat bij hem niet aanhangig is omdat hij reeds 
vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen over hetzelfde geschilpunt uitspraak heeft gedaan, en 
aldus zijn rechtsmacht te dien aanzien geheel heeft uitgeoefend.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Eindvonnis - Rechtsmacht

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 oktober 1997C.95.0018.N AC nr. ...

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde is beperkt, met inachtneming van het recht van verdediging van de 
betrokkenen in een later burgerlijk geding, tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist 
met betrekking tot hetgeen aan de beklaagde ten laste wordt gelegd, rekening houdend met de redenen die 
de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.~

Strafzaken - Algemeen - Gezag van gewijsde - Omvang

21 oktober 1997P.96.0896.N AC nr. ...

Het ontvankelijk verklaren van een door de beklaagde binnen de gewone termijn aangetekend verzet tegen 
een verstekvonnis doet niet alleen dit vonnis maar evenzeer het op het hoger beroep van de burgerlijke partij 
tegen dit vonnis gewezen vonnis vervallen.~

Strafzaken - Strafvordering - Verzet - Ontvankelijkheid - Gevolg - Hoger beroep tegen het verstekvonnis - Burgerlijke partij

- Artt. 151 en 187 Wetboek van Strafvordering

30 september 1997P.96.0489.N AC nr. ...

De termijn waarbinnen de strafrechter, na het in beraad nemen van de zaak, het vonnis moet uitspreken is 
niet op straffe van nietigheid gesteld.

Strafzaken - Algemeen - Inberaadname - Vonnis - Termijn - Nietigheid

- Art. 209 Wetboek van Strafvordering

17 september 1997P.97.0523.F AC nr. ...

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij de artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet 
zowel door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het 
proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel.

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Handtekening - 
Voorzitter - Griffier

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

18 juni 1997P.97.0659.F AC nr. ...

Het vermelden van het adres en het beroep van de beklaagde in de proces-verbalen van de rechtszitting is 
geen substantieel vormvereiste.

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Beklaagde - Beroep - Adres - Vermelding - Vormvereiste

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - wettigt niet het op redelijke grond gestoelde vermoeden dat het openbaar 
ministerie aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - 
Beraad
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De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie van het openbaar ministerie 
tot de zijne maakt - het weze door overschrijven, fotocopiëren, overnemen van een digitaal bestand of door 
welk ander grafisch procédé ook - levert geen miskenning van het recht van verdediging op.

Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie - Vordering - Conclusie - Overname - Procédé - Gevolg - 
Recht van verdediging

7 mei 1997P.96.1351.F AC nr. ...

Het arrest van het militair gerechtshof dat de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt, is nietig.~

Strafzaken - Strafvordering - Beroepen vonnis nietig - Militair gerechtshof - Arrest dat die nietigheid overneemt

7 mei 1997P.97.0444.F AC nr. ...

Nietig is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij, wanneer zij enkel door de 
secretaris van de commissie is ondertekend maar niet door de commissieleden, door wie zij is gewezen, en 
niet is vastgesteld dat de leden in de onmogelijkheid verkeerden zulks te doen.

Strafzaken - Allerlei - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Door de commissieleden niet ondertekende 
beslissing - Nietige beslissing

- Artt. 782 en 786 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 12, 16 en 31 Wet Bescherming Maatschappij

23 april 1997P.97.0057.F AC nr. ...

De politierechtbank moet ambtshalve de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs bij ontstentenis van 
burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is; dezelfde 
wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak doet.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke belangen - Strafgerechten - Verplichting

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

23 april 1997P.97.0372.F AC nr. ...

Het bewijs van de inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek in 
strafzaken voor de rechter in hoger beroep, inzonderheid het horen van het openbaar ministerie, kan zowel 
blijken uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de rechtszittingen als uit de vaststellingen van het 
arrest.~

Strafzaken - Strafvordering - Appèlrechter - Rechtspleging in hoger beroep - Horen van het O.M. - Bewijs

- Artt. 190 en 211 Wetboek van Strafvordering

Wanneer de appèlrechter kennis neemt van de strafvordering, vormt het horen van het openbaar ministerie 
een substantiële vormvereiste.~

Strafzaken - Strafvordering - Appèlrechter - Rechtspleging in hoger beroep - Horen van het O.M.

- Artt. 210 en 234 Wetboek van Strafvordering

25 februari 1997P.95.1308.N AC nr. ...

De strafrechter vermag - ook op civielrechtelijk gebied - te oordelen aan de hand van begrippen die aan andere 
rechtstakken zijn ontleend zonder gehouden te zijn aan deze begrippen de specifieke betekenis toe te kennen 
die zij in die andere rechtstakken hebben en zonder deze begrippen te hanteren zoals ze in die andere 
rechtstakken worden geregeld.~

Strafzaken - Algemeen - Interpretatie - Begrippen - Andere rechtstak

- Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 februari 1997P.96.0397.N AC nr. ...

Wanneer een voor eensluidend verklaard afschrift van een vonnis een dubbele datumvermelding draagt, maar 
de datum van uitspraak van het vonnis blijkt uit de niet van valsheid betichte processen-verbaal van de 
rechtszitting waarop de uitspraak van het vonnis verdaagd werd en uit dit van de rechtszitting waarop het 
vonnis werd uitgesproken, volgt uit deze stukken dat de datummelding op het voor eensluidend verklaard 
afschrift van het vonnis die niet overeenstemt met deze datum een verschrijving is en dat er slechts rekening 
kan gehouden worden met de datum welke in voormelde processen-verbaal werd aangegeven.

Strafzaken - Allerlei - Datum van uitspraak - Proces-verbaal rechtszitting van verdaging voor uitspraak - Proces-verbaal 
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rechtszitting van uitspraak - Voor eensluidend verklaard afschrift der uitspraak - Verschrijving

4 februari 1997P.95.0238.N AC nr. ...

De niet-vermelding van de naam van de rechter op een beschikking tot verwijzing doet niets af aan de 
bevestiging, door de wettelijk vereiste handtekeningen, dat ze is verleend in raadkamer door de rechter 
waarvan de functie is vermeld, bijgestaan door de griffier; deze beschikking is aldus "door een lid van de 
rechterlijke macht" gewezen.~

Strafzaken - Algemeen - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam van de rechter - Gelding

Door de niet-vermelding van de naam van de rechter op een beschikking tot verwijzing van de raadkamer zou 
deze wel vernietigbaar maar niet onbestaande zijn.~

Strafzaken - Algemeen - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam van de rechter

15 januari 1997P.96.1168.F AC nr. ...

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij de artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet 
zowel door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het 
proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel.~

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Handtekeningen - 
Voorzitter - Griffier

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

17 december 1996P.96.1591.N AC nr. ...

Art. 185, § 2, Sv. betreft slechts de vertegenwoordiging van de verdachte voor de correctionele rechtbank en 
voor het hof van beroep en is niet van toepassing op de vertegenwoordiging van de verdachte voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis.~

Strafzaken - Strafvordering - Vertegenwoordiging - Verdachte - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis

3 december 1996P.96.0062.N AC nr. ...

Wanneer een vonnis nietig is omdat het werd gewezen door een rechter die de zitting waarop de zaak was 
behandeld niet had bijgewoond, neemt het vonnis dat, zitting houdende in hoger beroep, het beroepen vonnis 
wat de veroordeling op de strafvordering betreft bevestigt, de nietigheid over en is dus ook nietig.~

Strafzaken - Strafvordering - Vonnis door nietigheid aangetast - Bevestiging door de appelrechter

30 oktober 1996P.96.0523.F AC nr. ...

Nietig is het niet door drie rechters gewezen vonnis van de correctionele rechtbank dat uitspraak doet over het 
hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, zelfs als een derde rechter zitting heeft gehouden op 
de rechtszittingen waarop de zaak is behandeld.~

Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Hoger beroep tegen vonnis van politierechtbank - Vonnis van 
de correctionele rechtbank niet door drie rechters gewezen

- Artt. 92, 3° en 779 Gerechtelijk Wetboek

1 oktober 1996P.96.0578.N AC nr. ...

De politierechtbank die de vordering van de burgerlijke partij integraal en definitief beoordeelt, neemt aan dat 
de zaak wat deze burgerlijke belangen betreft in staat van wijzen is: het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4, tweede lid, der wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, is bij dergelijke beslissing zonder voorwerp.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke belangen - Zaak in staat van wijzen

- Art. 4, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

18 september 1996P.96.0651.F AC nr. ...

Wanneer een cassatieberoep binnen de wettelijke termijn is ingesteld tegen een in strafzaken gewezen arrest, 
terwijl het dossier van de rechtspleging door brand is vernield, verkeert het Hof in de onmogelijkheid na te 
gaan of de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn, en 
vernietigt het Hof het bestreden arrest.~

Strafzaken - Strafvordering - Brand - Vernietiging van het dossier - Cassatieberoep
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- Art. 524 Wetboek van Strafvordering

13 september 1996C.93.0345.N AC nr. ...

Geen wettelijke bepaling wijkt af van de regel dat uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en de artikelen 465 tot 
478 Sv., in hun onderling verband genomen, volgt dat alleen de veroordeling op tegenspraak tot de doodstraf 
wettelijke onbekwaamheid van de veroordeelde ten gevolge heeft, in geval de veroordeling tot de doodstraf 
door een militair gerecht wordt uitgesproken.~

Strafzaken - Allerlei - Veroordeling door een militair gerecht - Doodstraf - Gevolg - Wettelijke onbekwaamheid

Uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en de artikelen 465 tot 478 Sv., in hun onderling verband genomen, volgt 
dat alleen de veroordeling op tegenspraak tot de doodstraf wettelijke onbekwaamheid van de veroordeelde 
ten gevolge heeft.~

Strafzaken - Allerlei - Veroordeling op tegenspraak - Doodstraf - Gevolg - Wettelijke onbekwaamheid

11 september 1996P.96.1115.F AC nr. ...

In strafzaken moet het Hof van cassatie het arrest uitleggen, als uit de bewoordingen ervan niet kan worden 
opgemaakt of het Hof uitspraak heeft gedaan over de onbeperkte voorziening van de beklaagde, eiser, tegen 
het arrest van het hof van beroep dat, op de strafvordering, een veroordeling en een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding uitspreekt, ofwel enkel over de voorziening van die beklaagde, die beperkt was tot de 
beschikkingen inzake de onmiddellijke aanhouding.

Strafzaken - Strafvordering - Hof van Cassatie - Arrest van het Hof - Uitlegging

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

Het Hof van cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen.~

Strafzaken - Strafvordering - Hof van Cassatie - Arrest van het Hof - Uitlegging - Bevoegdheid

- Art. 793 Gerechtelijk Wetboek

23 juli 1996P.96.0837.N AC nr. ...

De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om de verweermiddelen van de beklaagde 
ten gronde te beoordelen.~

Strafzaken - Strafvordering - Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht - Gevolgen t.a.v. de beslissing bij verstek

- Artt. 188, tweede lid en 208, derde lid Wetboek van Strafvordering

De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oordelen of het verstekarrest 
binnen een redelijke termijn werd gewezen.~

Strafzaken - Strafvordering - Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht - Gevolgen t.a.v. de beslissing bij verstek

18 juni 1996P.95.1000.N AC nr. ...

De rechter vermag de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op 
een latere rechtszitting en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen; het voorschrift van artikel 208 
Sv naar luid waarvan het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende rechtszitting 
na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, of van drie dagen indien de opposant zich in hechtenis 
bevindt, doet hieraan geen afbreuk.~

Strafzaken - Strafvordering - Verzet - Onderzoek - Tijdstip

11 juni 1996P.95.0460.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de beslissing in strafzaken, na debatten op tegenspraak, buiten de tegenwoordigheid 
van de beklaagde wordt uitgesproken op het einde van de rechtszitting of op een latere rechtszitting neemt 
niet weg dat het een beslissing op tegenspraak is; geen wettekst vereist de aanwezigheid van de beklaagde bij 
de uitspraak.~

Strafzaken - Algemeen - Debatten op tegenspraak - Beklaagde afwezig bij de uitspraak - Beslissing niettemin op 
tegenspraak gewezen

- Art. 185, § 2, tweede lid Wetboek van Strafvordering

5 juni 1996P.95.1419.F AC nr. ...
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De aanhangigmaking van de zaak bij de rechter wordt bepaald door de feiten die in de tenlastelegging zijn 
bedoeld en niet door de kwalificatie die eraan is gegeven door de vervolgende partij; het vonnisgerecht 
onderzoekt in feite de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking.~

Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter - Aanhangigmaking

- Artt. 145 en 182 Wetboek van Strafvordering

25 april 1996P.94.1565.N AC nr. ...

De volledige uitoefening door de strafrechter van zijn rechtsmacht over een burgerlijke rechtsvordering vloeit 
voort uit hetgeen hij werkelijk heeft beslist over een geschilpunt dat hem door partijen expliciet of impliciet ter 
beoordeling was onderworpen.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Gezag van gewijsde - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

Om na tussenvonnis te beslissen dat over de burgerlijke rechtsvordering door de strafrechter, een nieuwe 
aanspraak kan worden ingewilligd of een nieuw verweer kan worden aangenomen moet worden onderzocht 
of dit kan zonder het voordeel van zijn vorige beslissing ongedaan te maken.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe aanspraak - Nieuw verweer

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een 
civielrechtelijk geschil heeft gewezen, belet niet het gezag van het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk 
gewijsde, maar de reeds volledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen.~

Strafzaken - Strafvordering - Gezag van gewijsde - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe aanspraak - Nieuw verweer

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Gezag van gewijsde - Rechtsmacht

- Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 19 en 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

De vergissing in de aanwijzing van de toepasselijke wettekst brengt geen nietigheid mede van de 
veroordelende beslissing, indien de uitgesproken straf dezelfde is als die welke is bepaald door de op het 
misdrijf toepasselijke wet.~

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling - Toepasselijke wettekst - Opgave van die tekst - Vergissing - Uitgesproken straf - 
Wettigheid

- Artt. 411 en 414 Wetboek van Strafvordering

29 november 1995P.95.0832.F AC nr. ...

De wettigheid van de rechtspleging wordt niet aangetast door een onregelmatigheid in het proces-verbaal van 
een rechtszitting waarop de correctionele rechtbank zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van haar vonnis te 
verdagen.~

Strafzaken - Strafvordering - Onregelmatigheid - rechtszitting - Uitspraak van het vonnis - Verdaging - Proces-verbaal

10 mei 1995P.95.0005.F AC nr. ...
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Nietig is het vonnis waarin wordt vermeld dat een persoon is toegevoegd als griffier, wanneer het proces-
verbaal tot vaststelling dat die persoon, eerstaanwezend opsteller, de bij artikel  329 Ger.W. voorgeschreven 
eed heeft afgelegd niet gedagtekend is en niet vermeldt voor welke rechtszittingen die persoon als griffier is 
toegevoegd.~

Strafzaken - Algemeen - Persoon toegevoegd als griffier - Onvoldoende vermeldingen

15 maart 1995P.94.1466.F AC nr. ...

Het O.M. is bevoegd om een vonnis of arrest, dat door een strafgerecht bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen 
betekenen; die op verzoek van het O.M. gedane betekening doet de termijn ingaan waarover de beklaagde 
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie - Verstekbeslissing

- Artt. 187 en 208 Wetboek van Strafvordering

28 februari 1995P.93.1781.N AC nr. ...

De goedgekeurde doorhaling in het proces-verbaal van de rechtszitting van de vermelding "het openbaar 
ministerie wordt in zijn vorderingen gehoord" heeft tot gevolg dat die vermelding als niet bestaande wordt 
beschouwd; de vermelding in de beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord 
levert tot inschrijving van valsheid het bewijs op dat bij de behandeling van de zaak het in het voornoemde 
proces-verbaal van de rechtszitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd.

Strafzaken - Algemeen - Vordering van het openbaar ministerie - Goedgekeurde doorhaling - Vermelding in de beslissing - 
Geen inschrijving van valsheid - Proces-verbaal van de rechtszitting

14 december 1994P.94.1118.F AC nr. ...

Tegen het vonnis waarbij de rechter akte neemt van de overeenkomst die de partijen gesloten hebben ter 
oplossing van het regelmatig bij hem aanhangig gemaakte geschil, staat geen voorziening open, zodat een 
vroeger gewezen voorbereidende beslissing en beslissing van onderzoek een eindbeslissing wordt bij de 
uitspraak van het akkoordvonnis en de termijn om zich in cassatie te voorzien tegen de voorbereidende 
beslissing en beslissing van onderzoek vanaf dat tijdstip begint te lopen.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep - Akkoordvonnis - Cassatieberoep tegen een vroeger vonnis - 
Vroeger gewezen voorbereidend vonnis en vonnis van onderzoek - Eindbeslissing - Termijn - Aanvang

- Art. 1043 Gerechtelijk Wetboek

13 december 1994P.93.1092.N AC nr. ...

Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel  155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel 
door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend;  die rechtsvorm, voorgeschreven om de aan het 
proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel.~

Strafzaken - Allerlei - Ondertekening - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Griffier - Proces-verbaal van de 
rechtszitting - Voorzitter

28 september 1994P.94.0257.F AC nr. ...

Een beslissing is in strafzaken bij verstek gewezen, wanneer de beklaagde, nadat hij aanwezig was op een 
eerste rechtszitting waarop de zaak werd behandeld en voor verdere behandeling werd verdaagd ten einde 
het O.M. gelegenheid te geven om een aanvullend onderzoek te verrichten, niet verschenen is op de 
rechtszitting waarop nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd en de zaak in beraad genomen is.

Strafzaken - Algemeen - Op tegenspraak behandelde zaak - Verdaging voor verdere behandeling - Toevoeging van nieuwe 
stukken - Beklaagde niet verschenen - Verstekbeslissing

13 september 1994P.92.6877.N AC nr. ...

De vermelding dat een arrest is gewezen na beraadslaging, is een authentieke vermelding die bewijs oplevert 
tot betichting van valsheid.~

Strafzaken - Strafvordering - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Authentieke vermeldingen - Bewijs tot 
betichting van valsheid

Regelmatig is de beslissing in correctionele zaken die wordt genomen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen.~
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Strafzaken - Strafvordering - Correctionele zaken - Beslissing genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen

- Artt. 193bis en 211 Wetboek van Strafvordering

Wanneer het bestaan van de beslissing vaststaat en deze niet met eenparigheid van stemmen moet worden 
genomen, kan het ontbreken van de handtekening van een van de rechters op het arrest niet leiden tot 
nietigheid ervan.~

Strafzaken - Strafvordering - Beslissing waarvoor geen eenstemmigheid is vereist - Niet ondertekend door één van de 
rechters - Gevolgen t.a.v. de geldigheid van de beslissing

8 augustus 1994P.94.1066.F AC nr. ...

Het bewijs dat de wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek ter rechtszitting zijn in acht 
genomen, vloeit, in de regel, voort uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de rechtszitting.~

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de rechtszitting - Onderzoek ter rechtszitting - Vormen - Vermeldingen

- Art. 783 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 1994P.94.0193.F AC nr. ...

Wanneer, gelet op de materiële bijzonderheden van het proces-verbaal van de openbare rechtszitting waarin 
het onder ede afgenomen verhoor van een getuige en diens hoedanigheden worden vermeld, moet worden 
aangenomen dat het proces-verbaal van de rechtszitting en de eraan geniete en genummerde bladzijden, die 
de belangrijkste verklaringen van die getuige bevatten, een geheel vormen waarvan het authentieke karakter 
gewaarborgd wordt door de handtekeningen van de voorzitter en de griffier onderaan het proces-verbaal, 
hoeft niet iedere bij het proces-verbaal gevoegde bladzijde op straffe van nietigheid voorzien te zijn van die 
handtekeningen.~

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Wettigheid - Proces-verbaal van de rechtszitting - Verschillende bladzijden - Een 
geheel - Een samenhangend geheel - Relaas van een getuigenverhoor

- Artt. 154, 155, 189 en 211 Wetboek van Strafvordering

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

18 mei 1994P.94.0258.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting van het hof van assisen regelmatig vaststelt dat de 
raadslieden van de beschuldigden, na de schuldigverklaring van laatstgenoemden, als laatsten het woord 
hebben gekregen vóór de vraag aan de beschuldigden, kan het ontbreken van de handtekening van een griffier 
op het proces-verbaal waarbij die laatste vraag wordt vastgesteld niet leiden tot vernietiging van het arrest van 
het hof van assisen, wanneer niet wordt aangevoerd dat het verzuim de beschuldigden heeft benadeeld of dat 
het woord hen niet is verleend.~

Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Pleidooi van de raadslieden van de beschuldigden over de straf - 
Ontbreken van een authentieke vaststelling van de verklaring van de beschuldigden - Hof van assisen

- Art. 362 Wetboek van Strafvordering

20 april 1994P.94.0325.F AC nr. ...

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak in hoger beroep is behandeld, alleen door de 
voorzitter en niet door de griffier is ondertekend, bevestigt het arrest, door te beslissen dat het hier een louter 
verzuim betreft, de vaststellingen van de voorzitter waaruit blijkt dat de wettelijke vormen op de rechtszitting 
inachtgenomen zijn, en neemt het die vaststellingen over.~

Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de rechtszitting - Ontbreken van een handtekening - Verzuim gedekt door het 
vonnis of arrest

- Art. 10 Wet 1 mei 1849

TUCHTZAKEN

1 april 2004D.03.0009.N AC nr. 177

De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is geen beslissing alvorens 
recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing 
waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 20 dec. 2001, AR 
C.98.0052.N, nr 714.

Tuchtzaken - Orde van architecten - Wraking - Raad van beroep - Beslissing - Aard - Cassatieberoep
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- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 2003D.02.0008.N AC nr. 485

Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van verdediging, de 
appèlrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de 
rechter heeft willen verdedigen door de materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening 
houden bij de beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf.

Tuchtzaken - Recht van verdediging - Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn verdediging heeft 
voorgedragen - Invloed op de straftoemeting

- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

3 september 1998D.97.0016.N AC nr. ...

Uit het feit dat de appelrechter die de zaak in haar geheel beoordeelt en een nietige beroepen beslissing niet 
vernietigt, volgt niet dat zijn beslissing nietig is.

Tuchtzaken - Nietige beroepen beslissing - Geen vernietiging

23 mei 1997D.95.0024.N AC nr. ...

Zelfs wanneer de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig zou zijn doordat zij werd gewezen door een 
rechtscollege dat wegens zijn samenstelling niet voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onpartijdigheid van de rechter, is daarom niet nietig de beslissing van het rechtscollege in hoger beroep dat 
verklaart de beroepen beslissing te bevestigen maar daarbij uitsluitend op eigen gronden steunt.

Tuchtzaken - Raad van beroep - Nietigheid van de beroepen beslissing - Bevestiging - Beslissing in hoger beroep gegrond op 
eigen redenen

18 januari 1996D.95.0011.N AC nr. ...

De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten bij het sluiten van het debat geen 
vaste datum heeft bepaald voor de uitspraak en de advocaat evenmin heeft opgeroepen om de uitspraak bij te 
wonen heeft niet tot gevolg dat die uitspraak nietig wordt nu zij de advocaat niet belette de uitspraak met 
gesloten deuren te vragen.~

Tuchtzaken - Advocaat - Uitspraak - Afwezigheid van vaste datum - Geen oproeping

21 september 1995D.94.0020.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat alleen de voorzitter en de secretaris een beslissing van de provinciale raad van de 
orde der geneesheren hebben ondertekend, volgt niet dat die beslissing nietig is.~

Tuchtzaken - Beslissing ondertekend door voorzitter en secretaris - Orde der geneesheren - Provinciale raad

- Artt. 8 en 10 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der geneesheren

16 februari 1995D.94.0024.F AC nr. ...

De beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren wordt met gesloten deuren uitgesproken, 
wanneer de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de openbaarheid verzaakt heeft.~

Tuchtzaken - Openbaarheid - Raad van beroep - Geneesheer - Behandeling met gesloten deuren - Begrip - Orde der 
geneesheren - Beslissing

- Art. 24, § 1, derde lid KB nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren

24 november 1994D.94.0023.F AC nr. ...

Een beslissing tot verwijzing van een geneesheer naar de provinciale raad die uitspraak moet doen over de 
tuchtvervolgingen, is een beslissing alvorens recht te doen, in de zin van artikel  828, 8°, Ger. W.; die 
wetsbepaling kan derhalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te 
wraken op grond dat hij voordien heeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.~

Tuchtzaken - Aard - Tuchtvervolging - Beslissing tot verwijzing naar die raad - Wraking - Orde der geneesheren - Provinciale 
raad - Gevolg

- Artt. 40 en 41 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der 
geneesheren
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- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

18 november 1994C.93.0194.N AC nr. ...

Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste 
een klacht is ingediend bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, is de tuchtrechter niet 
verplicht de rechtspleging te schorsen zolang de commissie zich niet heeft uitgesproken over het 
verzoekschrift.~

Tuchtzaken - Tuchtvervolging gebaseerd op strafrechtelijke veroordeling - Klacht bij de Europese Commissie Rechten van de 
Mens - Schorsing

VOORLOPIGE HECHTENIS

AANHOUDING

9 december 2003P.03.1573.N AC nr. 635

De huiszoeking is een dwangmaatregel op de woonplaats, maar niet op de persoon van degene die de 
woonplaats betrekt; de enkele omstandigheid dat in de woonplaats van een verdachte in zijn aanwezigheid 
een huiszoeking plaatsvindt, houdt niet in dat die verdachte geen vrijheid van komen en gaan meer geniet (1). 
(1) Zie Cass., 18 maart 1998, AR P.98.0339.N, nr 153; 21 nov. 2001, AR P.01.1538.F, nr 636.

Aanhouding - Vrijheid van komen en gaan - Verdachte - Huiszoeking

- Art. 2, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 augustus 2003P.03.1086.N AC nr. 397

De onderzoeksrechter kan regelmatig een aanhoudingsbevel afleveren wanneer de verdachte het zelf de 
onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn om een 
aanhoudingsbevel af te leveren, voorafgaandelijk te verhoren (1) (2) (3). (1) A. DE NAUW en M. 
VANDEBOTERMETHet bevel tot aanhouding" in R. DECLERCQ en R. VERSTRAETEN, (ed.), Voorlopige Hechtenis, 
Leuven, Acco, 1991, p. 111. (2) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
Liège, Ed. Collection Scientifique de la faculté de Droit de Liège en Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 421. 
(3) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 
388, nr 819.

Aanhouding - Bevel tot aanhouding - Voorafgaande ondervraging - Onmogelijkheid bewerkstelligd door de verdachte

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaandelijk aan het verlenen van een bevel tot 
aanhouding, is een substantiële vormvereiste die verband houdt met het recht van verdediging zodat dit in de 
regel dient te geschieden in een taal die de verdachte begrijpt (1). (1) T. DESCHEPPERHet aanhoudingsbevel" in 
B. DEJEMEPPE en D. MERCKX (ed.), De Voorlopige Hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, p. 238, nr 217.

Aanhouding - Bevel tot aanhouding - Voorafgaande ondervraging - Substantiële vormvereiste - Recht van verdediging - 
Taalgebruik

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer een verdachte het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem binnen de wettelijk 
voorgeschreven termijn om een aanhoudingsbevel af te leveren voorafgaandelijk te verhoren, dient de door 
de onderzoeksrechter vastgestelde houding van de verdachte gelijk gesteld te worden met een weigering om 
verhoord te worden zodat het daaropvolgende en binnen de wettelijke termijn afgeleverde aanhoudingsbevel 
regelmatig is (1) (2) (3). (1) A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMETHet bevel tot aanhouding" in R. DECLERCQ en 
R. VERSTRAETEN, (ed.), Voorlopige Hechtenis, Leuven, Acco, 1991, p. 111. (2) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en 
A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Ed. Collection Scientifique de la faculté de Droit de Liège en 
Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 421. (3) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 388, nr 819.

Aanhouding - Bevel tot aanhouding - Voorafgaande ondervraging - Onmogelijkheid bewerkstelligd door de verdachte - 
Vaststelling door de onderzoeksrechter

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 september 2002P.02.1266.N AC nr. 436
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Met het oog op de vaststelling van het juiste uur van de vrijheidsbeneming slaan de rechters die de 
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding dienen na te gaan acht op alle feitelijke gegevens die hen zijn 
overgelegd, zodat de onjuiste of onnauwkeurige vermelding in het proces-verbaal van het uur van de 
effectieve vrijheidsbeneming niet de nietigheid tot gevolg heeft van het nadien op grond van andere feitelijke 
gegevens regelmatig afgeleverd bevel tot aanhouding (1). (1)Zie Cass., 10 november 1993, P.93.1418.F, nr. 
458.

Aanhouding - Tijdstip van effectieve vrijheidsbeneming - Feitelijke gegevens - Beoordeling door de rechter

- Artt. 2, 4°, 18, § 1, eerste lid en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 mei 2002P.02.0507.F AC nr. 296

In de regel belet de overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald in artikel 1, 1°, Wet 
Voorlopige Hechtenis, de jeugdrechter niet een opvoedkundige maatregel te nemen ; wanneer die maatregel 
evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing van de minderjarige in een gesloten afdeling, is de sanctie wegens 
de onwettigheid van de vrijheidsberoving de invrijheidstelling van de minderjarige.

Aanhouding - Jeugdbescherming - Opvoedkundige maatregel - Minderjarige - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op 
heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding - Sanctie

- Artt. 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer mag duren dan 
vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of 
wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarige (1). (1) Zie 
J. VELU, Notes de droit public, tweede dl., Le statut des gouvernés, tweede uitg., Brussel, 1977-78, blz. 819 en 
820, nr. 1330, M. VERDUSSEN, Contours du droit constitutionnel pénal, Brussel, 1995, blz. 386, Novelles, 
Protection de la jeunesse, Brussel, 1978, blz. 395, nr. 1168, R. LOOP, opm. sub Brussel (jeugdkamer), 4 mei 
1992, Rev. dr. pén., 1992, blz. 887, C. DE VALKENEER en A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", 
in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 361, nr. 55.

Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - 
Draagwijdte - Minderjarige

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de beschikking van de 
jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen, op grond dat de vrijheidsbeneming van 
de minderjarige de in artikel 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren 
overschreden heeft, wordt zonder verwijzing uitgesproken (1). (1) Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 20 
aug. 1996, A.R. P.96.1162.F, nr. 283, en de concl. adv.-gen. Leclercq vóór Cass., 15 juni 1994, A.R. P.94.0762.F, 
in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 313.

Aanhouding - Jeugdbescherming - Minderjarige - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Misdaad of wanbedrijf op heterdaad 
ontdekt - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding - Arrest - Vernietiging

- Artt. 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

26 februari 2002P.02.0240.N AC nr. 135

Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar op grond van de feitelijke gegevens die het vaststelt of een 
verdachte vanaf een bepaald ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, meer bepaald of hij ondanks het feit dat zijn 
originele identiteitsdocumenten door de politie werden ingehouden, nog de vrijheid had om te komen en te 
gaan (1). (1) Zie cass., 18 maart 1998, AR nr P.98.0339.F, nr 153; B. Dejemeppe en D. Merckx, De voorlopige 
hechtenis tussen veiligheid en rechten van de mens, in B. Dejemeppe en D. Merckx, De voorlopige hechtenis, 
Kluwer, 2000, 15 en Chr. De Valkeneer en G. Bourdoux, De arrestatie of de vrijheidsbenemingen van 
politionele aard, in ibid., 53.

Aanhouding - Vrijheid van komen en gaan - Verdachte - Inhouden van originele identiteitsdocumenten - Beoordeling door 
het onderzoeksgerecht

- Art. 2, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 november 2001P.01.1538.F AC nr. ...
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Het verlies van de vrijheid van komen en gaan is een feitenkwestie die in concreto en in het licht van de 
omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling op grond van zijn vaststellingen wettig beslist dat de verdachte werkelijk van zijn 
vrijheid is beroofd minder dan vierentwintig uur vóór de betekening van het tegen hem verleende bevel tot 
aanhouding (1). (1) Cass., 18 maart 1998, A.R. P.98.0339.F, nr. 153.

Aanhouding - Vrijheidsbeneming

- Art. 2, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 december 2000P.00.1664.N AC nr. ...

Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 Voorlopige Hechteniswet 
wanneer hij zich in een ander gerechtelijk arrondissement bevindt alwaar hij in opdracht van die 
onderzoeksrechter wordt vastgehouden op grond van artikel 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis (1). (1) De 
Voorlopige Hechteniswet 1990 kent drie titels van vrijheidsbeneming tijdens het vooronderzoek, te weten in 
tijdsorde: de arrestatie, het bevel tot medebrenging en tenslotte het bevel tot aanhouding. De arrestatie of 
aanhouding op grond van artikel 2 Voorlopige Hechteniswet is het ogenblik waarop iemand onder dwang 
wordt belemmerd zich vrij te verplaatsen. Alsdan neemt de primaire termijn van 24 uren een aanvang 
waarbinnen de vrijheidsbeneming wettelijk gedekt is. Het perspectief van die maatregel is de 
terbeschikkingstelling van het gerecht (I. Mennes, Arrestatie, nr 26, Comm. Strafr.). De arrestatie, te dezen 
buiten het geval van op heterdaad ontdekt misdrijf en beslist door een onderzoeksrechter, is in hoofzaak een 
middel om het politioneel optreden op een bepaald ogenblik snel en efficiënt te kunnen laten verlopen (B. 
Spriet, De aanhouding en het bevel tot medebrenging, nr 10 in: R. Declercq en R. Verstraeten, Voorlopige 
Hechtenis, De Wet van 20 juli 1990). De arrestatie moet dan ook eerder als een onderzoeksmaatregel worden 
beschouwd die niet noodzakelijk verbonden is aan de eigenlijke voorlopige hechtenis (R. Declercq, Beginselen 
van strafrechtspleging, 2e Editie 1999, nr 293). Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens zal de 
bevoegde magistraat inderdaad vervolgens de toestand van vrijheidsbeneming van de verdachte verder 
beoordelen. Dit oordeel kan de onderzoeksrechter er dan desgevallend toe brengen een bevel tot 
medebrenging uit te vaardigen. De wet bepaalt dat hij dit enkel kan doen indien de verdachte niet reeds te 
zijner beschikking is gesteld. Hier moet de uitdrukking "ter beschikking van de onderzoeksrechter" worden 
verstaan in de zin van een onmiddellijke nabijheid. Daaraan hoeft niet te volstaan dat de verdachte zich in het 
arrondissement van de onderzoeksrechter bevindt (R. Declercq, o.c., nr 363), laat staan, zoals te dezen, dat de 
verdachte wordt vastgehouden in een ander gerechtelijk arrondissement dan dat van de onderzoeksrechter. 
De finaliteit van het bevel tot medebrenging is ditmaal de ondervraging van de verdachte door de 
onderzoeksrechter zelf (R. Declercq, o.c., nr 364; R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 3e druk, nr 872). 
Uit de parlementaire voorbereiding van de Voorlopige Hechteniswet blijkt zulks ondubbelzinnig: iemand wordt 
geacht ter beschikking van de onderzoeksrechter te zijn van zodra deze magistraat in de mogelijkheid is de 
verdachte te ondervragen (Verslag Arts, p. 58). Cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ex artikel 2 
Voorlopige Hechteniswet en de daarop volgende vrijheidsbeneming ingevolge het bevel tot medebrenging is 
dan ook geenszins uitgesloten, maar integendeel door de artt. 7 en 12 wettelijk vastgelegd (R. Declercq, o.c., 
nr 362; R. Verstraeten, o.c., nr 877). Wanneer de betrokkene reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot 
medebrenging van zijn vrijheid is beroofd, moet het bevel tot medebrenging worden betekend uiterlijk binnen 
24 uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving. Vanaf de betekening dekt het bevel tot medebrenging een 
periode van vrijheidsbeneming van 24 uren. De vrijheidsbeneming vóór bevel tot aanhouding kan derhalve 
maximaal 48 uren bedragen. M.D.S.

Aanhouding - Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter - Bevel tot medebrenging - Geldigheid - Verdachte ter 
beschikking gesteld van de onderzoeksrechter

- Artt. 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 januari 2000P.00.0002.F AC nr. ...

Uit het feit alleen dat een door de rijkswacht opgemaakt proces-verbaal van aanhouding geen melding maakt 
van het juiste uur van de effectieve vrijheidsbeneming en van de kennisgeving aan de betrokkene van de 
beslissing tot aanhouding, volgt niet dat het daaropvolgende, overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
uitgevaardigde aanhoudingsbevel door nietigheid zou zijn aangetast.

Aanhouding - Met uitzondering van een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf - Proces-verbaal - Vermeldingen - 
Verzuim

- Art. 2.4°, b en c Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 maart 1999P.99.0387.N AC nr. ...
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De bepaling van artikel 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis vereist enkel dat de onderzoeksrechter, 
alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte meedeelt dat tegen hem een aanhoudingsbevel 
kan worden uitgevaardigd, en hem de gelegenheid geeft zijn opmerkingen desaangaande te laten gelden. Deze 
wetsbepaling legt de onderzoeksrechter niet op de verdachte, na hem eerst over de hem ten laste gelegde 
feiten te hebben gehoord, over deze mededeling afzonderlijk te ondervragen.~

Aanhouding - Bevel tot aanhouding - Voorafgaande mededeling aan ondervraagde verdachte - Inhoud

- Art. 16, § 2, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 maart 1998P.98.0339.F AC nr. ...

Het verlies van de vrijheid van komen en gaan is een feitenkwestie die in concreto en in het licht van de 
omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling op grond van de vaststellingen ervan wettig beslist dat de verdachte werkelijk van 
zijn vrijheid is beroofd minder dan vierentwintig uur vóór de betekening van het tegen hem verleende bevel 
tot aanhouding.~

Aanhouding - Vrijheidsberoving

- Art. 2, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 mei 1996P.96.0713.F AC nr. ...

Volgens artikel 2, 5°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 mag de vrijheidsbeneming in geen geval langer duren 
dan vierentwintig uur, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of, ingeval bewarende 
dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen van het tijdstip waarop die persoon niet meer beschikt over de 
vrijheid van komen en gaan; het verlies van de vrijheid van komen en gaan is een feitelijke toestand die in 
concreto en in het licht van de bijzondere omstandigheden van elk geval moet worden beoordeeld.~

Aanhouding - Vrijheidsbeneming

5 oktober 1994P.94.1178.F AC nr. ...

Een door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel van bewaring is geen vrijheidsbeneming en geen 
aanhouding in de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis.~

Aanhouding - Voorlopige maatregel van bewaring - Jeugdbescherming

- Artt. 1 en 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 maart 1994P.94.0350.N AC nr. ...

De beoordeling van het verzuim van de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte om bij enige 
proceshandeling te verschijnen behoort tot de feitelijke bevoegdheid van de onderzoeksrechter;  dit verzuim 
kan het gevolg zijn van een nalatigheid van de verdachte en kan bestaan in het niet gevolg geven aan een 
uitnodiging van een door de onderzoeksrechter aangestelde onderzoeker of deskundige.

Aanhouding - Bevel tot aanhouding van een verdachte die in vrijheid was gelaten of gesteld - Verzuim bij enige 
proceshandeling te verschijnen - Appreciatiebevoegdheid van de onderzoeksrechter

- Art. 28, § 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Aanhouding - Bevel tot aanhouding van een verdachte die in vrijheid was gelaten of gesteld - Verzuim bij enige 
proceshandeling te verschijnen

- Art. 28, § 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

ALGEMEEN

7 mei 2002P.02.0655.N AC nr. 279

Wanneer een verdachte om andere redenen is gedetineerd, verhindert dit op zich de voorlopige hechtenis niet 
(1). (1) Zie cass., 26 jan. 2000, AR P.00.0094.F, nr 70.

Algemeen - Verdachte gedetineerd om andere redenen

9 november 1999P.99.1502.N AC nr. ...
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De onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht die feitelijke omstandigheden in aanmerking nemen om te 
beslissen, al naar het geval, tot aanhouding of handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte, 
verantwoorden slechts een maatregel van tijdelijke aard, die de uitspraak van de feitenrechter over de schuld 
aan de feiten waarvan de aangehoudene wordt verdacht, onverkort laat; door hierover te beslissen miskennen 
zij niet het vermoeden van onschuld, ook niet wanneer de verdachte het bestaan van deze feitelijke 
omstandigheden betwist.

Algemeen - Verantwoording van aanhouding of handhaving van voorlopige hechtenis - Vermoeden van onschuld

- Artt. 16 en 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 september 1999P.99.1364.F AC nr. ...

De beslissingen van de onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, kunnen geen 
gezag van gewijsde verwerven.

Algemeen - Onderzoeksgerecht - Gezag van gewijsde

17 november 1998P.98.1360.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS bij Cass., 17 nov. 1998, A.R. P.98.1360.F (Bull. en Pas., 1998, I, nr. ...).

Algemeen - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - Schorsing 
van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

De eigenschappen en de doelstellingen van de procedure inzake voorlopige hechtenis, met name de zeer korte 
en dwingende termijnen van de Wet Voorlopige Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 2 Ger.W., in de weg 
aan de toepassing van artikel 837 van voornoemd wetboek, wanneer een wrakingsprocedure wordt ingesteld 
tegen een onderzoeksrechter.

Algemeen - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - Schorsing 
van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

- Art. 837 Gerechtelijk Wetboek

22 juli 1997P.97.0993.N AC nr. ...

Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken noch de bepalingen van de Wet Voorlopige Hechtenis leggen aan de 
onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de 
verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een andere taal wenst te worden gehoord.

Algemeen - Taalgebruik in bestuurszaken - Verdachte - Vreemdeling - Kennis van de taal van het onderzoek - Verhoor - 
Onderzoeksrechter - Verplichtingen

- Artt. 31, § 1, en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 september 1996P.96.1224.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, hoeft niet terug te 
komen op grieven die zij in een voorgaand arrest verworpen heeft.~

Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorgaand arrest - Motivering

18 juli 1995P.95.0889.N AC nr. ...

De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.~

Algemeen - Beschikking van het onderzoeksgerecht - Gezag van gewijsde

ALLERLEI

20 augustus 2002P.02.1217.F AC nr. 411

De bodemrechter beoordeelt in feite, in het licht van de specifieke omstandigheden van elke zaak, het redelijk 
karakter van de termijn waarbinnen elke aangehouden of gehechte persoon het recht heeft om berecht of 
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.

Allerlei - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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18 juni 2002P.01.0342.N AC nr. 366

De wetsbepaling die voorschrijft dat wanneer de veroordeling voorwaardelijk is, de borgsom wordt 
teruggegeven, indien de verdachte bij alle proceshandelingen verschenen is, vereist niet dat het vonnis of het 
arrest van veroordeling die teruggave ambshalve beveelt (1). (1) De teruggave van de borgsom in de gevallen 
bepaald in artikel 35, § 4, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis is een recht (R.P.D.B., V° Détention préventive, 
nr. 208). De strafrechter dient zich daarentegen uitdrukkelijk over de bestemming van de borgsom uit te 
spreken in de gevallen, bepaald in artikel 35, § 4, vijfde, zesde en zevende lid.

Allerlei - Borgsom - Teruggave

- Art. 35, § 4, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 augustus 2001P.01.1081.F AC nr. ...

De Wet Voorlopige Hechtenis sluit niet uit dat de wetgever kan voorzien in andere rechtsplegingen 
betreffende een voorlopige hechtenis die voorafgaat aan de inleiding van een rechtspleging over de grond van 
de zaak ; die wet heeft niets uitstaande met de rechtspleging, bedoeld in artikel 12, § 1, van de W. 22 maart 
1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het 
Internationaal Tribunaal voor Ruanda.

Allerlei - Internationaal Straftribunaal voor Ruanda - Bevel tot aanhouding - Exequatur - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbare 
beslissing - Wet Voorlopige Hechtenis - Wet 22 maart 1996 - Toepassing

- Art. 12, § 1 Wet 22 maart 1996

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de beklaagde - een natuurlijke 
persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het hof van beroep, en is niet van toepassing op de 
verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen (1). (1) Zie 
cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

Allerlei - Onderzoeksgerechten - Verdachte - Vertegenwoordiging

26 maart 1997P.97.0378.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis.~

Allerlei - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

19 februari 1997P.97.0209.F AC nr. ...

De artt. 226 en 227 Sv. hebben niets uitstaande met de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis.~

Allerlei - Samenhang - Toepassing

17 december 1996P.96.1591.N AC nr. ...

Art. 185, § 2, Sv. betreft slechts de vertegenwoordiging van de verdachte voor de correctionele rechtbank en 
voor het hof van beroep en is niet van toepassing op de vertegenwoordiging van de verdachte voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis.~

Allerlei - Onderzoeksgerechten - Verdachte - Vertegenwoordiging

9 oktober 1996P.96.1270.F AC nr. ...

Artikel 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis.~

Allerlei - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

11 juni 1996P.95.0460.N AC nr. ...

De rechter die, bij de uitspraak, na de vordering van het O.M. tot onmiddellijke aanhouding van de 
veroordeelde beklaagde, vaststelt dat deze alsdan niet meer verschijnt, zijn onmiddellijke aanhouding gelast 
en tevens de borgsom in zijnen hoofde vervallen verklaart aan de Staat ingevolge artikel 35, § 4, zesde lid, van 
de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990, motiveert zijn beslissing betreffende de borgsom niet wettig.~

P. 2734/30476-9-2016



Allerlei - Onmiddellijke aanhouding - Afwezigheid van de veroordeelde beklaagde bij de uitspraak - Gevolg m.b.t. de 
beslissing over borgsom

29 juni 1994P.94.0766.F AC nr. ...

Het is niet vereist dat het bevel tot aanhouding, verleend door de buitenlandse overheid, zelf plaats en datum 
der feiten zou vermelden; het moet de feiten duidelijk omschrijven, zodat de onderzoeksgerechten kunnen 
nagaan of, gelet op de overige stukken van de rechtspleging, voldaan is aan de voor uitlevering gestelde 
vereisten inzake plaats en tijd, meer bepaald of de strafvordering niet verjaard is volgens de Belgische wet.~

Allerlei - Onderzoeksgerecht - Uitlevering - Exequatur - Bevel tot aanhouding verleend door de buitenlandse gerechtelijke 
overheid - Opgave van plaats en tijdstip van de feiten

- Artt. 1, 2 en 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

BEVEL TOT AANHOUDING

26 mei 2004P.04.0772.F AC nr. 286

Als het bevel tot aanhouding bij verstek uitgevoerd wordt vóór de beëindiging van het onderzoek, kan de 
onderzoeksmagistraat, na verhoor van de inverdenkinggestelde, een nieuw aanhoudingsbevel uitvaardigen; 
dat nieuw aanhoudingsbevel wordt aan de inverdenkinggestelde betekend binnen achtenveertig uur te 
rekenen van de betekening, op het Belgisch grondgebied, van het bevel tot aanhouding bij verstek, welke 
moet geschieden binnen vierentwintig uur van de aankomst of de vrijheidsberoving op het Belgisch 
grondgebied; de niet-betekening van het bevel tot aanhouding bij verstek belet niet dat, binnen de wettelijke 
termijn te rekenen van de feitelijke vrijheidsberoving, een regelmatig aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd 
(1). (1) Zie Cass., 23 feb. 1993, AR P.0267.N, nr 114.

Bevel tot aanhouding - Bevel tot aanhouding bij verstek - Betekening - Onregelmatigheid

- Art. 34, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 april 2004P.04.0513.N AC nr. 195

Behoudens toepassing van artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004 ontvangen verzoeken uitsluitend te 
worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór 1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is 
afgewezen.

Bevel tot aanhouding - Europees aanhoudingsbevel - Werking in de tijd - Verwerping van een vroeger uitleveringsverzoek

- Art. 44 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

3 maart 2004P.04.0268.F AC nr. 120

De onderzoeksrechter moet, alvorens het bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte inzonderheid 
mededelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd, hem in zijn opmerkingen ter zake 
horen en hem meedelen dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen, zelfs al werden die inlichtingen hem 
reeds verstrekt tijdens een voorgaand verhoor, dat gevolgd werd door een invrijheidstelling (1). (1) Cass., 20 
aug. 1996, AR P.96.1162.F, nr 283.

Bevel tot aanhouding - Proces-verbaal van verhoor - Gegevens - Vorige ondervraging - Invrijheidstelling

- Art. 16, § 2, tweede en derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 februari 2004P.04.0251.N AC nr. 100

Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereisen 
dat bij de inverdenkingstelling wegens deelneming aan een criminele organisatie in de zin van voormelde 
strafbepalingen, ook een inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of wanbedrijven die met 
deze criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden (1). (1) Zie Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0117.F, nr 
225.

Bevel tot aanhouding - Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter - Deelneming aan criminele organisatie - Misdrijven 
beoogd met de criminele organisatie

24 februari 2004P.04.0253.N AC nr. 101
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Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereisen 
dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot 
aanhouding worden te laste gelegd of met hun wetsartikel worden aangeduid (1). (1) Zie Cass., 24 feb. 2004, 
AR P.04.0251.N, nr ...

Bevel tot aanhouding - Criminele organisatie - Misdrijven beoogd met de criminele organisatie - Vermelding

24 februari 2004P.04.0255.N AC nr. 102

Het bevel tot aanhouding moet o.m. het aan betrokkene ten laste gelegde feit vermelden, alsmede de 
wetsbepalingen krachtens welke dit feit strafbaar is; geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat het de datum 
en/of de plaats van het ten laste gelegde misdrijf moet vermelden (1). (1) Cass., 12 april 2000, AR P.00.0568.F, 
nr 252.

Bevel tot aanhouding - Redengeving

- Art. 16, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 augustus 2003P.03.1184.F AC nr. 404

Het verhoor van de inverdenkinggestelde dat de onderzoeksrechter afneemt vóór de overhandiging van een 
aanhoudingsbevel, houdt verband met de uitoefening van het recht van verdediging; het is wat dat betreft 
voldoende dat de inverdenkinggestelde, voor de onderzoeksrechter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten 
m.b.t. de hem verweten feiten en zijn persoonlijke situatie (1). (1) Zie Cass., 18 dec. 1991, AR 9569, nr 214.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor - Regelmatigheid - Voorwaarde - Opmerkingen van de inverdenkinggestelde

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De artt. 47bis en 70bis Sv. zijn niet van toepassing op het verhoor dat de onderzoeksrechter afneemt alvorens 
het aanhoudingsbevel uit te vaardigen, en dat geregeld is bij artikel 16, §§ 2, 4 en 7 , Wet Voorlopige 
Hechtenis.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 47bis en 70bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 16, §§ 2, 4 en 7 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Hoewel de inverdenkinggestelde een afschrift van het proces-verbaal van zijn verhoor door de 
onderzoeksrechter moet verkrijgen op het ogenblik dat het aanhoudingsbevel hem wordt betekend, bepaalt 
geen enkele wettelijke bepaling dat dit hem moet worden voorgelezen.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde - Proces-verbaal van verhoor - Lezing van het 
proces-verbaal aan de inverdenkinggestelde - Verplichting

- Artt. 16, §§ 2, 4 en 7, en 18, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 januari 2003P.03.0047.F AC nr. 48

Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd 
met toepassing van artikel 16, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de redenen van dat aanhoudingsbevel 
verbeteren en aanvullen, door naar artikel 28 van die wet te verwijzen en door erop te wijzen dat sommige, 
daarin vermelde gegevens, die het opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van 
dat artikel 28, die maatregel noodzakelijk maken (1). (1) Zie Cass., 5 nov. 1997, A.R. P.97.1344.F, nr. 453, met 
concl. adv.-gen. Spreutels in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 453 ; 14 nov. 2001, A.R. P.01.1483.F, nr. 619.

Bevel tot aanhouding - Voordien reeds in vrijheid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde - Redenen van het 
aanhoudingsbevel - Onderzoek van de regelmatigheid - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Artt. 16, 21 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 december 2002P.02.1707.F AC nr. 693

De "nieuwe en ernstige omstandigheden" waarin artikel 28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis, de 
onderzoeksrechter toestaat een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de in vrijheid gelaten 
inverdenkinggestelde, zijn van allerlei aard en kunnen dus m.n. bestaan in nieuwe aanwijzingen van schuld of 
in feiten die gepleegd zijn vóór die waarop het aanhoudingsbevel is gegrond, maar die ter kennis van de 
onderzoeksrechter zijn gebracht nadat de inverdenkinggestelde in vrijheid is gesteld of gelaten, en die een 
ander licht werpen op de daarvóór onderzochte feiten en de vrijheidsberovende maatregel noodzakelijk 
maken (1). (1) Zie Cass., 24 juli 1986, A.R. 5221, nr. 690 ; Cass., 12 april 1994, A.R. P.94.0437.N, nr. 172 ; Cass., 
15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151 ; Cass., 4 juni 1996, A.R. P.96.0707.N, nr. 211.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten inverdenkinggestelde - Nieuwe en ernstige omstandigheden die een nieuw 
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aanhoudingsbevel verantwoorden

- Art. 28, § 1, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 december 2002P.02.1553.F AC nr. 651

Het in artikel 6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te 
hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een 
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het 
belang van de rechtspraak dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de 
gegrondheid van de strafvordering (1); die bepaling is niet van toepassing op het bij artikel 16, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bepaalde verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het 
aanhoudingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt. (1) Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr 678.

Bevel tot aanhouding - Onderzoeksrechter - Verhoor van de inverdenkinggestelde - Advocaat - Recht op bijstand

- Art. 6.3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 november 2002P.02.1434.F AC nr. 603

Een aanhoudingsbevel bij verstek wordt uitgevoerd wanneer het betekend wordt; wanneer het niet is 
betekend en de verdachte opgesloten is op een andere grond, kan de onderzoeksrechter het meest opportune 
ogenblik uitkiezen om hem te verhoren en onmiddellijk na het verhoor een aanhoudingsbevel uitvaardigen (1). 
(1) Zie Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1359.F, nr 520; VANDERMEERSCH D., Le mandat d'arrêt, in La détention 
préventive, o.l.v. DEJEMEPPE B., Larcier, 1992, blz. 122, nr 49.

Bevel tot aanhouding - Bevel tot aanhouding bij verstek - Verdachte opgesloten op een andere grond - Niet-uitgevoerd bevel 
tot aanhouding bij verstek - Onderzoeksrechter - Nieuw bevel tot aanhouding - Opportuniteit - Keuze

- Artt. 18, § 1, en 34, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juli 2002P.02.1064.F AC nr. 403

De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing niet regelmatig met redenen, wanneer de 
daarin vervatte, ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toelaten te onderzoeken of de appèlrechters 
hebben nagegaan of het naar hen verwezen aanhoudingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevat 
betreffende de daarin vermelde feiten en melding maakt van de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, 
in het kader waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat is het geval, wanneer het bestreden arrest, na te 
hebben vermeld dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak 
blijven bestaan, vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde dag drie onderscheiden aanhoudingsbevelen 
heeft uitgevaardigd wegens dezelfde, aan eiser verweten tenlasteleggingen, en dat die akten in soortgelijke 
bewoordingen zijn gesteld, en beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving van die 
aanhoudingsbevelen dubbelzinnig is (1). (1) Dit noopte het Hof, op dezelfde rechtszitting, eveneens ertoe de 
andere twee, soortgelijke arresten te vernietigen, op hetzelfde middel dat tot staving van de andere twee, 
soortgelijke cassatieberoepen van eiser was aangevoerd.

Bevel tot aanhouding - Regelmatigheid - Controle door de onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Arrest - Redengeving - Ononderscheiden vermeldingen - 'Soortgelijke' aanhoudingsbevelen - Toezicht van het Hof van 
cassatie

- Artt. 16, § 5 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 juli 2002P.02.1032.F AC nr. 400

Tot op de datum van de door de jeugdrechtbank uitgesproken beslissing tot uit handen geven, moet de 
regelmatigheid van de aan een minderjarige opgelegde vrijheidsberoving beoordeeld worden t.a.v. de 
bijzondere wetsbepalingen; de regels betreffende het aanhoudingsbevel, en meer bepaald de termijn van de 
betekening ervan, hebben alleen betrekking op zijn vrijheidsberoving na de beslissing tot uit handen geven (1). 
(1) Zie (wat het toezicht op de wettigheid van een dergelijke beslissing betreft), Cass., 13 mei 1981, nr. 522, en 
de noot (1) ondertekend R.-A.D., AC, 1980-81, 1053, en (wat een vrijheidsberovende maatregel betreft, 
bepaald in de artt. 37, § 2, 4°, en 52quater, Jeugdbeschermingswet, en de sanctie van de onwettigheid ervan), 
Cass., 15 mei 2002, A.R. P.02.0507.F, supra, nr. ... . De bij de W. 1 maart 2002 bepaalde maatregel wordt door 
de verslaggever van het wetsvoorstel beschouwd als "een soort van voorlopige hechtenis voor jongeren" of 
een "opsluiting" (Gedr. St., Kamer, 2001-2002, plenumvergadering 210, 28 feb. 2002, blz. 31).

Bevel tot aanhouding - Betekening - Termijn - Minderjarige - Voorlopige plaatsing - Vrijheidsberoving - Beoordeling - 
Jeugdrechtbank - Beslissing tot uit handen geven
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- Art. 4 Wet 1 maart 2002

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

23 januari 2002P.02.0085.F AC nr. 50

Het aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter wordt uitgevaardigd na het ontlasten van een 
onderzoeksrechter van een ander arrondissement, is een autonome titel die niet kan worden gelijkgesteld met 
het aanhoudingsbevel dat tegen een in vrijheid gelaten of gestelde verdachte wordt uitgevaardigd (1). (1) 
Cass., 29 april 1997, A.R. P.97.0524.N, nr. 207.

Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Bevel tot 
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement - Aard

- Artt. 16 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt na het ontlasten van een onderzoeksrechter 
van een ander arrondissement, verbiedt geen enkele wettelijke bepaling hem om in dat aanhoudingsbevel 
zowel melding te maken van de telastleggingen waarop de vorige voorlopige hechtenis steunde als van de 
telastlegging die betrekking heeft op een ander feit, ook al is dat feit gepleegd vóór bepaalde feiten waarop de 
eerste telastleggingen gegrond waren.

Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Bevel tot 
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement - Vermelde telastleggingen

- Art. 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 november 2001P.01.1483.F AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat de regelmatigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat op grond van 
twee telastleggingen is uitgevaardigd met toepassing van artikel 16, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de 
gronden van dat bevel verbeteren en aanvullen door, voor een van de twee telastleggingen, naar artikel 28 van 
die wet te verwijzen, en, wat die telastlegging betreft, te vermelden dat de nieuwe en ernstige 
omstandigheden die, met toepassing van artikel 28, § 1, 2°, van die wet, de voormelde maatregel, gelet op de 
daarvóór onderzochte feiten, noodzakelijk maken, uit de nieuwe feiten voortvloeien die bedoeld worden in de 
andere telastlegging (1). (1) Zie Cass., 30 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 1164) ; 18 okt. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 224) ; 4 juni 1996, A.R. P.96.0707.N, nr. 211.

Bevel tot aanhouding - Twee telastleggingen - Verdachte die daarvoor in vrijheid is gesteld voor een van de 
telastleggingen - Gronden van het bevel tot aanhouding - Controle van de regelmatigheid - Bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht

- Artt. 16, 21 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 oktober 2001P.01.1333.F AC nr. ...

De uitvaardiging van een aanhoudingsbevel is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de verdachte zich niet 
geheel vrijwillig aan de noodwendigheden van het onderzoek onderwerpt.

Bevel tot aanhouding - Ogenblik waarop het aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd

- Art. 16, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter moet geenszins een aanhoudingsbevel uitvaardigen zodra de verdachte voor het eerst 
door de onderzoekers is gehoord of zodra een eerste onderzoeksmaatregel tegen hem is genomen (1). (1) Zie 
Cass., 14 jan. 1975 (AC, 1975, 534).

Bevel tot aanhouding - Ogenblik waarop het aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd

- Art. 16, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 augustus 2001P.01.1124.F AC nr. ...

De verdachte jegens wie, na zijn eerste ondervraging door de onderzoeksrechter, niet dadelijk een 
aanhoudingsbevel uitgevaardigd wordt en die ter beschikking van die magistraat blijft tijdens de 
tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregelen die hij bevolen heeft om een gegeven van de ondervraging 
te controleren, is niet in vrijheid gelaten in de zin van artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis.

Bevel tot aanhouding - Niet dadelijk verleend - Eerste ondervraging - Onderzoeksrechter - Onderzoeksmaatregelen - 
Verdachte die ter beschikking blijft van de magistraat - Begrip

- Artt. 16, § 3, en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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3 juli 2001P.01.0935.N AC nr. ...

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsmandaat enkel worden 
betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te 
rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer de raadkamer van maand tot 
maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis (1). (1) Cass. 16 mei 2000, AR P.00.0713.N, nr 298, 
en cass. 11 april 2000, AR P.00.0566.N, nr 247.

Bevel tot aanhouding - Controle van de regelmatigheid - Tijdstip

- Artt. 21, § 4 en 22, eerste en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 december 2000P.00.1660.F AC nr. ...

De verplichting om aan de verdachte een afschrift van de processen-verbaal van zijn verhoren af te geven, 
zodra hem een aanhoudingsbevel is betekend, is bedoeld om de verdachte toe te laten zijn verdediging beter 
voor te bereiden, zijn advocaat in te lichten en een eventueel debat op tegenspraak vóór zijn eerste 
verschijning voor de raadkamer mogelijk te maken ; dat vormvereiste is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, daar de straf op de niet-naleving ervan afhangt van de mate waarin het recht van verdediging 
daadwerkelijk kon worden uitgeoefend (1). (1) Zie het Verslag uitgebracht namens de Senaatscommissie voor 
de Justitie door de h. ARTS, Gedr. St. Senaat, 1988-89, nr. 658-2, blz. 74. Er werd uitdrukkelijk gevraagd hoe de 
schending van artikel 18, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, zou worden gestraft. Er werd geantwoord "dat 
wanneer die bepalingen zouden worden voorgeschreven op straffe van nietigheid, het risico bestaat dat de 
verdachte, bij de kleinste vergetelheid, vrijkomt. Maar bij niet-naleving van artikel 18, § 2, kunnen evenwel de 
rechten van de verdediging geschonden zijn. In dat geval staat er wel een sanctie op de niet-naleving van dit 
artikel". Zie Cass., 15 dec. 1998, R.W., 1998-99, blz. 1389, opm. VANDEPLAS, A. Uit voornoemd verslag (blz. 72 
en 73), blijkt tevens dat "die mededeling nodig is om de regelmatigheid van de aanhouding binnen het kader 
van de wettelijke termijnen vast te stellen en dat het geen zin heeft om te verwijzen naar het inzagerecht van 
het dossier voor de raadkamer, nu dat in voorkomend geval pas vijf dagen later plaatsvindt". Tevens wordt 
vermeld "dat men geopteerd heeft voor een eventueel contradictoir debat, voor de onderzoeksrechter, tussen 
het parket enerzijds en de verdachte en zijn raadsman anderzijds, tijdens de vijf dagen na het bevel tot 
aanhouding, waarbij de onderzoeksrechter op grond van dit debat autonoom kan beslissen om het bevel op te 
heffen. Zulk debat is pas mogelijk als de verdediging ook kennis heeft van de verklaringen die zijn afgelegd 
voor de agenten van de openbare macht". Het voormelde arrest van 15 dec. 1998 beslist dat het recht van 
verdediging niet is miskend, daar uit de conclusie van de verdachte blijkt dat het volledige dossier reeds ten 
tijde van het eerste contact tussen hem en zijn raadsman ter inzage op de griffie lag. In de zaak waarover het 
geannoteerde arrest uitspraak doet, blijkt uit de conclusie van de verdachte dat deze alleen erover heeft 
geklaagd dat hij zijn verdediging voor de raadkamer niet geldig heeft kunnen voorbereiden, toen zijn advocaat 
hem in de gevangenis is komen bezoeken, hoewel het volledige dossier binnen de wettelijke termijn aan de 
verdediging ter inzage was gesteld, zoals de kamer van inbeschuldigingstelling had vastgesteld.

Bevel tot aanhouding - Afschrift van de processen-verbaal van verhoor van de verdachte - Afgifte aan de verdachte - 

- Art. 18, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De betekening van het aanhoudingsbevel aan de verdachte binnen vierentwintig uur te rekenen van zijn 
effectieve vrijheidsbeneming, kan gedaan worden door een persoon die bevoegd is om de directeur te 
vervangen van de strafinrichting waar de verdachte opgesloten werd.

Bevel tot aanhouding - Betekening - Directeur van de strafinrichting - Vervanger - Wettigheid

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het aanhoudingsbevel moet, in de regel, weliswaar de vermeldingen bevatten aan de hand waarvan de 
regelmatigheid van zijn betekening kan worden nagegaan, maar geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de 
onderzoeksgerechten om, in geval van vergeten of onjuiste vermeldingen, het bestaan of de regelmatigheid 
van de betekening op een andere wijze te bewijzen (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1992, A.R. 250, nr. 654 ; 24 aug. 
1998, A.R. P.98.1170.F, nr. 373.

Bevel tot aanhouding - Betekening - Bewijs - Vergeten of onjuiste vermeldingen

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 april 2000P.00.0568.F AC nr. ...

Hoewel het aanhoudingsbevel de opgave moet bevatten van het feit waarvoor het is uitgevaardigd, is de 
onderzoeksrechter, in de regel, niet gehouden om in het aanhoudingsbevel melding te maken van de plaats en 
datum van de feiten, of van de wijze waarop zij zijn gepleegd.
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Bevel tot aanhouding - Redengeving - Omschrijving van de feiten

- Art. 16, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 april 2000P.00.0566.N AC nr. ...

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel enkel worden betwist, 
wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te 
rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot 
maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis; ook niet voor de Kamer van 
inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1 en 235bis Sv.

Bevel tot aanhouding - Controle van de regelmatigheid

- Artt. 21, § 4 en 22, eerste en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 maart 2000P.00.0395.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter die het aanhoudingsbevel uitvaardigt om, 
binnen de termijn van vierentwintig uur waarbinnen dat bevel aan de verdachte moet worden betekend, in 
het bezit te zijn van het oorspronkelijk proces-verbaal van de zaak die bij hem aanhangig is gemaakt.

Bevel tot aanhouding - Geen oorspronkelijk proces-verbaal

- Artt. 16 en 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1999P.99.1462.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter neemt de bij artikel 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, voorgeschreven 
vormvereisten in acht, wanneer hij de verdachte meedeelt dat de procureur des Konings tegen hem een bevel 
tot aanhouding heeft gevorderd en hem ondervraagt over het geheel van de omstandigheden die een bevel 
tot aanhouding kunnen wettigen, en hem aldus de mogelijkheid geeft om aanvullende inlichtingen te 
verstrekken m.b.t. de feiten en tot zijn persoonlijke situatie.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de verdachte - Mededeling aan de verdachte

- Art. 16, § 2, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1999P.99.1481.F AC nr. ...

Wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding tegen een in 
vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk maken, zijn de onderzoeksgerechten niet ontslagen van de 
verplichting om daarenboven na te gaan of er grond bestaat om de voorlopige hechtenis te handhaven, 
inzonderheid, door te verwijzen naar hun vroegere beslissingen m.b.t. de gegevens die, gelet op de nieuwe 
aanwijzingen van schuld van de verdachte, de volstrekte noodzakelijkheid van zijn hechtenis op het ogenblik 
van hun beslissing wettigen.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Onderzoeksgerecht - Handhaving van de hechtenis - Volstrekte noodzakelijkheid - Verwijzingen naar de vroegere 
beslissingen

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1999P.99.1500.F AC nr. ...

Onder "nieuwe en ernstige omstandigheden" die de uitvaardiging van een nieuw bevel tot aanhouding tegen 
een in vrijheid gelaten verdachte noodzakelijk maken, dienen de omstandigheden te worden verstaan die na 
de invrijheidstelling van de verdachte ofwel zijn ontstaan, ofwel aan het licht zijn gekomen; die 
omstandigheden kunnen bestaan in het vinden van nieuwe aanwijzingen van schuld.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en ernstige omstandigheden

- Art. 28, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksgerechten kunnen wettig beslissen dat de nieuwe en ernstige omstandigheden die de 
uitvaardiging van een nieuw bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk 
maken, gelet op de in hun vroegere beslissingen vermelde gegevens, de handhaving van de voorlopige 
hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Onderzoeksgerecht - Volstrekte noodzakelijkheid - Verwijzing naar de vroegere beslissingen

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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22 september 1999P.99.1347.F AC nr. ...

Het bevel tot aanhouding dat verleend wordt na onregelmatige betekening van het bevel tot medebrenging, 
moet binnen vierentwintig uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming aan de verdachte betekend 
worden.

Bevel tot aanhouding - Bevel tot medebrenging - Betekening - Onregelmatigheid

- Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 april 1999P.99.0549.N AC nr. ...

Het bekleden van een bevel tot aanhouding met het zegel van de onderzoeksrechter is geen substantieel 
vormvoorschrift; het beoogt de verificatie van de hoedanigheid van de onderzoeksrechter toe te laten; deze 
hoedanigheid kan ook blijken uit de vermeldingen van het bevel tot aanhouding zelf, dat niet van valsheid is 
beticht.

Bevel tot aanhouding - Zegel van de onderzoeksrechter - Doel - Afwezigheid

- Art. 16, § 6, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...

De omstandigheid dat de onderzoeksrechter de verdachte verwittigt dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan 
worden uitgevaardigd maakt geen drukkingsmiddel uit.~

Bevel tot aanhouding - Verdachte - Ondervraging door de onderzoeksrechter - Kennisgeving van de mogelijkheid om een 
aanhoudingsbevel uit te vaardigen

- Art. 16, § 2, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 augustus 1998P.98.1170.F AC nr. ...

De door de griffier van de onderzoeksrechter gedane vaststelling dat hij het bevel tot aanhouding aan de 
verdachte heeft betekend en dat hij hem een afschrift ervan, alsmede van de andere, in artikel  16, § 7, Wet 
Voorlopige Hechtenis, bedoelde stukken heeft overhandigd, is een authentieke akte waartegen alleen in een 
valsheidsprocedure kan worden opgekomen.

Bevel tot aanhouding - Betekening aan de verdachte - Griffier - Vaststelling dat het vormvereiste inachtgenomen is - 
Bewijswaarde

- Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 december 1997P.97.1585.N AC nr. ...

Het bevel tot aanhouding, dat een ander uur van vrijheidsbeneming vermeldt dan het desbetreffend proces-
verbaal, is regelmatig verleend als, zowel ten opzichte van het ene als van het andere uur, de wettelijke 
termijn van 24 uren werd geëerbiedigd.~

Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbeneming - Uur - Onjuiste vermelding

- Art. 18, § 1, eerste en vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het bevel tot aanhouding, waarop de datum van de vrijheidsbeneming niet is vermeld, is regelmatig verleend 
als voor de verdachte geen onmogelijkheid bestaat om na te gaan of het hem binnen de wettelijke termijn 
betekend werd.~

Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbeneming - Datum - Vermelding - Ontstentenis

- Art. 18, § 1, eerste en vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Naar recht verantwoord is de beslissing van het onderzoeksgerecht die met haar motivering vaststelt dat de 
geldigheid van het bevel tot aanhouding door het concrete verloop van de feitelijke vrijheidsbeneming niet 
wordt aangetast.~

Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbeneming - Verloop

- Artt. 21, §§ 1 en 4, en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 oktober 1997P.97.1239.N AC nr. ...

Onder "nieuwe of ernstige omstandigheden" die de aanhouding van een in vrijheid gelaten verdachte 
wettigen, dient te worden begrepen, hetzij omstandigheden die pas aan het licht zijn gekomen na de 
invrijheidstelling van de verdachte, hetzij omstandigheden die pas na de invrijheidstelling van de verdachte zijn 
ontstaan.
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Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen

- Art. 28, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 augustus 1997P.97.1193.N AC nr. ...

Wanneer een bevel tot aanhouding vervalt door de beschikking van de raadkamer, waarbij de 
onderzoeksrechter die dat bevel verleend heeft, ontlast wordt van verder onderzoek, moet het bevel tot 
medebrenging dat door de onderzoeksrechter van een ander arrondissement is uitgevaardigd, na de 
beschikking van de raadkamer onmiddellijk betekend en uitgevoerd worden; dat bevel tot medebrenging dekt 
een periode van vrijheidsbeneming van hoogstens vierentwintig uur, te rekenen van de vrijheidsbeneming ter 
uitvoering van het bevel tot medebrenging; het bevel tot aanhouding dat tijdens die periode van vierentwintig 
uur tegen de verdachte wordt uitgevaardigd en aan hem betekend, is een autonome titel van voorlopige 
hechtenis die geldt gedurende een termijn van ten hoogste vijf dagen, te rekenen van de tenuitvoerlegging 
ervan; het staat aan de raadkamer van dat andere arrondissement om vóór het verstrijken van die termijn van 
vijf dagen te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis.~

Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Onderzoeksrechter 
van een ander arrondissement - Bevel tot medebrenging - Bevel tot aanhouding - Handhaving van de hechtenis

- Artt. 7, 12 en 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 april 1997P.97.0561.F AC nr. ...

De nietigheid van het aanhoudingsbevel en van de verdere rechtspleging kan niet uitsluitend worden afgeleid 
uit het feit dat het proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter niet vermeldt dat de in artikel  16, § 
2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde vormvereisten zijn nageleefd, wanneer het 
onderzoeksgerecht vaststelt dat die vormvereisten nageleefd zijn.~

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de verdachte - Vaststelling

- Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 april 1997P.97.0524.N AC nr. ...

Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van de raadkamer, van de onderzoeksrechter 
die een bevel tot aanhouding verleende, vervalt dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de 
handhaving van de door dit bevel bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte zonder voorwerp.~

Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast

Het bevel tot aanhouding uitgevaardigd door de onderzoeksrechter, nadat een onderzoeksrechter van een 
ander arrondissement ontlast werd, is een autonome titel van aanhouding die niet gelijk te stellen is met het 
bevel tot aanhouding dat uitgevaardigd wordt tegen een in vrijheid gelaten of gestelde verdachte.~

Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Bevel tot 
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement - Aard

- Art. 28, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 maart 1997P.97.0378.F AC nr. ...

De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de verdachte de hem ten laste 
gelegde feiten "heeft gepleegd", wordt niet miskend door het onderzoeksgerecht dat, na te hebben 
geoordeeld dat "het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit 
"een verschrijving" en na de draagwijdte van de bewoordingen "heeft begaan" te hebben beoordeeld door ze 
in de algemene context van de zaak terug te plaatsen, op grond van de door het onderzoeksgerecht op 
onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch zeker beslist dat de door de 
onderzoeksmagistraat gebruikte bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is.

Bevel tot aanhouding - Motivering - Ernstige aanwijzingen van schuld - Bewijskracht

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 16, § 5 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 oktober 1996P.96.1253.F AC nr. ...
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Art. 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, volgens hetwelk de rechter melding moet maken van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die 
de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in § 1, hebben niet de bij artikel 14 E.V.R.M. 
verboden discriminatie tot gevolg.~

Bevel tot aanhouding - Wettiging - Feitelijke omstandigheden van de zaak - Omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid 
van de verdachte - Artikel 14, E.V.R.M. - Verbod op onderscheid of discriminatie

- Art. 16, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

11 september 1996P.96.1224.F AC nr. ...

Wanneer het maximum van de toepasselijke straf vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat, dienen de 
wettelijke voorwaarden voor de voorlopige hechtenis, die worden opgesomd in artikel 16, § 1, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis, niet tezamen vervuld te zijn.

Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf - Maximum dat vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat

- Artt. 16, § 1, derde lid, 35, inz. § 1, en 36 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 augustus 1996P.96.1162.F AC nr. ...

Alvorens het bevel tot aanhouding te verlenen, moet de onderzoeksrechter de verdachte inzonderheid 
mededelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd, hem in zijn opmerkingen ter zake 
horen en hem mededelen dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen, zelfs al werden die inlichtingen hem 
reeds verstrekt tijdens een voorgaand verhoor, dat gevolgd werd door een invrijheidstelling.~

Bevel tot aanhouding - Proces-verbaal van verhoor - Gegevens

- Art. 16, §§ 2, 3 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 juni 1996P.96.0842.F AC nr. ...

Niet regelmatig is het aanhoudingsbevel dat gegrond is op het aftappen van telefoonoproepen, dat ofwel niet 
door de onderzoeksrechter is toegestaan, ofwel toegestaan is door een beschikking waaraan nietigheid kleeft.
~

Bevel tot aanhouding - Grondslag - Telefoontap - Onwettige telefoontap

- Art. 16, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

4 juni 1996P.96.0707.N AC nr. ...

Nieuwe feiten op grond waarvan de onderzoeksrechter tegen een in vrijheid gelaten verdachte een bevel tot 
aanhouding verleent, kunnen tevens gelden als nieuwe en uitzonderlijke omstandigheden die, met toepassing 
van artikel 28, §1, 2°, Voorlopige Hechteniswet, het uitvaardigen van die maatregel op grond van de eerder 
onderzochte feiten noodzakelijk maken.~

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe feiten

- Artt. 16 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 maart 1996P.96.0334.F AC nr. ...

Het formulier van tenuitvoerlegging, zoals vastgesteld in artikel 1, § 1, K.B. van 9 aug. 1993, geldt niet voor de 
bevelen tot aanhouding.~

Bevel tot aanhouding - Formulier van tenuitvoerlegging

20 maart 1996P.96.0354.F AC nr. ...

Wanneer het maximum van de toepasselijke straf vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat, dienen de 
wettelijke voorwaarden voor de hechtenis, die worden opgesomd in artikel 16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, niet tezamen vervuld te zijn.~

Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf - Maximum dat vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat

- Art. 16, § 1, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 mei 1995P.95.0678.F AC nr. ...
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De gerechten die uitspraak moeten doen over de wettigheid van het aanhoudingsbevel zijn bevoegd om na te 
gaan of de onderzoeksrechter bevoegd was om het uit te vaardigen. (Impliciet).~

Bevel tot aanhouding - Wettigheid - Bevoegdheid - Onderzoeksgerechten

15 maart 1995P.95.0293.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter en, na hem, de onderzoeksgerechten oordelen in feite of de hechtenis van een in 
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte gewettigd wordt door nieuwe en ernstige omstandigheden en 
door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.~

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Noodzakelijkheid van de hechtenis - Beoordeling

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter kan in elke stand van het geding een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in 
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte, o.m. wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden die 
maatregel noodzakelijk maken; de wet vereist niet dat de tijd tussen het ogenblik waarop die omstandigheden 
aan het licht gekomen zijn en het nieuwe aanhoudingsbevel kort moet zijn.~

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding

- Art. 28, § 1, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer het maximum van de toepasselijke straf vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat, dienen de 
wettelijke voorwaarden voor de hechtenis, die worden opgesomd in artikel  16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 199O, niet tezamen vervuld te zijn.~

Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf - Maximum dat vijftien jaar dwangarbeid niet te boven gaat

- Artt. 16, § 1, derde lid, en 28, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 januari 1995P.95.0070.F AC nr. ...

Het aan de verdachte overhandigde afschrift van de akte houdende betekening van het bevel tot aanhouding 
hoeft het uur van de betekening niet te vermelden en evenmin ondertekend te zijn door de overheid en de 
verdachte.~

Bevel tot aanhouding - Betekening - Betekeningsakte - Overhandiging van een afschrift - Vereiste vermeldingen

- Art. 18, § 1, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 oktober 1994P.94.1178.F AC nr. ...

Een door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel van bewaring is geen vrijheidsbeneming en geen 
aanhouding in de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis.~

Bevel tot aanhouding - Voorlopige maatregel van bewaring - Jeugdbescherming

- Artt. 1 en 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 april 1994P.94.0437.N AC nr. ...

Door "nieuwe en ernstige omstandigheden" die de aanhouding van een in vrijheid gelaten verdachte wettigen, 
dient te worden begrepen, hetzij omstandigheden die pas aan het licht zijn gekomen na de invrijheidstelling 
van de verdachte hoewel ze reeds voordien bestonden, hetzij omstandigheden die pas na de invrijheidstelling 
van de verdachte zijn ontstaan.~

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen

- Art. 28, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

De in vrijheid gestelde verdachte, in de zin van artikel  28 Wet Voorlopige Hechtenis 1990, is niet degene tegen 
wie een geldende titel van hechtenis bestaat, ongeacht of de betrokkene daadwerkelijk ter uitvoering van die 
titel is gedetineerd.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde verdachte

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK

26 mei 2004P.04.0772.F AC nr. 286
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Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is opgesteld in het 
Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl de inverdenkinggestelde zich in het 
Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, 
kan geen schending van artikel 5.4 E.V.R.M. worden afgeleid.

Bevel tot aanhouding bij verstek - Bevel opgesteld in de taal van de rechtspleging - Uitlevering aan België - 
Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal uitdrukt - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 5.4 - Schending

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer een inverdenkinggestelde tegen wie in België een aanhoudingsbevel bij verstek is uitgevaardigd, 
vervolgens aan België is uitgeleverd en er tegen hem wegens dezelfde feiten een nieuw aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd, heeft de eventuele nietigheid van het eerste aanhoudingsbevel geen invloed op de geldigheid 
van het tweede (1). (1) Cass., 17 maart 1993, AR P.93.0381.F, nr 150.

Bevel tot aanhouding bij verstek - Uitlevering aan België - Nieuw bevel tot aanhouding - Geldigheid

- Art. 34, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 oktober 2001P.01.1308.N AC nr. ...

Uit artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat, indien er binnen de erin bepaalde termijn 
geen uitspraak wordt gedaan over het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, de betrokkene in vrijheid 
wordt gesteld, volgt dat een verzoeker tegen wie een bevel tot aanhouding bij verstek niet is uitgevoerd, geen 
ontvankelijk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen (1). (1) Cass., 4 okt. 2000, AR P.00.1359.F, nr 
520.

Bevel tot aanhouding bij verstek - Niet-uitgevoerd bevel tot aanhouding bij verstek - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 27, derde lid, en 34, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 oktober 2000P.00.1359.F AC nr. ...

Wanneer het door een Belgische onderzoeksrechter bij verstek uitgevaardigd bevel tot aanhouding niet in 
België is uitgevoerd, zijn de Belgische rechtscolleges niet bevoegd om de invrijheidstelling van de beklaagde te 
bevelen, die in het buitenland op grond van een beslissing van de gerechtelijke overheden van dat land wordt 
gedetineerd, in antwoord op een verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat t.g.v. het voormelde bevel 
tot aanhouding bij verstek is gedaan.

Bevel tot aanhouding bij verstek - Aanhouding in het buitenland - Geen tenuitvoerlegging in België - Voorlopige 
invrijheidstelling - Bevoegdheid

- Art. 34, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Een bevel tot aanhouding bij verstek wordt uitgevoerd wanneer degene t.a.v. wie het is uitgevaardigd, in 
België is aangehouden of aan de Belgische overheden is uitgeleverd, en wanneer voormeld bevel hem is 
betekend binnen de vierentwintig uren te rekenen, naar gelang van het geval, van zijn vrijheidsbeneming of 
van zijn aankomst op Belgisch grondgebied.

Bevel tot aanhouding bij verstek - Tenuitvoerlegging

- Art. 34, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

BEVEL TOT MEDEBRENGING

5 november 2003P.03.1403.F AC nr. 558

De hoedanigheid van agent van de openbare macht, die belast is met de betekening van een 
aanhoudingsbevel, kan blijken uit een stuk van het strafdossier, dat met die betekening geen verband houdt 
(1). (1) Zie Cass., 13 dec. 2000, AR P.00.1660.F, nr 689.

Bevel tot medebrenging - Betekening - Agent van de openbare macht - Hoedanigheid - Bewijs

- Artt. 7, tweede lid, en 8, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 18, Wet Voorlopige Hechtenis, betreft de betekening van een aanhoudingsbevel, en niet die van het bevel 
tot medebrenging.

Bevel tot medebrenging - Aanhoudingsbevel - Betekening - Toepasselijke wetsbepaling

- Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 december 2001P.01.1535.N AC nr. ...

P. 2745/30476-9-2016



De enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch betekend medebrengingsbevel wordt 
uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, houdt, op 
zich, niet noodzakelijk in dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens 
artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als de inverdenkinggestelde.

Bevel tot medebrenging - Vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld - Afwezigheid van betekening 
en uitvoering van het bevel tot medebrenging

- Art. 61bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 december 2000P.00.1664.N AC nr. ...

Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 Voorlopige Hechteniswet 
wanneer hij zich in een ander gerechtelijk arrondissement bevindt alwaar hij in opdracht van die 
onderzoeksrechter wordt vastgehouden op grond van artikel 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis (1). (1) De 
Voorlopige Hechteniswet 1990 kent drie titels van vrijheidsbeneming tijdens het vooronderzoek, te weten in 
tijdsorde: de arrestatie, het bevel tot medebrenging en tenslotte het bevel tot aanhouding. De arrestatie of 
aanhouding op grond van artikel 2 Voorlopige Hechteniswet is het ogenblik waarop iemand onder dwang 
wordt belemmerd zich vrij te verplaatsen. Alsdan neemt de primaire termijn van 24 uren een aanvang 
waarbinnen de vrijheidsbeneming wettelijk gedekt is. Het perspectief van die maatregel is de 
terbeschikkingstelling van het gerecht (I. Mennes, Arrestatie, nr 26, Comm. Strafr.). De arrestatie, te dezen 
buiten het geval van op heterdaad ontdekt misdrijf en beslist door een onderzoeksrechter, is in hoofzaak een 
middel om het politioneel optreden op een bepaald ogenblik snel en efficiënt te kunnen laten verlopen (B. 
Spriet, De aanhouding en het bevel tot medebrenging, nr 10 in: R. Declercq en R. Verstraeten, Voorlopige 
Hechtenis, De Wet van 20 juli 1990). De arrestatie moet dan ook eerder als een onderzoeksmaatregel worden 
beschouwd die niet noodzakelijk verbonden is aan de eigenlijke voorlopige hechtenis (R. Declercq, Beginselen 
van strafrechtspleging, 2e Editie 1999, nr 293). Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens zal de 
bevoegde magistraat inderdaad vervolgens de toestand van vrijheidsbeneming van de verdachte verder 
beoordelen. Dit oordeel kan de onderzoeksrechter er dan desgevallend toe brengen een bevel tot 
medebrenging uit te vaardigen. De wet bepaalt dat hij dit enkel kan doen indien de verdachte niet reeds te 
zijner beschikking is gesteld. Hier moet de uitdrukking "ter beschikking van de onderzoeksrechter" worden 
verstaan in de zin van een onmiddellijke nabijheid. Daaraan hoeft niet te volstaan dat de verdachte zich in het 
arrondissement van de onderzoeksrechter bevindt (R. Declercq, o.c., nr 363), laat staan, zoals te dezen, dat de 
verdachte wordt vastgehouden in een ander gerechtelijk arrondissement dan dat van de onderzoeksrechter. 
De finaliteit van het bevel tot medebrenging is ditmaal de ondervraging van de verdachte door de 
onderzoeksrechter zelf (R. Declercq, o.c., nr 364; R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 3e druk, nr 872). 
Uit de parlementaire voorbereiding van de Voorlopige Hechteniswet blijkt zulks ondubbelzinnig: iemand wordt 
geacht ter beschikking van de onderzoeksrechter te zijn van zodra deze magistraat in de mogelijkheid is de 
verdachte te ondervragen (Verslag Arts, p. 58). Cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ex artikel 2 
Voorlopige Hechteniswet en de daarop volgende vrijheidsbeneming ingevolge het bevel tot medebrenging is 
dan ook geenszins uitgesloten, maar integendeel door de artt. 7 en 12 wettelijk vastgelegd (R. Declercq, o.c., 
nr 362; R. Verstraeten, o.c., nr 877). Wanneer de betrokkene reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot 
medebrenging van zijn vrijheid is beroofd, moet het bevel tot medebrenging worden betekend uiterlijk binnen 
24 uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving. Vanaf de betekening dekt het bevel tot medebrenging een 
periode van vrijheidsbeneming van 24 uren. De vrijheidsbeneming vóór bevel tot aanhouding kan derhalve 
maximaal 48 uren bedragen. M.D.S.

Bevel tot medebrenging - Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter - Geldigheid - Verdachte ter beschikking gesteld 
van de onderzoeksrechter

- Artt. 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 augustus 2000P.00.1218.N AC nr. ...

De aanhouding in artikel 7 Wet Voorlopige Hechtenis is de vrijheidsbeneming met het oog op de uitvoering 
van het bevel tot medebrenging en niet de aanhouding voor een ander doeleinde (1). (1) Zie Cass., 22 sept. 
1999, AR P.99.1347.F, nr 480.

Bevel tot medebrenging - Aanhouding - Begrip - Artikel 7, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990

22 september 1999P.99.1347.F AC nr. ...

De betekening van het bevel tot medebrenging die niet plaatsvindt op het ogenblik van de uitvoering ervan, is 
onregelmatig.
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Bevel tot medebrenging - Betekening

- Art. 7, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 december 1997P.97.1581.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter kan een bevel tot medebrenging alleen uitvaardigen, indien de verdachte nog niet te 
zijner beschikking is gesteld.~

Bevel tot medebrenging - Verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het bevel tot medebrenging, waarin het misdrijf wordt vermeld waarvoor het is uitgevaardigd, en dat binnen 
de vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming is betekend, is een met redenen omklede beschikking van de 
rechter in de zin van artikel 12, derde lid, Gw.~

Bevel tot medebrenging - Met redenen omklede beschikking van de rechter

- Art. 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, derde lid Grondwet 1994

29 augustus 1995P.95.0864.F AC nr. ...

Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel voor een uitleveringsverzoek; 
onder bevel tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet, moet worden verstaan een injunctie, aan de 
agenten van de openbare macht gegeven om de erin aangewezen persoon voor een rechter te brengen; dat 
bevel tot medebrenging gaat evenwel in de regel enkel met dwang gepaard als de persoon weigert gehoor te 
geven aan de tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan te geven, 
poogt te ontvluchten (Impliciet).~

Bevel tot medebrenging - Buitenlands bevel tot medebrenging - Uitlevering

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

29 augustus 1995P.95.1062.F AC nr. ...

Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel voor een uitleveringsverzoek; 
onder bevel tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet moet worden verstaan een injunctie, aan de 
agenten van de openbare macht gegeven om de erin aangewezen persoon voor een rechter te brengen; dat 
bevel tot medebrenging gaat evenwel in de regel enkel met dwang gepaard als de persoon weigert gehoor te 
geven aan de tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan te geven, 
poogt te ontvluchten. (Impliciet).~  5° en 6° Krachtens artikel  9 (b) (1) van de federale reglementering van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake strafrechtspleging wordt de aangewezen persoon aangehouden ten 
einde te verschijnen voor de dichtsbijzijnde rechter; het bevel waarvan sprake is in die bepaling heeft derhalve 
dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel en is geen bevel tot medebrenging.~  7° De bij de Uitleveringswet 
voorgeschreven regels zijn enkel bedoeld om de tenuitvoerlegging mogelijk te maken van de beslissing van een 
buitenlandse rechter; een behandeling van de zaak zelf is op grond van die regels niet mogelijk.~   8° De 
Belgische rechtscolleges zijn bij de uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse autoriteiten verleend 
bevel tot aan- houding niet bevoegd om onregelmatigheden na te gaan die door een buitenlandse regering of 
gerecht begaan zijn in de akten betreffende een uitleveringsprocedure.~

Bevel tot medebrenging - Buitenlands bevel tot medebrenging - Uitlevering

- Art. 3, tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

26 april 1994P.94.0529.N AC nr. ...

Een met redenen omkleed bevel van de recht dat voldoet aan artikel  3 Wet Voorlopige Hechtenis, is het bevel 
tot medebrenging dat de identiteit vermeldt van de betrokkene, de plaats en datum en de omschrijving met de 
termen van de wet van het ten laste gelegde misdrijf, de opsomming van de wetsartikelen die het feit als 
misdrijf omschrijven en de strafmaat bepalen, alsmede de vaststelling dat de persoon niet reeds ter 
beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld en dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan 
voortspruitende uit de elementen die thans voorhanden zijn terloops het tot op heden gevoerde onderzoek.~

Bevel tot medebrenging - Met redenen omkleed bevel van de rechter

CASSATIEBEROEP

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613
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Ofschoon artikel 32 van de Voorlopige Hechteniswet 1990 bepaalt dat de termijn van vijftien dagen te rekenen 
van het instellen van het cassatieberoep, binnen dewelke het Hof van cassatie uitspraak doet over voormeld 
cassatieberoep, wordt geschorst voor de duur van de verdaging die op verzoek van de verdachte of zijn 
raadsman wordt verleend, kan die termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te doen, 
slechts worden aangepast met een verdaging van de zaak op zeer korte termijn.

Cassatieberoep - Termijn om uitspraak te doen - Vraag om verdaging - Verenigbaarheid

- Artt. 31 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 december 2004P.04.1556.F AC nr. 602

Het geschreven stuk van de "Prioritaire dienst van cipiers" van een strafinrichting, dat melding maakt van "een 
cassatie-akte" die door een cipier werd genoteerd, voldoet niet aan de wettelijke bepalingen betreffende de 
verklaringen van cassatieberoep van gedetineerde of geïnterneerde personen en maakt geen cassatieberoep 
uit (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR P.99.1005.N, nr 416.

Cassatieberoep - Vorm - Gedetineerde - Bewaarder van de gevangenis - Ondertekeningen - Stuk

27 juli 2004P.04.1063.N AC nr. 370

Het cassatieberoep gericht tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser wordt gehandhaafd 
wordt zonder voorwerp wanneer na deze beslisssing eiser wordt verwezen naar de correctionele rechtbank en, 
bij afzonderlijke beslissing, de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd.

Cassatieberoep - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan bestaansreden - Arrest waarbij de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd - Cassatieberoep - Beslissing tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beslissing waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd - Cassatieberoep - Geldigheid

26 maart 2002P.02.0383.N AC nr. 206

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de onmiddellijke invrijheidstelling wordt 
bevolen, staat geen cassatieberoep open (1). (1) Cass., 22 juni 1983, AR 2965, nr 586; 8 nov. 1989, AR 7852, nr 
148.

Cassatieberoep - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijke invrijheidstelling - Voorziening van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid

- Art. 31, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 oktober 2001P.01.1384.F AC nr. ...

De termijn van vierentwintig uur te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, waarbinnen het dossier 
aan de griffie van het Hof van Cassatie moet worden toegestuurd, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid.

Cassatieberoep - Dossier - Overzending aan de griffie van het Hof - Termijn - Niet-naleving

- Art. 31, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de inverdenkinggestelde een memorie neerlegt binnen de termijn van vijf dagen na de datum van 
het cassatieberoep tegen een arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis, kan hij niet beweren dat zijn 
recht van verdediging is miskend, op de enige grond dat hij van het dossier niet heeft kunnen kennisnemen op 
de griffie van het Hof van Cassatie zodra de termijn voor de overzending ervan verstreken was.

Cassatieberoep - Dossier - Overzending aan de griffie van het Hof - Termijn - Niet-naleving - Neerlegging van een memorie - 
Recht van verdediging

- Art. 31, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 maart 2000P.00.0503.N AC nr. ...

Omwille van de intrinsieke band tussen de procedures, enerzijds, van verwijzing en, anderzijds, van 
handhaving van de hechtenis bij de verwijzing, is het Hof, bij een gelijktijdig cassatieberoep gehouden over de 
zaak bij eenzelfde arrest uitspraak te doen en dit binnen de termijn bepa ald in artikel 31, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis.

Cassatieberoep - Verwijzing - Handhaving van de hechtenis bij de verwijzing - Gelijktijdig cassatieberoep - Uitspraak bij 
eenzelfde arrest

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...
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Het O.M. heeft geen cassatieberoep tegen de beslissing tot voorlopige invrijheidstelling na veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding.

Cassatieberoep - Openbaar ministerie - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Invrijheidstelling - 
Toepassing

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 juli 1999P.99.1005.N AC nr. ...

De voorziening in cassatie van de gedetineerde wordt aan de bestuurder van de inrichting waar de 
gedetineerde is opgesloten of aan diens gemachtigde gedaan; het stuk, door de gedetineerde en een 
bewaarder van de gevangenis ondertekend, waarbij de gedetineerde verklaart zich in cassatie te willen 
voorzien, maakt geen rechtsgeldige voorziening in cassatie uit.~

Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep - Gedetineerde - Bewaarder van de gevangenis - Ondertekeningen - Stuk

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 november 1998P.98.1360.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS bij Cass., 17 nov. 1997, A.R. P.98.1360.F (Bull. en Pass., 1998, I, nr. ...).

Cassatieberoep - Vrijheid onder voorwaarden - Vordering tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Verwerping van de vordering - Beslissing van het Hof - Termijn - Niet-naleving

10 november 1998P.98.1329.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel ten betoge dat wegens schending van artikel  
28quinquies, § 2, Sv., eisers recht van verdediging is miskend, zonder aan te voeren dat en op welke wijze die 
beweerde miskenning enige weerslag had op de wettigheid van de voorlopige hechtenis.

Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Miskenning van het recht van verdediging - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid

- Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 december 1997P.97.1690.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de 
rechtspleging te hebben geregeld door een verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte in hechtenis blijft.~

Cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beschikking - Handhaving van de hechtenis - Voorziening - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 407 en 416 Wetboek van Strafvordering

17 juni 1997P.97.0803.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op grond van artikel 
36, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde 
voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald door artikel 31, § 3, tweede lid, van dezelfde wet toepasselijk; 
wanneer het Hof geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen na het instellen van het cassatieberoep, 
vervallen de bevolen maatregelen krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer.~

Cassatieberoep - Vrijheid onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Uitspraak van het Hof - Termijn - Niet-inachtneming

- Artt. 31, § 3, tweede lid, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 april 1997P.97.0524.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel in zoverre het betrekking heeft op de, ingevolge de beschikking een 
onderzoeksrechter van verder onderzoek te ontlasten, zonder voorwerp geworden en met de bestreden 
beslissing tot handhaving van een autonoom bevel tot aanhouding geen verband houdende beslissingen.~

Cassatieberoep - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Gevolg - Beslissingen over 
de voorlopige hechtenis - Middel tegen die beslissingen - Ontvankelijkheid

11 februari 1997P.97.0184.N AC nr. ...

P. 2749/30476-9-2016



Terzijde gelaten of cassatieberoep openstaat tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, bij het 
verwijzen van de verdachte naar de correctionele rechtbank, beslist dat de verdachte aangehouden blijft , en 
buiten het geval bepaald bij artikel 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van overmacht en onder 
voorbehoud van de toepassing van artikel 644 Sv., is laattijdig het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij 
de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd wanneer het wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn 
van 24 uur die begint te lopen vanaf de dag van de betekening van de beslissing.

Cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Beslissing 
dat de verdachte aangehouden blijft - Termijn om cassatieberoep in te stellen

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en 
mag het slechts de wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat het dossier dat aan het 
Hof moet worden overgemaakt slechts de stukken moet bevatten die deze controle moeten mogelijk maken 
en niet het gehele dossier van het gerechtelijk onderzoek.~

Cassatieberoep - Handhaving - Controle - Dossier - Inhoud

- Art. 31, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 december 1996P.96.1545.N AC nr. ...

Wanneer, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend 
beslist over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond van artikel 27, § 1, 4°, Voorlopige 
Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken doet de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarnaar de zaak is verwezen uitspraak binnen de vijftien dagen van het arrest van het Hof, terwijl de 
betrokkene in hechtenis blijft.

Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van het verzoek - 
Arrest van het Hof - Vernietiging - Arrest op verwijzing - Termijn

- Art. 31, § 4, eerte lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 april 1996P.96.0472.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig per fax ingediende memories, noch op de memorie die ter griffie 
van het Hof is ontvangen buiten de bij artikel 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn.~

Cassatieberoep - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Fax

21 november 1995P.95.1247.N AC nr. ...

De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel tot aanhouding wordt 
gehandhaafd, omdat, in weerwil van artikel 21, §3 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag vóór de verschijning voor de raadkamer ter 
beschikking was gehouden van de verdachte en van zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou bestaan, niet de 
nietigheid mee van de beslissing van de Kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel 21, §3 Wet Voorlopige Hechtenis betreffende het ter 
beschikking houden van het gehele dossier aan de verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking 
tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis.

Cassatieberoep - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging - Handhaving - 
Onregelmatige rechtspleging - Terbeschikkingstelling van het dossier - Raadkamer

16 maart 1994P.94.0216.F AC nr. ...

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest "waardoor de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd" in de zin van artikel   31, § 1, van die wet;  het Hof waarbij tegen dat arrest 
cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen 
van het cassatieberoep.

Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de aanvraag - Voorlopige 
invrijheidstelling - Arrest van het Hof

- Artt. 27, § 2 en 31, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op 
grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling 
afwijst, geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, 
moet de verdachte in vrijheid worden gesteld op grond van artikel   31, § 3, van voornoemde wet;  de 
verdachte is vrij krachtens de wet en zijn voorziening heeft geen bestaansreden meer.

Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de aanvraag - Voorlopige 
invrijheidstelling - Niet-inachtneming - Termijn - Arrest van het Hof

DOUANE EN ACCIJNZEN

25 januari 2000P.99.1803.N AC nr. ...

Het cassatieberoep door het Bestuur van financiën tegen een beslissing van voorlopige invrijheidstelling in 
zake douane en accijnzen is niet ontvankelijk.

Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Voorziening door Bestuur van financiën - Ontvankelijkheid

- Art. 113 Wetboek van Strafvordering

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en 
accijnzen) als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige invrijheidstelling 
van de verdachte beveelt) aan verweerder neergelegd is ter griffie van het Hof op de datum van de 
rechtszitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat is met miskenning van de door artikel   420bis, eerste lid, 
Sv.  voorgeschreven termijn van acht dagen voor de rechtszitting.~

Douane en accijnzen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Betekening - Voorlopige invrijheidstelling - Termijn - Akte - 
Voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Neerlegging

30 juli 1996P.96.1062.N AC nr. ...

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling die inzake douane en accijnzen bij 
toepassing van artikel 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten 
overeenkomstig artikel 5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.~

Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Onderzoek van de wettigheid van de aanhouding - Artikel 5.4 E.V.R.M.

GEVANGENNEMING

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Gevangenneming - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Wanneer het cassatieberoep, dat gericht is tegen een door het hof van assisen gewezen veroordelend arrest 
wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen de gevangenneming geen bestaansreden meer (1). (1) Zie 
Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17; 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, nr ...

Gevangenneming - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

29 oktober 2003P.03.1385.F AC nr. 539

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot 
invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen heeft neergelegd, alleen omdat 
zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid gesteld.

Gevangenneming - Beschuldigde voor het hof van assisen - Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Beschuldigde daarvoor in vrijheid gelaten of in vrijheid gesteld

- Art. 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

P. 2751/30476-9-2016



De beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd na een beschikking tot 
gevangenneming, die gewezen is overeenkomstig artikel 133 Sv., ontneemt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de haar bij artikel 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis, toegekende bevoegdheid niet om 
een beschikking tot gevangenneming te wijzen, met, in voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, 
wanneer ze de inverdenkinggestelde naar assisen verwijst.

Gevangenneming - Raadkamer - Beschikking tot gevangenneming - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing van 
invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing van de inverdenkinggestelde naar assisen - Beschikking tot 
gevangenneming - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 26, § 5, en 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133 en 231 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 2003P.03.1387.F AC nr. 540

Uit de omstandigheid dat de beschuldigden zijn verschenen op dezelfde rechtszitting en dat één enkele 
vordering is genomen tegen alle comparanten, volgt niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben 
verzuimd om voor elk van hen persoonlijk na te gaan of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de 
handhaving van hun voorlopige hechtenis te verantwoorden.

Gevangenneming - Hof van assisen - Meerdere gevangengenomen beschuldigden - Verzoeken tot invrijheidstelling - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Verschijning van de beschuldigden op dezelfde rechtszitting - Eén enkele vordering tegen de 
comparanten

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de 
inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang (1). (1) Cass., 16 okt. 2002, AR P.02.0957.F, nr ...; 20 nov. 2002, AR P.01.1093.F, nr ... .

Gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging - Geen onmiddellijke uitvoering - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 november 2002P.02.1093.F AC nr. 617

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de 
inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang (1). (1) Zie Cass., 5 april 1989, A.R. 7484, nr. 434.

Gevangenneming - Beschikking tot gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging - Geen onmiddellijke 
uitvoering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 augustus 2001P.01.1157.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep van de verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven (1). (1) Cass., 3 januari 1995, AR 
P.94.1551.N, nr. 5.

Gevangenneming - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de 
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

23 mei 2001P.01.0760.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, AC, 2001, nr...

Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - 
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Wettigheid

Het hof van assisen of, wanneer het geen zitting houdt, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de 
beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een of meerdere voorwaarden na te leven 
(Impliciet).

Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - 
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Wettigheid
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- Artt. 27, § 1, 4°, en 35, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 januari 1995P.94.1551.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat niet-ontvankelijk verklaart het hoger beroep van een verdachte tegen een 
beschikking van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.~

Gevangenneming - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Niet 
ontvankelijk hoger beroep - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Hoger beroep van de verdachte - Raadkamer

- Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 133, 221 tot 239 Wetboek van Strafvordering

HANDHAVING

21 december 2004P.04.1612.N AC nr. 623

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat tussen de vervolging 
ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet 
vereist dat de zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van 
verdachten voor haar gelijktijdig aanhangig zijn (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr 354; 26 sept. 
2001, AR P.01.1040.F, nr 499.

Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Samenhang - Beoordeling

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

In de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, doet alleen de kamer van inbeschuldigingstelling 
uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis; deze bevoegdheid geldt niet alleen ten aanzien van 
de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de 
andere verdachten die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek; de omstandigheid dat het 
aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone bevoegdheidsregels verleend werd 
door een onderzoeksrechter en niet door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat, 
doet hieraan niet af.

Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Aanhoudingsbevel niet verleend door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat - Bevoegdheid

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten aanzien van de verdachte 
die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere 
verdachten die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis 
uitspraak te doen, is deze enkel voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, 
ook niet om vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is.

Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Bevoegdheid

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

Uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking van een beschikking die uitspraak doet over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde binnen de termijn bepaald bij artikel 
21, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet 1990, zelf buiten die voormelde termijn is gewezen, kan niet 
worden afgeleid dat die wetsbepaling niet werd nageleefd.

Handhaving - Raadkamer - Beschikking gewezen binnen de termijn bij wet bepaald - Verbeterende beschikking buiten die 
termijn gewezen

- Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juni 2004P.04.0902.F AC nr. 350

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de redenen van de 
vordering van het O.M. over te nemen, teneinde de handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen te 
omkleden (1). (1) Cass., 20 okt. 1999, AR P.99.1431.F, nr 553.
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Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Redengeving - Vordering van het openbaar ministerie - Overneming van 
de redenen

De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen 
van schuld blijven bestaan en melding maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die eigen 
aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die deze hechtenis absoluut noodzakelijk maken voor de 
openbare veiligheid; bij gebrek aan conclusies hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige 
hechtenis handhaaft, niet daarenboven melding te maken van de redenen waarom zij de invrijheidstelling 
onder voorwaarden weigert, zelfs als zij, op het hoger beroep van het O.M., de beschikking van de raadkamer 
dienaangaande wijzigt (1). (1) Zie Cass., 13 maart 1991, AR 8947, nr 364; 21 maart 2001, AR P.01.0367.F, nr 
154.

Handhaving - Raadkamer - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Openbaar ministerie - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Handhaving - Redengeving

Voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt, kunnen de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis 
handhaven, de gronden overnemen van één of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij 
vaststellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds bestaan (1). (1) Cass., 26 jan. 2000, 
AR P.00.0094.F, nr 70.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Redengeving - Redenen van vroegere beslissingen - Automatisme

- Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 maart 2004P.04.0286.N AC nr. 114

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beschikking tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt, door enkel te verwijzen naar eerdere beslissingen zonder 
rekening te houden met de noodzakelijke individualisering, noch met het uitzonderlijke en evolutieve karakter 
van de voorlopige hechtenis, waardoor niet geantwoord wordt op het in conclusie door eiser gevoerde 
verweer dat, op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest, de concrete toestand en het 
onderzoek van de zaak dermate zijn geëvolueerd dat de voorlopige hechtenis niet langer volstrekt noodzakelijk 
is (1). (1) Zie Cass., 3 feb. 1999, AR P.99.0133.F, nr 65 en noot A.H.; 26 jan. 2000, AR P.00.0094.F, nr 70; 21 
maart 2001, AR P.01.0367.F, nr 154.

Handhaving - Motivering - Verwijzing naar eerdere beslissingen - Automatisme - Geen antwoord op het verweer betreffende 
de evolutie van de toestand en van het onderzoek - Wettigheid

- Artt. 16, §§ 1 en 5, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor 
werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

11 februari 2004P.04.0203.F AC nr. 74

Wanneer een verdachte de nietigheid van de bewijsverkrijging aanvoert, om daaruit af te leiden dat er 
onvoldoende aanwijzingen van schuld bestaan om de handhaving van zijn voorlopige hechtenis te 
verantwoorden, hoeft het onderzoeksgerecht alleen een onderzoek prima facie van de aangevoerde 
onregelmatigheid te verrichten, aangezien de Wet Voorlopige Hechtenis, inzake voorlopige hechtenis 
bijzondere regels bevat voor de toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis, waarbij 
alleen die regels van toepassing zijn (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 2001, AR P.01.0235.N, nr 106, en de noot M.D.S.; 
Verslag Hof van Cass., 2003, blz. 516 en 517.

Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Nietigheid die de bewijsverkrijging aantast - Opdracht van het onderzoeksgerecht - 
Onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, aangezien die miskenning geen onherstelbaar gebrek is (1); de feitelijke omstandigheden van 
de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die in het 
aanhoudingsbevel worden omschreven als gronden die de handhaving van de voorlopige hechtenis 
verantwoorden, houden niet op te bestaan, alleen op grond dat hun formulering door een dergelijk gebrek zou 
zijn aangetast (2). (1) Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, nr 453, met concl. O.M. (2) Zie Cass., 23 juni 1994, AR 
P.94.0808.N, nr 331.

Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het aanhoudingsbevel - Onjuiste redenen - Vermoeden van onschuld - 
Miskenning - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Toezicht
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- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Cass., 14 mei 2003, AR P.03.0672.F, nr ...

Handhaving - Redengeving - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

4 november 2003P.03.1374.N AC nr. 554

Overeenkomstig de artikelen 23, 4° en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet moet de kamer van 
inbeschuldigingstelling antwoorden op de conclusie van de verdachte, ook wanneer die conclusie een 
onregelmatigheid van de rechtspleging opwerpt waardoor de voorlopige hechtenis niet verder zou kunnen 
worden gehandhaafd (1). (1) Zie: G. Warson, De samenvattende ondervraging en het recht van verdediging, 
noot onder K.I. Brussel, 31 mei 2001, R.W., 2002-2003, 98.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Motiveringsverplichting

4 november 2003P.03.1388.N AC nr. 555

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij de wettigheid van het 
bevel tot aanhouding toetsen, vermogen de door de onderzoeksrechter vermelde ernstige aanwijzingen van 
schuld en feitelijke omstandigheden te verbeteren, hetzij door een verkeerde redengeving te vervangen door 
een juiste, hetzij door een ontoereikende redengeving aan te vullen (1). (1) Zie Cass., 23 juni 1994, AR 
P.94.0808.N, nr 331 et de noot 1.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Verbetering, vervanging of aanvulling van redengeving van bevel tot aanhouding

- Art. 16, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 augustus 2003P.03.1101.F AC nr. 398

De regel volgens welke het onderzoeksgerecht dat moet beslissen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, in beginsel uitspraak moet doen op grond van een volledig dossier, impliceert niet dat van alle 
stukken een origineel moet worden neergelegd (1). (1) Zie Cass., 30 april 2003, AR P.03.0590.F, nr ...; 19 sept. 
2001, AR P.01.1274.F, nr 476.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Dossier van de rechtspleging - Inhoud

- Art. 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 juli 2003P.03.0959.F AC nr. 390

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, zoals de audiovisuele cassettes met 
de opname van het verhoor, deel moeten uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door de 
procureur des Konings overeenkomstig artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis worden bezorgd aan de 
procureur-generaal bij het hof van beroep (1). (1) Cass., 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 527. Het bij Wet van 
2 aug. 2002 in het Sv. ingevoegde artikel 112ter, § 5, bepaalt dat de audiovisuele cassettes met de opname van 
het verhoor als overtuigingsstuk ter griffie worden neergelegd.

Handhaving - Stukken door de procureur des Konings te bezorgen aan de procureur-generaal - Overtuigingsstukken - 
Audiovisuele cassettes met opname van het verhoor

- Art. 112ter, § 5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

1 juli 2003P.03.0916.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de redenen overnemen van één of 
meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die redenen op het ogenblik 
van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt (1). (1) Cass., 26 jan. 
2000, AR P.00.0094.F, nr 70.

Handhaving - Redengeving - Onderzoeksgerecht - Redenen van vroegere beslissingen - Automatisme

- Artt. 16, 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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4 juni 2003P.03.0779.F AC nr. 336

In de onderstelling dat het neerleggen bewezen is van nieuwe stukken op de rechtszitting zelf van de 
raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis en dat die stukken noch 
door de inverdenkinggestelde noch door zijn raadsman konden worden geraadpleegd vóór de rechtszitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, houdt die omstandigheid geen miskenning in van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat de inverdenkinggestelde voor de 
raadkamer hetzij verzocht heeft die stukken onmiddellijk mee te delen met het oog op de raadpleging ervan, 
hetzij de zaak daartoe te verdagen; dat evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft die stukken te raadplegen nadat 
de beschikking was gewezen; en dat het arrest vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling aangeboden 
had die zaak te verdagen en dat hij zulks heeft geweigerd (1). (1) Zie Cass., 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, nr 217; 
23 maart 1999, AR P.99.0387.N, nr 173; 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, nr 415; 31 juli 2001, AR P.01.1079.F, nr 
426; 18 dec. 2002, AR P.02.1634.F, nr ...; 7 mei 2003, AR P.03.0620.F, nr ... .

Handhaving - Raadkamer - Neerlegging van nieuwe stukken op de rechtszitting - Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Inzage van het dossier - Geen inzage - Recht van 
verdediging - Miskenning

- Artt. 22, derde en vierde lid, en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 mei 2003P.03.0672.F AC nr. 295

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Cass., 18 feb. 1998, AR P.98.0201.F, nr 100.

Handhaving - Redengeving - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor het 
bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1985, AR 4017, nr 281; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534, redenen, blz. 
1276; 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; 25 sept. 2002, AR P.02.0954.F, met concl. O.M.; 26 maart 2003, 
AR P.03.0208.F, nr ... .

Handhaving - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.3.d - Getuigen - Verhoor - Onderzoeksgerechten - Toepassing

- Art. 6.3, d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige hechtenis te handhaven op 
grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de verklaring van een beschermde getuige (1). (1) 
Zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F en 19 feb. 2003, AR P.03.0209.F, nrs. ... en ... .

Handhaving - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Artikel 6.2 - Ernstige aanwijzingen van schuld - Beschermde 
getuige

- Artt. 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 102 en 104 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

7 mei 2003P.03.0607.F AC nr. 279

Uit de aangevoerde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde zelf geen inzage van het dossier heeft 
gekregen, hoewel hij van dat recht gebruik wilde maken, kan niet worden afgeleid dat zijn recht van 
verdediging is miskend, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat het dossier zowel twee dagen vóór de 
rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling als twee dagen vóór de rechtszitting van de raadkamer 
ter beschikking is gesteld van de inverdenkinggestelde en van zijn advocaat, en deze de inverdenkinggestelde 
vertegenwoordigd heeft voor de eerste rechter en in hoger beroep een conclusie heeft neergelegd (1). (1) Zie 
Cass., 11 maart 1992, AR 9779, nr 363.

Handhaving - Recht van verdediging - Miskenning

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

P. 2756/30476-9-2016



De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis vereist in beginsel de persoonlijke 
verschijning van de inverdenkinggestelde voor het onderzoeksgerecht; als de inverdenkinggestelde evenwel 
niet kan verschijnen op de rechtszitting, machtigt de raadkamer zijn advocaat hem te vertegenwoordigen, en 
als de advocaat, regelmatig verwittigd, geen machtiging vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, kan zij 
uitspraak doen in afwezigheid van de inverdenkinggestelde; die regels zijn ook van toepassing op de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). (1) 1 DEJEMEPPE B., Les voies de recours, in La détention préventive, Larcier, 1992, 
blz. 305, nr 27; zie Cass., 17 dec. 1996, AR P.96.1591.F, nr 514.

Handhaving - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vertegenwoordiging - Advocaat, regelmatig 
verwittigd, vraagt geen machtiging om zijn cliënt te vertegenwoordigen

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis, in afwezigheid van een inverdenkinggestelde, die 
niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (1). 
(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (AC, 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (AC, 1980, nr 63); de CODT J., Le 
controle de la détention préventive, in La détention préventive, Larcier, 1992, blz. 213 en 214, nr 30.

Handhaving - rechtszitting - Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen - Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd 
door zijn raadsman - Recht van verdediging - Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen - Onmogelijkheid - 
Noodzakelijke vaststelling

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

M.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling bepaalt artikel 30, §2, Wet Voorlopige 
Hechtenis, alleen dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman van de inverdenkinggestelde; de artt. 21, 
§1, tweede lid, en 22, derde lid, van die wet regelen alleen de rechtspleging voor de raadkamer (1). (1) Zie 
Cass., 16 okt. 1996, AR P.96.1278.F, nr 385; 27 juli 1999, AR P.99.1084.F, nr 423.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Bericht van de bepaling van de rechtsdag aan de 
inverdenkinggestelde en inzage van het dossier

- Artt. 21, § 1, tweede lid, 22, derde lid,30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de rechtszitting van de onderzoeksgerechten die 
over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet 
op de rechtszitting kan verschijnen (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 2000, AR P.00.1210.F, nr 432.

Handhaving - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vertegenwoordiging - Advocaat

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de inverdenkinggestelde die hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de 
opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de desbetreffende stukken van het dossier (1). (1) Cass., 5 jan. 
2000, AR P.99.1874.F, nr 10.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Inverdenkinggestelde - Inzage van het dossier

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0638.F AC nr. 281

Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis in afwezigheid van een inverdenkinggestelde die 
niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (1). 
(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (AC, 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (AC, 1979-80, nr 63); 7 mei 2003, AR 
P.03.0607.F, nr ..., supra; de CODT J., Le contrôle de la détention préventive, in La détention préventive, 
Larcier, 1992, blz. 213 en 214, nr 30.

Handhaving - rechtszitting - Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen - Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd 
door zijn raadsman - Recht van verdediging - Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen - Onmogelijkheid - 
Noodzakelijke vaststelling

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 april 2003P.03.0445.F AC nr. 272
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Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, heeft de op dezelfde datum gewezen en 
in artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde afzonderlijke beschikking tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis geen bestaansreden meer (1). (1) Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1411.N, nr 622.

Handhaving - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking tot handhaving - Regeling van 
rechtsgebied - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 april 2003P.03.0590.F AC nr. 273

Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis, 
moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier (1); wanneer de inverdenkinggestelde in 
zijn conclusie verzoekt om de tijdens een huiszoeking in beslag genomen stukken te voegen bij het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde dossier, verantwoordt dat rechtscollege zijn beslissing om de 
voorlopige hechtenis te handhaven niet naar recht, door de overweging dat "de mogelijke afwezigheid van alle 
stukken van het dossier, in de huidige stand van het onderzoek, nog geen miskenning van het recht van 
verdediging kan vormen" (2). (1) Cass., 8 jan. 1991, AR 5199, nr 232; 20 nov. 1991, AR 9490, nr 150. (2) Zie 
Cass., 11 maart 1992, AR 9779, nr 363; 2 okt. 1996, AR P.96.1256.F, nr 349; 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 
527; 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr 581; 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, nr 476.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Volledig dossier - Begrip - Recht van verdediging

- Artt. 21, § 3, en 30, § 2, vierde lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 maart 2003P.03.0313.F AC nr. 164

Wanneer een inverdenkinggestelde zich ertoe beperkt het bestaan te betwisten van ernstige aanwijzingen van 
schuld die de handhaving van zijn hechtenis verantwoorden, zonder de feitelijke gegevens te vermelden die 
zijn ontkenningen staven, antwoordt het onderzoeksgerecht hierop door ze te verwerpen met de overweging 
dat dergelijke aanwijzingen bestaan (1). (1) Zie Cass., 17 mei 1994, AR P.94.0658.N, nr 246, R.W., 1994-95, blz. 
603, opm. A. DE NAUW; 5 juni 1996, AR P.96.0735.F, nr 217; J. de CODT, "Le contrôle de la détention 
préventive", in B. DEJEMEPPE (dir.), La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 233, nr 67.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Conclusie van de inverdenkinggestelde - Onderzoeksgerecht - Redengeving

- Artt. 23, 4° en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 maart 2003P.03.0333.F AC nr. 165

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis (1). (1) Cass., 17 april 1996, AR P.96.0470.F, nr 118.

Handhaving - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 5.2 - Toepassing

- Art. 5.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het bericht dat de griffier dient te geven van dag en uur van verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste; als zulks laattijdig 
geschiedt, dan kan dit alleen leiden tot nietigverklaring van de rechtspleging, als die situatie het recht van 
verdediging heeft geschaad (1). (1) Zie Cass., 30 sept. 1992, AR 239, nr 643; 12 jan. 2000, AR P.00.0011.F, nr 
28.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde - Verzuim - 
Sanctie - Laattijdigheid - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 februari 2003P.03.0209.F AC nr. 119

De omstandigheid dat de in artikel 103, § 1, Sv., bedoelde Getuigenbeschermingscommissie niet is 
samengesteld, verbiedt de onderzoeksgerechten niet de verklaringen van een bedreigde getuige als ernstige 
aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen (1). (1) Zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F, nr ... .

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Verklaringen van een bedreigde getuige - Geen samenstelling van de 
Getuigenbeschermingscommissie

- Art. 103, § 1 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 februari 2003P.03.0184.N AC nr. 117
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De loutere omstandigheid dat het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, door herhaalde verwijzingen verwijst naar de ernstige aanwijzingen van schuld en de 
naar de gegevens eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de verdachte, vermeld in het oorspronkelijk 
bevel tot aanhouding, en oordeelt dat deze aanwijzingen en gegevens nog steeds bestaan en dermate de 
openbare veiligheid raken dat hierdoor de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is, 
geeft geen blijk van een automatisme dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige 
hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en het evolutieve karakter ervan; het bestaan van een 
automatisme dient beoordeeld te worden aan de hand van de concrete aanwijzingen van schuld en gegevens 
van de zaak waarnaar verwezen wordt (1). (1) Zie Cass., 3 feb. 1999, AR P.99.0133.F, nr 65, en de noot A.H. ; 21 
maart 2001, AR P.01.0367.F, nr 154.

Handhaving - Motivering - Herhaalde verwijzingen naar de redenen vermeld in het bevel tot aanhouding - Wettigheid

- Artt. 16, §§ 1 en 5, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor 
werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

29 januari 2003P.03.0106.F AC nr. 68

De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de gronden overnemen van één of 
meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die gronden op het ogenblik 
van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt (1). (1) Cass., 26 jan. 
2000, A.R. P.00.0094.F, nr. 70.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Redengeving - Gronden van vroegere beslissingen - Automatisme

- Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het arrest miskent het wettelijk begrip ernstige aanwijzing van schuld niet, wanneer het het ernstige karakter 
van de aanwijzing waarop het aanhoudingsbevel is gegrond, beoordeelt in het licht van een soortgelijk gedrag 
dat de inverdenkinggestelde reeds eerder heeft vertoond (1). (1) Het bestreden arrest was te dezen als volgt 
met redenen omkleed : "overwegende dat er jegens de inverdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van schuld 
blijven bestaan ; dat zijn versie, volgens welke hij aan geen enkel verkoopsfeit heeft deelgenomen, niet 
verenigbaar schijnt te zijn met de omstandigheid dat hij is aangetroffen met bijna 1.500 euro in zijn bezit, 
voornamelijk in briefjes van 20 en 50 euro ; dat de inverdenkinggestelde daarenboven reeds op 25 oktober 
1998 is onderschept op de autosnelweg Maastricht-Aken-Köln met 7,6 kg hasjiesj in zijn wagen".

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld

- Artt. 16, § 5, 21, § 5, en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 januari 2003P.03.0057.F AC nr. 49

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle, in de artt. 102 tot 110 Sv. bedoelde stukken, of sommige 
daarvan, betreffende de bescherming van de bedreigde getuigen, deel uitmaken van het dossier van het 
onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak doet.

Handhaving - Bescherming van de bedreigde getuigen - Stukken van de procedure - Voeging bij het dossier van de 
voorlopige hechtenis

- Artt. 102 tot 110 Wetboek van Strafvordering

Hoewel de Getuigenbeschermingscommissie rekening moet houden met de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit om gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen aan een bedreigde getuige, kan de 
verklaring van een geïdentificeerde en beschermde getuige de enige aanwijzing van schuld zijn op grond 
waarvan een onderzoeksgerecht de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde kan handhaven.

Handhaving - Bescherming van de bedreigde getuigen - Verklaring van een beschermde getuige - Enige aanwijzing van 
schuld - Wettigheid

- Artt. 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 104, § 1 Wetboek van Strafvordering

18 december 2002P.02.1634.F AC nr. 683
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Ook al wordt bewezen geacht dat de raadsman van de inverdenkinggestelde, in tegenstelling tot 
laatstgenoemde, geen inzage heeft gekregen van het dossier gedurende twee volle dagen vóór de rechtszitting 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
dan nog kan die omstandigheid het arrest niet onwettig maken, wanneer uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een latere datum te verdagen om 
hun verdediging beter voor te bereiden (1). (1) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. 8806, nr. 234; 17 dec. 1996, A.R. 
P.96.1546.N, nr. 513; 12 jan. 2000, A.R. P.00.0011.F, nr. 28.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Raadsman van de inverdenkinggestelde - Inzage van het 
dossier - Geen inzage - Recht van verdediging

- Art. 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Door de raadkamer te verplichten van maand tot maand uitspraak te doen, bepaalt artikel 22, eerste lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis, de maximale geldigheidsduur van de titel van hechtenis; geen enkele nietigheid van de 
rechtspleging kan voortvloeien uit de omstandigheid dat er minder dan een maand verstreken is tussen twee 
opeenvolgende beschikkingen die met toepassing van die wetsbepaling zijn gewezen (1). (1) Zie J. de CODT, 
"Le contrôle de la détention préventive", in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 236, nr. 
75.

Handhaving - Raadkamer - Verplichting om van maand tot maand uitspraak te doen - Titel van hechtenis - Geldigheid - 
Maximale geldigheidsduur

- Art. 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, is niet van toepassing op de desbetreffende rechtspleging in 
hoger beroep; artikel 30, § 2, vijfde lid, van die wet, bepaalt alleen dat de griffier van het rechtscollege in hoger 
beroep de raadsman van de inverdenkinggestelde een bericht van verschijning moet toesturen (1); de datum 
van verzending van het bericht bewijst dat de griffier dat vormvereiste heeft nageleefd (2). (1) Zie Cass., 13 
dec. 1995, A.R. P.95.1374.F, nr. 547; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385. (2) Het bericht moet door de 
griffier worden verzonden per aangetekende brief, ten laatste op de vooravond van de eerste van de twee 
werkdagen die de verschijning van de gedetineerde voor de kamer van inbeschuldigingstelling voorafgaan: 
Cass., 27 sept. 1972, volt. terechtzitt. (AC, 1973, 107). De wettelijke voorschriften zijn vervuld wanneer de 
griffier de aangetekende brief binnen de wettelijke termijn heeft verzonden, aangezien de regelmatigheid van 
dat vormvereiste niet afhangt van de tijd waarbinnen dit bericht de raadsman van de inverdenkinggestelde 
bereikt: Cass., 14 jan. 1975 (ibid., 1975, 537).

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde - 
Datum van verzending - Bewijs

- Artt. 22, derde lid, en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de beschikking van de raadkamer 
die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die 
beschikking.

Handhaving - Raadkamer - Beschikking - Vermeldingen - Naam van de advocaat

27 november 2002P.02.1507.F AC nr. 638

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moeten nagaan 
of er ernstige aanwijzingen van schuld tegen de inverdenkinggestelde bestaan, of de feitelijke omstandigheden 
van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde die hechtenis nog 
volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid en, wanneer de toepasselijke maximumstraf vijftien 
jaar opsluiting niet te boven gaat, of er nog ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gestelde 
inverdenkinggestelde ofwel nieuwe misdaden en wanbedrijven zou begaan, ofwel zich aan het optreden van 
het gerecht zou onttrekken, ofwel bewijzen zou pogen te laten verdwijnen, ofwel zich zou verstaan met 
derden.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Toepasselijke straf die vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat

- Artt. 16, §§1 en 5,  vijfde en zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beschikking tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis bevestigt en daarbij alleen verwijst naar de in het aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar 
de vroegere arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarvan de motivering eveneens tot een 
verwijzing beperkt blijft, is niet naar recht verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde 
motieven, door alleen te verwijzen naar die van het aanhoudingsbevel, wijst op een automatisme dat niet 
verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke 
individualisering en met het evolutief karakter ervan (1). (1) Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr.65 ; zie 
Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F; nr. 70; 21 maart 2001, A.R. P.01.0367.F, nr. 154.

Handhaving - Redengeving - Systematische herhaling - Wettigheid

- Artt. 16, §§1 en 5,  vijfde en zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 september 2002P.02.1282.F AC nr. 460

De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle 
latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten, die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve 
onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de 
andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op 
een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 
april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212.

Handhaving - Bewijsmiddel - Telefoontap - Onwettigheid

- Artt. 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering

6 augustus 2002P.02.1181.N AC nr. 408

Cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep tot handhaving van de voorlopige hechtenis moet 
worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van vierentwintig uur die begint te lopen vanaf de dag waarop 
het arrest aan de verdachte wordt betekend en die berekend word van dag tot dag zonder dat de dag van de 
betekening hierin is begrepen (1). (1) Cass., 30 oktober 1991, AR 9431, nr 120.

Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Termijn

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juli 2002P.02.1064.F AC nr. 403

De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing niet regelmatig met redenen, wanneer de 
daarin vervatte, ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toelaten te onderzoeken of de appèlrechters 
hebben nagegaan of het naar hen verwezen aanhoudingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevat 
betreffende de daarin vermelde feiten en melding maakt van de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, 
in het kader waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat is het geval, wanneer het bestreden arrest, na te 
hebben vermeld dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak 
blijven bestaan, vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde dag drie onderscheiden aanhoudingsbevelen 
heeft uitgevaardigd wegens dezelfde, aan eiser verweten tenlasteleggingen, en dat die akten in soortgelijke 
bewoordingen zijn gesteld, en beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving van die 
aanhoudingsbevelen dubbelzinnig is (1). (1) Dit noopte het Hof, op dezelfde rechtszitting, eveneens ertoe de 
andere twee, soortgelijke arresten te vernietigen, op hetzelfde middel dat tot staving van de andere twee, 
soortgelijke cassatieberoepen van eiser was aangevoerd.

Handhaving - Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Controle door de onderzoeksgerechten - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Redengeving - Ononderscheiden vermeldingen - 'Soortgelijke' aanhoudingsbevelen - 
Toezicht van het Hof van cassatie

- Artt. 16, § 5 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 juli 2002P.02.1036.F AC nr. 401

Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor cassatieberoep; het 
cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van 
het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet 
ontvankelijk.

Handhaving - Hoger beroep - Afstand - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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2 juli 2002P.02.0959.N AC nr. 395

Om te oordelen of de in artikel 5.3. E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet overschreden is, moet de 
rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, zich plaatsen ten tijde van zijn beslissing (1) en hoeft hij 
niet na te gaan of de redelijke termijn zal worden in acht genomen bij de berechting van de zaak zelf in haar 
geheel. (1) Cass. 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr 260.

Handhaving - Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de beoordeling

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, 22 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 mei 2002P.02.0763.F AC nr. 327

Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer deze uitspraak 
doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op een geschil betreffende rechten of verplichtingen van 
burgerlijke aard; artikel 14.3.b heeft bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis 
(1). (1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.F, nr. 678; zie, m.b.t. artikel 6.3 E.V.R.M., 23 juli 1996, A.R. 
P.96.1024.N, nr. 277; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; vgl. Cass., 
29 sept. 1999, A.R. P.99.1228.F, nr. 494 (samenvatting); 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. .... (redenen).

Handhaving - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.3, b - Toepassingsgebied

- Art. 14, derde lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York 
op 16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

2 januari 2002P.01.1740.F AC nr. 1

De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, hoeven de naleving van de 
bij artikel 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na te gaan m.b.t. de hechtenis die op het Belgisch 
grondgebied ondergaan wordt vanaf het verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is (1). (1) Zie 
Cass., 24 jan. 1990, A.R. 7998, nr. 325; zie VELU J. en ERGEC R., La notion de délai raisonnable dans les articles 
5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, essai de synthèse, Rev. trim. D.H., 1991, p. 141, nr. 
5.

Handhaving - Redelijke termijn - Onderzoeksgerechten - Toezicht

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding alleen worden 
betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te 
rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot 
maand uitspraak doet over de handhaving van die hechtenis (1). (1) Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.96.0091.F, nr. 
51.

Handhaving - Betwisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding

- Artt. 21, § 4 en 22, eerste en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 december 2001P.01.1720.N AC nr. ...

Wanneer de door de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot het verlenen van een bevel tot aanhouding en de 
handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen 
procedureregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die procedureregelen 
van toepassing en levert een miskenning van deze wettelijke voorwaarden geen onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid als bedoeld in artt. 131 en 235bis Sv. op (1). (1) Zie cass., 6 april 1999, AR P.99.0432.N, nr 197 en de 
noot in R.W., 1999-2000, 326; 20 februari 2001, AR P.01.0235.N, nr 106 en de noot in R.W., 2001-2002, 26.

Handhaving - Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis - Eigen procedureregelen tot 
controle van regelmatigheid

5 december 2001P.01.1591.F AC nr. ...
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De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt haar beslissing om de voorlopige hechtenis van de 
verdachte te handhaven niet naar recht, wanneer ze naar de gewone, in het aanhoudingsbevel voorgestelde 
omschrijving van de feiten verwijst, maar geen melding maakt van de omstandigheden, eigen aan de 
persoonlijkheid van de verdachte, die die handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare 
veiligheid (1). (1) Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. 4246, nr. 412; 17 nov; 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611.

Handhaving - Volstrekte noodzakelijkheid - Zwaarwichtige en uitzonderlijke omstandigheden - Persoonlijkheid van de 
verdachte - Begrip - Verwijzing naar het aanhoudingsbevel

- Artt. 16, § 5, 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 oktober 2001P.01.1389.F AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het voor de openbare veiligheid 
volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis te handhaven ; het kan zijn vaststelling dat de handhaving 
van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, kracht bijzetten door te 
wijzen op het bestaan van een of meerdere in artikel 16, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde 
voorwaarden (1). (1) Zie Cass., 25 sept. 1984, A.R. 9112, nr. 66 ; 25 feb. 1992, A.R. 6389, nr. 337 ; 16 juni 1993, 
A.R. P.93.0864.F, nr. 289 ; 12 feb. 1997, A.R. P.97.0161.F, nr. 82.

Handhaving - Voorwaarden - Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid - Onderzoeksgerechten - Beoordeling

- Artt. 16 en 21, § 4, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 september 2001P.01.1292.N AC nr. ...

Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer eerst over de verwijzing 
oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikking over de handhaving van de 
voorhechtenis, anderdeels, dat over deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen 
wetsbepaling vereist dat deze beslissing tot handhaving uit één gelijktijdig beraad zou voortvloeien.

Handhaving - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - 
Handhaving van de hechtenis - Afzonderlijk debat

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 september 2001P.01.1274.F AC nr. ...

Het volledige dossier waarover het onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, bestaat uit het geheel van de onderzoeksstukken (1). (1) Zie 
Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581.

Handhaving - Onderzoeksgerecht - Beslissing - Grondslag - Volledig dossier

- Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van inbeschuldigingstelling, kan geen 
schending van artikel 5.4 E.V.R.M. of een miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het 
vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter 
aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog 
op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. 
P.97.1650.F, nr. 581.

Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Geen voeging van de stukken - Artikel 5.4 E.V.R.M. - Recht van 
verdediging

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 juli 2001P.01.1063.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet de 
kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt, uitspraak over de handhaving van die 
hechtenis wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep en niet bij wege van evocatie (1). (1) Cass., 29 
mei 1996, A.R. P.96.0713.F, nr. 196 ; Cass., 20 aug. 1996, A.R. P.96.1164.N, nr. 284.

Handhaving - Handhaving door de raadkamer - Hoger beroep - Vernietiging van de beschikking door de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Devolutieve kracht van het hoger beroep
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- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

31 juli 2001P.01.1079.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer de 
verdachte een verdaging van de zaak wenst binnen de grenzen van de termijn van vijftien dagen, bedoeld in 
artikel 30, § 3, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, om nieuwe stukken te raadplegen die bij het dossier zijn 
gevoegd, en het vóór het verstrijken van die termijn en zonder te hebben vastgesteld dat de kamer niet vóór 
het verstrijken van die termijn zitting kon houden, beslist dat de verdachte in zijn recht van verdediging is 
"hersteld" zonder de zaak te hebben verdaagd.

Handhaving - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Neerlegging van nieuwe stukken - Vordering tot uitstel met 
het oog op de inzage van die stukken zonder afstand van de termijn om uitspraak te doen - Verwerping

- Artt. 30, § 3, derde lid, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 juni 2001P.01.0884.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige hechtenis vervuld zijn, 
mag de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis beoordelen rekening houdend met alle feitelijke 
omstandigheden van de zaak (1). (1) Zie cass., 16 feb. 2000, AR P.00.0226.F, nr 130.

Handhaving - Redelijke termijn - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

9 mei 2001P.01.0674.F AC nr. ...

Alleen uit het feit dat de magistraat, die de wettig verhinderde onderzoeksrechter vervangt om aan de 
raadkamer uitsluitend verslag uit te brengen, die raadkamer daarvóór heeft voorgezeten en de voorlopige 
hechtenis van de verdachte heeft gehandhaafd, kan geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag worden 
afgeleid.

Handhaving - Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter - Vervanging van een onderzoeksrechter door een andere - 
Onderzoeksrechter die voordien de raadkamer heeft voorgezeten

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

Het mondeling verslag van de onderzoeksrechter is een substantiële voorwaarde voor de geldigheid van de 
rechtspleging die gevolgd wordt voor de raadkamer, die moet beslissen of er grond tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis bestaat (1). (1) Cass., 21 jan. 1998, A.R. P.98.0058.F, nr. 41.

Handhaving - Raadkamer - Rechtspleging - Verslag van de onderzoeksrechter

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte miskent het 
recht van verdediging niet door het enige feit dat het verslag van de onderzoeksrechter niet objectief zou zijn 
geweest, aangezien de verdachte de mogelijkheid heeft gehad om dat verslag van de onderzoeksrechter voor 
de raadkamer tegen te spreken (1). (1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379 ; 28 april 1999, A.R. 
P.99.0315.F, nr. 246.

Handhaving - Raadkamer - Rechtspleging - Verslag van de onderzoeksrechter - Objectiviteit - Recht van verdediging

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 april 2001P.01.0476.F AC nr. ...

De afsluiting van het onderzoek maakt een einde aan de bij de Wet Voorlopige Hechtenis ingerichte 
maandelijkse verschijning.

Handhaving - Maandelijkse bevestiging - Afsluiting van het onderzoek

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 maart 2001P.01.0367.F AC nr. ...
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De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die een beschikking tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling wijzigt en de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt door alleen te verwijzen naar 
de in het aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar de vroegere arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarvan de motivering eveneens tot een verwijzing beperkt blijft, is niet naar recht 
verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde motieven door de loutere verwijzing naar een 
of meerdere eerdere beslissingen op een automatisme wijst dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk 
karakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter 
ervan (1). (1) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr. 65, en de noot A.H.

Handhaving - Motivering - Systematische herhaling - Wettigheid

- Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 maart 2001P.01.0345.F AC nr. ...

Wanneer cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis, zijn de onderzoeksgerechten niet bevoegd om uitspraak te doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis en blijft de verdachte in hechtenis tot de datum van het arrest van 
het Hof van Cassatie, dat binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van het 
cassatieberoep moet worden gewezen.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis - Cassatieberoep - 
Termijn waarbinnen het Hof uitspraak moet doen - Onderzoeksgerechten - Bevoegdheden

- Art. 31, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 februari 2001P.01.0235.N AC nr. ...

Wanneer een verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop gesteunde procedure 
aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de 
aangevoerde onregelmatigheid (1). (1) Cass., 24 okt. 2000, A.R. nr P.00.1387.N, nr 298.

Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Nietigheid van onderzoekshandeling - Taak van het onderzoeksgerecht - Prima 
facie onderzoek van aangevoerde onregelmatigheid

Wanneer in zake voorlopige hechtenis de door verdachte opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden de wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de 
Voorlopige Hechteniswet eigen maatregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn 
alleen die procedurebepalingen toepasselijk (1). (1) Cass., 16 mei 2000, A.R. nr P.00.0731.N, nr 298.

Handhaving - Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Eigen maatregelen tot 
controle van regelmatigheid van procedure - Toepassing - Gevolg t.o.v. procedure van zuivering van nietigheden

7 februari 2001P.01.0168.F AC nr. ...

De rechter die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, is niet bevoegd om te oordelen of grieven die 
afgeleid zijn uit de schending van het recht om op onpartijdige wijze binnen een redelijke termijn te worden 
berecht, gesteld dat ze gegrond zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zullen maken (1). (1) 
Zie Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0483.F, nr. 208.

Handhaving - Redelijke termijn - Eerlijk proces - Beoordeling - Bevoegdheid

14 november 2000P.00.1411.N AC nr. ...

Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer heeft de op dezelfde datum, in artikel 
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde, gewezen afzonderlijke beschikking waarbij de voorlopige 
hechtenis gehandhaafd werd, geen bestaansreden meer (1). (1) Cass., 17 dec. 1996, AR P.96.1427.N, nr 512.

Handhaving - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking tot handhaving - Regeling van 
rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 oktober 2000P.00.1387.N AC nr. ...
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Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis moet o.m. nagaan of op het ogenblik van zijn 
uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die 
aanwijzingen van schuld worden afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist is 
het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid van de 
bewijsverkrijging (1). (1) Zie Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0944.F, niet gepubliceerd.

Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Regelmatigheid van bewijsverkrijging - Betwisting - Taak van het 
onderzoeksgerecht - Prima facie onderzoek

- Artt. 21, § 5, 22, 23, 4° en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 augustus 2000P.00.1210.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de voorlopige hechtenis uitspraak 
doen en deze kan alleen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij niet op de rechtszitting kan 
verschijnen (1). (1) Zie cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.N, nr. 514.

Handhaving - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vertegenwoordiging - Advocaat

- Artt. 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het hof van beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het beslist dat de raadsman van de 
verdachte hem tijdens de behandeling van de zaak niet mag vertegenwoordigen, na te hebben vastgesteld dat 
eiser een verklaring heeft ondertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet voor de raadkamer wenste te 
verschijnen, zonder aan te geven waarom hij weigerde te verschijnen, dat de raadsman van eiser gevraagd 
heeft hem te vertegenwoordigen en tegelijkertijd opgemerkt heeft dat hij niet kon verantwoorden waarom de 
verdachte niet wenste te verschijnen, dat het O.M. erop gewezen heeft dat bijzondere maatregelen waren 
genomen om de beveiligde overbrenging van de verdachte te verzekeren en dat de raadsman van de 
verdachte geweigerd heeft het voorstel van het hof van beroep te aanvaarden om de zaak naar de 
eerstvolgende, passende rechtszitting te verdagen teneinde de verdachte toe te laten met alle waarborgen 
voor zijn veiligheid te verschijnen, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiser in de onmogelijkheid verkeerde om op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling te 
verschijnen, noch dat hij de mogelijkheid heeft benut om zelf of door tussenkomst van zijn raadsman op 
regelmatige wijze te verzoeken de behandeling van de zaak uit te stellen (1). (1) Zie cass., 17 dec. 1996, A.R. 
P.96.1591.N, nr. 514.

Handhaving - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Advocaat - Vertegenwoordiging niet toegelaten - Verantwoording

11 juli 2000P.00.1012.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis is niet verplicht te 
antwoorden op de door de verdachte hernomen conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige 
hechtenis die tot eerdere over de zaak gewezen arresten hebben geleid.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vorige verschijning - Hernomen conclusie - Verplichting om te antwoorden

- Art. 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 mei 2000P.00.0731.N AC nr. ...

In zake voorlopige hechtenis bepaalt de wet eigen regelen tot controle van de regelmatigheid van de 
procedure, onafhankelijk van andere rechtsplegingen zoals een procedure van zuivering van nietigheden (1). 
(1) Zie Cass., 11 april 2000, A.R. nr. P.00.0566.N, nr.

Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Eigen regelen tot controle van regelmatigheid van procedure - Gevolg t.o.v. 
procedure van zuivering van nietigheden

Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding enkel worden 
betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen de termijn 
van vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer het 
onderzoeksgerecht van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis (1). (1) Cass., 
20 juli 1999, A.R. nr. P.99.1031.F, nr. 419.

Handhaving - Betwisting van regelmatigheid van bevel tot aanhouding - Tijdstip - Ontvankelijkheid

- Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 maart 2000P.00.0427.N AC nr. ...
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De bij artikel 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig uren om cassatieberoep in 
te stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis begint te lopen vanaf de dag waarop de bestreden beslissing aan de verdachte wordt betekend.

Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Termijn van 24 uren - Begin

- Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 januari 2000P.00.0094.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een voorlopig gehechte verdachte tevens gedetineerd wordt om een andere 
reden, kan niet worden afgeleid dat de voorlopige hechtenis niet voldoet aan de bij artikel 16, § 1, Wet 
Voorlopige Hechtenis, opgesomde voorwaarden.

Handhaving - Voorwaarden - Verdachte gedetineerd om een andere reden

- Art. 16, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de gronden overnemen van één of 
meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die gronden op het ogenblik 
van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Motivering - Gronden van vroegere beslissingen - Automatisme

- Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 januari 2000P.00.0053.N AC nr. ...

Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat er een reëel gevaar bestaat dat de verdachte bij vrijlating zou 
overgaan tot het plegen van soortgelijke eigendomsdelicten, spreekt het zich aldus niet uit over de schuld of 
onschuld van de verdachte, maar betrekt het enkel feitelijke gegevens in zijn oordeel dat het voor de openbare 
veiligheid volstrekt noodzakelijk is de voorlopige hechtenis te handhaven.

Handhaving - Motivering

- Artt. 16, § 1 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 januari 2000P.00.0024.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de handhaving van de voorlopige hechtenis van de 
verdachte beveelt, is niet naar recht verantwoord, wanneer het de omstandigheden niet vermeldt die eigen 
zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte en die de handhaving van die hechtenis voor de openbare 
veiligheid volstrekt noodzakelijk maken.

Handhaving - Motivering - Wettigheid

- Artt. 16, § 5, 22, § 6 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 januari 2000P.99.1874.F AC nr. ...

Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de verdachte die hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de opening van het 
debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
inzage te nemen van de desbetreffende stukken van het dossier.

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Verdachte - Inzage van het dossier

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 december 1999P.99.1797.F AC nr. ...

Het hof van beroep verantwoordt de handhaving van de voorlopige hechtenis niet naar recht, wanneer het in 
zijn arrest, op het verweer waarin de beklaagde concludeerde dat de bij artikel 5.3 E.V.R.M. bepaalde redelijke 
termijn is overschreden, niet nagaat of de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis, in het licht van de 
feitelijke gegevens van de zaak, redelijkerwijs verantwoord was, doch alleen antwoordt dat de redelijke 
termijn niet was overschreden, op grond dat die zaak, gelet op de omvang en de complexiteit ervan, geen 
enkele onverantwoorde vertraging heeft opgelopen.

Handhaving - Redelijke termijn

24 november 1999P.99.1627.F AC nr. ...
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Het recht van verdediging wordt miskend door de appèlrechters die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis bevelen, met name op grond dat uit de conclusie van de verdachte blijkt dat hij beslist te kwader 
trouw is en dat het besluit van een conclusie met een dergelijk uitgangspunt niet kan worden gevolgd.

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Motivering - Recht van verdediging

17 november 1999P.99.1540.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing om de voorlopige hechtenis van de 
verdachte te handhaven, niet naar recht, als zij geen melding maakt van de omstandigheden, eigen aan de 
persoonlijkheid van de verdachte, die de handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare 
veiligheid.

Handhaving - Volstrekte noodzakelijkheid - Zwaarwichtige en uitzonderlijke omstandigheden - Persoonlijkheid van de 
verdachte - Vermelding

- Artt. 16, § 5, 22, zesde lid, en 30, § 4, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 november 1999P.99.1514.F AC nr. ...

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer, 
wegens het niet-inachtnemen van de wetsbepaling betreffende de verplichting van de griffier om aan de 
verdachte bericht te geven van zijn verschijning, niet heeft verbeterd, kan het Hof van Cassatie onmogelijk 
nagaan of de verdachte vóór zijn verschijning heeft kunnen kennisnemen van zijn dossier.

Handhaving - Mededeling van het dossier - Bericht - Raadkamer - Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Geen verbetering van de onwettigheid

- Artt. 21, §§ 2 en 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1999P.99.1481.F AC nr. ...

Wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding tegen een in 
vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk maken, zijn de onderzoeksgerechten niet ontslagen van de 
verplichting om daarenboven na te gaan of er grond bestaat om de voorlopige hechtenis te handhaven, 
inzonderheid, door te verwijzen naar hun vroegere beslissingen m.b.t. de gegevens die, gelet op de nieuwe 
aanwijzingen van schuld van de verdachte, de volstrekte noodzakelijkheid van zijn hechtenis op het ogenblik 
van hun beslissing wettigen.   .

Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en ernstige 
omstandigheden - Onderzoeksgerecht - Volstrekte noodzakelijkheid - Verwijzingen naar de vroegere beslissingen

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 november 1999P.99.1500.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten kunnen wettig beslissen dat de nieuwe en ernstige omstandigheden die de 
uitvaardiging van een nieuw bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk 
maken, gelet op de in hun vroegere beslissingen vermelde gegevens, de handhaving van de voorlopige 
hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid.

Handhaving - In vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en ernstige omstandigheden - 
Onderzoeksgerecht - Volstrekte noodzakelijkheid - Verwijzing naar de vroegere beslissingen

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 oktober 1999P.99.1443.F AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van een bevel tot aanhouding moeten nagaan, zijn bevoegd om 
een onvolledige of onregelmatige motivering te verbeteren m.b.t. de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
die eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, als voornoemd bevel tot aanhouding vaststelt dat die 
omstandigheden bestaan en dat zij de voorlopige hechtenis verantwoorden.

Handhaving - Gronden van het bevel tot aanhouding - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Artt. 16, § 5, en 21, §§ 1, 4 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 oktober 1999P.99.1431.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de redenen van de 
vordering van het O.M. over te nemen, teneinde de handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen te 
omkleden.
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Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Motivering - Vordering van het openbaar ministerie - Overneming van de 
redenen

- Artt. 23, 4° en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 september 1999P.99.1364.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is naar recht verantwoord, wanneer het vaststelt dat de 
verdachte een eerder besliste voorwaarde voor invrijheidstelling niet heeft nageleefd en de voorlopige 
hechtenis bijgevolg handhaaft, onder vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die, 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis op het ogenblik van de 
uitspraak wettigen.

Handhaving - Motivering - Wettigheid

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat oordeelt dat de bij artikel  5.3, E.V.R.M., bepaalde 
termijn niet is overschreden, en zich hiertoe baseert op de aard en de complexiteit van de aan de verdachte 
verweten feiten, op de moeilijkheid om eenieders rol te bepalen, op de witwasmechanismen en de complexe 
operaties die de verdachte vermoed wordt in het buitenland te hebben opgezet om de waarheid doelbewust 
te verbergen, en op de handelingen die het onderzoek langer en ingewikkelder hebben gemaakt, 
verantwoordt zijn beslissing om de voorlopige hechtenis te handhaven naar recht.

Handhaving - Redelijke termijn

De invrijheidstelling onder borgsom is een beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen tot de vereiste zekerheid is betaald.

Handhaving - Invrijheidstelling onder borgtocht

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis oordeelt dat de duur ervan de redelijke termijn niet overschrijdt, op grond dat de verdachte 
vermoed wordt witwamechanismen in het buitenland te hebben opgezet om de waarheid doelbewust te 
verbergen en handelingen te hebben verricht die het onderzoek langer en ingewikkelder hebben gemaakt, 
doet geen uitspraak over de schuld en miskent bijgevolg het in artikel 6.2, E.V.R.M., vastgelegde vermoeden 
van onschuld niet.

Handhaving - Motivering - Vermoeden van onschuld

22 september 1999P.99.1347.F AC nr. ...

De handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte kan niet worden bevolen als het bevel tot 
aanhouding niet aan die verdachte is betekend volgens de vereisten van artikel 18, § 1, Wet Voorlopige 
Hechtenis, namelijk binnen vierentwintig uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming.

Handhaving - Betekening van het bevel tot aanhouding - Termijn - Onregelmatigheid

22 september 1999P.99.1350.F AC nr. ...

Wanneer de ten laste gelegde feiten aanleiding kunnen geven tot een zwaardere straf dan 15 jaar opsluiting, 
kunnen de onderzoeksgerechten, door een feitelijke beoordeling, de naleving van de redelijke termijn afleiden 
uit de enige omstandigheid dat er op dat ogenblik daden van onderzoek, die noodzakelijk zijn voor het 
ontdekken van waarheid, zonder onverantwoorde vertraging worden verricht, zonder dat zij moeten nagaan of 
de voorwaarden, bepaald in artikel  16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zijn vervuld.

Handhaving - Redelijke termijn

27 juli 1999P.99.1084.F AC nr. ...

De mogelijke onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer maakt de handhaving van de 
voorlopige hechtenis niet onwettig, wanneer de rechtsvormen voor de kamer van inbeschuldigingstelling in 
acht genomen zijn.~

Handhaving - Raadkamer - Onregelmatigheid - Gevolg - Kamer van inbeschuldigingstelling

20 juli 1999P.99.1031.F AC nr. ...
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Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding alleen worden 
betwist op het ogenblik van de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, binnen een termijn van 
vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer 
van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van die hechtenis of wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling tijdens die fase kennisneemt van een hoger beroep.

Handhaving - Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Controle door de onderzoeksgerechten - Tijdstip

- Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 juli 1999P.99.0954.N AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, hoeft niet te antwoorden op een conclusie van de verdachte ter aanvoering dat de schuld van deze 
nog niet bewezen is.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verplichting - Verdachte - Conclusie - Schuld - Bewijs

- Artt. 16, § 5, 21, § 4, 23, 4°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Noch artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 noch artikel 5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan de 
verdachte moet worden medegedeeld voor de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan, overeenkomstig 
artikel 21, § 3, of artikel 22, derde lid, van die wet, inzage heeft kunnen nemen voor de rechtszitting van de 
raadkamer, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; de eerbiediging van het recht van 
verdediging en inzonderheid de regel van het contradictoire debat in verband met deze nieuwe stukken wordt 
gewaarborgd door de kennisgeving aan de verdachte en zijn raadsman dat het dossier voor de rechtszitting ter 
inzage te hunner beschikking staat, zonder dat van het bestaan van nieuwe stukken melding moet worden 
gemaakt.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier aan de verdediging - Wijze van mededeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

6 juli 1999P.99.0944.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld moet de kamer van inbeschuldigingstelling die, overeenkomstig 
artikel  30 Wet voorlopige Hechtenis, kennisneemt van het hoger beroep tegen de in artikel  21 van die wet 
bedoelde beschikking, enerzijds, nagaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend, als op dat van haar uitspraak en, anderzijds, de regelmatigheid van de rechtspleging 
nagaan; bijgevolg strekt het toezicht van het Hof, in het kader van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis, zich uit tot de wettigheid van de daden van onderzoek op grond waarvan de kamer van 
inbeschuldigingstelling beslist heeft dat er ten aanzien van de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld 
bestonden (Impliciet).

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Regelmatigheid van de rechtspleging - Toezicht van het Hof

- Art. 235bis, § 2 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0944.F, nr...

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof

16 juni 1999P.99.0694.F AC nr. ...

Vernietiging door het Hof, dat het rechtgebied regelt, van de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, 
maakt de afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte, die 
diezelfde dag door de voormelde raadkamer is gewezen, doelloos.~

Handhaving - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Afzonderlijke beschikking tot handhaving - Regeling van 
rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 maart 1999P.99.0378.F AC nr. ...

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stellen vanaf het tijdstip waarop de 
handhaving van de hechtenis onredelijk wordt; de redelijkheid van de handhaving van de hechtenis moet niet 
in abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak worden beoordeeld.~
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Handhaving - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het onderzoeksgerecht beslissen dat de hechtenis de duur 
van de redelijke termijn niet heeft overschreden, door rekening te houden met strafbare feiten die niet in de 
telastlegging zijn opgenomen maar wel in de stukken van het onderzoek vermeld worden en waarvoor tal van 
lopende onderzoeksopdrachten de verdachte zouden kunnen betreffen.~

Handhaving - Redelijke termijn - Begrip - Andere strafbare feiten

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 maart 1999P.99.0387.N AC nr. ...

Aan de verdachte en zijn raadsman, die voor de rechtszitting van de raadkamer de gelegenheid hadden 
gekregen van het volledig dossier van de rechtspleging inzage te nemen, en voor de rechtszitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling in kennis werden gesteld dat er nieuwe stukken waren waarvan hen ook de 
mogelijkheid werd geboden inzage te nemen bij middel van een verdaging binnen de termijn van artikel 30, § 
3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, moet niet opnieuw het gehele dossier ter inzage worden 
medegedeeld.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier - Nieuwe stukken

- Artt. 21, § 3, en 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 februari 1999P.99.0224.F AC nr. ...

Noch artikel 5.4 E.V.R.M., noch artikel 56, § 1, tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeksgerecht ertoe om, 
wanneer het, bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van 
de getuige, uit het debat te weren.~

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Getuigenis - Beoordeling

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1999P.99.0183.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
hoeft niet te antwoorden op een conclusie die betrekking heeft op een feit dat op zichzelf geen bevel tot 
aanhouding verantwoordt, aangezien zij geen verband houdt met de enige aanwijzingen van schuld, op grond 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis toestaat.

Handhaving - Feit dat op zich geen bevel tot aanhouding verantwoordt - Conclusie over dat feit - Motivering

17 februari 1999P.99.0184.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.

Handhaving - Motivering

3 februari 1999P.99.0133.F AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beschikking tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis bevestigt en daarbij alleen verwijst naar de in het aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar 
de vroegere arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarvan de motivering eveneens tot een 
verwijzing beperkt blijft, is niet naar recht verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde 
motieven wijst op een automatisme dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige 
hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter ervan.

Handhaving - Motivering - Automatisme - Wettigheid

- Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 april 1998P.98.0500.F AC nr. ...

P. 2771/30476-9-2016



De kamer van inbeschuldigingstelling die, na de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel 
bedoelde feiten te hebben gewijzigd, de beslissing van de raadkamer bevestigt om de voorlopige hechtenis 
van de verdachte te handhaven, hoeft dit niet met eenparigheid van stemmen te doen.~

Handhaving - Bevestiging - Kamer van inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het aanhoudingsbevel 
bedoelde feiten - Eenparigheid van stemmen

- Art. 23, 3° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De wijziging door de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen inzake handhaving van de 
voorlopige hechtenis, van de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten, is niet 
bindend voor het onderzoeksgerecht, noch voor het gerecht waarnaar de zaak is verwezen.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten

- Art. 23, 3° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 maart 1998P.98.0363.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling die, overeenkomstig 
artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis kennisneemt van het hoger beroep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend, als op dat van de uitspraak. Binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof van Cassatie niet verder.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof van cassatie

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 februari 1998P.98.0201.F AC nr. ...

De ondervraging van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen 
inzake voorlopige hechtenis, wordt door geen enkele wettelijke bepaling opgelegd noch verboden.~

Handhaving - Onderzoeksrechter - Ondervraging voor de kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis.~

Handhaving - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

10 februari 1998P.98.0160.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. BRESSELEERS, Cass., 10 feb. 1998, A.R. P.98.0160.N, AC, 1998, nr....~

Handhaving - Raadkamer - Termijn om uitspraak te doen - Na verwerping van het cassatieberoep - Uitstel op verzoek van 
de verdachte - Schorsing van de termijn

De termijn waarbinnen de raadkamer in het geval bedoeld in artikel 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis, 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wordt geschorst tijdens de duur van het 
uitstel verleend op verzoek van de verdachte of zijn raadsman.~

Handhaving - Raadkamer - Termijn om uitspraak te doen - Na verwerping van het cassatieberoep - Uitstel op verzoek van 
de verdachte - Schorsing van de termijn

- Artt. 31, § 5, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 januari 1998P.98.0058.F AC nr. ...

Het mondelinge verslag van de onderzoeksrechter is een substantiële voorwaarde voor de rechtsgeldigheid 
van de rechtspleging voor de raadkamer, die moet beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Raadkamer - Procedure - Verslag van de onderzoeksrechter

- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Een onderzoeksrechter mag met het oog op het mondelinge verslag voor de raadkamer, die uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, door een andere onderzoeksrechter worden 
vervangen, zonder dat daartoe een bijzondere beschikking van de voorzitter van de rechtbank vereist is; die 
vervanging is evenwel alleen verantwoord als de vervangen rechter wettig verhinderd is.

Handhaving - Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter - Vervanging van een onderzoeksrechter door een andere - 
Wettigheid
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- Art. 21, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheid dat een onderzoeksrechter door een andere wordt vervangen, zonder dat wordt vastgesteld 
dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, kan op zich niet de onwettigheid 
van de handhaving van de voorlopige hechtenis tot gevolg hebben, wanneer de wettelijke vormen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling inachtgenomen zijn.~

Handhaving - Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter - Vervanging van een onderzoeksrechter door een andere - 
Geen vaststelling van wettige verhindering - Hoger beroep van de verdachte - Handhaving van de voorlopige hechtenis - 
Wettigheid

- Artt. 21, § 1, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 322 Gerechtelijk Wetboek

30 december 1997P.97.1650.F AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat moet beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis 
moet, in de regel, uitspraak doen op grond van het volledige dossier.~

Handhaving - Onderzoeksgerecht - Beslissing - Grondslag

- Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

Een verdachte, wiens hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de 
schending van artikel  5.4 E.V.R.M. noch de schending van zijn recht van verdediging aanvoeren op grond dat 
er in het dossier dat voor hem en zijn raadsman ter inzage is gelegd, een proces-verbaal zou ontbreken, nu uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer mondeling 
uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin dat hij verzocht heeft ofwel om die magistraat over het 
zogezegd ontbrekende proces-verbaal te ondervragen, ofwel om de zaak met het oog op de voeging en het 
onderzoek ervan te verdagen.

Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Proces-verbaal niet bij het dossier gevoegd - Artikel 5.4 E.V.R.M. - Recht 
van verdediging

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 december 1997P.97.1657.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig 
artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van het hoger beroep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend als op dat van de uitspraak; binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof niet verder; het strekt zich met name niet uit tot de wettigheid van de 
daden van onderzoek op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof - Grenzen

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 november 1997P.97.1344.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, AR P.97.1344.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr. ...

Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onjuiste motivering - Vermoeden van onschuld - 
Miskenning - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle

De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste te vervangen, hetzij door de 
mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld 
miskend heeft, nu die miskenning geen onherstelbaar gebrek is.

Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onjuiste motivering - Vermoeden van onschuld - 
Miskenning - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle
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- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 16, § 5, 21, § 4, en 26 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

29 juli 1997P.97.1045.F AC nr. ...

Art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis voorziet niet in enige nietigheid of sanctie wanneer het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft, meer dan 24 uren na de 
dagtekening van het arrest aan de verdachte wordt betekend; de betekening heeft geen ander doel dan de 
termijn van het cassatieberoep te doen ingaan.~

Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betekening - Termijn - Laattijdige betekening

- Art. 31, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 juli 1997P.97.0939.N AC nr. ...

De eigenheid en de doeleinden van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de 
daarin dwingend vastgelegde zeer korte termijnen om over de handhaving van een voorlopige hechtenis te 
beslissen, staan aan het stellen van een welkdanige prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in de weg.~

Handhaving - Cassatieberoep - Prejudiciële vraag als bedoeld in artikel 26 bijzondere wet Grondwettelijk Hof - Hof van 
Cassatie - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Perken

11 juni 1997P.97.0746.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig 
artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van het hoger beroep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend als op dat van de uitspraak; binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof niet verder; het strekt zich o.m. niet uit tot de wettigheid van de 
daden van onderzoek, op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er ten aanzien 
van de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof - Grenzen

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 mei 1997P.97.0668.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel gericht tegen de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis die door de door dit middel niet bekritiseerde motieven naar recht 
verantwoord is.~

Handhaving - Motivering - Naar recht verantwoord - Cassatiemiddel - Zonder weerslag op de beslissing - Ontvankelijkheid

- Artt. 22, zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 april 1997P.97.0524.N AC nr. ...

De raadkamer dient alleen binnen de eerste vijf dagen na het verlenen van het bevel tot aanhouding en 
eventueel de kamer van inbeschuldigingstelling bij de beoordeling van het in deze fase ingestelde hoger 
beroep, de wettigheid en de regelmatigheid van dit bevel te onderzoeken.~

Handhaving - Wettigheid en regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Controle door de onderzoeksgerechten - Tijdstip

- Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van de raadkamer, van de onderzoeksrechter 
die een bevel tot aanhouding verleende, vervalt dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de 
handhaving van de door dit bevel bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte zonder voorwerp.~

Handhaving - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast

1 april 1997P.97.0414.F AC nr. ...

Wettig is de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grond van 
materiële gegevens die de onthullingen van een anonieme getuige bevestigen, zodat die onthullingen niet de 
enige aanwijzing vormen die in aanmerking is genomen.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Anonieme getuige

- Artt. 16 en 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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26 maart 1997P.97.0378.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, binnen de vijf dagen na het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding, uitspraak 
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, waarin kritiek wordt uitgeoefend op de overwegingen 
van het arrest betreffende een handeling van de onderzoeksrechter, die niets uitstaande heeft met de 
uitvaardiging van dat bevel.~

Handhaving - Eerste handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - Toetsing - Regelmatigheid van het bevel 
tot aanhouding - Cassatiemiddel - Middel dat niets uitstaande heeft met het bevel tot aanhouding

- Artt. 16, § 5 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de verdachte de hem ten laste 
gelegde feiten "heeft gepleegd", wordt niet miskend door het onderzoeksgerecht dat, na te hebben 
geoordeeld dat "het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit 
"een verschrijving" en na de draagwijdte van de bewoordingen "heeft begaan" te hebben beoordeeld door ze 
in de algemene context van de zaak terug te plaatsen, op grond van de door het onderzoeksgerecht op 
onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch zeker beslist dat de door de 
onderzoeksmagistraat gebruikte bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is.

Handhaving - Eerste handhaving - Onderzoeksgerecht - Opdracht - Toetsing - Regelmatigheid van het bevel tot 
aanhouding - Motivering van dat bevel - Bewijskracht

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 16, § 5 en 21, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 maart 1997P.97.0330.F AC nr. ...

Het in de artt. 6.2, E.V.R.M., en 14.2, I.V.B.P.R., vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat volgt op het 
bevelt tot aanhouding, voorgelegd wordt en dat, met verwijzing naar de reden van het bevel tot aanhouding, 
uitspraak doet over de schuld van de beklaagde.~

Handhaving - Bevel tot aanhouding - Motivering - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

19 maart 1997P.97.0336.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Motivering

19 februari 1997P.97.0204.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig 
artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van het hoger beroep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend als op dat van de uitspraak; binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof niet verder; het strekt zich o.m. niet uit tot de wettigheid van de 
daden van onderzoek op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 februari 1997P.97.0161.F AC nr. ...

De voorwaarden voor de handhaving van de voorlopige hechtenis, die zijn opgesomd in artikel  16, § 1, derde 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dienen niet tezamen vervuld te zijn; zij worden door het onderzoeksgerecht in 
feite beoordeeld.

Handhaving - Motivering

- Artt. 16, § 1, derde lid en 22, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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11 februari 1997P.97.0172.N AC nr. ...

Als het cassatieberoep wordt verworpen, dat de verdachte heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die, optredend als raadkamer in de zin van artikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn 
voorlopige hechtenis handhaaft, dient de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen binnen vijftien 
dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cassatie.~

Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - 
Arrest van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen

- Art. 31, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, optredend als raadkamer in 
de zin van artikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis, de voorlopige hechtenis van de verdachte handhaaft bij een 
arrest gewezen buiten de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof 
van Cassatie dat een vroeger cassatieberoep van de verdachte tegen de handhaving van zijn hechtenis 
verwerpt, vernietigt het dat arrest zonder verwijzing.

Handhaving - Voorrecht van rechtsmacht - Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - 
Arrest van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen - Niet-
inachtneming

- Art. 31, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 februari 1997P.97.0179.N AC nr. ...

Binnen de grenzen van de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis is het Hof van Cassatie in de regel niet 
gehouden de regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen te beoordelen.~

Handhaving - Cassatieberoep - Regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen - Toezicht van het Hof

- Art. 31, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 januari 1997P.97.0005.N AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis; 
zij moeten evenwel antwoorden op de conclusies van de partijen.~

Handhaving - Motivering

- Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De beslissing van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet plaats en 
datum van de feiten die het aanhoudingsmandaat rechtvaardigen niet vermelden om wettig te zijn.~

Handhaving - Beslissing - Plaats en datum van de feiten - Vermelding - Ontstentenis

Het middel dat niet uitlegt waarom de omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost -
"transmission-report" - in de Engelse taal zijn gesteld, de nietigheid tot gevolg heeft van het per faxpost 
gegeven bericht, waarvan niet betwist wordt dat het in de Nederlandse taal is gesteld, kan niet aangenomen 
worden.~

Handhaving - Oproeping - Faxpost - Engelstalige vermelding

- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het recht van de verdachte te vorderen dat bij zijn dossier een vertaling, in de taal die hij verstaat, wordt 
gevoegd van de verklaringen van getuigen of klagers in een andere landstaal, heeft geen verband met de 
beslissing van een onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Rechtspleging - Dossier - Stukken in een andere taal - Verband

- Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en 
mag het slechts de wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat het dossier dat aan het 
Hof moet worden overgemaakt slechts de stukken moet bevatten die deze controle moeten mogelijk maken 
en niet het gehele dossier van het gerechtelijk onderzoek.~

Handhaving - Cassatieberoep - Controle - Dossier - Inhoud

- Art. 31, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 december 1996P.96.1620.N AC nr. ...
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Geen wetsbepaling schrijft voor dat de in beslag genomen overtuigingsstukken zich moeten bevinden in het 
dossier dat met toepassing van artikel  22 Wet Voorlopige Hechtenis ter beschikking moet worden gehouden 
van de verdachte en van zijn raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door 
de procureur des Konings overeenkomstig artikel  30 van dezelfde wet worden bezorgd aan de procureur-
generaal bij het hof van beroep; het komt toe aan de verdachte of zijn raadsman om de overlegging van de in 
beslag genomen overtuigingsstukken te verzoeken.

Handhaving - Inzage van het dossier door de verdachte en door zijn raadsman - Inhoud van het dossier - 
Overtuigingsstukken

17 december 1996P.96.1427.N AC nr. ...

Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, heeft 
de op dezelfde datum, in artikel  26, § 3 Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde, gewezen afzonderlijke 
beschikking, waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd werd, geen bestaansreden meer.~

Handhaving - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Kamer van inbeschuldigingstelling - Afzonderlijke beschikking tot 
handhaving - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing

17 december 1996P.96.1591.N AC nr. ...

De aanwezigheid van de verdachte op de rechtszitting van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over 
zijn voorlopige hechtenis is in de regel vereist; hij wordt alleen door zijn advocaat vertegenwoordigd "indien hij 
in de onmogelijkheid verkeert op de rechtszitting te verschijnen".

Handhaving - rechtszitting - Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde - Vereiste - Vertegenwoordiging - Advocaat

- Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Naar recht verantwoord is de beslissing van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis waarbij de verdaging van de behandeling van de zaak geweigerd wordt, wanneer de verdachte, door 
niet ter rechtszitting te verschijnen, geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om op regelmatige wijze 
uitstel van de behandeling van de zaak te vragen, zijn "conclusie", waarin hij om uitstel van de zaak verzoekt, 
slechts is "aangekomen na beëindiging van het beraad" en zijn advocaat hem niet wettig kon 
vertegenwoordigen.

Handhaving - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Verzoek tot uitstel - Advocaat - Vertegenwoordiging niet 
toegelaten - Weigering - Verantwoording

- Artt. 23, 2° en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 december 1996P.96.1497.F AC nr. ...

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig 
artikel 30, Wet Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van het hoger beroep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend als op dat van de uitspraak; binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof niet verder; het strekt zich o.m. niet uit tot de wettigheid van de 
daden van onderzoek op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toetsing van het Hof - Grenzen

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 oktober 1996P.96.1278.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan de 
verdachte of aan zijn raadsman moet worden medegedeeld; de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt enkel dat 
bericht aan de raadsman van de verdachte moet worden gegeven; artikel 22, Wet Voorlopige Hechtenis, 
inzake het recht op inzage van het dossier is niet toepasselijk op de rechtspleging in hoger beroep.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Mededeling van het dossier

- Artt. 22 en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 oktober 1996P.96.1270.F AC nr. ...
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Niet ontvankelijk zijn de middelen die hetzij niet aangeven in welk opzicht het arrest de opgesomde wettelijke 
bepalingen schendt, hetzij verwijzen naar de middelen, die door een medeverdachte zijn aangevoerd tegen 
het arrest dat zijn eigen voorlopige hechtenis handhaaft, zonder aan te geven in welk opzicht de door die 
andere verdachte aangevoerde onwettigheden de bestreden beslissing aantasten.~

Handhaving - Cassatiemiddel - Verwijzing naar de middelen van een medeverdachte - Ontvankelijkheid

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 oktober 1996P.96.1253.F AC nr. ...

Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Toepassingsgebied

Art. 5.1.c. E.V.R.M. staat de vrijheidsberoving, langs wettelijke weg, toe indien de betrokkene "op rechtmatige 
wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden 
geleid, wanneer redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een strafbaar feit heeft begaan of 
indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te 
begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan"; het arrest waarbij de voorlopige hechtenis van een 
verdachte wordt gehandhaafd, is regelmatig met redenen omkleed, als het overeenkomstig de vereisten van 
de nationale wet melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan 
de persoonlijkheid van die verdachte.

Handhaving - Motivering - Artikel 5.1.c, E.V.R.M. - Vrijheidsberoving - Voorwaarden - Wettelijke weg

- Art. 16, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5.1.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

2 oktober 1996P.96.1256.F AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Artikel 6, E.V.R.M. - Toepassingsgebied

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing op de appèlprocedure inzake voorlopige 
hechtenis.~

Handhaving - Artikel 21, § 3, Wet voorlopige Hechtenis - Toepassingsgebied

- Art. 21, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Een verdachte, wiens voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan 
noch de schending van artikel  5 E.V.R.M., noch de schending van zijn recht van verdediging of van het beginsel 
van de rechtspleging op tegenspraak afleiden uit het feit dat vijf processen-verbaal ontbreken in het ter inzage 
van de verdachte en diens raadslieden gelegde dossier wanneer, enerzijds, uit de regelmatig opgemaakte en 
niet van valsheid betichte inventaris van het dossier blijkt dat drie van die processen-verbaal in het dossier 
zaten ten tijde van de verschijning van de verdachte voor de raadkamer, en wanneer, anderzijds, de 
raadslieden van die verdachte van de twee overige processen-verbaal inzage hebben gekregen ten tijde van 
hun verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling, en, ten slotte, de raadslieden elke verdaging van 
de zaak naar een latere datum met het oog op de vervollediging van het dossier hebben geweigerd.

Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier - Geen voeging van bepaalde processen-verbaal - Artikel 5 E.V.R.M. - 
Recht van verdediging

- Art. 124 KB 28 dec. 1950

- Art. 423 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

20 augustus 1996P.96.1164.N AC nr. ...
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De kamer van inbeschuldigingstelling die kennis neemt van het hoger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd en die de beschikking nietig verklaart, kan 
bevelen dat de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, ook al is, op het ogenblik van de uitspraak, meer dan 
een maand verlopen sedert het bevel tot aanhouding of sedert de laatste regelmatige beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis, mits het arrest wordt uitgesproken binnen de termijn 
van vijftien dagen sedert het instellen van het hoger beroep.

Handhaving - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Vernietiging - Gevolgen t.a.v. de termijnen

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 juli 1996P.96.1024.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 6.3 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten 
gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.

Handhaving - Artikel 3 E.V.R.M. - Toepassingsgebied

De waarborg van de uitoefening van het recht van verdediging, kan, wat de handhaving van de voorlopige 
hechtenis betreft, op grond van feitelijke gegevens betreffende de organisatie van het onderzoek beoordeeld 
worden.~

Handhaving - Recht van verdediging - Beoordeling

26 juni 1996P.96.0842.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, op het beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis binnen vijf dagen na 
uitvaardiging van het aanhoudingsbevel en die, in dit stadium van de procedure, de regelmatigheid van dat 
aanhoudingsbevel dient na te gaan, de hechtenis van verdachte handhaaft niettegenstaande de 
onregelmatigheid van dat aanhoudingsbevel wegens de onwettigheid van de telefoontap waarop het steunt.

Handhaving - Eerste beslissing - Raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - Controles - Regelmatigheid 
van het bevel tot aanhouding - Bevel tot aanhouding - Grondslag - Telefoontap - Onwettige telefoontap

- Artt. 16, § 5, 21, §§ 1 en 4, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering

5 juni 1996P.96.0735.F AC nr. ...

Art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is van toepassing op de procedure voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de hechtenis. (Impliciet).~

Handhaving - Artikel 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Toepassingsgebied

- Artt. 23, 4° en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer een verdachte in zijn conclusie het bestaan betwist van de aanwijzingen van schuld die de 
handhaving van zijn hechtenis verantwoorden, is het antwoord van de onderzoeksgerechten daarop 
regelmatig als zij vaststellen dat dergelijke aanwijzingen nog bestaan en deze preciseren, zelfs met verwijzing 
naar de vordering van het openbaar ministerie en naar de redenen van vorige arresten.~

Handhaving - Conclusie - Ernstige aanwijzingen van schuld - Motivering

- Artt. 23, 4° en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De ondervraging van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen 
inzake voorlopige hechtenis wordt door geen enkele wettelijke bepaling opgelegd noch verboden.~

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ondervraging van de onderzoeksrechter - Wettigheid

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 mei 1996P.96.0713.F AC nr. ...

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet, op het 
hoger beroep tegen die beslissing, de kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt en de 
hechtenis handhaaft, uitspraak wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep en niet bij wege van 
evocatie.~

Handhaving - Handhaving bevolen door de raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vernietiging 
van de beschikking - Devolutieve kracht van het hoger beroep

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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17 april 1996P.96.0470.F AC nr. ...

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Artikel 5.2 E.V.R.M. - Toepasselijkheid

2 april 1996P.96.0398.N AC nr. ...

Het staat niet aan de rechter die moet oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een 
verdachte, de problemen op te lossen die zich voordoen wegens opvolging van diens raadsman.~

Handhaving - Raadsman van de verdachte - Opvolging - Taak van de rechter

26 maart 1996P.96.0359.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet nagaan, vermag verschrijvingen 
met betrekking tot het verlenen of het betekenen van dit bevel vast te stellen.~

Handhaving - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Datum van het bevel tot aanhouding - Verschrijving

- Art. 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Handhaving - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Datum van betekening - Verschrijving

- Art. 21 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Noot G.B., cass., 26 maart 1996, P.96.0359.N, AC 1996, nr.~

Handhaving - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Datum van het bevel tot aanhouding - Datum van betekening - 
Verschrijving

20 maart 1996P.96.0354.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer het arrest van 
het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, op grond van de omstandigheden van de zaak die het 
hof in feite beoordeelt beslist dat het gevaar voor herhaling niet geweken is.~

Handhaving - Voorwaarden - Gevaar voor herhaling

- Artt. 16, § 1, derde lid, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 februari 1996P.96.0202.F AC nr. ...

De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer, die voortvloeit uit de niet-inachtneming van de 
wettelijke bepaling betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman alsook 
betreffende de verplichting van de griffier om hun daarvan bericht te geven, heeft niet de onwettigheid tot 
gevolg van de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer de wettelijke vormen in acht 
zijn genomen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.~

Handhaving - Mededeling van het dossier - Bericht - Raadkamer - Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging

- Art. 22, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 januari 1996P.96.0091.F AC nr. ...

Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding enkel worden 
betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te 
rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer de raadkamer van maand tot 
maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis.~

Handhaving - Betwisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding

- Artt. 21, § 4 en 22, eerste en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 december 1995P.95.1374.F AC nr. ...

Art. 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige hechtenis 1990 bepaalt m.b.t. de rechtspleging voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling enkel dat de griffier van het hof van beroep aan de raadsman van de verdachte bericht 
moet geven van de rechtsdag.~

Handhaving - Rechtspleging - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht van de rechtsdag

31 oktober 1995P.95.1196.N AC nr. ...
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Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure 
inzake voorlopige hechtenis.~

Handhaving - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Toepassingsgebied

Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de behandeling van 
het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, 
aan de advocaat van de verdachte die niet wenst te verschijnen, geen machtiging verleent om zijn cliënt te 
vertegenwoordigen. (Impliciete oplossing)~

Handhaving - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Rechtspleging voor het onderzoeksgerecht - Recht van zijn advocaat 
om hem te vertegenwoordigen

- Artt. 23, 2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 april 1995P.95.0515.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, in antwoord op de conclusie van eiser ten betoge dat die handhaving 
onverenigbaar was met de vereisten van artikel  5.3 E.V.R.M aangezien het onderzoek of de behandeling van 
de zaak vertraging had opgelopen ten gevolge van het feit dat het hof van beroep zich onbevoegd had moeten 
verklaren op grond dat de raadkamer nagelaten had het bestaan van verzachtende omstandigheden aan de 
zijde van een medebeklaagde vast te stellen voor de als misdaad omschreven feiten, op basis van de feitelijke 
gegevens die het omschrijft, vaststelt dat "in concreto" niet blijkt dat het onderzoek of de behandeling van de 
zaak vertraging heeft opgelopen, maar dat die behandeling of dat onderzoek onverwijld is voortgezet, en dat 
het arrest bovendien heeft beslist dat de onsplitsbaarheid van de feiten waarop het dossier betrekking heeft, 
alsook de noodzaak om aan het vonnisgerecht een regelmatig dossier voor te leggen, wegens het vereiste van 
de redelijke termijn niet kunnen wettigen dat de zaak van eiser en de zaak van de overige medeverdachten 
afzonderlijk worden behandeld.

Handhaving - Procedure tot regeling van rechtsgebied - Motivering - Redelijke termijn

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 maart 1995P.95.0364.N AC nr. ...

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis en het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld onderzoekt, oordeelt op onaantastbare wijze over de betwisting omtrent de 
bevoegdheid van de Belgische gerechten.~

Handhaving - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid ratione loci - Onaantastbare beoordeling

15 maart 1995P.95.0293.F AC nr. ...

De wet vereist niet dat van de debatten voor de onderzoeksgerechten een proces-verbaal van de rechtszitting 
wordt opgemaakt.~

Handhaving - Rechtspleging - Proces-verbaal van de rechtszitting - Onderzoeksgerechten

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter en, na hem, de onderzoeksgerechten oordelen in feite of de hechtenis van een in 
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte gewettigd wordt door nieuwe en ernstige omstandigheden en 
door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.~

Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden - Noodzakelijkheid 
van de hechtenis - Beoordeling

- Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1 en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen 
enkele wet bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren uitspraak doen, 
hun beslissingen wijzen in tegenwoordigheid van het O.M.~

Handhaving - Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van het Openbaar Ministerie - Onderzoeksgerechten

- Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 februari 1995P.95.0138.F AC nr. ...
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Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel   22 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 worden geschonden, wanneer de verdachte, die de taal van de rechtspleging niet verstaat, de bijstand 
van een tolk krijgt binnen de in artikel  184bis Sv. aangegeven grenzen.~

Handhaving - Bijstand van een tolk

15 november 1994P.94.1319.N AC nr. ...

Wanneer een onderzoeksgerecht een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid dient te toetsen, is het bevoegd 
om vast te stellen dat de datum op de geschreven vordering tot gerechtelijk onderzoek een verschrijving 
inhoudt, en te oordelen dat de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie rechtsgeldig werd geadieerd 
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen aan te vatten.~

Handhaving - Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - 
Verschrijving - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Artt. 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 47 Wetboek van Strafvordering

25 juli 1994P.94.0968.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel ten betoge dat artikel  22, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman is 
geschonden, wanneer de door die wetsbepaling voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.

Handhaving - Wettigheid - Taalgebruik in bestuurszaken - Bericht - Artikel 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - 
Rechtsvormen in acht genomen in hoger beroep - Mededeling van het dossier

23 juni 1994P.94.0808.N AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die geroepen zijn om een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid te toetsen, 
vermogen niet te verhelpen aan de onregelmatigheid ervan wegens het ontbreken van elke vermelding van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak of eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte.

Handhaving - Gronden van het bevel tot aanhouding - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Art. 16, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 juni 1994P.94.0668.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie, bij de regeling van het rechtsgebied, de beschikking vernietigt waarbij de 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, heeft de afzonderlijke beschikking bedoeld in 
artikel  26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, waarbij de voorlopige hechtenis van de verdachte gehandhaafd 
wordt geen bestaansreden meer.~

Handhaving - Afzonderlijke beschikking - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 juni 1994P.94.0762.F AC nr. ...

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat op 
tegenstrijdige gronden beslist dat er tegen de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan.~

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Tegenstrijdige gronden - Beslissing

- Artt. 22 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 16, § 5, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 mei 1994P.94.0658.N AC nr. ...

Wanneer het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld betwist worden op grond dat de door huiszoeking 
en inbeslagneming ingewonnen gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen en derhalve niet als 
ernstige aanwijzingen van schuld in aanmerking kunnen worden genomen, mag het onderzoeksgerecht zich 
niet ertoe beperken enkel vast te stellen dat die aanwijzingen van schuld bestaan, en dat het zich niet heeft uit 
te spreken over de wettigheid van de huiszoeking en inbeslagneming.

Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Op onrechtmatige wijze verkregen - Betwisting - Beantwoording van dat 
verweer

- Artt. 16, § 5, 21, § 5 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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4 mei 1994P.94.0556.F AC nr. ...

Noch artikel  30 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 noch artikel  5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan 
de verdachte moet worden medegedeeld vóór de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig 
artikel  21, §3, van die wet inzake heeft kunnen nemen vóór de rechtszitting van de raadkamer, tenzij nadien 
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd.~

Handhaving - Rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Dossier - Mededeling aan de verdediging

27 april 1994P.94.0360.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van Cassatie het rechtgebied regelt en de beschikking van de raadkamer tot verwijzing van 
de verdachte naar de correctionele rechtbank vernietigt, heeft de in artikel  26, § 3, Wet Voorlopige hechtenis 
1990 bedoelde afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte geen 
bestaansreden meer.~

Handhaving - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Regeling van rechtsgebied - 
Vernietiging van de beschikking tot verwijzing

26 april 1994P.94.0519.N AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die geroepen zijn om een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid te toetsen, zijn 
bevoegd om de gronden van dat bevel te verbeteren en aan te vullen.~

Handhaving - Gronden van het bevel tot aanhouding - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht

- Artt. 21, 22 en 23 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, hoeven ze 
zich niet uit te spreken over het bewijs van een misdrijf, doch over het bestaan van ernstige aanwijzingen van 
schuld.~

Handhaving - Opdracht van het onderzoeksgerecht - Vaststelling van ernstige aanwijzingen van schuld

- Art. 22, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 maart 1994P.94.0202.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de 
beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis.

Handhaving - Onderzoeksrechter - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Bevoegdheid

15 maart 1994P.94.0313.N AC nr. ...

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet de 
kamer van inbeschuldigingstelling, op het tegen die beslissing ingestelde hoger beroep, uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep.

Handhaving - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Raadkamer

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

HOGER BEROEP

15 december 2004P.04.1590.F AC nr. 613

Wanneer bij beschikking uitspraak wordt gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een 
inverdenkinggestelde en een latere beschikking alleen maar een verschrijving verbetert, zonder de daarin 
bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen, dan heeft de verbeteringsprocedure niet tot 
gevolg dat de aanvang wordt gewijzigd van de termijn die de inverdenkinggestelde moet naleven teneinde 
hoger beroep in te stellen tegen de eerste beschikking.

Hoger beroep - Raadkamer - Beschikking die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis - Verbeterende 
beschikking - Termijn van hoger beroep

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618
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De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een 
van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin de zaak 
bij haar aanhangig wordt gemaakt, en m.n. in geval van voorlopige hechtenis (1), maar uitsluitend wanneer die 
zaak regelmatig bij haar aanhangig is gemaakt (2). (1) Cass., 3 okt. 2001, AR P.01.1303.F, nr 522. (2) Cass., 24 
nov. 1999, AR P.99.1524.F, nr 628; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 3de uitg., 2003, blz. 345, 
nr 716.

Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid - Toezicht - Grens - Regelmatige 
aanhangigmaking

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

28 mei 2003P.03.0747.F AC nr. 323

Wanneer alleen de inverdenkinggestelde hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer, 
waarbij zijn invrijheidstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling zijn 
toestand niet verergeren door de handhaving van zijn hechtenis te bevelen (1). (1) Cass., 30 april 1997, AR 
P.97.0562.F, nr 212.

Hoger beroep - Beschikking tot invrijheidstelling onder borgtocht - Alleen hoger beroep van de inverdenkinggestelde - 
Handhaving van de hechtenis - Verzwaring van de toestand van de inverdenkinggestelde

- Artt. 30, § 1, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 september 2002P.02.0839.N AC nr. 456

Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het handhaven van de voorlopige 
hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, 
binnen de termijn van vijftien dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen 
deze beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in te gaan op de 
vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij 
afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger 
beroep van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot 
gevolg dat de voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien 
dagen na het instellen van dit beroep; de kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden 
derhalve toe gehouden alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger beroep niet 
zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde inmiddels reeds het voorwerp 
uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele rechtbank (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 2de Editie 1999, p. 355, nr. 782.

Hoger beroep - Beschikking van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeheven - Hoger beroep vanwege 
het openbaar ministerie - Verwijzingsbeschikking met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien dagen na het instellen van 
hoger beroep - Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeheven - Hoger beroep tegen 
de verwijzingsbeschikking - Samenloop in de tijd van beide procedures

- Artt. 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 oktober 2001P.01.1303.F AC nr. ...

De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een 
van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin ze van 
de zaak kennisneemt; die regel is eveneens van toepassing, wanneer dat rechtscollege kennisneemt van een 
hoger beroep inzake voorlopige hechtenis (1). (1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.

Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid - Toezicht - Verplichting

- Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering

27 juni 2000P.00.0946.N AC nr. ...

De Wet Voorlopige Hechtenis, het EVRM en het recht van verdediging vereisen, noch dat de verdachte 
persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarop het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige 
hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter gelegenheid 
van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd (1). (1) Cass., 13 juli 1999, AR nr. P.99.0954.N, nr. 415.
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Hoger beroep - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de 
rechtszitting aan verdachte - Inzage van dossier door verdachte - Vereiste

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 februari 2000P.00.0226.F AC nr. ...

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, is niet van toepassing op de appèlprocedure inzake voorlopige 
hechtenis.

Hoger beroep - Inzage van het dossier

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De in artikel 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde termijn van vijftien dagen, waarbinnen 
het hof van beroep uitspraak moet doen en die geschorst wordt tijdens de duur van het op verzoek van de 
verdachte of van zijn raadsman toegekende uitstel, wordt gerekend van middernacht tot middernacht, vanaf 
de dag na die van de verklaring van hoger beroep, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de 
wettelijke feestdagen, ongeacht het uur waarop het hoger beroep is ingesteld en waarop het arrest is 
gewezen.

Hoger beroep - Termijn waarbinnen het hof van beroep uitspraak moet doen - Berekening - Uitstel op verzoek van de 
verdachte of van zijn raadsman

- Art. 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 52, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

19 januari 2000P.00.0059.F AC nr. ...

Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, legt geen enkele nietigheid of sanctie op, wanneer de beslissing niet 
geschiedt binnen de vierentwintig uren, d.i. de termijn waarbinnen dit vormvereiste moet zijn volbracht, 
aangezien de betekening alleen ertoe strekt de termijn van hoger beroep te doen ingaan.

Hoger beroep - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Beslissing van de correctionele rechtbank - Betekening

- Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 april 1997P.97.0562.F AC nr. ...

Wanneer alleen de verdachte hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij zijn 
invrijheidsstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de handhaving 
van zijn hechtenis niet bevelen.~

Hoger beroep - Beschikking tot invrijheidstelling onder borgtocht - Alleen hoger beroep van de verdachte - Handhaving van 
de hechtenis - Verzwaring van de toestand van de verdachte

- Art. 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 december 1996P.96.1620.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de in beslag genomen overtuigingsstukken zich moeten bevinden in het 
dossier dat met toepassing van artikel  22 Wet Voorlopige Hechtenis ter beschikking moet worden gehouden 
van de verdachte en van zijn raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door 
de procureur des Konings overeenkomstig artikel  30 van dezelfde wet worden bezorgd aan de procureur-
generaal bij het hof van beroep; het komt toe aan de verdachte of zijn raadsman om de overlegging van de in 
beslag genomen overtuigingsstukken te verzoeken.

Hoger beroep - Stukken door de procureur des Konings te bezorgen aan de procureur-generaal - Overtuigingsstukken

11 december 1996P.96.1527.F AC nr. ...

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij uitspraak gedaan wordt over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een verdachte en dat binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep is 
gewezen, is een wettige titel van vrijheidsbeneming; de datum van de betekening van het arrest heeft geen 
ander doel dan de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan.~

Hoger beroep - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 april 1996P.96.0398.N AC nr. ...
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Het recht op inzage van het dossier zoals geregeld door artikel 22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is niet van 
toepassing op de rechtspleging in hoger beroep.~

Hoger beroep - Handhaving van het bevel tot aanhouding - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Inzage van 
het dossier

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

In geval van hoger beroep tegen de beschikking die het bevel tot aanhouding handhaaft, is het door de griffier 
aan de raadsman van de verdachte te geven bericht van dag, plaats en uur van verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; het verzuim ervan kan slechts tot 
nietigheid leiden als daardoor het recht van verdediging wordt miskend; niet ontvankelijk is het middel ten 
betoge dat eisers recht van verdediging is miskend doordat hem de bijstand van een raadsman werd ontzegd 
nu deze niet van de rechtszitting op de hoogte werd gebracht, wanneer de verdachte door de appelrechters in 
zijn verweermiddelen is gehoord en het niet blijkt dat hij heeft aangevoerd dat zijn recht van verdediging is 
miskend.

Hoger beroep - Handhaving van het bevel tot aanhouding - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Bericht aan 
de raadsman van de inverdenkinggestelde - Verzuim

- Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 december 1995P.95.1409.F AC nr. ...

Wanneer het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling de handhaving van de voorlopige hechtenis 
beveelt, is gewezen buiten de termijn van vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld als bepaald in artikel  
3O, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, vernietigt het Hof van Cassatie, op een cassatieberoep, het arrest zonder 
verwijzing en wordt de verdachte in vrijheid gesteld.~

Hoger beroep - Arrest gewezen buiten de termijn van vijftien dagen - Invrijheidstelling - Cassatie zonder verwijzing

21 november 1995P.95.1247.N AC nr. ...

De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel tot aanhouding wordt 
gehandhaafd, omdat, in weerwil van artikel 21, §3 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag vóór de verschijning voor de raadkamer ter 
beschikking was gehouden van de verdachte en van zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou bestaan, niet de 
nietigheid mee van de beslissing van de Kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel 21, §3 Wet Voorlopige Hechtenis betreffende het ter 
beschikking houden van het gehele dossier aan de verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking 
tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis.

Hoger beroep - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging - Handhaving - 
Onregelmatige rechtspleging - Terbeschikkingstelling van het dossier - Raadkamer

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN

20 april 2004P.04.0098.N AC nr. 208

Het cassatieberoep van de eiser op derdenverzet tegen de vervallenverklaring van de borgsom in zake 
voorlopige hechtenis is bij gebreke aan betekening niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 8 juni 1993, AR 
P.93.0170.N, nr 274; 4 sept. 2001, AR P.01.0545.N, nr 440.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Vervallenverklaring van borgsom - Derdenverzet - Ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep - Betekening van het cassatieberoep

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 december 2003P.03.1545.F AC nr. 618

De artt. 36 en 37, Wet Voorlopige Hechtenis, geven de inverdenkinggestelde geen recht op hoger beroep 
tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die reeds door de raadkamer opgelegde voorwaarden tijdens 
het gerechtelijk onderzoek geheel of gedeeltelijk verlengt (1). (1) Zie Cass., 18 juni 1997, AR P.97.0771.F, nr 
280.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Voorwaarden opgelegd door de raadkamer - Onderzoeksrechter - Verlenging - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 36 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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2 december 2003P.03.1332.N AC nr. 612

De betaling van een borgsom is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, § 1, eerste lid, Voorlopige 
Hechteniswet, aangezien deze wetsbepaling betrekking heeft op voorwaarden die moeten nageleefd worden 
na de invrijheidstelling voor een hernieuwbare maximumperiode van drie maanden, terwijl de 
invrijheidstelling onder borgsom een beslissing is waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen tot de vereiste zekerheid is betaald.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Aard

Op het cassatieberoep, ingesteld tegen een krachtens artikel 37 Voorlopige Hechteniswet in hoger beroep 
gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is de termijn bepaald door artikel 31, § 3, tweede lid, 
van dezelfde wet toepasselijk; het verstrijken van die termijn heeft het verval van de opgelegde voorwaarden 
tot gevolg, zodat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft (1). (1) Cass., 17 juni 1997, AR 
P.97.0803.N, nr 278.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Vrijheid onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Cassatieberoep - Termijn - Niet-inachtneming

- Artt. 31, § 3, eerste lid, 36, § 1, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

15 oktober 2003P.03.1155.F AC nr. 502

Wanneer een beklaagde in voorlopige hechtenis is genomen en tegen borgsom in vrijheid is gesteld, hangt de 
teruggave van de borgsom niet alleen af van de voorwaarde dat hij bij alle proceshandelingen verschenen is, 
maar ook dat hij verschenen is voor de tenuitvoerlegging van het vonnis; die tweede voorwaarde voor de 
teruggave is niet vervuld, wanneer de beklaagde is veroordeeld tot een niet-voorwaardelijke gevangenisstraf 
en zijn onmiddellijke aanhouding niet is gevorderd (1). (1) Zie cass., 12 mei 1982, nr 2147, nr 544, met noot.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Invrijheidstelling tegen borgsom - Inverdenkinggestelde verschenen op alle 
proceshandelingen - Beklaagde afwezig op de rechtszitting waarop het arrest is uitgesproken - Veroordeling tot een niet-
voorwaardelijke vrijheidstraf - Teruggave van de borgsom

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

Art. 5.3 E.V.R.M., waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, bepaalt dat de invrijheidstelling afhankelijk kan worden 
gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene op de rechtszitting; het gaat niet om een 
absoluut recht op invrijheidstelling onder borgsom of onder een andere waarborg, maar de rechter moet 
nagaan of de doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden bereikt.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Redelijke termijn - Invrijheidstelling afhankelijk gesteld van een waarborg

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

22 april 2003P.03.0543.F AC nr. 260

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over het verzoek tot opheffing of wijziging van alle voorwaarden 
of van sommige ervan, moeten hun beslissing met redenen omkleden overeenkomstig artikel 16, § 5, eerste en 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis (1). (1) Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0670.F, nr 309.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing of wijziging van de voorwaarden - Redengeving van de 
onderzoeksgerechten

- Artt. 16, § 5, 35, § 2, en 36, § 1, vierde en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 maart 2003P.03.0352.N AC nr. 178

De rechter die een verdachte of een beklaagde in vrijheid laat of in vrijheid stelt onder oplegging van één of 
meer voorwaarden, kan deze voorwaarden slechts vrij bepalen binnen de wettelijke grenzen van de artikelen 
16, §§ 1 en 5, en 35, §§ 1, 2, 3 en 5 van de Voorlopige Hechteniswet, en mits eerbiediging van de 
supranationale verdragsbepalingen die rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde, van de 
Grondwet en van de algemene rechtsbeginselen.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Appreciatiebevoegdheid van de rechter

- Artt. 16 en 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 mei 2002P.02.0691.N AC nr. 312
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De wet doet het bestaan of de rechtsgeldigheid van de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 
36 van de Voorlopige Hechteniswet genomen beslissing niet afhangen van de betekening ervan.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Betekening van de beslissing van de onderzoeksrechters

15 mei 2002P.02.0689.F AC nr. 297

De rechter bepaalt op onaantastbare wijze het bedrag van de borgsom bedoeld bij artikel 35, Wet Voorlopige 
Hechtenis, en bij gebrek aan conclusie is hij niet verplicht zijn desbetreffende beslissing te motiveren (1). (1) 
Cass., 12 okt. 1995, A.R. P.93.1339.N, nr. 406.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Bedrag - Bepaling - Motivering

- Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

23 mei 2001P.01.0760.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, AC, 2001, nr...

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Concl. adv.-gen. LOOP, cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, AC, 2001, nr...

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - Motivering

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Wettigheid

Het hof van assisen of, wanneer het geen zitting houdt, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de 
beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een of meerdere voorwaarden na te leven 
(Impliciet).

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Wettigheid

- Artt. 27, § 1, 4°, en 35, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De beslissing om de voorwaarden voor de voorlopige invrijheidstelling te verlengen, moet met redenen 
omkleed zijn (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 1999, A.R. P.99.0142.N, nr. 73 ; DECLERCQ R., Beginselen van 
strafrechtspleging, Kluwer, 1999, nr. 817.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - Motivering

- Artt. 16, § 5, et 35, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de verdachte of de beklaagde voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, is zijn cassatieberoep tegen het 
arrest dat beslist een of meerdere van die voorwaarden te verlengen, niet zonder bestaansreden, aangezien de 
tenuitvoerlegging van de voorwaarde of voorwaarden blijft voortduren na de voorlopige invrijheidstelling (1). 
(1) Zie concl. O.M.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

31 januari 2001P.01.0127.F AC nr. ...

Het recht van verdediging wordt niet miskend, wanneer het O.M. hoger beroep heeft ingesteld tegen de 
beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling van de verdachte, die beslissing aan de verdachte niet is 
betekend, aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van het O.M. alleen, recht kan 
doen op de grieven van de verdachte.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Beschikking - Geen betekening - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Recht van verdediging

- Artt. 30 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Noch artikel 37 Wet Voorlopige Hechtenis noch enig andere wettelijke bepaling leggen een nietigheid of een 
sanctie op als de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling, niet binnen de voor die vormvereiste 
voorgeschreven termijn van vierentwintig uur aan de verdachte is betekend (1). (1) Zie Cass., 4 maart 1992, 
A.R. 9770, nr. 352.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Beschikking - Betekening - Termijn - Laattijdigheid

- Art. 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 maart 2000P.99.0058.N AC nr. ...

De borgstelling is van civielrechtelijke aard en de verbeurdverklaring van de borgsom is geen straf. Doet 
daaraan geen afbreuk de omstandigheid dat door de betaling van de gevorderde borgsom een verdachte in 
vrijheid wordt gelaten.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgstelling - Verbeurdverklaring van de borgsom
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- Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 januari 2000P.00.0059.F AC nr. ...

Het bepaalde in artikel 18, § 1, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, volgens hetwelk de verdachte, bij 
ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke termijn, in vrijheid wordt gesteld, heeft 
betrekking op de betekening van het aanhoudingsbevel en niet op de betekening van een beslissing van de 
correctionele rechtbank, die, bij de uitspraak over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, de 
invrijheidstelling van verzoeker beveelt, mits deze bepaalde voorwaarden naleeft en een borgsom stort, ook al 
moet die betekening, met toepassing van artikel 30, § 2, van de voormelde wet, binnen de vierentwintig uren 
en in de bij artikel 18 voorgeschreven vormen geschieden.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Beslissing van de correctionele rechtbank - Betekening

- Artt. 18 en 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...

Uit de context van de artikelen 27, § 2 en 3, 33, § 2, en 35, § 1, 2, 3 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis, volgt dat, 
in geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Bevoegdheid - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Toepassing

3 maart 1999P.99.0168.F AC nr. ...

Ontvankelijk, ofschoon niet aan het O.M. betekend, is het cassatieberoep van de beklaagde tegen het arrest 
van het hof van beroep tot toewijzing aan de Staat van de door die beklaagde bij zijn invrijheidstelling gestorte 
borgsom. (Impliciet).~@@                    CCCCCCCCC

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Toewijzing aan de Staat - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - 
Cassatieberoep van de beklaagde - Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De toewijzing aan de Staat van de door de beklaagde bij zijn invrijheidstelling gestorte borgsom, wegens niet-
verschijning van die beklaagde bij enige proceshandeling, kan alleen in de veroordelende beslissing zelf 
worden bevolen; die toewijzing kan alleen achteraf worden bevolen, als de veroordeelde niet verschijnt ter 
tenuitvoerlegging van zijn straf.~

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Toewijzing aan de Staat

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 februari 1999P.99.0208.F AC nr. ...

De onderzoeksrechter die de verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek voorwaardelijk in vrijheid gesteld 
heeft, is krachtens de Wet Voorlopige Hechtenis niet verplicht om de verdachte opnieuw te horen alvorens de 
reeds opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te heffen, te wijzigen of te verlengen.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Opheffing, wijziging of verlenging van de voorwaarden - Onderzoeksrechter - 
Verhoor van de verdachte - Verplichting

9 februari 1999P.99.0142.N AC nr. ...

Uit de context van de artt. 16, § 5, en 35, § 2 Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat alle beslissingen waarbij aan 
de verdachte of de beklaagde één of meer voorwaarden worden opgelegd, met redenen moeten omkleed zijn, 
met name de opgave bevatten van het feit waarvoor het bevel wordt verleend, de wetsbepalingen vermelden 
waaruit blijkt dat het feit een misdaad of een wanbedrijf uitmaakt, het bestaan vaststellen van ernstige 
aanwijzingen van schuld, de feitelijke omstandigheden van de zaak vermelden en die welke eigen zijn aan de 
persoonlijkheid van de verdachte die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in artikel 16, 
§ 1 van de wet.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Motivering

- Artt. 16, §§ 1 en 5, en 35, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 juni 1997P.97.0771.F AC nr. ...

De voorwaardelijk in vrijheid gestelde verdachte kan vragen dat de door de onderzoeksrechter opgelegde 
voorwaarden worden opgeheven of gewijzigd; dat beroep moet worden ingesteld voor de raadkamer.

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Hoofdvoorwaarden - Beroep - Verdachte

- Art. 36, § 1, vierde en vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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17 juni 1997P.97.0803.N AC nr. ...

Op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op grond van artikel 
36, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde 
voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald door artikel 31, § 3, tweede lid, van dezelfde wet toepasselijk; 
wanneer het Hof geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen na het instellen van het cassatieberoep, 
vervallen de bevolen maatregelen krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer.~

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Vrijheid onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Cassatieberoep - Termijn - Niet-inachtneming

- Artt. 31, § 3, tweede lid, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 april 1996P.96.0512.F AC nr. ...

Het is niet tegenstrijdig te beslissen dat, wegens het gevaar voor ontvluchting, de handhaving van de hechtenis 
in het belang van de openbare veiligheid geboden is tenzij een borgsom betaald wordt, en het bedrag van die 
borgsom zo hoog te bepalen dat het gevaar dat verdachte niet verschijnt zeer gering, zo niet onbestaande, 
wordt; die alternatieve maatregel is algemeen en dus niet discriminerend; voor de bepaling ervan kan rekening 
worden gehouden met de bijzondere toestand van iedere verdachte.~

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Motivering - Geen discriminatie - Bepaling van het bedrag

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 augustus 1994P.94.0866.N AC nr. ...

Het bevel tot storting van een borgsom is niet van rechtswege vervallen, omdat de raadkamer binnen de door 
artikel  36, §1, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vijf dagen geen uitspraak heeft 
gedaan over een verzoek tot teruggave van de gestorte borgsom.~

Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Verzoek tot teruggave - Termijn om uitspraak te doen over dit verzoek

- Artt. 36, § 1, vierde en vijfde lid en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

INZAGE VAN HET DOSSIER

21 januari 2004P.04.0069.F AC nr. 36

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch artikel 5.4 E.V.R.M., worden geschonden door het arrest dat de 
voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces-verbaal van het verhoor van de inverdenkinggestelde 
door de onderzoeksrechter, die hem de voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt.

Inzage van het dossier - Inverdenkinggestelde - Proces-verbaal van het verhoor door de onderzoeksrechter - Deskundige - 
Voorafgaande opmerkingen - Rechten van de Mens - Voorziening bij een rechter

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 21, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0607.F AC nr. 279

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de inverdenkinggestelde of zijn raadsman, vóór de rechtszitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen inzake handhaving van de voorlopige hechtenis, 
inzage van het dossier moeten krijgen; de wetsbepaling die het recht van inzage van het dossier regelt, is niet 
van toepassing op de rechtspleging in hoger beroep (1). (1) Zie Cass., 27 juli 1999, AR P.99.1084.F, nr 423

Inzage van het dossier - Handhaving - Rechtspleging in hoger beroep - Toepassing

- Artt. 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

12 maart 2003P.03.0333.F AC nr. 165

Het in artikel 22, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde recht tot inzage van het dossier is niet van toepassing op 
de rechtspleging in hoger beroep (1). (1) Cass., 27 juli 1999, AR P.99.1084.F, nr 423.

Inzage van het dossier - Handhaving - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

6 november 2001P.01.1436.N AC nr. ...
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Geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de niet-kennisneming van stukken 
waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe binnen de wettelijk bepaalde termijn tot uitspraak 
gegeven werd (1). (1) Zie cass., 17 april 1991, AR 9024, AC 1990-91, nr 430, 838.

Inzage van het dossier - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ingevolge een 
eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken - Geen inzage - Rechten van de 
Mens - Verzoenbaarheid

- Artt. 22 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 december 2000P.00.1691.N AC nr. ...

De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rechter die kennis neemt van de voorziening 
van iemand die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een 
internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen 
worden gebruikt (1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208.

Inzage van het dossier - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ingevolge een 
eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken - Geen inzage - Rechten van de 
Mens - Verzoenbaarheid

- Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

- Art. 30, § 2, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De stukken die met toepassing van artikel 30, § 2, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling moeten worden overgemaakt, kunnen niet de stukken zijn, welke ingevolge en vroeger 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in dezelfde zaak, met toepassing van artikel 235bis, § 6, 
Wetboek van Strafvordering werden nietig verklaard en als gevolg daarvan uit het dossier werden verwijderd 
(1). (1) Zie cass., 28 maart 2000, AR P.00.0464.N, nr. 208 en cass., 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr. 581.

Inzage van het dossier - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ingevolge een 
eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde stukken

- Art. 30, § 2, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering

27 juli 1999P.99.1084.F AC nr. ...

De wetsbepaling die het recht tot inzage van het dossier regelt, is niet van toepassing op de rechtspleging in 
hoger beroep.~

Inzage van het dossier - Handhaving - Rechtspleging in hoger beroep - Toepassing

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 december 1997P.97.1690.N AC nr. ...

Vóór het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte, moet het dossier gedurende 
twee dagen ter beschikking van die verdachte en diens raadsman worden gesteld; aan die wettelijke 
verplichting is niet voldaan, wanneer de raadsman van de verdachte het strafdossier heeft kunnen raadplegen, 
maar de verdachte zelf zijn recht op inzage niet heeft kunnen uitoefenen.~

Inzage van het dossier - Regeling van de rechtspleging - Inzage door de verdachte - Inzage door de raadsman van de 
verdachte - Wettelijke verplichting

- Artt. 22, derde lid, en 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

17 december 1996P.96.1546.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord de beslissing van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis dat het recht van verdediging van de verdachte, wiens raadsman geen bericht kreeg van de 
dagstelling, niet is miskend, op grond van de vaststellingen dat de verdachte daarvan zelf tijdig bericht kreeg, 
dat het dossier gedurende de laatste werkdag voor de rechtszitting te zijner beschikking werd gehouden, dat 
zijn raadsman kennis had van het dossier en omstandige besluiten kon opmaken en dat deze raadsman, noch 
hijzelf een uitstel meenden te moeten vragen.

Inzage van het dossier - Handhaving - Bericht aan raadsman - Afwezig - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 21, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 april 1996P.96.0398.N AC nr. ...
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Het recht op inzage van het dossier zoals geregeld door artikel 22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is niet van 
toepassing op de rechtspleging in hoger beroep.~

Inzage van het dossier - Handhaving van het bevel tot aanhouding - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Rechtspleging

- Art. 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 november 1995P.95.1247.N AC nr. ...

De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel tot aanhouding wordt 
gehandhaafd, omdat, in weerwil van artikel 21, §3 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag vóór de verschijning voor de raadkamer ter 
beschikking was gehouden van de verdachte en van zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou bestaan, niet de 
nietigheid mee van de beslissing van de Kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel 21, §3 Wet Voorlopige Hechtenis betreffende het ter 
beschikking houden van het gehele dossier aan de verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking 
tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis.

Inzage van het dossier - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging - Handhaving - 
Onregelmatige rechtspleging - Raadkamer

8 februari 1995P.95.0138.F AC nr. ...

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel   22 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 worden geschonden, wanneer de verdachte, die de taal van de rechtspleging niet verstaat, de bijstand 
van een tolk krijgt binnen de in artikel  184bis Sv. aangegeven grenzen.~

Inzage van het dossier - Bijstand van een tolk

MILITAIRE RECHTSPLEGING

24 juli 2001P.01.0963.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten die inzake voorlopige 
hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceert dat de verdachte, 
voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te 
doen, het recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg uitspraak 
moet doen (1). (1) Zie concl. O.M.

Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving - Motivering - Gegrondheid

- Art. 149 Grondwet 1994

Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele vervolgende functie heeft 
uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden zijn aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet 
bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen (1). (1) Zie concl. O.M.

Militaire rechtspleging - Bevel tot aanhouding - E.V.R.M. - Artikel 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd 
is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

13 juni 2001P.01.0784.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0784.F, AC, 2001, nr...

Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Toetsing van de wettigheid van de hechtenis

Wanneer de militair, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, tot staving van het verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling dat hij bij het vonnisgerecht aanhangig heeft gemaakt, de wettigheid van het bevel tot 
aanhouding aanvecht, moet dat vonnisgerecht niet alleen de wettigheid van de voorlopige hechtenis op het 
ogenblik van zijn beslissing maar ook ab initio toetsen (1). (1) Zie concl. O.M.

Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Toetsing van de wettigheid van de hechtenis

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING

14 december 2004P.04.1616.N AC nr. 611
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Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling is geen beslissing 
die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar vormt daarmee een geheel; wanneer tegen het 
veroordelend vonnis door de beklaagde hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk (1). (1) Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met 
een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing, maar vormt 
daarmee één geheel (Cass., 26 feb. 1997, P.97.0105.F, nr. 111; 25 april 2000, P.00.0608.N, nr 265). Luidens 
artikel 33, § 2, Voorlopige Hechteniswet, zijn de beslissingen van de hoven en rechtbanken die de 
onmiddellijke aanhouding gelasten niet vatbaar voor hoger beroep of verzet vanwege de beklaagde. Ze zijn in 
beginsel wel vatbaar voor cassatieberoep (R. Van Camp en S. Vandromme, Onmiddellijke aanhouding, Comm. 
Strafr., Kluwer, (losbl.) nr 35). Dat cassatieberoep zal gegrond kunnen worden bevonden in de mate dat de 
beslissing die de onmiddellijke aanhouding gelast, zelf behept is met een onwettigheid (Cass., 10 nov. 1913, 
Pas., 1913, I, 460; Cass., 22 nov. 1937, Pas., 1937, I, 348; Cass., 1 maart 1994, P.94.0070.N, nr 105 en de noot 
(2); R. Declercq, Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R.W., 1991-1992, 105, nrs 61 e.v.). Vanuit 
cassatietechnisch oogpunt kunnen de volgende gevallen van rechtsmiddelen tegen een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding worden onderscheiden: a. veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg en enkel 
cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding. Nu hoger beroep tegen een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding is uitgesloten, heeft de beslissing van de politierechtbank of van de correctionele rechtbank (in 
eerste aanleg) over de onmiddellijke aanhouding het kenmerk van een beslissing in laatste aanleg en is ze dus 
in beginsel voor cassatie vatbaar (R. Declercq, l.c., nr 66). Maar wanneer de veroordelende beslissing bij 
afwezigheid van hiertegen aangewende rechtsmiddelen in kracht van gewijsde gaat en dus uitvoerbaar is, is 
het cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding meteen zonder bestaansreden geworden. b. 
Veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg, gevolgd door hoger beroep tegen de 
veroordeling enerzijds en cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding anderzijds. Het Hof oordeelde 
dat, wanneer het veroordelend vonnis niet definitief is, het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding voorbarig, dus niet ontvankelijk is (Cass., 25 april 2000, P.00.0608.N, nr 265). Het geannoteerde 
arrest beslist dat, nu het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke 
veroordeling geen beslissing is die losstaat van die veroordelende beslissing zelf maar daarmee een geheel 
vormt, het cassatieberoep tegen de enkele beslissing over de onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is. 
Ten gevolge van het hoger beroep tegen de veroordelende beslissing zelf zal de appèlrechter zich immers ook 
moeten uitspreken over de aan de beslissing ten gronde gekoppelde onmiddellijke aanhouding voor zover die 
maatregel opnieuw door het openbaar ministerie zal worden gevorderd. Overigens kan, luidens artikel 27, § 2, 
Voorlopige Hechteniswet, de voorlopige invrijheidstelling worden aangevraagd door degene die aangehouden 
is ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, mits er tegen de 
veroordeling zelf hoger beroep, verzet of cassatieberoep is aangetekend. Maar niet ontvankelijk is het verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is ingediend door een beklaagde die door de 
correctionele rechtbank bij verstek is veroordeeld met onmiddellijke aanhouding, wanneer het hoger beroep 
dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid 
(Cass., 21 nov. 2001, P.01.1509.F, nr 635 met concl. van adv.-gen. Spreutels). c. Veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding uitgesproken in hoger beroep en alleen cassatieberoep tegen de onmiddellijke 
aanhouding. Volgens een arrest van het Hof voorziet de wet niet in de mogelijkheid om cassatieberoep in te 
stellen tegen de onmiddellijke aanhouding, zonder dat cassatieberoep tegen de veroordeling waarop ze 
gegrond is wordt ingesteld (Cass., 12 dec. 2001, P.01.1653.F, nr 697). Alleszins gaat de veroordeling bij 
ontstentenis van een hiertegen gericht cassatieberoep in kracht van gewijsde als de voorzieningstermijn is 
verstreken, zodat het cassatieberoep tegen de bijbehorende onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is 
aangezien de veroordeling uitvoerbaar is (R. Declercq, l.c., nr 63 (a)). d. Veroordeling met onmiddellijke 
aanhouding uitgesproken in hoger beroep waartegen algemeen cassatieberoep. Drie mogelijkheden kunnen 
zich voordoen: 1. Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelende beslissing wordt verworpen, heeft het 
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding evenmin nog bestaansreden aangezien de 
bestreden veroordeling dan in kracht van gewijsde gaat (Cass., 5 mei 1999, P.99.0481.F, nr 263 en 9 januari 
2002, P.01.1035.F, nr 17). 2. De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld heeft 
de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen (Cass., 18 juni 
1997, P.97.0659, nr 279; 2 mei 2000, P.00.0100.N, nr 267; 4 sept. 2001, P.01.0687, nr 443; 8 mei 2002, 
P.02.0021.F, nr 282). 3. De enkele vernietiging van de beslissing van onmiddellijke aanhouding gebeurt zonder 
verwijzing en heeft invrijheidstelling tot gevolg (R. Declercq, l.c., nr 64 (b)). Het cassatieberoep tegen een 
beslissing van onmiddellijke aanhouding wordt beheerst door de gemeenrechtelijke procedurevoorschriften 
(A. Winants, De rechtsmiddelen, in De Voorlopige hechtenis, editors Benoit Dejemeppe en Dirk Merckx, 
Kluwer, nr 664).

Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend vonnis - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep tegen het 
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veroordelend vonnis - Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 mei 2002P.02.0021.F AC nr. 282

De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde leidt tot vernietiging van de beslissing tot 
onmiddellijke aanhouding (1). (1) Cass., 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, nr. 240, met noot M.D.S.

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging

9 januari 2002P.01.1035.F AC nr. 17

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest verworpen wordt, heeft het cassatieberoep tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer (1). (1) Zie concl. O.M.

Onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

12 december 2001P.01.1653.F AC nr. ...

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, is 
geen afzonderlijke beslissing van de veroordelende beslissing zelf, maar maakt er onlosmakelijk deel van uit; 
de wet voorziet niet in de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het gegrond is (1). (1) Zie Cass., 
12 juni 1984, A.R. 8834, nr. 586, met noot R.D.; 1 maart 1994, A.R. P.94.0070.N, nr. 105, met noot M.D.S.; 25 
april 2000, A.R. P.00.0608.N, nr. 265 ; zie ook DECLERCQ R., Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R.W., 
1991-92, 105-117, nr. 59-67.

Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

21 november 2001P.01.1509.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. ... .

Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling bij verstek - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk 
niet ontvankelijk hoger beroep

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is ingediend door een persoon die 
door de correctionele rechtbank bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, 
wanneer het hoger beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet 
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (1) (Impliciet). (1) Zie concl. O.M.

Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling bij verstek - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk 
niet ontvankelijk hoger beroep

- Art. 27, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 september 2001P.01.0687.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen (1). (1) Cass., 9 feb. 2000, AR P.99.1689.F, nr. 
103; 2 mei 2000, AR P.00.0100.N, nr. 267.

Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling - Vernietiging

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 maart 2001P.01.0313.N AC nr. ...

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding afgeleverd na 
een veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld, kan niet bij het Hof worden ingediend maar bij het 
gerecht dat uitspraak moet doen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). (1) Cass., 19 juli 1993, A.R. P.93.1065.N, nr 319.

Onmiddellijke aanhouding - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Verzoek na cassatieberoep tegen het arrest van 
veroordeling - Bevoegdheid

- Art. 27, § 1, 5°, en § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 maart 2001P.01.0322.F AC nr. ...
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Aangezien de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is van de eerder uitgesproken 
veroordeling met uitstel, kan de rechter die dat uitstel herroept de onmiddellijke aanhouding van de 
veroordeelde niet bevelen.

Onmiddellijke aanhouding - Probatieuitstel - Herroeping

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

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 september 2000P.00.1351.F AC nr. ...

Wanneer het gedeelte van de gevangenisstraf dat de veroordeelde moet ondergaan, één jaar bedraagt of te 
boven gaat, staat de toekenning van een uitstel voor een ander gedeelte van die straf de onmiddellijke 
aanhouding van de veroordeelde niet in de weg (1). (1) Zie Ontwerp van wet betreffende de voorlopige 
hechtenis, Memorie van toelichting, Gedr. St. Senaat, 1988-89, nr. 658-1, blz. 19, Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Arts, idem, nr. 658-2, blz. 107, R. DECLERCQ, Beginselen 
van strafrechtspleging, 1999, blz. 663, nr. 1485, en O. KLEES, "La situation de l'inculpé lors du règlement de la 
procédure et du prévenu devant le juge du fond", La détention préventive, 1992, blz. 284, noot 4.

Onmiddellijke aanhouding - Voorwaarden - Gedeeltelijk uitstel

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

2 mei 2000P.00.0100.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, zodat het onderdeel dat enkel verband houdt 
met de bevolen onmiddellijke aanhouding, ingevolge de uit te spreken vernietiging van de beslissing waarbij 
eiser straf wordt opgelegd, geen bestaansreden meer heeft. (3) (3) Cass. 18 juni 1997, A.R. P.97.0659, nr. 279

Onmiddellijke aanhouding - Straf - Vernietiging

- Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 april 2000P.00.0605.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, wanneer de eiser, tegen wie een bevel tot 
onmiddellijke aanhouding was uitgevaardigd, niet aangehouden is.

Onmiddellijke aanhouding - Geen uitvoering - Verzoek van niet gehechte beklaagde tot voorlopige invrijheidstelling - 
Ontvankelijkheid

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 april 2000P.00.0608.N AC nr. ...

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing 
die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch vormt daarmee één geheel; wanneer het veroordelend 
vonnis niet definitief is, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet 
ontvankelijk.

Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend vonnis - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep tegen het 
veroordelend vonnis - Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid

9 februari 2000P.99.1689.F AC nr. ...

De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde heeft de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging

12 oktober 1999P.99.1388.N AC nr. ...

Uit de context van de artikelen 27, § 2 en 3, 33, § 2, en 35, § 1, 2, 3 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis, volgt dat, 
in geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd.

Onmiddellijke aanhouding - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Invrijheidstelling - Invrijheidstelling 
onder voorwaarden

5 mei 1999P.99.0481.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer.~
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Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend arrest - Cassatieberoep - Verwerping - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

13 januari 1999P.98.1521.F AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer.~

Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend arrest - Cassatieberoep - Verwerping - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - 
Voorziening - Ontvankelijkheid

27 juli 1998P.98.1047.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van het verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie, door een eiser die aangehouden is, ingevolge 
een, na veroordeling, door arrest van een hof van beroep uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, en 
die tegen de veroordeling zelf en tegen de onmiddellijke aanhouding cassatieberoep heeft aangetekend.

Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend arrest - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift gericht tot het Hof van 
cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 27, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 december 1997P.97.1649.N AC nr. ...

Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, en die tegen die veroordeling hoger beroep instelt, kan om zijn voorlopige invrijheidstelling 
verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen wordt, moet overeenkomstig artikel 16, § 5, eerste en 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, met redenen omkleed zijn.~

Onmiddellijke aanhouding - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift - Verwerping - Motivering

- Artt. 16, § 5, eerste en tweede lid, 27, § 2, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 februari 1997P.97.0105.F AC nr. ...

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing 
die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch vormt daarmee één geheel en maakt een titel van 
voorlopige hechtenis uit die de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij definitief is, moet waarborgen.~

Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling bij verstek - Verzet - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing die geen uitspraak 
doet over de ontvankelijkheid van het verzet

13 november 1996P.96.1372.F AC nr. ...

Wanneer een bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, veroordeelde persoon, verzet doet en bovendien een 
verzoek tot invrijheidstelling indient, doet de rechtbank, die over dat verzoek uitspraak doet, hierdoor geen 
uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzet.~

Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling bij verstek - Verzet - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing die geen uitspraak 
doet over de ontvankelijkheid van het verzet

- Art. 27, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 juni 1996P.95.0460.N AC nr. ...

Omdat, naar luid van de laatste paragraaf van het artikel 33 van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990, 
over de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt gelast of de gevangenhouding wordt 
gehandhaafd, een afzonderlijk debat moet worden gehouden terwijl de beklaagde of de beschuldigde en zijn 
raadsman worden gehoord doch slechts als ze aanwezig zijn, mag de afwezigheid van de beklaagde bij de 
uitspraak niet beschouwd worden als een niet-verschijnen bij een proceshandeling.~

Onmiddellijke aanhouding - Afwezigheid van de veroordeelde beklaagde bij de uitspraak

16 mei 1995P.95.0327.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld heeft het verval van de 
bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg.~

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging
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De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld heeft het verval van de 
bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg.~ Noot M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, AC 1995, nr.
~

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging

1 maart 1994P.94.0070.N AC nr. ...

De vernietiging van de beslissing van veroordeling heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de 
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging

OPHEFFING

17 september 2002P.02.0839.N AC nr. 456

Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het handhaven van de voorlopige 
hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, 
binnen de termijn van vijftien dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen 
deze beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in te gaan op de 
vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij 
afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger 
beroep van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot 
gevolg dat de voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien 
dagen na het instellen van dit beroep; de kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden 
derhalve toe gehouden alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger beroep niet 
zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde inmiddels reeds het voorwerp 
uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele rechtbank (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 2de Editie 1999, p. 355, nr. 782.

Opheffing - Hoger beroep - Verwijzingsbeschikking met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien dagen na het instellen van 
hoger beroep - Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeheven - Hoger beroep tegen 
de verwijzingsbeschikking - Samenloop in de tijd van beide procedures

- Artt. 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

26 juni 2001P.01.0918.N AC nr. ...

Wanneer het openbaar ministerie wettig binnen de termijn voorgeschreven bij artikel 30, § 2, Voorlopige 
Hechteniswet, hoger beroep heeft ingesteld tegen de door de raadkamer gewezen beschikking, blijft de 
verdachte, krachtens artikel 30, § 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet in hechtenis totdat over het hoger 
beroep is beslist, voor zover dit geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld, zodat de 
omstandigheid dat de verdachte door de directeur van de gevangenis in vrijheid werd gesteld vooraleer de 
termijn waarbinnen het openbaar ministerie hoger beroep kon instellen verstreken was, niet meebrengt dat 
het tegen hem afgeleverd bevel tot aanhouding niet langer geldt (1). (1) Zie Cass., 15 maart 1994, AR 
P.94.0313.N, nr 127.

Opheffing - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Verdachte door de gevangenisdirectie in vrijheid gesteld voor het 
verstrijken van de termijn van hoger beroep

- Art. 30, §§ 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING

17 september 2002P.02.0839.N AC nr. 456
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Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het handhaven van de voorlopige 
hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, 
binnen de termijn van vijftien dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen 
deze beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in te gaan op de 
vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij 
afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger 
beroep van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot 
gevolg dat de voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien 
dagen na het instellen van dit beroep; de kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden 
derhalve toe gehouden alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger beroep niet 
zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde inmiddels reeds het voorwerp 
uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele rechtbank (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, 2de Editie 1999, p. 355, nr. 782.

Regeling van de rechtspleging - Eerdere beschikking van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeheven - 
Hoger beroep vanwege het openbaar ministerie - Verwijzingsbeschikking met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien 
dagen na het instellen van hoger beroep - Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt 
opgeheven - Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking - Samenloop in de tijd van beide procedures

- Artt. 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

25 september 2001P.01.1292.N AC nr. ...

Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer eerst over de verwijzing 
oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikking over de handhaving van de 
voorhechtenis, anderdeels, dat over deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen 
wetsbepaling vereist dat deze beslissing tot handhaving uit één gelijktijdig beraad zou voortvloeien.

Regeling van de rechtspleging - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Handhaving van de hechtenis - Afzonderlijke 
beschikking - Afzonderlijk debat

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Voor het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte, worden de verdachte en 
diens raadsman ter kennis gebracht dat het dossier gedurende twee dagen ter beschikking wordt gehouden; 
wanneer de raadkamer de zaak in beraad houdt om haar beschikking uit te spreken en een dag heeft bepaald 
voor haar uitspraak, vereist geen wetsbepaling daarenboven dat de verdachte die zich in voorlopige hechtenis 
bevindt evenals zijn raadsman nogmals in kennis zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee 
dagen ter beschikking wordt gehouden (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1690.N, nr. 584.

Regeling van de rechtspleging - Inzage van het dossier - Zaak in beraad - Bepaling van de dag voor uitspraak

- Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 127 Wetboek van Strafvordering

17 februari 1999P.99.0184.F AC nr. ...

Het toezicht op de handhaving van de voorlopige hechtenis, als bedoeld in artikel  22 Wet Voorlopige 
Hechtenis, wordt niet meer uitgeoefend wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, de 
verdachte naar het vonnisgerecht verwezen heeft en, bij een afzonderlijke beschikking, beslist heeft dat hij in 
hechtenis blijft.

Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - 
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Toezicht

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

13 januari 1999P.99.0026.F AC nr. ...

Er staat geen hoger beroep open tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, wanneer zij bij het 
regelen van de rechtspleging de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, zijn voorlopige hechtenis 
handhaaft.~

Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beschikking - Handhaving van de hechtenis - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 26, § 3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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30 december 1997P.97.1690.N AC nr. ...

Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de 
rechtspleging te hebben geregeld door een verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte in hechtenis blijft.~

Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - 
Handhaving van de hechtenis - Beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Artt. 407 en 416 Wetboek van Strafvordering

Vóór het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte, moet het dossier gedurende 
twee dagen ter beschikking van die verdachte en diens raadsman worden gesteld; aan die wettelijke 
verplichting is niet voldaan, wanneer de raadsman van de verdachte het strafdossier heeft kunnen raadplegen, 
maar de verdachte zelf zijn recht op inzage niet heeft kunnen uitoefenen.~

Regeling van de rechtspleging - Inzage van het dossier - Inzage door de verdachte - Inzage door de raadsman van de 
verdachte - Wettelijke verplichting

- Artt. 22, derde lid, en 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 juni 1997P.97.0736.F AC nr. ...

Niet vatbaar voor hoger beroep is de afzonderlijke en met redenen omklede beschikking van de raadkamer 
die, bij de regeling van de rechtspleging door verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte in hechtenis blijft.~

Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beschikking - Handhaving van de hechtenis - Beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 26, § 3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

28 november 1995P.95.1199.N AC nr. ...

Bij regeling van rechtsgebied, strekt de vernietiging van de beschikking van verwijzing zich uit tot de beslissing 
dat de verdachte aangehouden blijft.~

Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking van 
verwijzing - Afzonderlijke beslissing van handhaving van de hechtenis - Gevolg t.a.v. de afzonderlijke beslissing van 
handhaving van de hechtenis

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 juni 1995P.95.0761.N AC nr. ...

Geen hoger beroep staat open tegen de beschikking waarbij de raadkamer, wanneer zij bij het regelen van de 
rechtspleging de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, diens voorlopige hechtenis handhaaft.~

Regeling van de rechtspleging - Ontvankelijkheid - Handhaving van de hechtenis - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep 
van de verdachte

- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

29 december 1994P.94.1503.F AC nr. ...

Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door 
deze uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van de verdachte tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt geen 
bestaansreden meer.~

Regeling van de rechtspleging - Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter - Bestaansreden - Handhaving

15 juni 1994P.94.0668.F AC nr. ...

Wanneer het Hof van cassatie, bij de regeling van het rechtsgebied, de beschikking vernietigt waarbij de 
verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, heeft de afzonderlijke beschikking bedoeld in 
artikel  26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, waarbij de voorlopige hechtenis van de verdachte gehandhaafd 
wordt geen bestaansreden meer.~

Regeling van de rechtspleging - Afzonderlijke beschikking - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking tot 
verwijzing
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- Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

SAMENVATTENDE ONDERVRAGING

22 juni 1999P.99.0611.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter zou nalaten de verdachte overeenkomstig artikel 22, 2e lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis, op te roepen voor een samenvattende ondervraging volgt geen nietigheid van de 
rechtspleging; of daardoor het recht van verdediging is miskend stelt de rechter in feite, mitsdien 
onaantastbaar, vast.~

Samenvattende ondervraging - Verzuim

- Art. 22, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN

10 februari 1998P.98.0160.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. BRESSELEERS, Cass., 10 feb. 1998, A.R. P.98.0160.N, AC, 1998, nr....~

Verlenging van de termijnen - Raadkamer - Handhaving - Termijn om uitspraak te doen - Na verwerping van het 
cassatieberoep - Uitstel op verzoek van de verdachte - Schorsing van de termijn

De termijn waarbinnen de raadkamer in het geval bedoeld in artikel 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis, 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wordt geschorst tijdens de duur van het 
uitstel verleend op verzoek van de verdachte of zijn raadsman.~

Verlenging van de termijnen - Raadkamer - Handhaving - Termijn om uitspraak te doen - Na verwerping van het 
cassatieberoep - Uitstel op verzoek van de verdachte - Schorsing van de termijn

- Artt. 31, § 5, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

5 maart 1997P.97.0272.F AC nr. ...

De termijn van vijf dagen om een memorie ter griffie van het Hof te doen toekomen kan niet worden geschorst 
door een verzoek om uitstel van de verdachte of van zijn raadsman; de schorsing van de termijn tijdens de 
duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman verleende uitstel is uitsluitend van toepassing 
op de door de wet bepaalde termijn om uitspraak te doen.

Verlenging van de termijnen - Cassatieberoep - Neerlegging van een memorie - Termijn - Verzoek tot uitstel

- Artt. 31, § 3, en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

11 oktober 1994P.94.1189.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een inzake voorlopige hechtenis ter griffie neergelegd verzoekschrift tot uitstel om 
een memorie in te dienen, ondertekend met een leesbare handtekening met de vermelding "loco", maar 
zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.~

Verlenging van de termijnen - Verzoekschrift tot uitstel om memorie in te dienen - Geen vermelding van de hoedanigheid 
der ondertekenaar

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING

12 augustus 2003P.03.1180.F AC nr. 402

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling.

Voorlopige invrijheidstlling - Vordering tot voorlopige invrijheidstelling - Bodemgerecht - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - 
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Toepassing

- Art. 27, § 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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Ook al bepaalt artikel 92, § 1, 4°, Ger. W. dat de strafzaken betreffende misdrijven die m.n. bedoeld worden in 
titel VII van boek II, Sw., toegewezen moeten worden aan een kamer van de rechtbank van eerste aanleg met 
drie rechters, schrijft geen enkele strafbepaling voor dat de kamer die uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling, dat aan de rechtbank wordt gericht met toepassing van artikel 27, § 1, 1°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, ook uit drie rechters moet bestaan, wanneer de hechtenis verantwoordt wordt door voldoende 
bezwaren betreffende een van de voormelde misdrijven.

Voorlopige invrijheidstlling - Inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwezen wegens in titel VII, boek II, Sw. 
bedoelde misdrijven - Vordering tot voorlopige invrijheidstelling - Vonnisgerechten - Samenstelling

- Art. 92, § 1, 4° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 27, § 1, 1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

7 mei 2003P.03.0620.F AC nr. 280

Art. 5.3 E.V.R.M. waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld; de uitoefening van dat recht moet worden beoordeeld 
in het licht van de concrete gegevens van elke zaak (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 2000, AR P.00.0226.F, nr 130.

Voorlopige invrijheidstlling - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21, §§ 4 en 5, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

10 december 2002P.02.1579.N AC nr. 662

De invrijheidstelling die het gerecht, waarbij de vordering tot intrekking van een in kracht gewijsde gegane 
beslissing van een strafgerecht op grond van artikel 10, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, aanhangig is 
gemaakt, krachtens artikel 12, § 5 van deze wet kan gelasten is geen verplichting, maar slechts een 
mogelijkheid waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; bij dit oordeel kan de rechter alle feitelijke 
elementen betrekken, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Voorlopige invrijheidstlling - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - In kracht van gewijsde gegane 
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek 
tot invrijheidstelling van de veroordeelde - Beoordeling door de rechter - Toepassing

- Artt. 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wat de in artikel 12, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, bedoelde procedure betreft is artikel 27, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt beslist in 
raadkamer, toepasselijk.

Voorlopige invrijheidstlling - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - In kracht van gewijsde gegane 
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek 
tot invrijheidstelling van de veroordeelde - Rechtspleging

- Artt. 27 en 48, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 december 2002P.02.1592.N AC nr. 663

Uit de artikelen 10 en 12, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt dat het verzoek tot invrijheidstelling 
slechts ontvankelijk is als de beslissing, waarvan men de intrekking vordert, kracht van gewijsde heeft.

Voorlopige invrijheidstlling - Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof - Artikelen 10 en 12, § 5 - Beslissing van een strafgerecht 
gegrond op een regel die vervolgens door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd - Vordering tot intrekking - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is gesteld van een nieuwe titel van 
hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het grondgebied te verlaten met de beslissing om hem 
naar de grens terug te leiden en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de 
strafinrichting, die de vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem 
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan.

Voorlopige invrijheidstlling - Vreemdelingen - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Kennisgeving - Directeur van 
de strafinrichting - Nieuwe titel van hechtenis - Administratieve beslissing - Kennisgeving - Verplichting
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- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

21 november 2001P.01.1509.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. ... .

Voorlopige invrijheidstlling - Veroordeling bij verstek - Onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is ingediend door een persoon die 
door de correctionele rechtbank bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, 
wanneer het hoger beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet 
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (1) (Impliciet). (1) Zie concl. O.M.

Voorlopige invrijheidstlling - Veroordeling bij verstek - Onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep

- Art. 27, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

9 oktober 2001P.01.1308.N AC nr. ...

Uit artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat, indien er binnen de erin bepaalde termijn 
geen uitspraak wordt gedaan over het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, de betrokkene in vrijheid 
wordt gesteld, volgt dat een verzoeker tegen wie een bevel tot aanhouding bij verstek niet is uitgevoerd, geen 
ontvankelijk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen (1). (1) Cass., 4 okt. 2000, AR P.00.1359.F, nr 
520.

Voorlopige invrijheidstlling - Bevel tot aanhouding bij verstek - Niet-uitgevoerd bevel tot aanhouding bij verstek - Verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling - Ontvankelijkheid

- Artt. 27, derde lid, en 34, derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 juli 2001P.01.0946.F AC nr. ...

Het hof van assisen of, indien het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aan haar moet worden gericht, de 
kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten 
een of meerdere voorwaarden na te leven (1). (1) Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, nr. ... .

Voorlopige invrijheidstlling - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - 
Wettelijkheid

- Artt. 27, § 1, 4°, en 35, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De betekening van de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling is een vormvereiste dat ertoe strekt de 
termijnen voor hoger beroep of cassatieberoep te doen ingaan ; de onregelmatigheid van die betekening heeft 
bijgevolg niet de nietigheid van de beslissing tot gevolg.

Voorlopige invrijheidstlling - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Beslissingen tot voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Onregelmatige betekening

- Art. 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

20 maart 2001P.01.0313.N AC nr. ...

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding afgeleverd na 
een veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld, kan niet bij het Hof worden ingediend maar bij het 
gerecht dat uitspraak moet doen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). (1) Cass., 19 juli 1993, A.R. P.93.1065.N, nr 319.

Voorlopige invrijheidstlling - Veroordeling met onmiddellijke aanhouding - Verzoek na cassatieberoep tegen het arrest van 
veroordeling - Bevoegdheid

- Art. 27, § 1, 5°, en § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 maart 2001P.01.0322.F AC nr. ...

De vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer het Hof een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling vernietigt dat het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt van een veroordeelde, wiens 
onmiddellijke aanhouding was bevolen door de rechter die het probatieuitstel herroept dat hem door een 
eerdere beslissing was toegekend.

Voorlopige invrijheidstlling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Probatieuitstel - Herroeping - Onmiddellijke aanhouding - 
Cassatie - Verwijzing
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- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

4 oktober 2000P.00.1359.F AC nr. ...

Wanneer het door een Belgische onderzoeksrechter bij verstek uitgevaardigd bevel tot aanhouding niet in 
België is uitgevoerd, zijn de Belgische rechtscolleges niet bevoegd om de invrijheidstelling van de beklaagde te 
bevelen, die in het buitenland op grond van een beslissing van de gerechtelijke overheden van dat land wordt 
gedetineerd, in antwoord op een verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat t.g.v. het voormelde bevel 
tot aanhouding bij verstek is gedaan.

Voorlopige invrijheidstlling - Bevel tot aanhouding bij verstek - Aanhouding in het buitenland - Geen tenuitvoerlegging in 
België - Bevoegdheid

- Art. 34, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 februari 2000P.00.0226.F AC nr. ...

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stellen vanaf het tijdstip waarop de 
handhaving van de voorlopige hechtenis onredelijk wordt; de redelijkheid van de handhaving van de hechtenis 
moet niet in abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak worden beoordeeld.

Voorlopige invrijheidstlling - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de rechter

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 27, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

Voorlopige invrijheidstlling - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Artikel 14.1, I.V.B.P.R. - Toepassing

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Wanneer de appèlrechters uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, gaan zij na of er 
ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan met betrekking tot de feiten op grond waarvan de voorlopige 
hechtenis, tijdens de regeling van de rechtspleging, is bevolen, en of die in de beschikking tot verwijzing 
omschreven feiten voldoende grond opleverden voor een afzonderlijke beschikking, die geldt als een nieuwe 
titel van hechtenis.

Voorlopige invrijheidstlling - Ernstige aanwijzingen van schuld - Onderzoek

- Art. 27, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 januari 2000P.00.0059.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid alleen dat een raadsheer bij het hof van beroep uitspraak doet over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een beklaagde, die een verzoek tot invrijheidstelling bij de correctionele 
rechtbank heeft ingediend, nadat voornoemde magistraat kennisgenomen heeft van een door die beklaagde 
tegen de leden van de voormelde rechtbank ingestelde vordering tot wraking, kan geen schending van artikel 
5.4 E.V.R.M. worden afgeleid, evenmin als een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het 
recht verleent om door een onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht.

Voorlopige invrijheidstlling - Hof van beroep - Samenstelling van het rechtscollege - Magistraat die van een vordering tot 
wraking heeft kennisgenomen - Onpartijdige rechterlijke instantie

- Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12 januari 2000P.00.0011.F AC nr. ...

Wanneer de verdachte hoger beroep instelt tegen het vonnis van de correctionele rechtbank dat zijn verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt en de griffier verzuimt hiervan aan de raadsman van de verdachte 
bericht te geven, leidt dat verzuim alleen tot nietigheid van de procedure, als daardoor het recht van 
verdediging is miskend ; het recht van verdediging wordt niet miskend, wanneer de verdachte is verschenen en 
zijn verweermiddelen heeft kunnen aanvoeren, zonder dat hij verzocht heeft om de zaak te verdagen met het 
oog op de vrijwaring van zijn recht van verdediging, nl. met het oog op de bijstand van een raadsman.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek - Verwerping - Hoger beroep - Bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde - 
Verzuim

- Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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Wanneer een gedetineerde hoger beroep instelt tegen een beschikking die zijn verzoek tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling verwerpt, begint de termijn van vijftien dagen waarbinnen de appèlrechters uitspraak 
moeten doen, de dag na het indienen van de akte van beroep te lopen.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek - Verwerping - Hoger beroep - Arrest

- Art. 52 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

8 september 1999P.99.1329.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is, in zoverre het betrekking heeft op de motivering van de beslissing, niet van toepassing op de 
vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek - Verwerping - Motivering - Toepasselijke wet

- Art. 149 Grondwet 1994

27 juli 1999P.99.1078.F AC nr. ...

Het arrest, dat enkel vermeldt dat eiser niet voor het hof van beroep is verschenen om de gegrondheid van zijn 
verzoek aan te tonen, zodat voornoemd verzoek ongegrond moet worden verklaard, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht, aangezien het geen melding maakt van de omstandigheden eigen aan de zaak en 
aan de persoonlijkheid van de beklaagde die de handhaving van zijn hechtenis voor de openbare veiligheid 
volstrekt noodzakelijk maken.~

Voorlopige invrijheidstlling - Beklaagde niet verschenen - Beslissing - Motivering

- Artt. 16, § 5, tweede lid, en 27, § 3, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

14 april 1999P.99.0483.F AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, met name het rechtscollege dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of grieven, waarin de schending 
wordt aangevoerd van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, binnen een redelijke termijn, door 
een onpartijdige rechterlijke instantie, gesteld dat zij gegrond zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht in 
de weg staan.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Bevoegdheid - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Eerlijk proces - 
Beoordeling

23 februari 1999P.99.0207.N AC nr. ...

Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen gaat die veroordeling in kracht 
van gewijsde en heeft het cassatieberoep tegen een beslissing over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling geen bestaansreden meer.~

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Verwerping cassatieberoep tegen veroordelend 
arrest - Beslissing over verzoek voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

17 februari 1999P.99.0184.F AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die vaststelt dat de voor haar gevoerde rechtspleging 
de in de artt. 135, 235 en 235bis, Sv., bedoelde rechtspleging is en vervolgens uitspraak doet over het verzoek 
tot invrijheidstelling van de verdachte, is naar recht verantwoord, zelfs al is de zaak, ten gevolge van het hoger 
beroep tegen de beschikking tot regeling van de rechtspleging, niet definitief onttrokken aan de 
onderzoeksrechter.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoekschrift - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging bedoeld in de artikelen 135, 
235 en 235bis, Sv. - Voltooid onderzoek - Beslissing - Wettigheid

- Art. 41 Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 
en het gerechtelijk onderzoek

- Art. 27, § 1, 3°, c Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

De kamer van inbeschuldigingstelling die het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de verdachte 
ontvankelijk verklaart, dient niet te voldoen aan de bij artikel  23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde 
motiveringsplicht.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoekschrift - Artikel 27, Wet Voorlopige Hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Motivering

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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6 januari 1999P.98.1630.F AC nr. ...

Vanaf het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de internering van 
een voorlopig gehechte verdachte bevolen wordt, tot het arrest dat over dat beroep uitspraak doet, kan de 
voorlopige invrijheidstelling op verzoek worden toegestaan door de kamer van inbeschuldigingstelling.~

Voorlopige invrijheidstlling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Internering van de verdachte - Cassatieberoep - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid

- Art. 27, § 1, 5° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 oktober 1998P.98.1280.F AC nr. ...

De beslissing waarbij het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt afgewezen, moet melding maken van 
de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, 
en die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in artikel 16, §1, Wet Voorlopige Hechtenis.
~

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek - Afwijzing - Motivering

- Art. 16, §§ 1 en 5, tweede lid, 27, § 3, vierde lid, en30,§4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

27 juli 1998P.98.1047.N AC nr. ...

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van het verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie, door een eiser die aangehouden is, ingevolge 
een, na veroordeling, door arrest van een hof van beroep uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, en 
die tegen de veroordeling zelf en tegen de onmiddellijke aanhouding cassatieberoep heeft aangetekend.

Voorlopige invrijheidstlling - Veroordelend arrest - Onmiddellijke aanhouding - Verzoekschrift gericht tot het Hof van 
cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 27, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

30 december 1997P.97.1649.N AC nr. ...

Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, en die tegen die veroordeling hoger beroep instelt, kan om zijn voorlopige invrijheidstelling 
verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen wordt, moet overeenkomstig artikel 16, § 5, eerste en 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, met redenen omkleed zijn.~

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoekschrift - Verwerping - Motivering

- Artt. 16, § 5, eerste en tweede lid, 27, § 2, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

4 juni 1997P.97.0686.F AC nr. ...

De rechter die uitspraak doet over een voorlopige hechtenis, meer bepaald het vonnisgerecht dat uitspraak 
doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of de in artikel  6.1 
E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn bij de berechting van de zaak al dan niet in acht zal zijn genomen.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat verzoek - Bevoegdheid van het 
gerecht - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Redelijke termijn - Beoordeling

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer de feiten aanleiding kunnen geven tot een straf van minder dan 15 jaar opsluiting, levert het bestaan 
van één enkele van de in artikel  16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde omstandigheden, voldoende 
grond op tot de handhaving van de hechtenis.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Beslissing van verwerping - Straf van minder dan 15 jaar 
opsluiting - Motivering

- Art. 16, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het arrest dat, zonder het beginsel van het vermoeden van onschuld te miskennen, vaststelt dat er ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan en de omstandigheden vermeldt die de hechtenis verantwoorden, gelet op 
de in artikel  16, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde criteria, is regelmatig met redenen omkleed en 
verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Beslissing van verwerping - Artikel 6.2 E.V.R.M. - 
Vermoeden van onschuld - Motivering - Wettigheid

- Art. 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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Om te oordelen of de in artikel 5.3 E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet overschreden is, moet de 
rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, inzonderheid over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling, zich plaatsen ten tijde van zijn beslissing.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoek van de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat verzoek - Artikel 5.3 E.V.R.M. - 
Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de beoordeling

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

10 december 1996P.96.1545.N AC nr. ...

Wanneer, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend 
beslist over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond van artikel 27, § 1, 4°, Voorlopige 
Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken doet de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarnaar de zaak is verwezen uitspraak binnen de vijftien dagen van het arrest van het Hof, terwijl de 
betrokkene in hechtenis blijft.

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoekschrift - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van het verzoek - 
Cassatieberoep - Arrest van het Hof - Vernietiging - Arrest op verwijzing - Termijn

- Art. 31, § 4, eerte lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

3 december 1996P.96.1459.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling dat door de verzoeker in het kader van 
zijn voorlopige hechtenis aan het Hof van cassatie wordt gericht.~

Voorlopige invrijheidstlling - Verzoekschrift gericht tot het Hof van cassatie - Ontvankelijkheid

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 november 1996P.96.1410.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen, moet de opgave van het feit bevatten 
waarvoor het bevel tot aanhouding werd verleend, de wetsbepalingen vermelden die stellen dat het feit een 
misdaad of een wanbedrijf is, het bestaan vaststellen van ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke 
omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte vermelden die 
de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in artikel 16, § 1 Wet Voorlopige Hechtenis.~

Voorlopige invrijheidstlling - Beslissing van verwerping - Verplichte vermeldingen

- Artt. 16, §§ 1 en 5, en 27, § 3, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 september 1996P.96.1222.N AC nr. ...

Niet ontvankelijk is de voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en 
accijnzen) als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige invrijheidstelling 
van de verdachte beveelt) aan verweerder neergelegd is ter griffie van het Hof op de datum van de 
rechtszitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat is met miskenning van de door artikel   420bis, eerste lid, 
Sv.  voorgeschreven termijn van acht dagen voor de rechtszitting.~

Voorlopige invrijheidstlling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Betekening - Douane en accijnzen - Termijn - Akte - 
Voorziening van de Belgische Staat (Minister van Financiën, Bestuur van douane en accijnzen) - Neerlegging

30 juli 1996P.96.1062.N AC nr. ...

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling die inzake douane en accijnzen bij 
toepassing van artikel 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten 
overeenkomstig artikel 5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.~

Voorlopige invrijheidstlling - Douane en accijnzen - Onderzoek van de wettigheid van de aanhouding - Artikel 5.4 E.V.R.M.

23 januari 1996P.96.0090.N AC nr. ...

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.~

Voorlopige invrijheidstlling - Artikel 6.1, E.V.R.M. en artikel 14.1, I.V.B.P.R.

Geen discriminatie, in de zin van de Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder 
meer, het objectief gegeven van de nationaliteit van de beklaagde mede een ernstige reden is om te vrezen 
dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken.~
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Voorlopige invrijheidstlling - Redengeving - Nationaliteit van de beklaagde - Discriminatie - Beslissing van verwerping

- Art. 27 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 4 Racismewet 30 juli 1981

14 augustus 1995P.95.1038.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een verzoek tot invrijheidsstelling wordt verworpen, moet de opgave van het feit 
bevatten waarvoor het bevel tot aanhouding werd verleend, en de wetsbepalingen vermelden die stellen dat 
het feit een misdaad of een wanbedrijf is.~

Voorlopige invrijheidstlling - Motivering - Beslissing van verwerping - Opgave van het feit - Vermelding van de 
wetsbepalingen

- Artt. 16, §§ 1 en 5, en 27, § 3, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

1 augustus 1994P.94.1006.N AC nr. ...

De beslissing waarbij een verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen moet de opgave van het feit bevatten 
waarvoor het bevel tot aanhouding werd verleend, en de wetsbepalingen vermelden die stellen dat het feit 
een misdaad of een wanbedrijf is.~

Voorlopige invrijheidstlling - Motivering - Beslissing van verwerping - Opgave van het feit - Vermelding van de 
wetsbepalingen

- Art. 27, § 3, laatste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 16, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

16 maart 1994P.94.0216.F AC nr. ...

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest "waardoor de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd" in de zin van artikel   31, § 1, van die wet;  het Hof waarbij tegen dat arrest 
cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen 
van het cassatieberoep.

Voorlopige invrijheidstlling - Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de 
aanvraag - Arrest van het Hof

- Artt. 27, § 2 en 31, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op 
grond van artikel   27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling 
afwijst, geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, 
moet de verdachte in vrijheid worden gesteld op grond van artikel   31, § 3, van voornoemde wet;  de 
verdachte is vrij krachtens de wet en zijn voorziening heeft geen bestaansreden meer.

Voorlopige invrijheidstlling - Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verzoek - Afwijzing van de 
aanvraag - Niet-inachtneming - Termijn - Arrest van het Hof

VOORRANG VAN RECHTSMACHT

21 december 2004P.04.1612.N AC nr. 623

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat tussen de vervolging 
ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet 
vereist dat de zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van 
verdachten voor haar gelijktijdig aanhangig zijn (1). (1) Zie Cass., 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr 354; 26 sept. 
2001, AR P.01.1040.F, nr 499.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Samenhang - Beoordeling

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering
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In de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, doet alleen de kamer van inbeschuldigingstelling 
uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis; deze bevoegdheid geldt niet alleen ten aanzien van 
de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de 
andere verdachten die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek; de omstandigheid dat het 
aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone bevoegdheidsregels verleend werd 
door een onderzoeksrechter en niet door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat, 
doet hieraan niet af.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Aanhoudingsbevel niet verleend door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat - Bevoegdheid

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten aanzien van de verdachte 
die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere 
verdachten die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis 
uitspraak te doen, is deze enkel voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, 
ook niet om vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht - Andere verdachten - 
Bevoegdheid

- Artt. 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering

8 september 2004P.04.0916.F AC nr. 394

Aangezien de onderzoeksrechter niet bevoegd is ten aanzien van personen beschermd door voorrang van 
rechtsmacht, dient hij te worden onttrokken aan elke rechtspleging die hen bij het geding wil betrekken, ook 
indien hun naam niet in de akte van burgerlijke partijstelling voorkomt en zelfs indien hun betrokkenheid bij de 
aangeklaagde feiten nog niet is bewezen (1). (1) Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr 108.

 - Bevoegdheid - Onderzoeksrechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering heeft met name tot gevolg dat het de partij die beweert te zijn 
benadeeld, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste van de titularis van voorrecht van rechtsmacht op 
gang te brengen (1). (1) Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr 108.

 - Op gang brengen van de strafvordering - Partij die beweert te zijn benadeeld - Bevoegdheid

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

5 februari 2002P.02.0039.N AC nr. 88

Wanneer uit de stukken die de minister van Justitie aan het Hof heeft overgemaakt lastens een magistraat van 
het parket van een hof van beroep geen aanwijzingen van een misdrijf blijken, verklaart het Hof, rechtdoende 
in raadkamer, dat er geen aanleiding is de zaak te verwijzen (1). (1) Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr 
108.

 - Misdrijf - Magistraat van het parket van een hof van beroep - Overmaking der stukken aan het Hof door de minister van 
Justitie - Geen aanwijzingen van misdrijf

- Artt. 479-483 Wetboek van Strafvordering

 - Misdrijf - Magistraat van het parket van een hof van beroep - Overmaking der stukken aan het Hof door de minister van 
Justitie - Geen aanwijzingen van misdrijf

- Artt. 479-483 Wetboek van Strafvordering

17 oktober 2001P.01.1056.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Cass., 19 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, AC, 2001, nr....

 - Cassatiemiddel - Strafzaken - Onduidelijk middel

 - Rechten van de Mens - EVRM - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging

Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan belang, wanneer, enerzijds, hieruit niet 
kan worden afgeleid of het de ontzegging van een rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van 
magistraten in strijd acht met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grond onwettig acht, 
en het, anderzijds, niet betoogt dat het hof van beroep eiser, een magistraat, voor het hof de uitoefening zou 
hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kunnen doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, 
als die regeling was ingericht bij de artikelen 479 en 482 Sv. (1). (1) Zie concl. O.M.
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 - Cassatiemiddel - Strafzaken - Onduidelijk middel - Belang

Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat de overzending, overeenkomstig artikel 482 Sv., van de processtukken aan de 
eerste voorzitter van een hof van beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een 
debat op tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Rechten van de Mens - EVRM - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging

13 juni 2001P.01.0407.F AC nr. ...

Concl. proc.-gen. du Jardin, cass. 13 juni 2001, AR P.01.0407.F, nr...

 - Recht van verdediging

Het stelsel dat de strafwet inricht t.a.v. de personen die voorrecht van rechtsmacht genieten, ontzegt hen het 
recht niet om aanvullende onderzoeksopdrachten te vorderen of voor de bodemrechter alle nuttige 
verweermiddelen aan te voeren.

 - Recht van verdediging

- Artt. 479 en 482 Wetboek van Strafvordering

24 april 2001P.01.0143.N AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert aan een 
plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, kan 
geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van 
verzachtende omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende 
onderzoekshandelingen (1). (1) Zie cass. 23 oktober 1985, A.R. 4644, AC 1985-1986, nr 121; cass. 3 september 
1986, A.R. 5127, AC 1986-1987, nr 7; cass. 11 december 1990, A.R. 4823, AC 1990-1991, nr 190; cass. 24 juni 
1998, A.R. P.98.0566.F, AC 1998, nr 340.

 - Plaatsvervangend magistraat - Medebeklaagden - Misdaden - Correctionalisering - Kamer van inbeschuldigingstelling - 
Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de medebeklaagden - Beslissingen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Artt. 416, tweede lid en 479 Wetboek van Strafvordering

17 januari 2001P.00.1697.F AC nr. ...

Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste gelegd misdrijf alleen 
berechten, als het van dat misdrijf heeft kennisgenomen t.g.v. een door het Hof van Cassatie gewezen arrest 
tot verwijzing (1). (1) Zie de concl. O.M.

 - Strafvordering - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof van beroep - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - 
Verwijzing

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. ... .

 - Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering 
vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - 
Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

 - Strafvordering - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf - Hof van beroep - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - 
Verwijzing

Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 479 e.v. Sv. gevolgd wordt en de 
zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare 
misdaden kunnen opleveren, naar de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hof van beroep dan dat 
waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van 
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na het aldus over de 
voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hof van Cassatie te verwijzen, maar is het bevoegd om, op de 
dagvaarding van de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe 
voorafgaande verwijzing over die feiten uitspraak te doen (1). (Impliciet).(1) Zie de concl. O.M., inz. de nrs. 4 en 
5.

 - Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - Wanbedrijf - Voor correctionalisering 
vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - 
Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding

- Artt. 479, 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

P. 2809/30476-9-2016



24 juni 1998P.98.0566.F AC nr. ...

Wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert een aan 
een rechter ten laste gelegde misdaad te correctionaliseren, kan die kamer geen uitspraak doen over het 
bestaan van bezwaren.~

 - Rechter - Vervolging wegens een misdaad - Correctionalisering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing over het 
bestaan van bezwaren

- Art. 479 Wetboek van Strafvordering

11 februari 1997P.97.0172.N AC nr. ...

Als het cassatieberoep wordt verworpen, dat de verdachte heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die, optredend als raadkamer in de zin van artikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn 
voorlopige hechtenis handhaaft, dient de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen binnen vijftien 
dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cassatie.~

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest 
van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen

- Art. 31, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, optredend als raadkamer in 
de zin van artikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis, de voorlopige hechtenis van de verdachte handhaaft bij een 
arrest gewezen buiten de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof 
van Cassatie dat een vroeger cassatieberoep van de verdachte tegen de handhaving van zijn hechtenis 
verwerpt, vernietigt het dat arrest zonder verwijzing.

 - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest 
van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen - Niet-inachtneming

- Art. 31, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

24 januari 1995P.94.1237.N AC nr. ...

Wanneer een lid van een hof van beroep ervan verdacht wordt buiten zijn ambt een misdaad of een 
wanbedrijf te hebben gepleegd, is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de datum van de aangifte 
van de feiten aan de minister van Justitie tot op de datum waarop de door de minister doorgezonden stukken 
op het Hof van Cassatie worden ontvangen.~

 - Lid van een hof van beroep - Verdacht van misdaad of wanbedrijf buiten zijn ambt - Aangifte aan de minister van Justitie - 
Doorzending van de stukken aan het Hof van Cassatie - Schorsing van de verjaring - Begindatum - Einddatum - Magistraat - 
Verjaring van de strafvordering

- Artt. 481 en 482 Wetboek van Strafvordering

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN

ALGEMEEN

13 november 2003C.01.0450.N AC nr. 571

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0450.N, AC, 2003, nr ... .

Algemeen - Andere akten - Overschrijving - Gebrek - Tegenwerpelijkheid aan derden

Algemeen - Andere akten - Onroerend goed - Overeenkomst - Overdracht - Ogenblik - Overschrijving - Vereiste

De akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan 
voorrechten en hypotheken, kunnen, bij gebrek aan overschrijving in het daartoe bestemde register op het 
kantoor van bewaring der hypotheken, niet worden tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben 
gecontracteerd in de mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten op 
de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de rechten welke die derden op de 
goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar (1). (1) Zie de conclusie O.M..

Algemeen - Andere akten - Overschrijving - Gebrek - Tegenwerpelijkheid aan derden

- Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec. 1851
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In het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen, ontstaat de 
eigendomsoverdracht in de regel op het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als 
in de akte een andere datum is overeengekomen; in de regel is hij onafhankelijk van de overschrijving van de 
akte in de daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hypotheken (1). (1) Zie de conclusie 
O.M.

Algemeen - Andere akten - Onroerend goed - Overeenkomst - Overdracht - Ogenblik - Overschrijving - Vereiste

20 januari 2003S.02.0075.N AC nr. 39

De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen waarover de R.Z.S. beschikt, 
heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op 
de verjaringstermijn van de schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen.

Algemeen - Voorrecht - Roerende goederen - Sociale zekerheid - R.S.Z. - Rechtsvordering - Oorzaak - Verjaring - Schorsing - 
Eigen regeling

- Art. 19, 4°ter, derde lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders

20 april 2001C.99.0130.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. met opdracht D. THIJS, Cass., 20 april 2001, A.R. C.99.0130.N, AC 2001, nr. ...

Algemeen - Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen akten - Vordering tot vernietiging of tot herroeping 
van die rechten - Ontvankelijke vordering - Vereiste - Inschrijving op de kant - Hypotheekwet, artikel 3

De rechter, voor wie een eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit 
akten, aan overschrijving onderworpen, aanhangig is, moet nagaan of de eis waarover hij te oordelen heeft, 
ingeschreven is op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. Het volstaat terzake niet dat een 
eis met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak in een andere rechtspleging wel gekantmeld werd (1). (1) Zie 
Cass., 17 februari 1984, AC, 1983-84, nr. 342; Cass., 13 november 1981, AC, 1981-82, nr. 175; Cass., 13 maart 
1884, Pas., 1884, I, 82.

Algemeen - Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen akten - Vordering tot vernietiging of tot herroeping 
van die rechten - Ontvankelijke vordering - Vereiste - Inschrijving op de kant - Hypotheekwet, artikel 3

- Art. 3 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

ALGEMEEN VOORRECHT

4 januari 2001C.99.0408.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing die weigert de schuldvordering van de R.S.Z. in het bevoorrecht passief 
van het faillissement van een handelsvennootschap op te nemen op grond dat de R.S.Z. tijdens de periode 
waarin de vennootschap in vereffening was, middelen van tenuitvoerlegging had kunnen en moeten hanteren 
om verval van zijn voorrecht te voorkomen. (Impliciet).

Algemeen voorrecht - Handelsvennootschap - Vereffening - R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende goederen - Verval - 
Schorsing - Beslag

- Art. 19, 4°ter Hypotheekwet van 16 dec. 1851

17 april 2000C.97.0181.N AC nr. ...

In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn schuldvorderingen gegrond op 
artikel 8, eerste lid Wet 30 juni 1967 met het voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever 
verschuldigde lonen en vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen 
worden toegepast.

Algemeen voorrecht - Voorrecht van roerende goederen - Sluitingsfonds - Werknemers - Samenloop - Rangorde - 
Evenredigheid van vordering

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

- zoals gewijzigd bij art. 96 Herstelwet 22 jan. 1985

- Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

6 oktober 1995C.94.0434.F AC nr. ...
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Noch artikel  8, eerste lid, Sluitingsfondswet, noch artikel  19, eerste lid, 3°bis, Hypotheekwet kennen aan het 
Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers een voorrecht toe 
die de werknemer, in wiens rechten en vorderingen dat Fonds is getreden, niet geniet.~

Algemeen voorrecht - Draagwijdte - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de werknemer - 
Voorrecht

- Art. 19, eerste lid, 3°bis Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 8, eerste lid Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

ALLERLEI

15 oktober 2004C.02.0442.N AC nr. 486

Onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling heeft de beschikking van toelaatbaarheid 
tot gevolg dat, voor de duur van de procedure, de rente wordt geschorst, ook al wordt zij gewaarborgd door 
een hypotheek (1). (1) Cass., 23 april 2004, AR C.03.0017.F, nr ...

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Bevoorrechte schuldvordering - Interesten 
gewaarborgd door hypotheek - Beschikking van toelaatbaarheid

23 april 2004C.03.0017.F AC nr. 217

De interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, worden louter door de uitwerking van de 
beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort en ze kunnen hun loop slechts hervatten, behalve 
in de gevallen die op beperkende wijze worden opgesomd in artikel 1675/7, §4, Ger.W., indien de 
aanzuiveringsregeling zulks bepaalt (1). (1) Zie Cass., 31 mei 2001, voltallige zitting, AR C.00.0301.F, nr 327 en 
concl. O.M.

Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Bevoorrechte schuldvordering - Hypothecaire 
interest - Beschikking van toelaatbaarheid - Gevolgen betreffende de interest

- Art. 1675/7 Gerechtelijk Wetboek

13 november 2003C.01.0450.N AC nr. 571

Als zodanig oefent de huurder geen vervolging tegen zijn schuldenaar uit op diens goederen en is hij evenmin 
bezitter van een zakelijk recht op het verhuurde goed; de rechtsverhoudingen die uit een huurcontract volgen, 
zijn van persoonlijke aard en de huurder is enkel gerechtigd op het gebruik en het genot dat de 
huurovereenkomst hem verleent; hij kan het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigendom door 
de verhuurder niet aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de voormalige verhuurder en de 
nieuwe eigenaar in de weg te staan (1). (1) Zie de conclusie O.M.

Allerlei - Huurcontract - Rechtsverhoudingen - Aard - Rechten van de huurder - Onroerend goed - Overdracht - 
Overschrijving - Gebrek - Tegenstelbaar karakter

- Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

Concl. adv.-gen. Dubrulle, Cass., 13 nov. 2003, AR C.01.0450.N, AC, 2003, nr ... .

Allerlei - Huurcontract - Rechtsverhoudingen - Aard - Rechten van de huurder - Onroerend goed - Overdracht - 
Overschrijving - Gebrek - Tegenstelbaar karakter

27 maart 2003C.00.0416.N AC nr. 209

De douanerechten en accijnzen moeten bij voorrang worden betaald en de opbrengst van de in warrant 
gegeven koopwaar mag slechts aan de warranthouder toekomen nadat deze rechten betaald zijn; uit de wet 
kan niet afgeleid worden dat de volstrekte voorrang van het bestuur noodzakelijk alleen betrekking heeft op 
de douanerechten en accijnzen verschuldigd op de in warrant gegeven koopwaar die gerealiseerd is; de 
voorrang kan ook betrekking hebben op andere opgeslagen goederen (1). (1) Zie Pand., V° Douanes et Accises, 
nr 2016.

Allerlei - Douanerechten - Accijnzen - Voorrang - Koopwaar - Omvang - Warrant

- Art. 313, § 2, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

- Art. 17 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering van het warrantstelsel

27 maart 2003C.02.0100.N AC nr. 213
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Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat deze 
schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag leggen wanneer hij als 
hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een volgrecht op dat schip.

Allerlei - Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Eigendomsoverdracht na ontstaan zeevordering - Volgrecht - 
Hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser

- Artt. 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake 
conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961

22 maart 2002C.00.0402.F AC nr. 194

Conclusie van adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 22 maart 2002, AR C.00.0402.F, nr ...

Allerlei - Voorrecht van de onderaannemer

De schuldvordering van de onderaannemer tegen zijn medecontractant-aannemer die bevoorrecht is voor het 
werk dat hij heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan het gebouw van de opdrachtgever, beoogt zowel de prijs 
van dat werk als de bijzaken van die prijs (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Voorrecht van de onderaannemer

- Art. 20, 12° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

31 mei 2001C.00.0301.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór Cass. 31 mei 2001, AR C.00.0301.F, AC 2001, nr ....

Allerlei - Beslag - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Evenredige verdeling van de 
beschikbare inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen

De beslagrechter mag, wanneer een voorrecht aanwezig is, zoals een algemeen voorrecht op de inkomsten en 
de roerende goederen van allerlei aard van de schuldenaar, een aanzuiveringsregeling opleggen die voorziet in 
de evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten van die schuldenaar, aangezien het erop aankomt de 
betaling van de schulden te verzekeren zonder dat het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers te gelde 
wordt gemaakt (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Beslag - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling - Evenredige verdeling van de 
beschikbare inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen

- Artt. 1675/11 en 1675/12 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 1999C.98.0143.F AC nr. ...

Art. 403, eerste en tweede lid, W.I.B. (1992) en artikel 23 K.B. 5 okt. 1978 zijn onbeperkt van toepassing op elk 
bedrag dat de opdrachtgever aan de ontvanger heeft betaald na de vereffening van de niet geregistreerde 
vennootschap.~

Allerlei - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - Betaling - Werk uitgevoerd door een niet geregistreerde aannemer - 
Niet geregistreerde vennootschap in vereffening - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - Inhoudingen - Voorschotten op 
de belastingschulden - Storting - Aanwending - Toepassingsgebied

- Artt. 178, eerste lid, en 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen

- Art. 23 KB 5 okt. 1978

- Art. 403, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

BIJZONDER VOORRECHT

4 december 2003C.02.0174.N AC nr. 621

Het voorrecht dat de verhuurder van een onroerend goed kan uitoefenen op de waarde van al hetgeen het 
verhuurde huis of de hoeve stoffeert omvat ook de goederen die aan derden toebehoren, op voorwaarde van 
zijn goede trouw die moet beoordeeld worden op het tijdstip waarop de goederen het onroerend goed 
worden binnengebracht.

Bijzonder voorrecht - Verhuurder van een onroerend goed - Waarde van hetgeen het verhuurde stoffeert - Goederen 
toebehorend aan derden - Goede trouw - Beoordeling - Tijdstip

- Art. 20, 1° Hypotheekwet van 16 dec. 1851
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21 maart 2003C.01.0134.N AC nr. 190

Het voorrecht van de commissionair-expediteur strekt zich uit tot de hem toegezonden, in bewaring of in 
consignatie gegeven koopwaren waarvan hij het bezit te goeder trouw heeft verkregen; aan dit vereiste is 
voldaan wanneer hij, op het tijdstip van de inontvangstneming, erop mocht vertrouwen dat de goederen hem 
werden verschaft door de eigenaar of althans door iemand die bevoegd was over de goederen te beschikken 
in het kader van de verzending (1). (1) E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, E. Story-Scientia 1999, 203, nr 302.

Bijzonder voorrecht - Voorrecht op bepaalde roerende goederen - Commissionair-expediteur - Vereiste

- Art. 11 Wet 5 mei 1872

- Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek

28 september 2000C.98.0506.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, cass., 28 sept. 2000, A.R. nr. C.98.0506.F, AC, 2000, nr.

Bijzonder voorrecht - Voorrecht op bepaalde roerende goederen - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht

Het in artikel 20, 9°, Hypotheekwet overgenomen artikel 1 Wet 24 mei 1937 kent aan het slachtoffer van het 
ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroorzaakt het recht toe om van de verzekeraar op het 
bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de 
verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als 
van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar de verplichting oplegt de 
aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken (1). (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

Bijzonder voorrecht - Voorrecht op bepaalde roerende goederen - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht

- Art. 20, 9° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

- Art. 1 Wet 24 mei 1937

9 maart 2000C.96.0450.N AC nr. ...

Uit de bepalingen van artikel 2, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 9 aug. 1955 betreffende het 
Wegenfonds, volgt dat de aldaar bedoelde werken aan autosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het 
Wegenfonds worden uitgevoerd, voor rekening van de Staat worden uitgevoerd, zodat de onderaannemer die 
werken uitvoert in opdracht van het Wegenfonds zich kan beroepen op het voorrecht, toegekend bij de wet 
van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen.

Bijzonder voorrecht - Onderaannemer - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht van de 
onderaannemer - Werken voor rekening van de Staat

- Art. 2 Wet 3 jan. 1958

1 oktober 1998C.97.0357.F AC nr. ...

Wanneer de termijn waarin de artt. 20, 5° Hypotheekwet en 546 Faillissementswet voorzien m.b.t. het 
voorrecht van de verkoper van machines, op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag verstrijkt, 
wordt de vervaldag niet verplaatst op de eerstvolgende werkdag, aangezien de neerlegging van de factuur 
geen proceshandeling is in de zin van artikel 48 Ger.W.

Bijzonder voorrecht - Verkoper van machines - Neerlegging van de factuur - Aard - Termijn van vijf jaar - Berekening

- Artt. 48 en 53 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 546 oud Wetboek van Koophandel

- Art. 20, 5° Hypotheekwet van 16 dec. 1851

23 mei 1996C.95.0392.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 1996, AR C.95.0392.N, AC, 1996, nr.~

Bijzonder voorrecht - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de werknemer - Berekening 
door de curator
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Nu in de regel het bij artikel 19, 3°bis, Hypotheekwet gevestigde voorrecht niet van toepassing is op de sociale 
zekerheidsbijdragen van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het loon waarop 
de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd vòòr het faillissement, volgt hieruit dat de curator de 
schuldvordering van de werknemer met betrekking tot vòòr het faillissement ontstane vorderingen dient te 
berekenen op grond van het bruto-loon, verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage van de werknemer en 
met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing, vastgesteld op grondslag van de bruto-inkomsten verminderd 
met de verplichte sociale inhoudingen.

Bijzonder voorrecht - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de werknemer - Berekening 
door de curator

- Art. 273 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 88 en bijlage III Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 270, 6° en 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993

HYPOTHEKEN

24 oktober 2002C.00.0042.N AC nr. 563

De door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen van een hypotheek heeft niet tot gevolg dat de 
latere vestiging van de hypotheek door de schuldeiser terugwerkende kracht heeft; dergelijke vestiging tijdens 
de verdachte periode tot zekerheid van schulden die voordien bestonden is derhalve niet tegenwerpelijk aan 
de boedel.

Hypotheken - Volmacht - Tegenstelbaar karakter - Faillissement

- Art. 445, vierde lid Wet 18 april 1851

15 juni 2001C.99.0007.N AC nr. ...

Kan niet worden beschouwd als derde-bezitter in de zin van artikel 103 Hyp.W., degene aan wie de 
grondeigenaar op een later tijdstip een recht van opstal heeft verleend (1). (1) Zie cass., 15 juli 1886, Pas. 1886, 
I, 304, en de conclusie van eerste advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele; Bonquet, J., Art. 103 Hyp. W., in 
Commentaar Voorrechten en Hypotheken, nr 8.

Hypotheken - Gevolgen tegen derde-bezitter - Aangebrachte verbeteringen - Derde-bezitter

- Art. 103 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

Zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de hypotheekvestiging en die afbreuk doen 
aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser zijn aan deze niet tegenwerpelijk; de verkregen hypotheek 
strekt zich uit tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden 
aangebracht, ook indien deze zijn aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de 
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend (1). (1) Bonquet, J., Art. 103 Hyp.W., in Commentaar 
Voorrechten en Hypotheken, nr. 8; De Page, H., Traité VII, Bruylant 1957, nr. 522 en 580.

Hypotheken - Verkregen hypotheek - Omvang - Aangebrachte verbeteringen - Recht van opstal - Samenloop - Anterioriteit

- Art. 45 Hypotheekwet van 16 dec. 1851

14 december 2000C.00.0074.F AC nr. ...

Als er een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen die over een 
onbepaalde duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst 
van onbepaalde duur, geldt artikel 51bis, § 2, W. 4 aug. 1992, dat een recht op een eenzijdige opzegging doet 
ontstaan, voor de overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn gesloten, ook al 
voorziet geen enkel beding in dat recht.

Hypotheken - Toekomstige schuldvorderingen - Hypotheek van onbepaalde duur - Werking van de wet in de tijd - Wet tot 
geldigverklaring van de hypotheek voor alle bedragen

- Art. 10, tweede lid Wet 13 april 1995

- Art. 51bis, § 2 Wet 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet

4 mei 2000C.97.0344.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat de schatkist, die voor het faillissement zijn hypotheek 
had kunnen inschrijven maar die kans liet liggen, geen hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als 
separatist kon laten gelden.
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Hypotheken - Wettelijke hypotheek - Inkomstenbelastingen - Voorrechten van de Schatkist - Gebrek aan inschrijving - 
Faillissement

- Artt. 425 en 426 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

16 juni 1995C.93.0293.N AC nr. ...

In de regel verleent de retentie van een schip aan degene die het recht uitoefent geen voorrang op de 
hypotheekhouder op dat schip.~

Hypotheken - Hypotheek op schepen - Retentierecht - Voorrang

- Art. 19 Zeewet

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING

17 maart 2004P.04.0210.F AC nr. 151

Art. 5, E.V.R.M. is niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 2002, AR 
P.02.1008.F, nr ...

 - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 5 - Toepassing

- Art. 5 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De termijn, bepaald in artikel 3, § 4, Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en 
tot wijziging van de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen door de Wet van 1 juli 1964, en de periodiciteit van de vergadering van de 
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, bedoeld in artikel 4, § 3, K.B. van 10 feb. 1999 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid (1). (1) Zie Cass., 14 juni 2000, AR P.00.0513.F, nr 365; 10 dec. 2003, AR P.03.1395.F, nr ...

 - Wet van 5 maart 1998 - Artikel 3, § 4 - Termijn - Commissie - Vergadering - Periodiciteit - Sanctie

- Art. 4, § 3 KB 10 feb. 1999

- Art. 3, § 4 Wet 5 maart 1998

De artt. 9, 10 en 14.1, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie 
Cass., 9 okt. 2002, AR P.02.1008.F, nr ...

 - Rechten van de Mens - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikelen 9, 10 en 14.1 - 
Toepassing

- Artt. 9, 10 en 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 
16 dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

16 maart 2004P.04.0044.N AC nr. 147

De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende over de 
herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van 
een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een 
beslissing op de strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op de 
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 9 okt. 2002, AR 
P.02.1008.F, nr ... .

 - Herroeping, schorsing of herziening van voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing van de Commissie - Aard van de 
beslissing - Gevolgen - Toepassing van artikelen 5 en 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R.

- Art. 10 Wet 5 maart 1998

9 maart 2004P.04.0005.N AC nr. 134

Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinrichting waar hij is opgesloten (1). (1) Cass., 29 maart 2000, AR P.00.0236.F, nr 212; Cass., 
14 nov. 2001, AR P.01.1312.F, nr 618; Cass., 8 mei 2002, AR P.02.0388.N, nr 283; Cass., 11 sept. 2002, AR 
P.02.1041.F, nr ...; zie Cass., 9 febr. 2000, AR P.99.1809.F, nr 104; noot J.C. onder Cass., 5 april 2000, AR 
P.00.0206.F, Rev.dr.pén. 2000, 963

 - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing - Cassatieberoep - Verklaring van het 
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cassatieberoep - Secretariaat van de commissie

- Art. 1 Wet 25 juli 1893

- Art. 8 KB 10 feb. 1999

- Art. 15 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

10 december 2003P.03.1395.F AC nr. 637

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst wordt aangevoerd voor het Hof 
en daarin wordt betoogd dat het O.M. nieuwe stukken zou hebben neergelegd op de dag zelf van de zitting 
van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1999, AR P.99.1151.F, nr 
462; 16 feb. 2000, AR P.99.1826.F, nr 129; 19 juni 2002, AR P.02.0717.F, nr ... .

 - Commissie - Zitting - Openbaar ministerie - Neerlegging van nieuwe stukken - Cassatiemiddel - Nieuw middel - 
Ontvankelijkheid

De termijnen voor de procedure van het gemotiveerd advies dat het personeelscollege over de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet geven, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en hun 
naleving vormt geen substantiële vormvereiste van de rechtspleging tot het verkrijgen van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling; de overschrijding van die termijnen kan niet leiden tot vernietiging van een beslissing die een 
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt.

 - Rechtspleging - Personeelscollege - Gemotiveerd advies - Termijnen - Overschrijding

- Art. 3, §§ 4 en 5 Wet 5 maart 1998

17 september 2003P.03.1018.F AC nr. 438

Wanneer de voorwaardelijk in vrijheid gestelde, tijdens de proeftijd, in verdenking is gesteld voor nieuwe 
feiten die misdrijven vormen, heeft de commissie van voorwaardelijke invrijheidstelling de mogelijkheid maar 
niet de verplichting om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen.

 - Proeftijd - Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

De beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling miskent het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het vermoeden van onschuld, wanneer het beslist dat de inverdenkingstelling wegens nieuwe 
feite die misdrijven vormen, bewijst dat de betrokkene heeft volhard in delinquent gedrag dat anderen 
ernstige schade heeft toegebracht, terwijl hij zich ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen in het 
kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1999, AR P.99.0873.F, nr 418; 21 maart 
2001, AR P.01.0260.F, nr 153.

 - Proeftijd - Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten - Herroeping - Redenen van de beslissing tot herroeping - Miskenning 
van het vermoeden van onschuld

22 juli 2003P.03.0853.F AC nr. 391

Uit artikel 10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde regelt, blijkt enerzijds 
dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat de commissie het debat naar een latere 
datum kan verdagen als de veroordeelde, om redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld 
wordt, niet aanwezig kan zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de 
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met redenen moet omkleden.

 - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtspleging - Oproeping van de veroordeelde - 
Onmogelijkheid om te verschijnen - Verzoek tot uitstel - Verwerping van het verzoek - Redengeving

18 maart 2003P.03.0220.N AC nr. 177

Krachtens artikel 10, aanhef, 2°, van de Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, kan de commissie de voorwaardelijke invrijheidstelling ook herroepen op 
grond van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, gewezen door een buitenlandse rechtbank, waarbij 
wordt vastgesteld dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd voor 
het verstrijken van de proeftijd.

 - Commissie - Herroeping - Misdaad of wanbedrijf gepleegd voor het verstrijken van de proeftijd - In kracht van gewijsde 
gegane veroordeling - Buitenlandse rechterlijke beslissing

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
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Vermits de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling geen rechtbanken zijn die beslissen over de 
gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, is artikel 6.1, E.V.R.M. niet toepasselijk op de behandeling van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling door de daartoe bevoegde commissie (1) (2). (1) Cass., 5 april 2000, 
P.00.0206.F, nr 227. (2) Zie Cass., 21 maart 2001, P.01.0260.F, nr 153.

 - Commissie - Herroeping - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Toepassing

- Art. 10 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

29 januari 2003P.02.1684.F AC nr. 65

Het vormvereiste, bepaald in artikel 10, § 1, Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, volgens hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen vóór de datum van behandeling van 
het dossier per aangetekende brief wordt opgeroepen, is niet substantieel en evenmin voorgeschreven op 
straffe van nietigheid, maar strekt ertoe de uitoefening van het recht van verdediging van de veroordeelde te 
waarborgen, aangezien de commissie een debat zal voeren over de herroeping, schorsing of herziening van zijn 
voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie, wat betreft artikel 184 Sv., Cass., 21 juni 1983, A.R. 7987, nr. 585.

 - Oproeping van de veroordeelde - Termijn - Niet-naleving - Gevolg - Recht van verdediging

- Art. 10, § 1 Wet 5 maart 1998

9 oktober 2002P.02.1008.F AC nr. 521

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling dient niet te antwoorden op de door de veroordeelde 
neergelegde stukken (1). (1) Zie Cass., 31 okt. 2001, A.R. P.01.1384.F, nr. ... .

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing - Redengeving - Conclusie

- Art. 4, § 4, vierde lid Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij wet zijn opgericht om 
uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van 
een beschuldiging in strafzaken, zodat artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn 
(1). (1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65; 7 maart 2000, A.R. P.99.1894.N, nr. 159; 5 april 2000, 
A.R. P.00.0206.F, nr. 227.

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - EVRM - Artikel 6 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten - Artikel 14 - Toepassing

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

25 september 2002P.02.0990.F AC nr. 480

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beoordeelt in feite de opportuniteit om de 
voorwaardelijke invrijheidstelling in de bij wet bepaalde omstandigheden te herroepen (1). (1) Zie Cass., 16 
feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129.

 - Herroeping - Opportuniteit - Beoordeling

- Art. 10 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

11 september 2002P.02.1041.F AC nr. 441

Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (1); het stuk dat door de veroordeelde en een bewaker van 
de strafinstelling wordt ondertekend, en waarin de veroordeelde verklaart cassatieberoep in te stellen, voldoet 
niet aan die vormvereisten (2). (1) Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1312.F, nr. ... . (2) Zie Cass., 13 juli 1999, A.R. 
P.99.1005.N, nr. 416.

 - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en plaats 
van het cassatieberoep - Veroordeelde - Gedetineerde - Strafinstelling - Bewaker - Ondertekening

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

- Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering
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19 juni 2002P.02.0717.F AC nr. 370

Art. 21, V.T.Sv., dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering, houdt geen verband met de 
beslissingen van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

 - Commissie - Beslissingen - Bepaling betreffende de verjaring van de strafvordering - Toepassing

Het middel dat kritiek uitoefent op het feit dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
alvorens uitspraak te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser, bepaalde personen heeft 
gehoord in de hoedanigheid van getroffenen, buiten de bij wet bepaalde gevallen en voorwaarden, kan niet 
voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is derhalve niet ontvankelijk (1). (1) Zie 
Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129.

 - Commissie - Verhoor van personen - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

28 mei 2002P.02.0588.N AC nr. 323

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling mag bij haar oordeel of een veroordeelde zich wil of 
kan integreren in de maatschappij, alle gegevens betrekken die daartoe nuttig zijn en waarover tegenspraak 
kan worden gevoerd (1). (1) Zie cass., 18 okt. 2000, AR P.00.1329.F, nr 560.

 - Integratie in de maatschappij - Beoordeling

- Art. 2, 2° en 3° Wet 5 maart 1998

Om tot de voorwaardelijke invrijheidstelling te worden toegelaten moet de veroordeelde de realiseerbaarheid 
van zijn reclasseringsplan aannemelijk maken.

 - Reclasseringsplan - Realiseerbaarheid - Verplichting van de veroordeelde

- Art. 2, 2° en 3° Wet 5 maart 1998

22 mei 2002P.02.0372.F AC nr. 314

In geval van herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, op grond dat de begunstigde van die 
maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het verstrijken van de proeftijd, vereist de wet niet 
dat de beslissing tot herroeping zelf gewezen wordt vóór het verstrijken van die termijn.

 - Proeftijd - Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf - Herroeping - Beslissing tot herroeping

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

De voorwaardelijke invrijheidstelling schort de tenuitvoerlegging van de straf op tijdens een proeftijd; zij doet 
de straf niet teniet noch wijzigt de straf, maar laat de veroordeling integendeel in al haar kracht voortbestaan 
(1). (1) HENNAU Ch. en VERHAEGEN J., Droit pénal général, Bruylant, Brussel, 1995, blz. 444-445.

 - Straf

Verjaring van de straf kan niet worden aangevoerd wanneer in een in kracht van gewijsde gegane veroordeling 
vastgesteld wordt dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het 
verstrijken van de proeftermijn.

 - Proeftijd - Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf - Veroordeling - Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Verjaring van de straf

- Art. 15, tweede lid Wet 5 maart 1998

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

De herroeping van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling, die is bevolen op grond dat de 
begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het verstrijken van de 
proeftermijn, is geen tweede veroordeling voor eenzelfde feit, zoals dat bij artikel 14.7 I.V.B.P.R. verboden 
wordt.

 - Herroeping - Rechten van de Mens - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.7 - 
Tweede veroordeling voor eenzelfde feit

- Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

De inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling 
impliceert niet dat een maatregel die onder vigeur van de oude wet is toegekend, alleen onder de bij die wet 
bepaalde voorwaarden kan worden herroepen.

 - Maatregel toegekend onder vigeur van de oude wet - Herroeping - Nieuwe wet - Werking in de tijd
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21 mei 2002P.02.0393.N AC nr. 306

Zo de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling van toepassing is op alle veroordeelden, ongeacht hun 
nationaliteit, vermag de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling het voorstel tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling af te wijzen nu ze oordeelt dat het niet mogelijk is om een nuttige reclassering uit te werken 
omdat de veroordeelde niet gerechtigd is in het Koninkrijk te verblijven en hij zich in de illegaliteit zou dienen 
te begeven (1). (1) Het geannoteerde arrest oordeelt over het cassatieberoep van het openbaar ministerie bij 
de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling tegen de beslissing van die Commissie (bij 
verschrijving "appèlrechters" genaamd), waarbij een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling van een 
vreemdeling zonder recht op verblijf ontvankelijk maar ongegrond wordt verklaard. De reden voor de 
ongegrondheid was dat de ontstentenis van verblijfsrecht een tegenindicatie vormde voor de mogelijkheid tot 
sociale reïntegratie van de veroordeelde. In toepassing van artikel 4, § 6, Wet Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling heeft de Commissie wel bepaald dat het dossier van de veroordeelde onmiddellijk opnieuw 
kan worden onderzocht door het personeelscollege. Het openbaar ministerie voerde als cassatiemiddel aan 
dat de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling het voorstel niet-ontvankelijk had moeten verklaren in 
plaats van ongegrond. De Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling zou op vreemdelingen zonder recht op 
verblijf niet van toepassing zijn. De ontvankelijkheid heeft bovendien tot gevolg dat de veroordeelde het recht 
krijgt zijn dossier opnieuw te laten onderzoeken door het personeelscollege en de Commissie Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling. In zijn conclusie betoogde het O.M. dat het cassatieberoep hem gegrond leek. De Commissie 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling heeft het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde 
afgewezen omdat hij wegens afwezigheid van verblijfsrecht niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in 
artikel 2, tweede lid, 2° en 3°, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Bovendien zou door de ontstentenis van 
recht op verblijf ook het toezicht bedoeld in artikel 7, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling onmogelijk zijn. 
Het toezicht waarvan sprake in artikel 7, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling kan enkel, behoudens 
internationale bepalingen te dezen niet van toepassing, op het Belgisch grondgebied worden uitgeoefend. 
Hieruit vloeit voort dat de wet in de regel enkel van toepassing kan zijn op vreemdelingen met een recht op 
verblijf. (Zie ook: R.v.St. (6e K.) nr 88.977, 13 juli 2000, T.B.P. 2001, 405; A.P.M. 2000, 144, Rev. dr. étr. 2000, 
657; R.v.St. (6° K.) nr 88.978, 13 juli 2000, http://www.raadvst-consetat.be).

 - Van toepassing op alle veroordeelden - Contra-indicaties

- Artt. 2, tweede lid, 2° en 3° en 7 Wet 5 maart 1998

8 mei 2002P.02.0388.F AC nr. 283

Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman wordt gedaan op het 
secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de beslissing heeft genomen, 
hetzij door de veroordeelde op de griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (1). (1) Zie cass., 14 nov. 
2001, AR P.01.1312.F, nr .... M.b.t. dat arrest heeft het Hof ten deze vermeld dat het cassatieberoep dat was 
ingesteld op het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, ingesteld diende te 
worden op het secretariaat van de commissie die de bestreden beslissing heeft genomen. R.L.

 - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en plaats 
van het cassatieberoep

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

30 januari 2002P.01.1541.F AC nr. 66

De beslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van het door de veroordeelde ingediende verzoek tot 
aanhangigmaking van de zaak bij de commissie, is een beslissing waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling al 
dan niet wordt toegekend, herroepen of herzien ; het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen de 
beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die zijn vordering tot aanhangigmaking 
van de zaak bij die commissie niet ontvankelijk verklaart, is bijgevolg ontvankelijk (1). (Impliciet). (1) Het O.M. 
concludeerde tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, aangezien artikel 12, W. 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling helemaal niet bepaalt dat cassatieberoep kan worden 
ingesteld tegen een beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die geen betrekking 
heeft op de toekenning, herroeping of herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De bestreden 
beslissing had te dezen betrekking op de ontvankelijkheid van het verzoek van de veroordeelde tot 
aanhangigmaking van de zaak bij de commissie.

 - Negatief advies van het personeelscollege - Aanhangigmaking van de zaak bij de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, op verzoek v.d. veroordeelde - Beslissing van de Commissie - Niet-ontvankelijkheid van het verzoek - 
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Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

20 november 2001P.01.1252.N AC nr. ...

Het horen van de veroordeelde in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, is wel een gebiedend voorschrift van behoorlijke 
rechtspleging, maar geen voorwaarde van de bevoegdheid en de opdracht van het personeelscollege om de 
eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde te onderzoeken en hierover een advies uit te 
brengen; wanneer de veroordeelde weigert te worden gehoord is het personeelscollege alsnog verplicht het 
hem opgedragen onderzoek te verrichten en gemotiveerd advies uit te brengen.

 - Toekenning - Procedure - Wet 5 maart 1998 - Artikel 3 - Bevoegdheid en opdracht van het personeelscollege - Verplichting 
de veroordeelde te horen - Weigering van de veroordeelde

- Art. 3, § 1, eerste lid Wet 5 maart 1998

 - Toekenning - Procedure - Wet 5 maart 1998 - Artikel 3 - Bevoegdheid en opdracht van het personeelscollege - Verplichting 
de veroordeelde te horen

- Art. 3, § 1, eerste lid Wet 5 maart 1998

14 november 2001P.01.1312.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden 
ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de 
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1809.F, nr. 104 ; 29 
maart 2000, A.R. P.00.0236.F, nr. 212.

 - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en plaats 
van het cassatieberoep

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

10 juli 2001P.01.0840.F AC nr. ...

Wanneer de veroordeelde een of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen niet meer 
dan vijf jaar bedragen, moet de datum, die vastgesteld wordt door de commissie die het voorstel tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt en vanaf wanneer het dossier van de veroordeelde door het 
personeelscollege opnieuw kan worden onderzocht, binnen een termijn vallen die niet langer mag zijn dan zes 
maanden te rekenen vanaf de beslissing tot verwerping.

 - Voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Verwerping door de commissie - Veroordeelde die een of meerdere 
correctionele straffen ondergaat die niet meer dan vijf jaar bedragen - Termijn voor het nieuwe onderzoek van het dossier 
van de veroordeelde

- Art. 4, § 6 Wet 5 maart 1998

27 juni 2001P.01.0779.F AC nr. ...

Eenstemmigheid is niet vereist voor beslissingen die voorstellen tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
verwerpen (1). (1) Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, en 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nrs. 129 en 365.

 - Beslissing - Eenstemmigheid

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

Zelfs als zij anders is samengesteld, kan een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling waarbij een 
nieuw voorstel tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt, wettig beslissen dat de redenen op grond waarvan 
zij een vorig voorstel tot invrijheidstelling had verworpen nog steeds vaststaan, mits zij haar nieuwe beslissing 
met redenen omkleedt.

 - Nieuw voorstel tot invrijheidstelling - Verwerping - Motivering

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

20 juni 2001P.01.0719.F AC nr. ...

In geval van verwerping van een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling van een tot een criminele straf 
veroordeelde, bepaalt de commissie de datum vanaf wanneer het dossier van die veroordeelde opnieuw kan 
worden onderzocht door het personeelscollege, zonder een termijn te mogen overschrijden van hoogstens 
een jaar te rekenen vanaf de beslissing van de commissie zelf.
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 - Verwerping - Datum van het nieuwe onderzoek - Termijn - Berekening

- Art. 4, § 6 Wet 5 maart 1998

19 juni 2001P.01.0602.N AC nr. ...

De verplichting om de bevoegde commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling onmiddellijk in kennis te 
stellen van de voorlopige aanhouding van de veroordeelde betreft de uitgevoerde bevolen voorlopige 
aanhouding en niet de bevolen maar nog niet uitgevoerde voorlopige aanhouding (1). (1) Zie cass., 25 jan. 
2000, AR P.99.1685.N, nr 65.

 - Voorlopige aanhouding - In kennis stellen van commissie voorwaardelijke invrijheidstelling - Tijdstip

- Art. 11 Wet 5 maart 1998

Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk vrij is, voorlopig wordt aangehouden moet de commissie voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling binnen de maand na de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding een 
beslissing tot al dan niet herroeping, schorsing of herziening nemen (1). (1) Zie cass., 25 jan. 2000, AR 
P.99.1685.N, nr 65.

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing omtrent herroeping, schorsing of herziening - Voorlopige 
aanhouding - Termijn

- Art. 13 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

30 mei 2001P.01.0543.F AC nr. ...

Wanneer de veroordeelde, wiens voorwaardelijke invrijheidstelling is geschorst, opnieuw in vrijheid is gesteld, 
kan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die voorwaardelijke invrijheidstelling met 
toepassing van artikel 10, W. 5 maart 1998, herroepen, zonder uitspraak te moeten doen binnen de bij artikel 
11, § 3, W. 18 maart 1998, bepaalde termijn van twee maanden.

 - Schorsing - Invrijheidstelling - Herroeping

- Art. 11, § 3 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 10 Wet 5 maart 1998

27 maart 2001P.01.0026.N AC nr. ...

Artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 bepaalt niet dat de commissie die meer dan twee maanden na haar 
beslissing tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak doet, de invrijheidstelling onder 
dezelfde voorwaarden van de veroordeelde moet bevelen; artikel 11, § 3 bepaalt slechts dat de veroordeelde 
na verloop van deze termijn opnieuw in vrijheid wordt gesteld onder dezelfde voorwaarden als voorheen; deze 
bepaling onderstelt dat de veroordeelde niet om andere redenen is opgesloten, en staat eraan niet in de weg 
dat de commissie, in dit laatste geval, meer dan twee maanden nadat zij de schorsing heeft gelast, de 
herroeping beveelt van de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie cass., 25 jan. 2000, P.99.1685.N, nr 65.

 - Schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 11 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

21 maart 2001P.01.0260.F AC nr. ...

Wanneer de bijzondere voorwaarden, die zijn opgelegd in de beslissing waarbij uitspraak is gedaan over de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, niet nageleefd worden en de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling op die grond beslist heeft dat de rechtsdag van de zaak moest worden bepaald met het oog 
op een mogelijke herroeping van die voorwaardelijke invrijheidstelling en de veroordeelde te dien einde heeft 
opgeroepen overeenkomstig de bij wet vereiste vorm en termijn, kan die commissie wettig beslissen om de 
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling te bevelen, ook al heeft het O.M., dat op de rechtszitting 
is gehoord, zulks niet gevorderd.

 - Herroeping - Beslissing van de Commissie - Motivering - Vordering van het openbaar ministerie

- Art. 10, § 1 Wet 5 maart 1998

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

Wanneer de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist om de wetsbepaling toe te passen die 
haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, na te hebben vastgesteld dat de 
betrokkene tijdens de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd die in de beslissing van de 
commissie was opgelegd die over de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak heeft gedaan, miskent zij het 
vermoeden van onschuld niet (1). (1) Zie Cass., 20 juli 1999, A.R. P.99.0873.F, nr. 418.

 - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden van onschuld
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- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

18 oktober 2000P.00.1329.F AC nr. ...

De commissie beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, op grond van de gegevens die ze vermeldt, of er 
een door de wet bepaalde contra-indicatie tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling bestaat (1). (1) Cass., 28 
sept. 1999, A.R. P.99.1344.N, nr. 491.

 - Voorwaarde - Contra-indicaties - Beoordeling door de commissie

- Art. 2, 2° en 3° Wet 5 maart 1998

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling omkleedt haar beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoordt ze naar recht, wanneer ze rekening houdt met de houding van de veroordeelde tegenover de 
slachtoffers van de strafbare feiten waarvoor hij werd veroordeeld, om te beslissen dat er contra-indicaties 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling bestaan die een ernstig risico voor de maatschappij inhouden; geen 
enkele wettelijke bepaling verplicht de commissie rekening te houden met de naleving van de voorwaarden 
voor een eerdere, herroepen invrijheidstelling of met de gezondheidstoestand van de veroordeelde.

 - Beslissing van verwerping - Motivering

- Artt. 2 en 4, § 4 Wet 5 maart 1998

20 september 2000P.00.1156.F AC nr. ...

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is nietig, wanneer, bij gebrek aan 
ondertekening van het proces-verbaal van de zitting door de voorzitter en de secretaris, niet kan worden 
nagegaan of de leden van de commissie die over de zaak hebben beraadslaagd en uitspraak gedaan, aan alle 
zittingen hebben deelgenomen waarop die zaak is behandeld (1). (1) Zie Cass., 7 juni 1989, A.R. 7321, nr. 573; 
19 okt. 1990, A.R. 3815,  nr. 71; 14 dec. 1993, A.R. 7169, nr. 524.

 - Beslissing - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Samenstelling van de commissie

- Artt. 6, § 1 en 7, § 3 KB 10 feb. 1999

Het proces-verbaal van de rechtszitting van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, dat door 
de secretaris per behandelde zaak wordt opgemaakt, moet zowel door de voorzitter als door de secretaris 
ondertekend worden; voormeld vormvereiste, dat voorgeschreven is om authenticiteit te verlenen aan het 
proces-verbaal dat die vermeldingen bevat, is substantieel (1). (1) Zie Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.0408.F, nr. 
548.

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Proces-verbaal - Door de wet voorgeschreven aantekeningen - 
Handtekening - Voorzitter - Griffier

- Art. 7, § 3 KB 10 feb. 1999

25 juli 2000P.00.1039.N AC nr. ...

De beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke invrijheidstelling die de behandeling van het voorstel 
tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitstelt, is geen beslissing waartegen cassatieberoep openstaat.

 - Commissie - Beslissing tot uitstel - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 12 Wet 5 maart 1998

14 juni 2000P.00.0513.F AC nr. ...

Bij ontstentenis van conclusies omkleedt de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling haar 
beslissing regelmatig met redenen, wanneer zij melding maakt van de tegenaanwijzingen voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling die betrekking hebben op de mogelijkheid tot reclassering, de 
persoonlijkheid van de veroordeelde, het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en zijn houding 
tegenover de slachtoffers ; zij hoeft niet te antwoorden op de verschillende, in het dossier vervatte gunstige 
adviezen tot voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1150.F, nr. 461, en 28 
sept. 1999, A.R. P.99.1344.N, nr. 491.

 - Commissie - Beslissing - Motivering - Tegen-aanwijzingen

- Art. 2 Wet 5 maart 1998

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet alleen met eenparigheid van stemmen uitspraak 
doen, wanneer zij een beslissing tot invrijheidstelling neemt en uitsluitend in de twee, bij de wet bepaalde 
gevallen (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. - .
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 - Commissie - Beslissing - Eenparigheid van stemmen

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

De bij artikel 4, § 4, vierde lid, van de W. 5 maart 1998 voorgeschreven motiveringsverplichting is, net als die 
voorgeschreven bij artikel 149 Gw., een vormvereiste (1). (1) Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.99.1552.N, nr. 693.

 - Commissie - Beslissing - Motiveringsverplichting - Vormvereiste

- Art. 4, § 4, vierde lid Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

De termijn van twee maanden waarover de Minister beschikt om het voorstel van de directeur van de 
strafinrichting, samen met zijn advies en met dat van het O.M., aan de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling over te zenden, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 
1999, A.R. P.99.1552.NS, nr. 693.

 - Voorstel - Overzending door de Minister aan de commissie - Termijn - Sanctie

- Art. 3, § 5 Wet 5 maart 1998

14 juni 2000P.00.0665.F AC nr. ...

De commissie beslist dat, wegens de zwaarwichtigheid van de feiten, alleen de herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling een passende maatregel vormt, als zij, na de feiten te hebben beschreven 
waaruit zij afleidt dat de veroordeelde de lichamelijke integriteit van derden ernstig in gevaar brengt, vaststelt 
dat zijn gedrag beslist onverenigbaar is met de handhaving van een maatregel van voorwaardelijke 
invrijheidstelling.

 - Herroeping

- Art. 10, 3° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt het recht van verdediging niet wanneer zij de 
invrijheidstelling van de veroordeelde herroept zonder hem te hebben verhoord, als uit de processtukken blijkt 
dat de veroordeelde regelmatig op de rechtszitting van de commissie is gedagvaard, dat hij zijn advocaat niet 
heeft belast hem er te vertegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt een verzoek, dat ertoe strekte het 
dossier naar een andere commissie tot voorwaardelijke invrijheidstelling te sturen, door tussenkomst van die 
advocaat aan de commissie over te zenden.

 - Herroeping - Commissie - Verhoor van de veroordeelde - Verzuim - Recht van verdediging

- Art. 10, § 3 Wet 5 maart 1998

31 mei 2000P.00.0497.F AC nr. ...

De omstandigheid dat één van de assessoren van de commissie als stagebegeleider heeft deelgenomen aan de 
beroepsopleiding van de psycholoog wiens verslag bij het dossier is gevoegd, maar geen deel heeft gehad aan 
het opmaken van dat verslag, kan, bij ontstentenis van cumul van de ambten van rechter en deskundige in 
dezelfde zaak, geen wrakingsgrond opleveren, en volstaat op zich niet om de twijfels te verantwoorden die de 
veroordeelde koestert omtrent de onpartijdigheid van de commissie die geweigerd heeft hem voorwaardelijk 
in vrijheid te stellen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 1977 (AC, 1977, 657).

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Onpartijdigheid - Assessor - Wrakingsgrond - Rechter en deskundige

Hoewel de onpartijdigheid van de rechter een grondregel is van de rechtsbedeling en door de commissies voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden nageleefd, kan een miskenning van die regel niet worden 
afgeleid uit het feit alleen dat de motivering van de beslissing de ongunstige gegevens vermeldt die, volgens de 
in de wet opgesomde criteria, de invrijheidstelling van de veroordeelde beletten (1). (1) Zie, wat de commissies 
tot bescherming van de maatschappij betreft, Cass., 11 okt. 1977 (AC, 1978, 189), gronden.

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Algemeen rechtsbeginsel - Onpartijdigheid van de rechter - 
Toepassing

- Art. 2, 3° Wet 5 maart 1998

5 april 2000P.00.0206.F AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling.

 - Commissie - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6 - Toepassing
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Het recht van verdediging wordt niet miskend door de beslissing tot verwerping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, die gegrond is op de zwaarwichtigheid van de feiten waarop de veroordeling is gestoeld, en 
op de sociale onrust die de invrijheidstelling van de veroordeelde, gelet op het overblijvende gedeelte van de 
straf, zou veroorzaken, aangezien die veroordeelde, tijdens een tegensprekelijk debat voor de commissie voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn middelen over het geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft 
kunnen aanvoeren.

 - Voorstel - Verwerping - Recht van verdediging - Miskenning

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De wet verbiedt om een veroordeelde in vrijheid te stellen die niet aan de vereiste wettelijke voorwaarden 
voldoet, maar verplicht niet degene, die er wel aan voldoet, in vrijheid te stellen, wanneer er, daarenboven, 
volgens de feitelijke beoordeling van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, een grond 
bestaat om de straf verder uit te voeren.

 - Voorwaarden - Tegen-aanwijzingen - Beoordeling door de commissie

- Art. 2 Wet 5 maart 1998

29 maart 2000P.00.0236.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingesteld 
door een verklaring aan het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
(Impliciet).

 - Cassatieberoep - Verklaring aan het secretariaat van de commissie - Beslissing - Herroeping - Commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

7 maart 2000P.99.1867.N AC nr. ...

Het artikel 3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, dat bepaalt 
dat de minister van Justitie, binnen twee maanden na de ontvangst van het voorstel van de directeur van de 
strafinrichting, dit voorstel samen met zijn advies en het advies van het openbaar ministerie aan de bevoegde 
commissie zendt, vereist niet dat de minister persoonlijk dit advies uitbrengt. Het volstaat dat dit geschiedt 
door de daartoe bevoegde diensten van het ministerie van Justitie.

 - Advies van de minister van Justitie

- Art. 3, § 5 Wet 5 maart 1998

7 maart 2000P.99.1894.N AC nr. ...

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot 
invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het 
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een 
strafvervolging. De artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR zijn niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

 - Verzoek tot invrijheidstelling - Artikel 6, E.V.R.M. - Artikel 14, I.V.B.P.R. - Toepasselijkheid

- Art. 4 Wet 5 maart 1998

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 februari 2000P.99.1826.F AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat de secretaris van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling een 
beslissing van die commissie ondertekend heeft overeenkomstig de hem bij wet opgelegde verplichting, kan 
niet worden afgeleid dat hij aan de beraadslaging heeft deelgenomen.

 - Beslissing van de Commissie - Ondertekening door de secretaris

- Art. 6, tweede lid KB 10 feb. 1999

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998
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Het middel, dat voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd en waarin betoogd wordt dat het dossier 
niet gedurende ten minste vier dagen voor de rechtszitting van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter beschikking van de veroordeelde en van zijn raadsman is gesteld, is nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk.

 - Commissie - Inzage van het dossier - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid

De wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is niet van toepassing op de 
beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

 - Beslissing van de Commissie - Motivering - Toepasselijke wetgeving

De regel volgens welke een persoon geen tweede maal kan worden vervolgd wegens feiten die zijn berecht 
door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is alleen van toepassing op de beslissingen van de strafrechter 
die uitspraak doet over de grond van de vervolgingen, en niet op de beslissingen van de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling.

 - Gezag van gewijsde - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" - Toepassing

Art. 211bis Sv., dat van toepassing is op de appèlgerechten, houdt geen verband met de rechtspleging inzake 
voorwaardelijke invrijheidstelling; de beslissing tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt 
genomen met meerderheid van stemmen, aangezien eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor 
beslissingen die de invrijheidstelling onder de bij wet gestelde voorwaarden toekennen.

 - Beslissing - Eenstemmigheid

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is regelmatig met redenen omkleed 
en naar recht verantwoord, wanneer die commissie, na het bestaan van een wettige grond tot herroeping te 
hebben vastgesteld, oordeelt dat die maatregel moet worden genomen in het belang van de maatschappij, 
van de getroffenen of van de maatschappelijke integratie van de veroordeelde.

 - Herroeping - Beslissing van de Commissie - Wettigheid - Motivering

- Art. 10 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

9 februari 2000P.99.1809.F AC nr. ...

Het bij brief ingestelde cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, is niet ontvankelijk.

 - Herroeping - Cassatieberoep - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Cassatieberoep ingesteld bij brief

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

25 januari 2000P.99.1685.N AC nr. ...

Art. 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling.

 - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtspleging - Toepassing van artikel 6 E.V.R.M.

- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk vrij is, voorlopig aangehouden wordt en de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling een schorsing heeft gelast, wordt de termijn waarbinnen de commissie een 
definitieve beslissing moet nemen gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, 
d.i. de uitvoering van het bevel tot voorlopige aanhouding, en van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

 - Voorlopige aanhouding - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Schorsing - Definitieve beslissing - 
Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling - Termijn

- Artt. 11 en 13 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Artt. 52 en 54 Gerechtelijk Wetboek

12 januari 2000P.99.1635.F AC nr. ...

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de dag waarop hem de beslissing van 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter kennis is gebracht bij aangetekende brief, of, 
indien de betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing door de 
directeur van de strafinrichting.
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 - Herroeping - Cassatieberoep

- Art. 10, § 5, eerste lid Wet 5 maart 1998

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

21 december 1999P.99.1552.N AC nr. ...

De motiveringsplicht van de Commissie bevoegd inzake voorwaardelijke invrijheidstelling is een vormvereiste. 
Een onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de commissie levert aldus geen 
motiveringsgebrek op.

 - Beslissing van de Commissie - Motivering

- Art. 10, § 4, tweede lid Wet 5 maart 1998

De termijn van achtenveertig uur om de beslissing van de commissie per aangetekende brief ter kennis te 
brengen van de betrokkene, het openbaar ministerie bij de commissie, de minister van Justitie en de directeur 
van de strafinrichting is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

 - Beslissing van de Commissie - Kennisgeving

- Art. 10, § 5 Wet 5 maart 1998

10 november 1999P.99.1381.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing tot weigering van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de dag waarop die beslissing hem ter 
kennis is gebracht.

 - Voorstel - Verwerping - Cassatieberoep - Termijn

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

26 oktober 1999P.99.1340.N AC nr. ...

Het Hof slaat geen acht op een brief van een eiser tot cassatie van een beslissing door de Commissie voor de 
Voorwaardelijke invrijheidstelling, ontvangen ter griffie minder dan 8 dagen voor de rechtszitting.

 - Brief van eiser ontvangen op griffie minder dan 8 dagen voor de rechtszitting van het Hof

- Art. 420bis Wetboek van Strafvordering

13 oktober 1999P.99.1312.F AC nr. ...

De memorie die eiser tot staving van een voorziening tegen een beslissing tot verwerping van een voorstel tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling minder dan acht dagen vóór de rechtszitting heeft neergelegd, is niet 
ontvankelijk.

 - Voorstel - Verwerping - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Neerlegging - 
Termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 420bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering

28 september 1999P.99.1344.N AC nr. ...

De commissie beoordeelt soeverein, op grond van de feitelijke gegevens die ze vermeldt, of enige door de wet 
bepaalde tegenaanwijzing tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling bestaat.

 - Voorwaarde - Contra-indicaties - Beoordeling door de commissie

- Art. 2, 2° en 3° Wet 5 maart 1998

15 september 1999P.99.1150.F AC nr. ...

Geen enkele bepaling van de W. 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot 
wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, verplicht de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling alle contra-indicaties te vermelden die uit het dossier en uit het onderzoek van verzoeker 
blijken, en die impliceren dat de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de maatschappij of die zijn 
reïntegratie in de samenleving redelijkerwijs beletten.

 - Commissie - Beslissing - Motivering - Contra-indicaties

- Art. 2 Wet 5 maart 1998

15 september 1999P.99.1151.F AC nr. ...
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De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet haar beslissingen regelmatig met redenen 
omkleden.

 - Commissie - Verplichting beslissing met redenen te omkleden

- Art. 4, § 4 Wet 5 maart 1998

- Art. 149 Grondwet 1994

De mogelijkheid die de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft om de behandeling van het 
voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling éénmaal uit te stellen tot een latere zitting, is niet van 
toepassing wanneer de commissie dat voorstel verwerpt.

 - Commissie - Verwerping van het voorstel tot invrijheidstelling - Verdaging van het onderzoek naar een latere zitting

- Art. 4, § 7 Wet 5 maart 1998

3 augustus 1999P.99.0934.F AC nr. ...

Het recht van de beschuldigde op een eerlijk proces wordt niet miskend wanneer de rechter, teneinde de 
zwaarste straf te bepalen in geval van samenloop van misdrijven, geen rekening houdt met de mogelijkheid 
dat de beschuldigde voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld vooraleer hij zijn straf uitgezeten heeft (Impliciet).

 - Zwaarste straf - Invloed

- Art. 62 Strafwetboek

20 juli 1999P.99.0873.F AC nr. ...

De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling om toepassing te maken van de 
wetsbepaling die haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, wanneer de betrokkene 
tijdens de proeftijd in verdenking is gesteld wegens nieuwe strafbare feiten, miskent het vermoeden van 
onschuld niet.~

 - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

- Art. 61bis Wetboek van Strafvordering

VORDERING IN RECHTE

16 december 2004C.02.0212.N AC nr. 614

Wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, is het 
uitgesloten dat voor het eerst in hoger beroep een vordering tussen die partijen wordt ingesteld (1). (1) Zie 
Cass., 29 okt. 2004, AR C.02.0406.N, nr ....

 - Burgerlijke zaken - Eerste aanleg - Geen vordering - Hoger beroep - Vordering - Ontvankelijkheid

- Art. 812 Gerechtelijk Wetboek

2 december 2004C.03.0633.F AC nr. 583

Het arrest dat erkent dat een partij schade heeft geleden die door haar niet werd aangevoerd, wijzigt het 
voorwerp van de vordering en miskent bijgevolg het beschikkingsbeginsel (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 2004, AR 
C.04.0062.F, www.cass.be.

 - Burgerlijke zaken - Voorwerp - Wijziging door de rechter - Niet-aangevoerde schade - Beschikkingsbeginsel

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

29 oktober 2004C.02.0406.N AC nr. 517

Een verweerder op hoofdvordering mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring 
instellen tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen 
vorderingen waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een 
handeling die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd.

 - Burgerlijke zaken - Eerste aanleg - Geen vordering - Hoger beroep - Tussenvordering tot veroordeling - Vrijwaring - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 13, 15 en 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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22 oktober 2004C.02.0518.N AC nr. 497

De rechter is niet zonder rechtsmacht wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies 
neemt en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die tegen haar hebben geconcludeerd nog voor zij 
tussenkwam in het geding, en de partijen vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen 
zonder op te werpen dat de voortijdige vordering niet ontvankelijk zou zijn (1) (2). (1) Zie P. VanlersbergheDe 
toelaatbaarheid van de tusseneis ingesteld bij conclusie tegen een vrijwillig tussenkomende partij", noot onder 
Brussel, 27 juni 2000, Verkeersrecht, 2001, (169) 170-174. (2) Het O.M. was van mening dat het instellen van 
een vordering door het neerleggen van een conclusie tegen een derde die (nog) geen partij is, een 
onregelmatige wijze van rechtsingang uitmaakt, een regel miskent die onder de rechterlijke organisatie 
ressorteert (Cass., 30 okt. 1997, AR C.96.0291.N, nr 437) en de ontoelaatbaarheid van de vordering tot gevolg 
heeft.

 - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Tussenvordering tussen partijen in het geding

- Art. 809 Gerechtelijk Wetboek

3 juni 2004C.01.0507.N AC nr. 300

Mede-eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen kunnen geen vereniging vormen die 
afgezonderd is van de vereniging van de mede-eigenaars van de gebouwen van die groep en die aldus een 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou kunnen verkrijgen om in rechte op te treden (1). (1) Rechtsleer: 
TIMMERMANS R., Het spanningsveld tussen de mede-eigenaar en de vereniging van mede-eigenaars in het 
nieuwe appartementsrecht, R.W., 1995-96, (65) 74; TIMMERMANS R., Groepen van gebouwen, in: Onroerend 
goed in de praktijk, nr 4, 32; BRODER A., WELKENHUYSEN S. & DE SOETE P., Commentaire de la loi modifiant et 
complétant les dispositions du Code civil relatives à la propriété, Rev. not. b., 1995, (78) 86; DE PAGE P., DE 
STEFANI I. & MARCELIS L.P., L'assemblée générale. Questions pratiques, in: DE PAGE P., DEHAN P. & DE 
VALKENEER R. (eds), La pratique de la copropriété, Brussel, Bruylant, 1996, nr 97; MOSTIN C., La copropriété 
forcée des immeubles bâtis: un terrain fertile en réflexion, in: Formation permanente CUP (ed.), Le point sur le 
droit des biens, Luik, 2000, 13-16; VERHEYDEN-JEANMART N. & MOSTIN C., La loi du 30 juin 1994 autorise-t-
elle la création de sous-divisions et le fonctionnement d'assemblées générales particulières?, Rev. not. b., 
1997, (450) 460-461; rechtspraak: KOKELENBERG J., VAN SINAY T. & VUYE H., Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 1994-2000, T.P.R., 2001, (837) 984 en het aldaar geciteerd vonnis van de Vrederechter van Veurne 
van 4 september 1997 (d.i. het te dezen beroepen vonnis), bijgetreden door VERHEYDEN-JEANMART N., 
COPPENS P. & MOSTIN C., Examen de jurisprudence (1989-1998). Les biens, R.C.J.B., 2000, (291) 386; Kh. 
Antwerpen, 27 juni 1997, P & B, 1998, 183. Contra: VANDENBERGHE H., Zakenrecht. III. Mede-eigendom, in: 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 144; HEYVAERT F., De basisakte, in: Het 
mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1996, 105-106; COUNE S. & DESSART M., Du devenir 
des indivisions particulières sous l'empire de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du 
Code civil relatives à la propriété, Act. Dr., 2000, (300) 317.

 - Gedwongen mede-eigendom - Groep van gebouwen - Mede-eigenaars van een gebouw - Vereniging - Geoorloofdheid - 
Gevolg - Rechtspersoonlijkheid

- Artt. 577-3, eerste lid, 577-5, § 1, en 577-9, § 1 Burgerlijk Wetboek

14 mei 2004C.02.0524.F AC nr. 260

Krachtens artikel 17 Ger.W. moet het belang dat vereist is om in rechte op te treden gewettigd zijn (1). (1) Zie 
Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, nr 188 met concl. adv.-gen. DE SWAEF.

 - Belang om op te treden - Gewettigd belang

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

2 april 2004C.02.0609.N AC nr. 180

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de 
vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist nu het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van 
het subjectief recht dat wordt ingeroepen, niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering 
betreft (1). (1) Zie Cass., 14 jan. 1983, AR nr 3143, AC, 1982-83, nr 288; Cass., 5 nov. 1990, AR nr 8727, AC, 
1990-91, nr 124.

 - Geldigheidsvoorwaarden - Hoedanigheid en belang - Procespartij die aanspraak maakt op een betwist subjectief recht

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

11 maart 2004C.02.0126.N AC nr. 139

P. 2829/30476-9-2016



Een vordering die voor de rechter aanhangig is kan uitgebreid of gewijzigd worden indien de nieuwe op 
tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun 
juridische omschrijving verschillend is en de eiser uit die feiten in de dagvaarding geen gevolg heeft afgeleid 
nopens de gegrondheid van zijn vordering (1). (1) Zie Cass., 9 feb. 1998, AR S.96.0169.F en S.96.0170.F, nr 77; 
S. MosselmansCommentaar bij artikel 807 Ger.W.", in Comm. Ger., Kluwer, nr 27.

 - Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - Aangevoerd feit

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

26 februari 2004C.01.0402.N AC nr. 106

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang 
en hoedanigheid om de vordering in te stellen; het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het 
ingeroepen subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering (1). (1) Zie 
Cass., 29 feb. 1996, AR C.93.0511.N, nr 90; S. BeernaertHet belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone 
rechter, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof", P. & B., 2000, (155) nr 5, 7, 17.

 - Burgerlijke zaken - Partij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht - Belang en hoedanigheid - Ontvankelijkheid

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

9 februari 2004S.02.0057.F AC nr. 69

Uit artikel 13 van de Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de Wet van 3 april 1851 op de 
maatschappijen van onderlinge bijstand volgt niet dat de voorzitter van een maatschappij van onderlinge 
bijstand of de door de algemene vergadering te zijner vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging 
van een ander orgaan van de maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden (1). (1) Vgl. artikel 21, 
Wet 6 aug. 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekenfonds - Maatschappij van onderlinge bijstand - Bevoegd orgaan

- Art. 13 Wet 23 juni 1894

5 februari 2004C.01.0372.N AC nr. 59

Een vordering die is opgenomen in de motieven van een conclusie, is regelmatig aan de rechter voorgelegd, 
zelfs wanneer zij niet herhaald wordt in het dictum van deze conclusie (1). (1) Cass., 26 sept. 1958, AC, 1959, 
84; Cass., 30 sept. 1996, AR nr S.95.0055.F, AC, 1996, nr 337.

 - Vorm - Conclusie - Motieven - Dictum - Vordering regelmatig aan de rechter voorgelegd

- Artt. 741 tot 744 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2004C.01.0180.N AC nr. 5

Wanneer op grond van een daartoe strekkende bepaling een rechtsgeding regelmatig wordt ingeleid bij een 
verzoekschrift op tegenspraak, kan de eiser, voor het geval deze hoofdvordering niet zou worden ingewilligd, 
in deze akte van rechtsingang tevens een subsidiaire vordering instellen, ook al diende zij als hoofdvordering 
bij dagvaarding te worden ingesteld (1). (1) Er is geen reden om de gevallen waarin de wetgever heeft bepaald 
dat de rechtsingang bij verzoekschrift op tegenspraak geschiedt, restrictief te interpreteren; deze procedure is 
goedkoper en wordt als minder agressief ervaren, wat de kans op het totstandkomen van een minnelijke 
regeling in de hand werkt. Vergelijk ook met de toepassing van artikel 662 Ger.W. in het geval dat een zaak 
naar de rechtbank van eerste aanleg verwezen is nadat de vrederechter of de arbeidsrechtbank zich ratione 
materiae onbevoegd verklaarde ten aanzien van de rechtsgeldig bij verzoekschrift op tegenspraak ingeleide 
vordering. En tussenvorderingen kunnen onder de voorwaarden vermeld in de artt. 807 tot 809 van het Ger. 
W. zelfs bij conclusie ingesteld worden.

 - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Hoofdvordering - Verzoekschrift op tegenspraak - Subsidiaire vordering - Dagvaarding - 
Eén akte van rechtsingang

- Artt. 700 en 1034bis Gerechtelijk Wetboek

31 oktober 2003C.02.0602.F AC nr. 546

Een geding kan niet alleen tergend zijn wanneer een partij de bedoeling heeft een andere partij schade te 
berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken 
van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten 
gaat.

 - Tergend geding - Rechtsmisbruik - Misbruik van het recht om in rechte op te treden - Tergende aard - Weerslag
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16 oktober 2003C.02.0151.N AC nr. 504

Niet ontvankelijk bij gemis aan belang is het cassatiemiddel dat aanvoert dat aan eiser het door hem 
gevorderde voorbehoud niet werd verleend, als hij dit heeft geformuleerd in een conclusie waarop de melding 
van de neerlegging door de griffier werd aangebracht en die niet uit het debat is geweerd door de rechter (1). 
(1) Zie Cass., 4 april 1989, AR 2498, nr 428 en 18 dec. 1989, AR 6678 en 24; zie evenwel ook Cass., 24 maart 
1999, AR P.98.1447.F, nr 176.

 - Voorbehoud - Niet verleend - Conclusie - Belang

7 oktober 2003P.03.0422.N AC nr. 482

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een rechtmatig belang gaat; 
hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig 
belang; is daartoe niet vereist dat die toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd 
misdrijf (1). (1) Zie Cass., 2 april 1998, AR nr C.94.0438.N, nr 188 en de concl. van adv.-gen. De swaef; zie ook 
Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, nr 333.

 - Belang - Rechtsvordering - Rechtmatig belang

- Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

5 september 2003C.02.0539.F AC nr. 417

De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te 
treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (1). (1) Zie Cass., 4 mei 2001, AR C.98.0199.N, nr 255 
en concl. adv.-gen. DUBRULLE.

 - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Neerlegging van de machtiging

- Art. 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

24 april 2003C.00.0567.F AC nr. 261

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 24 april 2003, AR C.00.0567.F - C.01.0004.F, AC, 2003, nr ...

 - Vordering steunt op het eigendomsrecht over een onroerend goed - Onroerend goed tijdens geding overgedragen - Hoger 
beroep van eiser - Vereist belang om hoger beroep in te stellen

 - Belang om op te treden - Tijdstip waarop eiser zijn belang om op te treden moet aantonen

Het in artt. 17 en 18 Ger.W. bedoelde belang om op te treden, wordt beoordeeld uit het oogpunt van het 
tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Belang om op te treden - Tijdstip waarop eiser zijn belang om op te treden moet aantonen

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

31 maart 2003S.02.0070.N AC nr. 217

De bepaling van artikel 807 Ger.W. luidens welke een vordering die aanhangig is kan uitgebreid worden indien 
de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, is 
niet van toepassing op de door verweerder ingestelde tegenvordering (1). (1) Cass., 30 maart 1979, AC 
1978-1979, p. 900.

 - Door verweerder ingestelde tegenvordering - Artikel 807 Ger.W. niet toepasselijk

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

24 maart 2003S.02.0011.F AC nr. 192
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Op straffe van nietigheid voorgeschreven is de verplichte vermelding van de zetel van de vennootschap in het 
verzoekschrift van de werkgever die, enerzijds, het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of het veiligheidscomité, of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om een dringende 
reden te ontslaan, en die, anderzijds, de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; het 
verzuim of de onregelmatigheid van die vermelding is evenwel onderworpen aan de regels inzake de excepties 
van nietigheid, die zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass., 22 nov. 1993, AR S.93.0047.N-
S.93.0048.N, nr 478; 27 feb. 1995, AR S.94.0131.N, nr 114; 17 maart 1997, AR S.96.0056.F, nr 147; vgl. artikel 
1034ter Ger.W. I.v.m. de regel dat het Hof van Cassatie gebonden is door het rechterlijk gewijsde van het 
arrest waarbij het arbeidshof beslist dat het tegen de bestreden beschikking ingestelde hoger beroep niet 
ontvankelijk is op grond dat het gericht is tegen een beslissing waartegen dat rechtsmiddel volgens het arrest 
van het arbeidshof niet kan worden aangewend, vgl. Cass., 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F-S.00.0131.F, nr 564.

 - Ondernemingsraad en veiligheidscomité - Beschermde werknemers - Dringende reden - Voorzitter Arbeidsrechtbank - 
Aanhangigmaking - Verzoekschrift - Vermelding - Werkgever - Zetel van de vennootschap - Verzuim - Onregelmatigheid - 
Nietigheid

- Artt. 2, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 4, §§ 1, 2, eerste lid, 2°, en 4 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

21 maart 2003C.00.0634.N AC nr. 188

Wie veroordeeld is heeft belang derdenverzet in te stellen tegen de beslissing die hem veroordeelt; 
derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon 
wiens rechtspositie door de bestreden beslissing niet kan worden aangetast (1). (1) Zie Cass., 24 jan. 1974, 
573, en de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch in Bull. en Pas., I, 545; 4 dec. 1989, AR 
6848, nr 216; 1 maart 1993, AR 9595, nr 121, en de conclusie van advocaat-generaal Leclercq in Bull. en Pas., I.

 - Belang - Bestaan van een recht

- Artt. 17, 18, eerste lid, en 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

24 oktober 2002C.00.0476.N AC nr. 564

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 24 okt. 2002, A.R. C.00.0476.N - C.00.0477.N, AC, 2002, nr ...

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator - Schade voor de boedel

De curator is rechtens bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de schade voor de boedel ontstaan 
doordat het actief er niet effectief in voorhanden is (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator - Schade voor de boedel

Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de 
schuldeisers uit (1). (1) Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator

2 mei 2002C.99.0518.N AC nr. 265

Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de rechter aanhangig 
gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór 
de zitting die in de dagvaarding is aangegeven (1). (1) Cass. 9 dec. 1996, A.R. S.96.0078.N, nr. 493.

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Aanhangigmaking van de zaak - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek

4 april 2002C.00.0171.N AC nr. 208

De in artikel 577-9, § 2, tweede lid van het B.W. gestelde termijn van drie maanden geldt voor de door de 
mede-eigenaar op grond van het eerste lid van die paragraaf ingestelde vorderingen die opkomen tegen 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen van de algemene vergadering en niet voor de 
vorderingen ingesteld door de mede-eigenaar op grond van § 6 van die wetsbepaling om de verdeling van de 
aandelen in gemeenschappelijke gedeelten of de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen.

 - Mede-eigendom - Vorderingen op grond van artikel 577-9, §§ 2 en 6 B.W. - Wettelijke termijn van drie maanden - 
Toepassingsmodaliteiten

- Art. 577-9, §§ 2 en 6 Burgerlijk Wetboek
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20 maart 2002P.01.1414.F AC nr. 190

Het recht om op te treden in rechte is een persoonlijk recht, zodat het beroep van een persoon die geen 
hoedanigheid meer heeft om op te treden, onregelmatig is (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 1987, A.R. 5471, nr. 72 ; 4 
okt. 2000, A.R. P.00.0562.F, nr. 515.

 - Rechtsvordering - Persoonlijk recht - Hoedanigheid - Verlies - Beroep

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

7 maart 2002C.99.0360.N AC nr. 166

Noch de bepaling dat inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling 
verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder te doen oproepen ter minnelijke schikking, noch enige 
andere wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer een dergelijke vordering wegens gebrek aan die 
voorafgaande oproeping niet ontvankelijk is, de navolgende gelijkaardige vordering met regelmatige 
voorafgaande zodanige oproeping over hetzelfde punt van de vordering niet ontvankelijk is, als de eiser zijn 
eerste vordering niet heeft laten schrappen.

 - Pacht - Voorkooprecht - Minnelijke schikking - Onontvankelijkheid - Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid

- Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen voor bepaalde punten 
van de vordering tevoren wel tot minnelijke schikking werd opgeroepen en voor andere punten niet, strekt de 
niet-ontvankelijkheid van de vordering, op grond dat de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of 
mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder daartoe te doen oproepen, zich enkel uit tot 
die punten van de vordering die niet het voorwerp waren van de oproeping en niet tot de hele vordering.

 - Pacht - Voorkooprecht - Minnelijke schikking - Ontvankelijkheid

- Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek

20 februari 2002P.01.1045.F AC nr. 122

Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het voorwerp van de vordering niet ambtshalve wijzigen 
door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een andere te vervangen (1); zo kan de rechter, na het 
voorwerp van een vordering te hebben verworpen, deze niet ambtshalve vervangen door een niet-gevorderde 
veroordeling (2). (1) Zie Cass., 13 juni 1994, A.R. S.93.0128.N, nr. 299 ; 19 juni 2000, A.R. S.98.0086.N, nr. 380 ; 
21 sept. 2000, A.R. C.97.0021.N, nr. 486. (2) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, tweede uitg., Luik, 1987, 
blz. 58 en 59, nr. 54.

 - Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

14 februari 2002C.99.0032.N AC nr. 104

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, cass., 14 feb. 2002, A.R. nr C.99.0032.N, AC, 2002, nr ....

 - Gemeente - Belangen - Inwoner - Leefmilieu

 - Gemeente - Belangen - Inwoner - Hoedanigheid

Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter bescherming van haar belangen handelen 
ze ut universi en kunnen ze dat niet ut singuli, in eigen naam voor een belang en voor de bescherming van een 
persoonlijk recht (1) (2). (1) Zie de conclusie O.M. (2) Zie cass., 31 mei 1990, A.R. 8640, nr 575.

 - Gemeente - Belangen - Inwoner - Hoedanigheid

- Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of meer inwoners 
dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat kunnen ze ook ter bescherming van het 
leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt, hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een 
ernstige dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover 
die bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in dergelijk geval geacht 
wordt een belang te hebben (1). (1) Zie de conclusie O.M.

 - Gemeente - Belangen - Inwoner - Leefmilieu

- Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu
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31 januari 2002C.00.0626.N AC nr. 72

De regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden ingesteld strekt tot 
bescherming van het recht van verdediging van de partijen; die regel raakt de openbare orde niet en is niet 
van dwingend recht (1). (1) Zie cass. 28 maart 1968, Bull. en Pas. 1968, I, 923; 20 sept. 1995, A.R. P.95.0272.N, 
nr 390.

 - Hoger beroep - Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid - Recht van verdediging - Openbare orde - Dwingend recht

- Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

21 december 2001C.00.0180.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, vóór cass., 21 dec. 2001, AR C00.0180.F, AC 2001, nr ...

 - Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel instellen tot beloop van de 
schuldvorderingen die verband houden met de werken op de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de 
hoofdaannemer en, daarna, door laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen (1). (1) Zie concl. 
O.M.

 - Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever

- Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek

9 november 2001C.99.0479.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 9 nov. 2001, AR C.99.0479.F-C.99.0481.F, AC, 2001, nr ...

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, Cass. 9 nov. 2001, AR C.99.0479.F-C.99.0481.F, AC, 2001, nr ...

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris die de verkoopvoorwaarden 
heeft opgemaakt in het raam van een veiling op een uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft 
om in de zaak tussen te komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de 
verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld, dat diens 
aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over het geschil heeft geuit in het proces-
verbaal waarin die tegenspraak wordt vastgesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Art. 2, 9° van het besluit van 2 nivôse van het jaar XII, dat herzien is bij K.B. van 18 maart 1987 betreffende de 
instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak 
heeft de gezamenlijke notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun 
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang om tussen te komen in 
een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de 
invoeging in de akten wil veralgemenen (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer 
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

8 november 2001C.99.0159.N AC nr. ...

Een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergunning uitgevoerde maar aan 
vergunning onderworpen werken, strekt niet tot het behoud van een wederrechtelijke toestand.

 - Belang - Werken zonder vergunning - Kosten - Terugbetaling

21 juni 2001C.00.0137.N AC nr. ...

Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken wijzigt de 
rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.

 - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring huwelijk
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- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 februari 2001C.00.0222.F AC nr. ...

De rechter die de ontbinding van een verkoop uitspreekt wegens een contractuele fout, hoewel de vordering 
gegrond is op de nietigheid van de overeenkomst, wijzigt het voorwerp en de oorzaak van de vordering en 
miskent bijgevolg het beschikkingsbeginsel (1). (1) I.v.m. het geval van een vordering die gegrond is op een 
rechtsgeldig gesloten overeenkomst waar de rechter precontractuele fouten in aanmerking neemt, zie Cass., 5 
dec. 1997, A.R. C.96.0125.F, nr. 531 met concl. adv.-gen. J. SPREUTELS in Bull. en Pas.; E. KRINGS, "L'office du 
juge dans la direction du procès", J.T., 1983, p. 514, inz. nrs 12 tot 17; "L'office du juge. Evolution, révolution 
ou tradition" J.T., 1993, p. 17 e.v. inz. p. 18 en 19; J. RAUWS, "Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en 
de autonomie van de partijen" R.W., 1985-1986, 2215 e.v.

 - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op nietigheid van de 
overeenkomst - Contractuele fout

- Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

4 oktober 2000P.00.0652.F AC nr. ...

Wanneer het slachtoffer van een misdrijf minderjarig was op het ogenblik van de feiten en één van zijn ouders 
zich qualitate qua burgerlijke partij heeft gesteld, kan de akte van hoger beroep van die ouder, na de 
meerderjarigheid van het kind, beroep tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling, niet ertoe leiden dat 
het voormelde slachtoffer voor de appèlrechters partij wordt.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Minderjarig slachtoffer - Vertegenwoordiging in rechte - Beschikking van 
buitenvervolgingstelling - Meerderjarig geworden slachtoffer - Hoger beroep van de vertegenwoordiger in rechte

Een onregelmatig ingeleid rechtsgeding kan niet het voorwerp van een hervatting van geding uitmaken.

 - Onregelmatig ingestelde rechtsvordering - Hervatting van geding

18 september 2000S.00.0004.N AC nr. ...

De wetgever heeft in artikel 10, achtste lid, Wet 25 april 1963 de zinsnede "voor de administratieve 
rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre het de delegatiebevoegdheid regelt in 
geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de 
administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in 
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het 
bijzonder.

 - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkloosheidsgeschil - Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege

- Artt. 579, 580, 581, 582 en 583 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 10, achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en sociale voorzorg

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

19 juni 2000S.98.0086.N AC nr. ...

De rechter mag op grond van het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van een vordering die strekt tot 
schadevergoeding wijzigen, ook al is de contractuele tekortkoming een misdrijf.

 - Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 56.1 en 61 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Artt. 9, 11, 42.1° en 46 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Wanneer de vordering de uitvoering van een contractuele verbintenis als voorwerp heeft alhoewel ingesteld 
op grond van een misdrijf en vervolgens het voorwerp van die vordering werd gewijzigd in schadevergoeding 
buiten die verjaringstermijn, ontstaat er een nieuwe vordering die wegens verjaring is vervallen.

 - Voorwerp - Contractuele verbintenis - Wijziging - Schadevergoeding - Nieuwe vordering - Verjaring

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 56.1 en 61 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

- Artt. 9, 11, 42.1° en 46 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
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2 juni 2000C.99.0186.N AC nr. ...

De appèlrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en dit verzet niet ontvankelijk 
verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf tussen de partijen (1). (1) Over de devolutieve kracht 
van het hoger beroep. Zie cass., 27 mei 1994, A.R. nr 8105, AC 1994, nr 269 en de conclusie van advocaat-
generaal du Jardin; BROECKX, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het 
civiele geding, MAKLU, nr  304, p. 143 en noot onder cass. 27 mei 1994, R.W., 1994-1995, p. 1026; Over de 
voorwaarde dat de devolutieve werking van het hoger beroep vereist dat de eerste rechter regelmatig werd 
geadieerd, z. VAN COMPERNOLLE, J.Considérations sur l'effet dévolutif de l'appel dans le Code judiciaire", noot 
onder cass., 24 dec. 1987 (twee arresten) en 5 mei 1988, R.C.J.B., 1989, 523, nrs 6-7; LINSMEAU, 
J.Développements récents en matière de droit judiciaire", Cah.Dr.Jud., 1991, 35, nr 2; DE LEVAL, G.L'effet 
dévolutif de l'appel peut-il couvrir la nullité d'un acte introductif d'instance?", noot onder Brussel, 1 dec. 1988, 
Ann.Fac.Dr.Liège, 1989, 400; DE LEVAL, G., en DE POWER, M.F.Les effets de l'appel de droit judiciaire privé", 
Act.Dr., 1991 nr 31.

 - Burgerlijke zaken - Verstekvonnis - Verzet - Niet ontvankelijk verzet - Hoger beroep - Devolutieve kracht

- Artt. 1050, eerste lid en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

29 mei 2000C.96.0198.N AC nr. ...

Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende en roekeloze 
uitvoeringsprocedure toe te kennen op grond dat het arrest de vastgestelde fout van de schuldeiser niet in 
aanmerking neemt, maar integendeel steunt op de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren (1). 
(1) Vgl. Cass. 3 feb. 1989, A.R. nr 5912, (AC 1988-89, nr 326).

 - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure - Fout

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

7 april 2000F.98.0049.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.0049.N, nr ...

 - Belastingzaak - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Exceptie van nietigheid van een proceshandeling - 
Verplichting om het bezwaar tijdig in te dienen - Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek

De regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de excepties van nietigheid zijn niet van toepassing inzake 
de verplichting de bezwaarschriften inzake de heffingen op de afvalwaterverontreiniging in te dienen binnen 
de bij artikel 35quinquies decies, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 gestelde termijn van twee 
maanden, nu die wetsbepaling de openbare orde raakt.

 - Belastingzaak - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Exceptie van nietigheid van een proceshandeling - 
Verplichting om het bezwaar tijdig in te dienen - Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek

27 maart 2000S.98.0117.F AC nr. ...

Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt ingesteld voordat die 
uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas na het instellen van de rechtsvordering en niet 
binnen de bij de reglementering voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk 
werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde moratoire interest 
betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij 
het gewestelijk werkloosheidsbureau zijn toegekomen.

 - Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering - Moratoire interesten - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare schuld - 
Vordering in rechte, ingesteld voor de opeisbaarheid van de schuld

- Art. 93, §§ 2 en 4, tweede lid MB 4 juni 1964

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

Een vordering in rechte geldt als aanmaning tot betaling in de zin van artikel 1153 B.W.

 - Moratoire interesten

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

11 februari 2000C.98.0463.F AC nr. ...

Er kan geen sprake zijn van samenhang wanneer de ene vordering hangende is voor een rechtscollege dat in 
eerste aanleg uitspraak dient te doen en de andere voor een rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak moet 
doen.
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 - Samenhang - Vorderingen hangende voor rechtscolleges van verschillende rang

- Art. 566 Gerechtelijk Wetboek

27 januari 2000C.98.0018.N AC nr. ...

Een akte van voorbehoud houdt enkel een vaststelling in en geen beslissing over de erkenning van een recht 
ten voordele van een partij en ten laste van een andere partij, en maakt geen tegenvordering in een geschil 
uit.

 - Tegenvordering - Akte van voorbehoud

- Art. 14 Gerechtelijk Wetboek

19 oktober 1999P.98.1102.N AC nr. ...

De curator van een faillissement die namens de boedel in rechte optreedt, oefent de gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten 
zouden zijn samengevoegd.

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator

25 juni 1999C.96.0364.N AC nr. ...

Is geen vordering het officieuze onderzoek door de rechtbank van koophandel gedaan in de context van een 
eventueel later ambtshalve uit te spreken faillissement.

 - Rechtspersoon - Handelsvennootschappen

- Art. 12 Gerechtelijk Wetboek

23 april 1999C.97.0046.N AC nr. ...

De rechter die ambtshalve in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, 
afwijst om reden van tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in hoofdorde gestelde eis, zonder het 
debat te heropenen, schendt artikel  774, tweede lid, Ger.W. en miskent het recht van verdediging.

 - Burgerlijke zaken - Ambtshalve afwijzing van vordering door rechter - Geen heropening der debatten

23 april 1999C.98.0024.N AC nr. ...

Art. 703 Ger.W. dat een regel van burgerlijke rechtspleging inhoudt, is niet enkel toepasselijk op 
handelsvennootschappen, maar geldt voor alle rechtspersonen.

 - Rechtspersoon - Handelsvennootschappen

- Art. 703 Gerechtelijk Wetboek

25 februari 1999C.96.0409.N AC nr. ...

Een eenzijdig verzoekschrift dat een zaak bij volstrekte noodzakelijkheid voor de voorzitter van de rechtbank 
aanhangig maakt, moet niet, in de regel, een tegenpartij vermelden of gericht zijn tegen een reeds 
geïdentificeerde partij.

 - Burgerlijke zaken - Vordering op eenzijdig verzoekschrift - Tegenpartij - Vereiste vermelding

- Artt. 584, 1025 en 1026 Gerechtelijk Wetboek

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Dat de aansprakelijke voor een ongeval of zijn gerechtigde een derde is ten aanzien van de beslissing tot 
erkenning van de invaliditeit van het slachtoffer en niet het vereiste persoonlijk belang heeft om ze voor de 
arbeidsrechtbank aan te vechten ontneemt hem niet het recht om voor de strafrechter, die kennis neemt van 
burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer, in het geding waarin ook diens ziekenfonds betrokken is, het 
verweer te voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, dat slachtoffer.~

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Invaliditeit - Beslissing - Aansprakelijke - Betwisting - Belang

- Artt. 188, 189, 190 KB 3 juli 1996

- Artt. 100, § 1 en 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

25 mei 1998S.97.0081.F AC nr. ...
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Het incidenteel beroep is, in de regel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke gelden voor 
de conclusies. het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel geen mondelinge conclusie. (Impliciet).~@@                          
CCCCCCCCC

 - Burgerlijke zaken - Conclusie - Vorm - Schriftelijke conclusie - Mondelinge conclusie

- Artt. 809, 1042, 1054 en 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.96.0167.N AC nr. ...

Ontvankelijk en zonder dat er aanleiding is tot schorsing van de procedure is de vordering voor de burgerlijke 
rechter, die tot schadevergoeding strekt waarover de strafrechter geen uitspraak heeft gedaan.

 - Burgerlijke rechter - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering - Schorsingsprocedure

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

2 april 1998C.94.0438.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, AC, 1997-98, nr.~

 - Belang - Rechtsvordering tot vergoeding - Rechtmatig belang

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als het om een rechtmatig 
belang gaat.~

 - Belang - Rechtsvordering tot vergoeding - Rechtmatig belang

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 1998C.94.0308.N AC nr. ...

Het instellen van een rechtsvordering vereist als geldige rechtshandeling een wil tot het bereiken van 
rechtsgevolgen.~

 - Vereiste - Vrije en zelfstandige wil

22 januari 1998C.96.0270.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat de door een partij aangevoerde feiten een misdrijf uitmaken terwijl zij beweerde 
haar vordering te laten steunen op een oneigenlijk midrijf, wijzigt het voorwerp en de oorzaak van de 
vordering niet voor zover hij zijn beslissing niet grondt op andere feitelijke gegevens dan die waarop de 
vordering was gegrond.

 - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Oneigenlijk misdrijf - Beslissing - Grondslag - Misdrijf - Wettigheid

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

8 januari 1998C.96.0230.N AC nr. ...

Berust niet op een handeling aangevoerd in de dagvaarding, die gebaseerd was op een 
verzekeringsovereenkomst op grond waarvan schadeloosstelling gevorderd werd van een ongeval, de 
uitbreiding van de vordering strekkende tot de schadeloosstelling van een later ongeval dat geen verband hield 
met het eerste.~

 - Burgerlijke zaken - Uitbreiding - Handeling, aangevoerd in de dagvaarding - Verzekeringsovereenkomst - Later ongeval

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

22 december 1997S.97.0005.F AC nr. ...

Inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht kennis, binnen de perken van de 
aanhangig gemaakte vordering, van gegevens waarop de minister heeft beslist of had moeten beslissen.~

 - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep

- Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

5 december 1997C.96.0125.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0125.F, Bull. en Pas., 1997, I, nr.

 - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract - 
Precontractuele fout
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Wanneer de partijen hun vorderingen gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt 
de rechter de oorzaak van die vorderingen wanneer hij precontractuele fouten, als bedoeld in artikel  1382 
B.W., tegen de partijen in aanmerking neemt.

 - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract - 
Precontractuele fout

- Artt. 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

5 december 1997C.96.0306.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0306.F in Bull. en Pas., 1997, I, nr.

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator

De curator in een faillissement die namens de gezamenlijke schuldeisers in rechte optreedt, oefent de 
gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die 
individuele rechten zouden zijn samengevoegd.

 - Burgerlijke zaken - Faillissement - Vordering van de curator

30 oktober 1997C.96.0291.N AC nr. ...

Conclusie van adv.- gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 30 okt. 1997, A.R. nr C.96.0291.N. (AC, 1997, nr.....)~

 - Burgerlijke zaken - Kind wiens afstamming niet vaststaat - Vordering tot levensonderhoud tegen de vermoedelijke vader - 
Beschikking waarbij partijen verwezen worden naar de rechtbank - Aanhangigmaking - Wijze

 - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Artikel 700 Ger.W.

De schending van artikel 700 Ger.W. m.b.t. de rechtsingang ressorteert onder de rechterlijke organisatie.~

 - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Artikel 700 Ger.W.

- Art. 700 Gerechtelijk Wetboek

Na de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waarbij, overeenkomstig artikel 338, § 
2, tweede lid, B.W., de partijen worden verwezen naar de rechtbank, dient de wederpartij die niet verschenen 
is of het niet eens was met het gevorderde, door de betrokkene bij dagvaarding te worden opgeroepen.~

 - Burgerlijke zaken - Kind wiens afstamming niet vaststaat - Vordering tot levensonderhoud tegen de vermoedelijke vader - 
Beschikking waarbij partijen verwezen worden naar de rechtbank - Aanhangigmaking - Wijze

15 september 1997S.96.0103.F AC nr. ...

Het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het risico dat de wijziging 
van het bestreden vonnis zou inhouden voor degene die dat beroep instelt.~

 - Hoger beroep - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang

- Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

29 mei 1997C.95.0469.F AC nr. ...

Hoewel de opvolging van de Staat door de Gewesten van rechtswege plaats heeft, kan een gerechtelijke 
beslissing geen verplichtingen opleggen aan een Gewest in een zaak waar het geen partij in het geding is; zij 
kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken niet ten laste leggen van een Gewest.

 - Gemeenschap en Gewest - Vordering tegen de Staat - Opvolging van de Staat door het Gewest - Opvolging van 
rechtswege - Veroordeling van de Staat - Gevolg voor het Gewest

- Art. 1 Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sectoren

- Art. 6, § 1, I Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

13 maart 1997C.96.0176.F AC nr. ...

Het hoger beroep van een partij tegen een beslissing van de eerste rechter die conform de conclusie is die 
zijzelf voor hem had genomen, is zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk.~

 - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Beslissing van de eerste rechter - Beslissing conform de conclusie van een partij - Hoger 
beroep van die partij - Belang - Ontvankelijkheid

- Artt. 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

9 december 1996S.96.0078.N AC nr. ...
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Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de rechter aanhangig 
gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor 
de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.~

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Aanhangigmaking - Inschrijving op de algemene rol

- Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek

31 oktober 1996C.96.0013.F AC nr. ...

Wanneer een vordering in rechte gegrond is op de bepalingen van een verzekeringspolis die, enerzijds een 
geval van verval bepalen en niet van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, als bepaald in de wettelijke 
bepalingen, en, anderzijds, de sanctie van dat verval niet doen afhangen van de in de wettelijke bepalingen 
opgelegde voorwaarden, kan de rechter die vordering niet onderzoeken in het licht van de wettelijke 
bepalingen.~

 - Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter - Wettigheid

- Artt. 702, 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 9 en 31 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

30 september 1996S.95.0055.F AC nr. ...

Een vordering, die ingelast is in de motieven van een besluitschrift, is regelmatig aan de rechter voorgelegd, 
zelfs als zij niet herhaald is in het laatste gedeelte van het geschrift.~

 - Conclusie - Motieven - Laatste gedeelte - Vordering regelmatig aan de rechter voorgelegd

- Artt. 741 tot 744 en 1042 Gerechtelijk Wetboek

19 september 1996C.95.0386.F AC nr. ...

Tenzij de wet anders bepaalt, kan de rechtsvordering, ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon, niet 
worden toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, d.w.z. een eigen belang.~

 - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Het enkele feit dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel, ook al is het statutair, nastreeft, 
doet het eigen belang waarvan die persoon moet doen blijken om een rechtsvordering in te stellen, niet 
ontstaan.~

 - Rechtsvordering - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

Het eigen belang van een rechtspersoon dat hij moet aantonen om een rechtsvordering in te stellen, omvat 
alleen datgene wat zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer 
en goede naam, raakt.~

 - Rechtsvordering - Rechtspersoon - Belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Het staat in de regel aan de rechter, bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering 
aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht te bepalen, in voorkomend geval na 
daarover de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging.~

 - Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering aanhangig is - Verplichting van de rechter om 
de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht na te gaan

29 februari 1996C.93.0511.N AC nr. ...

Het belang waarvan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet een bij de inleiding reeds 
verkregen en dadelijk belang zijn, wat niet vereist dat de eiser op dat tijdstip reeds schade had geleden of een 
schadevergoeding aan een derde had uitgekeerd.~

 - Burgerlijke zaken - Contractuele fout - Aansprakelijkheid - Ontvankelijkheid - Belang om de vordering in te dienen - Reeds 
verkregen en dadelijk belang

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

21 december 1995C.93.0187.N AC nr. ...
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De echtgenoot die, tijdens een op wederzijdse vordering ingesteld echtscheidingsgeding, als voorlopige 
maatregel een uitkering tot onderhoud heeft gevorderd van de andere echtgenoot, kan een vordering tot het 
verkrijgen van een voorlopige uitkering op grond van artikel 301 B.W. instellen, wanneer tijdens het geding 
over de voorlopige maatregelen de echtscheiding op zijn vordering definitief is geworden maar nog geen 
uitspraak werd gedaan op de tegeneis tot echtscheiding van de andere echtgenoot.

 - Ontvankelijkheid - Voorlopige maatregelen - Wijziging van de vordering - Uitkering tot onderhoud - Echtscheiding op 
vordering van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot definitief - Tegeneis tot echtscheiding - Geen beslissing - Vordering tot 
voorlopige uitkering op grond van artikel 301 B.W. - Echtscheidingsprocedure

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 1995P.94.1458.F AC nr. ...

De Executieve vertegenwoordigt de Gemeenschap of het Gewest in rechte; de rechtstreekse dagvaarding van 
de verdachte voor het strafgerecht door de Gemeenschap of het Gewest wordt namens de Executieve 
uitgebracht ten verzoeke van het door deze aangewezen lid.~

 - Vertegenwoordiging in rechte - Gemeenschap en Gewest - Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij - 
Strafzaken

10 april 1995S.94.0137.N AC nr. ...

De toepassing van de uitzonderlijke procedure voor de arbeidsgerechten, als bepaald in de artt. 3, 8, 10 en 11 
van de Wet 19 maart 1991, is omwille van de strikt beperkte opdracht van de arbeidsgerechten niet 
verenigbaar met de toepassing van de artt. 807 en 810 Ger.W.~

 - Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Tegenvordering - Uitzonderingsprocedure - 
Regeling van Gerechtelijk Wetboek - Toepassing niet verenigbaar - Sociaal procesrecht

24 maart 1995C.93.0504.N AC nr. ...

Schending van de regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt hiertoe ook een belang moet hebben 
kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.~

 - Incidenteel beroep - Uitbreiding of wijziging - Burgerlijke zaken - Belang

- Artt. 18, 21 en 1054 Gerechtelijk Wetboek

2 maart 1995C.93.0094.F AC nr. ...

De curator van een faillissement die namens de massa in recht optreedt, oefent de gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten 
zouden zijn samengevoegd.~

 - Draagwijdte - Vordering van de curator - Burgerlijke zaken - Faillissement

27 februari 1995S.94.0131.N AC nr. ...

De beschikking genomen door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank tijdens de rechtspleging bedoeld in de 
artt. 7 en 8 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers, 
waarbij hij vaststelt dat er geen verzoening is, is niet van die aard dat zij het verval kan dekken als bepaald in 
artikel  864 Ger.W.~

 - Aard - Ontslag om dringende reden - Sociale zaken - Beschermde werknemers - Verval - Voorzitter Arbeidsrechtbank - 
Geen verzoening - Proceshandeling - Exceptie van nietigheid - Beschikking

De termijn van artikel  6 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde 
werknemers is een termijn die is voorgeschreven op straffe van verval.~

 - Ontslag om dringende reden - Sociale zaken - Beschermde werknemers - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Proceshandeling - 
Exceptie van nietigheid - Vervaltermijn - Dagvaarding

17 februari 1995C.93.0124.N AC nr. ...

De betwisting of bij vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet de opdracht heeft en dus 
al dan niet de hoedanigheid heeft om de ontbinding van een overeenkomst te vorderen, raakt de openbare 
orde niet en moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht.~

 - Aard - Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting

- Art. 1985 Burgerlijk Wetboek

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek
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15 september 1994C.93.0375.F AC nr. ...

Hoewel de gevolgen van een echtscheiding op grond van bepaalde feiten en die van een echtscheiding wegens 
feitelijke scheiding van een bepaalde duur verschillend kunnen zijn en hoewel de eiser bijgevolg belang kan 
hebben bij het verkrijgen van de echtscheiding "op één grond eerder dan op een andere", is het voorwerp van 
die rechtsplegingen toch hetzelfde, te weten de ontbinding van het huwelijk; daaruit volgt dat de vordering tot 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten, die is ingesteld door de eiser die reeds de echtscheiding wegens 
feitelijke scheiding van een zekere duur heeft verkregen, niet ontvankelijk is.

 - Ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Belang - Vordering tot echtscheiding - Oorzaak - Oorzaak - Feitelijke scheiding (van 
een zekere duur) - Toestaan van de echtscheiding - Nieuwe vordering tot echtscheiding - Echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten - Voorwerp

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 231 en 232 Burgerlijk Wetboek

15 september 1994F.93.0096.F AC nr. ...

De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag 
wegens de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij een voorziening 
tegen die beslissing van de directeur; hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het bedrag van 
zijn bedrijfsverliezen om, voor de volgende belastingjaren, hogere bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken dan 
die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd.~

 - Belastingzaken - Belang

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

9 september 1994C.92.8404.N AC nr. ...

De rechtsvordering van een curator in een faillissement om dit faillissement met een ander samen te voegen, 
kan niet worden ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift.~

 - Burgerlijke zaken - Instellen van de vordering - Eenzijdig verzoekschrift - Faillissement - Rechtsvordering tot samenvoeging 
van twee faillissementen

- Art. 700 Gerechtelijk Wetboek

VREDERECHTER

17 april 2000C.97.0466.N AC nr. ...

De vrederechter dient, zonder de grenzen van artikel 31 van de loonbeschermingswet te overschrijden, in 
laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de 
grond van de overdracht en van de schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, 
gecedeerde schuldenaar, niet in de zaak betrokken.

 - Bescherming van het loon van werknemer - Overdracht van loon - Procedure - Bekrachtiging - Verzet - Gecedeerde 
schuldenaar - Werkgever niet in geding - Bevoegdheid

- Art. 31 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

19 februari 1999C.97.0228.N AC nr. ...

De vrederechter die, krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, indien een der echtgenoten grovelijk 
zijn plicht verzuimt, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen beveelt 
betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen, mag niet beslissen over het 
gebruik van een goed van een afgescheiden rechtspersoon louter op grond van de omstandigheid dat een van 
de echtgenoten hiervan bestuurder is.

 - Dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten - Goederen van de echtgenoten - Beslissingsbevoegdheid - 
Beperking

- Art. 223 Burgerlijk Wetboek

19 juni 1998C.97.0156.F AC nr. ...
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De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de 
vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn; het woord "titel" moet in zijn ruime betekenis van 
"rechtsbron" worden uitgelegd; de vrederechters waarbij een rechtsvordering tot afpaling aanhangig is 
gemaakt, zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen als de vraag naar de eigendom van de af te palen erven 
rijst als een tussengeschil van de rechtsvordering zelf.

 - Volstrekte bevoegdheid - Incidentele geschillen - Geschillen over de titel - Titel

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met een 
rechtsvordering tot afpaling.

 - Rechtsvordering tot afpaling - Bevoegdheid

- Artt. 591, 3°, en 593 Gerechtelijk Wetboek

31 maart 1998P.97.0163.N AC nr. ...

Wanneer de vrederechter of de rechter in de politierechtbank in de onmogelijkheid verkeert, of meent te 
verkeren, om het door hem gewezen vonnis te ondertekenen, vermeldt de griffier dit in een proces-verbaal 
dat wordt bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

 - Vrederechter of rechter in de politierechtbank - Vonnis - Onmogelijkheid van ondertekening - Vereiste formaliteit

- Art. 786, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

23 september 1996C.95.0431.N AC nr. ...

De vorderingen die gegrond zijn op artt. 221 en 223 B.W. worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak 
en vallen derhalve niet onder de regeling inzake inleiding en behandeling van de vordering op éénzijdig 
verzoekschrift, bedoeld bij de artt. 1025 en 1034 Ger.W.~

 - Levensonderhoud - Huwelijk - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Dringende en voorlopige maatregelen - Procedure - 
Inleiding - Verzoekschrift op tegenspraak - Beschikking ten gronde - Kennisgeving - Regeling

- Artt. 1034bis tot 1034sexies Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 221 en 223 Burgerlijk Wetboek

- Art. 1253ter, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

13 juni 1996C.96.0052.N AC nr. ...

Er is geen sanctie van nietigheid verbonden aan de overschrijding van de termijn van 24 uur bepaald bij artt. 7, 
§ 2 en 13 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke; de gemeenrechtelijke 
regeling van artikel 860 derde lid is van toepassing.

 - Geesteszieke - Maatregel ter bescherming - Vrijheidsberoving - Medisch verslag - Verder verblijf instelling - Procedure - 
Beschikking - Dagbepaling - Termijn - 24 uur - Niet-naleving - Sanctie

- Art. 860, derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 7, § 2 en 13 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke

VREEMDE WET

7 oktober 2004C.99.0289.F AC nr. 464

Het staat in de regel aan de rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering 
aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht te bepalen, in voorkomend geval na 
daarover de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging (1). 
(1) Zie Cass., 19 okt. 1980, (AC, 1980) en concl. adv.-gen. Krings in Bull. en Pas, 1981, I, 160; Cass. 13 mei 1996, 
AR C.94.0210.F, nr 170 en 3 dec. 1990, AR 8963, nr 175 en de verwijzingen in noot.

 - Vordering in rechte - Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering aanhangig is - Verplichting 
van de rechter om de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht na te gaan

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...
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De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs beoordelen door 
na te gaan, enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of dat 
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die ook wordt bepaald door internationale en 
supranationale rechtsnormen, anderzijds, of het in het buitenland verkregen bewijs werd bekomen conform 
het vreemd recht.~

 - Regelmatigheid - In het buitenland verkregen bewijs - Strafzaken - Internationale ambtelijke opdracht - Beoordeling door 
de Belgische rechter

- Artt. 154, 155, 156 en 189 Wetboek van Strafvordering

20 januari 1998P.96.1292.N AC nr. ...

De rechter kan wettig, met onaantastbare beoordeling van aan de tegenspraak van de beklaagde 
onderworpen feitelijke gegevens, oordelen dat het optreden van de beklaagde aan te merken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van het land waar het is gepleegd.

 - Misdrijf - Gepleegd in het buitenland - Bestanddelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

- Art. 7, § 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

28 oktober 1997P.96.0287.N AC nr. ...

De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen een Belgisch militair op 
grond van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze bepaling, inzoverre deze het intercommunautair 
verkeer van goederen en het innen van de ter zake van vervoer verschuldigde belasting en het onderzoek van 
de toepassing ervan betreft, een douane-aangelegenheid is in de zin van artikel 57bis, § 1, Militair 
Strafwetboek.~

 - Strafzaken - Belgische militair - Dienst in Duitsland - Overtreding Abgabeordnung, § 370 - Strafvervolging in België - 
Douane-aangelegenheid

- Art. 57bis, § 1 Militair Strafwetboek

6 december 1996C.95.0260.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 dec. 1996, A.R. C.95.0260.N, AC, 1996, nr ...~

 - Cassatieberoep - Middel gegrond op een bepaling van vreemd recht - Beoordeling - Grenzen

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...

Naar Zaïrees recht veronderstelt het beroep op de bij artikel 64, tweede tot vijfde lid, Wetboek van 
Arbeidsrecht bepaalde procedure in geval van ontslag om economische redenen dat de werkgever kan kiezen 
tussen verschillende werknemers uit de afgeschafte categorie van betrekkingen; die procedure hoeft derhalve 
niet te worden gevolgd wanneer de afgeschafte betrekking de enige van die categorie is in de instelling.~

 - Zaïrees recht - Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om economische redenen - 
Procedure - Toepassingsgebied - Instelling - Afgeschafte categorie van betrekkingen - Enige betrekking

- Art. 64, tweede tot vijfde lid Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht

Volgens het Zaïrese recht maken de levensduurtecoëfficiënten deel uit van het loon in de zin van artikel 152 
van het Wetboek van Arbeidsrecht betreffende de verjaring van de rechtsvorderingen tot betaling van het 
loon.~

 - Zaïrees recht - Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Rechtsvordering tot betaling van het loon - 
Verjaring - Loon

- Artt. 4, h, en 152 Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht

In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen 
of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten.

 - Zaïrees recht - Werking in de tijd - Draagwijdte - Overeenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Het staat in de regel aan de rechter, bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering 
aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht te bepalen, in voorkomend geval na 
daarover de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging.~

P. 2844/30476-9-2016



 - Vordering in rechte - Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering aanhangig is - Verplichting 
van de rechter om de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht na te gaan

De regel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft is een algemeen rechtsbeginsel in het Zaïrese recht.~

 - Zaïrees recht - Algemene rechtsbeginselen - Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht 
heeft

- Art. 1 Ordonnantie van de administrateur-generaal van Kongo dd. 14 mei 1886, goedgekeurd bij decreet van 12 
nov. 1886, houdende de voorafgaande titel van het Zaïrese B.W.

Het bevel van hogerhand om bepaalde daden al dan niet te verrichten kan slaan op de verbintenis tot betaling 
van een geldsom en kan een bevrijdende vreemde oorzaak opleveren.~

 - Zaïrees recht - Zaïrees B.W. - Verbintenis - Niet-nakoming - Bevel van hogerhand - Begrip - Verbintenis tot betaling van 
een geldsom

- Artt. 1, 33, 45, 46, 132, 143, 144 en 194 Boek III, Zaïrees Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1101, 1134, 1147, 1148, 1234, 1245, 1246 en 1302 Burgerlijk Wetboek

Wanneer een cassatiemiddel de schending van vreemd recht aanvoert, zoals de regel van Zaïrees recht volgens 
welke de nieuwe Zaïrese wet onmiddellijk toepassing vindt, dient het hetzij de buitenlandse wetsbepaling, 
hetzij de overeenkomstige rechtsbron te vermelden.~

 - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Schending van het vreemde recht - Zaïrees recht - Nieuwe 
Zaïrese wet - Onmiddellijke toepassing - Regel van Zaïrees recht - Precisering

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Ook al slaat het bevel van hogerhand op een verbintenis tot betaling van een geldsom, toch is dat bevel om 
bepaalde daden al dan niet te verrichten in de regel geen exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk 
betreft, zelfs als het een bevel is van een buitenlandse overheid.~

 - Zaïrees recht - Zaïrees B.W. - Borgtocht - Tenietgaan - Exceptie - Exceptie die tot de schuld zelf behoort - Exceptie die 
alleen de schuldenaar persoonlijk betreft - Bevel van hogerhand

- Art. 575 Boek III, Zaïrees Burgerlijk Wetboek

- Art. 2036 Burgerlijk Wetboek

7 mei 1996P.96.0356.N AC nr. ...

Nu in strafzaken het bewijs de feiten betreft en niet het recht, staat het aan de rechter bij wie vervolgingen 
aanhangig zijn wegens een buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd misdrijf, het nodige te doen wat de 
rechtskennis betreft.~

 - Strafzaken - Misdrijf gepleegd buiten het grondgebied van het Rijk - Wet van het land waar het is gepleegd - Rechter - 
Rechtskennis

- Art. 7, § 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

29 augustus 1995P.95.0864.F AC nr. ...

Krachtens artikel  9 (b) (1) van de federale reglementering van de Verenigde Staten van Amerika inzake 
strafrechtspleging wordt de aangewezen persoon aangehouden ten einde te verschijnen voor de 
dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde bevel heeft derhalve dezelfde kracht als een 
aanhoudingsbevel en is geen bevel tot medebrenging.~

 - Akte met dezelfde kracht als een bevel tot aanhouding - Verenigde Staten van Amerika - Federale reglementering van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake strafrechtspleging - Bevel tot aanhouding - Strafzaken

29 augustus 1995P.95.1062.F AC nr. ...

Krachtens artikel  9 (b) (1) van de federale reglementering van de Verenigde Staten van Amerika inzake 
strafrechtspleging wordt de aangewezen persoon aangehouden ten einde te verschijnen voor de 
dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde bevel heeft derhalve dezelfde kracht als een 
aanhoudingsbevel en is geen bevel tot medebrenging.~

 - Akte met dezelfde kracht als een bevel tot aanhouding - Verenigde Staten van Amerika - Federale reglementering van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake strafrechtspleging - Bevel tot aanhouding - Strafzaken

30 mei 1995P.94.0126.N AC nr. ...
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Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 
8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.  en 29 Gw.  (1994), als wordt vastgesteld dat de telefoontap gebeurde op basis van 
een wettelijke voorziening die, o.m.  door bepaling van een voldoende referentiekader waarin de 
toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de 
minimumstandaard van het E.V.R.M.~

 - Telefoontap - Bewijsvoering - Nederland - Wetboek van strafvordering - Artikelen 125g en 125h - Strafzaken

30 mei 1995P.94.1098.N AC nr. ...

De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met name ingevolge telefoontap, 
verkregen bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving 
de gebruikte wijze van verkrijging van bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische 
openbare orde, die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, 
dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.~

 - Vereisten - Regelmatigheid - Bewijsvoering - Telefoontap in het buitenland - Strafzaken

VREEMDELINGEN

2 november 2004P.04.1027.N AC nr. 525

Uit de artikelen 21, eerste lid, Wegverkeerswet, 3, § 1, 1°, b, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs en 12, tweede lid, Vreemdelingenwet volgt dat aan een vreemdeling die in het 
wachtregister wordt ingeschreven, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister wordt afgeleverd, 
zodat die vreemdeling, zolang die inschrijving niet ongedaan is gemaakt en zijn bewijs van inschrijving niet is 
ingetrokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer hij houder is van, en 
tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rijbewijs of een onder de voorwaarden van artikel 27, 
2°, van voormeld koninklijk besluit van 23 maart 1998 afgegeven Europees rijbewijs, dat geldig is voor de 
categorie of subcategorie waartoe het voertuig behoort.

 - Inschrijving in vreemdelingenregister - Rijbewijs - Verplichting

19 oktober 2004P.04.1045.N AC nr. 490

Artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet is niet enkel van toepassing op vreemdelingen die gedurende min of 
meer lange tijd in het Rijk verblijven, maar geldt ook ten aanzien van vreemdelingen die op doorreis zijn en dit 
van zodra er sprake is van een zekere onvrijheid of onvrijwilligheid (1). (1) Zie Cass., 22 juni 1999, AR 
P.99.0611.N, nr 386.

 - Artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet - Vreemdelingen op doorreis - Toepassing

- Art. 77bis, § 1 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

7 juni 2004S.03.0008.N AC nr. 307

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 7 juni 2004, voltallige zitting, AR S.03.0008.N, AC, 2004, nr ... .

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatieaanvraag - Wet 22 dec. 1999 - Verbod van elke maatregel tot 
verwijdering - Steunverlening

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, 
wordt door de wet gemachtigd om op het grondgebied van het Rijk te verblijven; mitsdien kan hij tot zolang 
over zijn aanvraag niet is beslist niet beschouwd worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als een 
persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 57, § 2, OCMW-wet (1). (1) Cass., 17 juni 2002, AR 
S.01.0148.F, nr 365, met concl. eerste advocaat-generaal Leclercq. Zie ook concl. O.M.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatieaanvraag - Wet 22 dec. 1999 - Verbod van elke maatregel tot 
verwijdering - Steunverlening

- Artt. 2 en 14 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

- Art. 191 Grondwet 1994

P. 2846/30476-9-2016



31 maart 2004P.04.0363.F AC nr. 173

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 10 april 2002, AR 
P.02.0365.F, nr 220.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Grondwet (1994) - Artikel 149 - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

De weigering om enige fysieke dwang uit te oefenen bij de uitzetting van een vreemdeling die het grondgebied 
van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen, maakt de beslissing om hem, met het oog op zijn 
verwijdering, van zijn vrijheid te beroven, helemaal niet onwettig.

 - Verwijdering - Fysieke dwang - Weigering - Vrijheidsberoving

- Art. 5.1, f Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De artt. 5.1, f, en 18, E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om, met toepassing van hun 
nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun grondgebied wederrechtelijk tracht binnen 
te dringen, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die 
daad opnieuw stelt.

 - Nieuwe vrijheidsberovende maatregel - Voorwaarden - Rechten van de Mens - EVRM - Artikelen 5.1, f, en 18

- Artt. 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid van conclusies, 
oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van zowel de maatregel tot vrijheidsberoving 
als van de maatregel van verwijdering van het grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een 
vreemdeling overeenkomstig de wet zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele 
kennelijke dwaling in de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (1). (1) Zie Cass., 27 nov. 2002, AR 
P.02.1404.F, nr ..., en 12 aug. 2003, AR P.03.1003.N, nr ...

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Toezicht - Geen conclusie - Redengeving

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Noch artikel 74/5, Vreemdelingenwet, noch enige andere wettelijke bepaling verbieden de minister of zijn 
afgevaardigde om, met toepassing van § 1 van voornoemd artikel 74/5, een nieuwe maatregel tot 
vrijheidsberoving te nemen t.a.v. een vreemdeling die wettig wordt vastgehouden in een aan de grens gelegen 
plaats en die alleen door zijn wederrechtelijk verzet de effectieve verwijdering belet; die nieuwe maatregel is 
een titel die verschilt van die waarop hij volgt en vormt dus geen verlenging in de zin van artikel 74/5, § 3, van 
de voormelde wet (1). (1) Cass., 31 aug. 1999, AR P.99.1284.N, nr 428, met concl. adv.-gen. De Swaef; 28 sept. 
1999, AR P.99.1322.N, nr 487, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 2 nov. 1999, AR P.99.1373.N, nr 582; zie 
Cass., 27 nov. 2002, AR P.02.1402.F, nr ...

 - Vastgehouden vreemdeling - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard

- Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

 - Vastgehouden vreemdeling - Beslissing tot verwijdering - Uitvoering - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - 
Nieuwe beslissing tot vasthouding

- Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

3 maart 2004P.04.0191.F AC nr. 119

De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die voorgesteld worden 
in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de raadkamer richt.

 - Verzoek tot invrijheidstelling - Middelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verplichting om te antwoorden

11 februari 2004P.03.1661.F AC nr. 73
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Krachtens artikel 51/4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek van de verklaring 
van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de beslissing zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede 
die van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; wanneer het 
voormelde onderzoek in het Nederlands is geschied, moet de beslissing tot verwijdering van het grondgebied 
en tot vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands worden genomen (1). (1) Zie Cass., 29 sept. 1998, AR 
P.98.1189.F, nr 422.

 - Kandidaat politiek-vluchteling - Onderzoek van de verklaring in een taal - Taal van de daaropvolgende beslissingen

- Art. 51-4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

De artt. 11 en 13, Taalwet Gerechtszaken, zijn niet van toepassing op de bestuurlijke procedure betreffende 
het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling en de desbetreffende beslissingen.

 - Kandidaat politiek-vluchteling - Bestuurlijke procedure - Taal - Artikelen 11 en 13, Taalwet Gerechtszaken - Toepassing

4 februari 2004P.03.1764.F AC nr. 58

Een rechtsmiddel dat een weerslag kan hebben op een maatregel van vrijheidsberoving, hoeft deze niet 
noodzakelijkerwijs op te schorten om effectief te zijn (1). (1) Zie Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, nr 133, 
met concl. adv.-gen. SPREUTELS; 21 maart 2001, AR P.01.1705.F, nr 151; 12 aug. 2003, AR P.03.1003.F, nr ...

 - Kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - Maatregel van vrijheidsberoving - 
EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24 december 2003P.03.1564.F AC nr. 670

Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat de taal van de rechtspleging voor de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, m.b.t. het hoger beroep van de vreemdeling tegen een jegens hem 
genomen vrijheidsberovende maatregel, bepaald wordt door de bestuurstaal; de vreemdeling kan dat hoger 
beroep indienen in het Nederlands of in het Frans (1). (1) Zie Cass., 22 juli 1997, AR P.97.0847.F, nr 317.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Hoger beroep - Neerlegging van het verzoekschrift in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel - Taal van het hoger beroep

- Art. 16, § 1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

24 december 2003P.03.1567.F AC nr. 671

Hoewel, krachtens de wet, het onderzoek van de verklaring van de kandidaat-politiek-vluchteling gevoerd 
wordt in dezelfde taal als die van de beslissing waartoe het aanleiding geeft, net als die van de mogelijke 
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied, volgt hieruit niet dat het niet-gebruik van 
die taal in die beslissingen de nietigheid van de vrijheidsberovende maatregel meebrengt (1). (1) Zie Cass., 29 
sept. 1998, AR P.98.1189.F, nr 422.

 - Kandidaat politiek-vluchteling - Verklaring van de kandidaat - Taal van het onderzoek - Beslissing - Andere taal

- Art. 51-4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

23 december 2003P.03.1580.N AC nr. 669

Uit de context van de artikelen 7, eerste en tweede lid, en 27, eerste en derde lid, Vreemdelingenwet, volgt 
dat de dwangmaatregel van opsluiting, bedoeld in artikel 27 van deze wet, niet alleen kan worden genomen 
ten aanzien van de vreemdeling aan wie bevel gegeven werd het land vóór een bepaalde datum te verlaten, 
maar ook ten aanzien van de vreemdeling aan wie bevel gegeven werd het land te verlaten en waarbij tevens 
beslist werd tot terugleiding naar de grens en tot vrijheidsberoving te dien einde.

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Bevel zonder termijn - Bevel waarbij tevens beslist werd tot terugleiding naar de 
grens en tot vrijheidsberoving te dien einde - Bevel waaraan geen gevolg gegeven wordt - Dwangmaatregel van opsluiting - 
Toepassingsgebied

17 december 2003P.03.1450.F AC nr. 655
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Misbruik van de kwetsbare positie van de vreemdeling vereist niet dat de pleger van het in artikel 77bis, § 1, 
2°, Vreemdelingenwet, bedoelde misdrijf een abnormale of buitensporige winst nastreeft en verkrijgt (1). (1) 
Zie Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.0851.F, nr 16.

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Begrip - Kwetsbare positie - Misbruik - Abnormale of buitensporige winst

- Art. 77bis, § 1, 2° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

26 augustus 2003P.03.1002.F AC nr. 407

De maatregel van vrijheidsberoving die genomen wordt met toepassing van artikel 27, derde lid, 
Vreemdelingenwet, is een bijkomende veiligheidsmaatregel die een andere titel van vrijheidsberoving vormt 
dan die welke gegrond is op artikel 74/6 van dezelfde wet.

 - Hechtenis - Einde - Aard - Andere titel van vrijheidsberoving

- Artt. 27, derde lid, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

De maatregel van vrijheidsberoving die genomen is met toepassing van artikel 27, derde lid, 
Vreemdelingenwet, is een bijkomende veiligheidsmaatregel die in de plaats wordt gesteld van die welke reeds 
was genomen op grond van artikel 74/6 van dezelfde wet.

 - Hechtenis - Einde - Aard - Titel van hechtenis die in de plaats van een andere wordt gesteld

- Artt. 27, derde lid, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

12 augustus 2003P.03.1003.F AC nr. 401

T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na te gaan of de 
maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de 
wet en met artikel 5.1 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 30 maart 1999, AR P.99.0288.N, nr 192.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Opdracht - E.V.R.M.

- Art. 5.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de Dienst Vreemdelingenzaken de reden van zijn oproepingen te 
verduidelijken.

 - Dienst Vreemdelingenzaken - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Oproeping - Reden

- Art. 51, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

De vrijheidsberoving van een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, doet niets af aan het daadwerkelijk karakter 
van het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel 
om het grondgebied te verlaten, aangezien dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om 
het bevel om het grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats is 
gegrond, op te schorten of te vernietigen.

 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - Rechtsmiddel - 
Maatregel van vrijheidsberoving - Weerslag

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt, in de zin 
van artikel 13 E.V.R.M., tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 
verlaten, moet worden beoordeeld in het licht van de volledige rechtspleging (1) (2). (1) Cass., 14 maart 2001, 
AR P.01.0179.F, nr 133. (2) Zie Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, nr 487.

 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - E.V.R.M. - 
Daadwerkelijk rechtsmiddel - Beoordeling

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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Het daadwerkelijk karakter van een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingesteld beroep tegen de 
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, hangt niet noodzakelijkerwijs af 
van de voorwaarde dat dit beroep opschortend moet zijn.

 - Vreemdeling, kandidaat-vluchteling - Weigering van verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - E.V.R.M. - 
Daadwerkelijk rechtsmiddel - Opschortende werking

- Artt. 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

16 april 2003P.03.0438.F AC nr. 256

Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling ingestelde vordering 
tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet dat een dergelijke vordering nogmaals 
wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag 
van gewijsde verkrijgen, al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond (1). (1) Zie LEROY 
M., Contentieux administratif, Bruylant, Brussel, 2000, blz. 733 en 734.

 - Koninklijk besluit tot uitzetting - Vordering tot schorsing - Raad van State - Arrest - Verwerping - Gezag van gewijsde

2 april 2003P.03.0233.F AC nr. 222

Het middel op grond waarvan de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, betoogt dat hij bij de Raad van State een 
beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen, die hem, op een dringend beroep, toegang, verblijf of vestiging in het 
Koninkrijk heeft geweigerd, zodat hij niet van zijn vrijheid kon worden beroofd zonder dat die maatregel hem 
het recht op een bij artikel 13 E.V.R.M. gewaarborgd recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft ontzegd, 
aangezien zijn opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering, welke zal plaatsvinden vóór het afsluiten van de 
ingestelde rechtsplegingen, berust op een veronderstelling en is dus niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 14 
maart 2001, AR P.01.0179.F, nr 133.

 - Asielaanvraag - Verwerping - Hoger beroep - Bevestiging van de verwerping door de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Geen opschortende werking - 
Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Rechtsmiddel - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Verwijdering - 
Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid

- Artt. 7, eerste lid, 1°, 63-2 tot 63-5, 69, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer de verwerping van de asielaanvraag van een kandidaat-vluchteling bevestigd werd door een 
uitvoerende beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, kunnen de 
appèlrechters wettig beslissen dat de vreemdeling het grondgebied ten onrechte is binnengekomen zonder 
over de nodige documenten te beschikken, zodat artikel 7, eerste lid, 1°, Vreemdelingenwet, op hem kan 
worden toegepast en een vrijheidsberovende maatregel tegen hem kon worden genomen.

 - Asielaanvraag - Verwerping - Hoger beroep - Bevestiging van de verwerping door de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Wettigheid

- Artt. 7, eerste lid, 1°, 63-2 tot 63-5, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

23 december 2002S.97.0056.F AC nr. 688

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, AC, 1999, nr. ...

 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 23 dec. 2002, A.R. S.97.0056.F, AC, 2002, nr ...

 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten
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Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 9 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet indien het in die bepaling vervatte begrip "definitief bevel om het grondgebied te verlaten", 
aldus wordt uitgelegd dat het bevel pas definitief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van 
State zijn ingesteld tegen de beslissing die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is genomen, of tegen de 
beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (1). (1) Zie concl. O.M.; artikel 57, § 2, O.C.M.W. -
wet, voor de wijziging ervan bij artikel 65 W. van 15 juli 1996.

 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel  57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen opschortend beroep meer bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; het instellen van een vordering bij de Raad van State tot 
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft op zich geen opschortende werking.

 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

23 december 2002S.01.0001.F AC nr. 689

De aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de vreemdeling die regelmatig het Rijk is 
binnengekomen zonder die hoedanigheid te hebben, ontslaat de natuurlijke persoon die het attest heeft 
ondertekend waarin hij de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling te zijnen 
laste neemt, niet van zijn verbintenis.

 - Voldoende middelen van bestaan - Tenlasteneming - Attest - Verantwoordelijke natuurlijke persoon - Verbintenis - 
Gevolg - Vreemdeling - Vluchteling - Aanvraag

- Artt. 3, 4°, 3bis, 6, eerste lid, en 51 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

27 november 2002P.02.1402.F AC nr. 635

De vrijheidsberovende maatregel, op grond waarvan de vreemdeling is opgesloten en ter beschikking van de 
Dienst Vreemdelingenzaken is gesteld met het oog op zijn terugleiding naar de grens van een andere Staat, 
welke door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde is genomen met toepassing van artikel 27, 
derde lid, Vreemdelingenwet, op grond dat die vreemdeling geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het 
grondgebied te verlaten, is geen verlenging van de eerdere, jegens hem genomen veiligheidsmaatregelen, 
maar een autonome titel van vrijheidsberoving, die de in artikel 29, vierde lid, van de voormelde wet, 
bedoelde termijn van vijf maanden doet lopen.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten - Nieuwe 
vrijheidsberovende maatregel - Duur

- Artt. 27, eerste en derde lid, en 29, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

Wanneer een vreemdeling, krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid wordt beroofd 
door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger beroep voor een rechtscollege heeft 
ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de 
beslissing van die kamer niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die 
geen betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is gericht en die 
niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn opgemaakt (1). (1) Zie 
Cass., 22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44 ; 24 maart 1999, A.R. P.99.0293.F, nr. 180.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in een andere taal 
dan die van de rechtspleging

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

27 november 2002P.02.1404.F AC nr. 636

De administratieve beslissingen, op grond waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde de 
vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen, het bevel geeft het grondgebied vóór een bepaalde datum te verlaten, moeten met redenen 
omkleed zijn, net als de beslissingen op grond waarvan de minister de vreemdeling, in dezelfde gevallen, 
onverwijld naar de grens laat terugleiden en hem daartoe laat opsluiten voor de tijd die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de maatregel, zonder dat de duur van de hechtenis twee maanden te boven mag gaan.

 - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Administratieve beslissingen - Motiveringsplicht

- Artt. 7 en 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door een opgesloten 
vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter voorbereidende beslissing in de zin van 
artikel 40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in 
de Taalwet Gerechtszaken opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de 
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (1). (1) Zie Cass., 6 feb. 1990, A.R. 4144, n° 348.

 - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Verzoek tot invrijheidstelling - Onderzoeksgerechten - Beslissing op 
tegenspraak - Aard - Gevolgen voor het gebruik der talen

- Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

De onderzoeksgerechten, waarbij de behandeling van een verzoek tot invrijheidstelling van een vreemdeling 
aanhangig is gemaakt, onderzoeken of de maatregelen tot vrijheidsberoving en verwijdering van het 
grondgebied overeenkomstig de wet zijn genomen, zonder uitspraak te kunnen doen over de opportuniteit 
ervan (1). (1)Zie Cass., 31 juli 2001, A.R. P.01.1011.F, nr.427.

 - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Verzoek tot invrijheidstelling - Onderzoeksgerechten - Opdracht - 
Overeenstemming met de wet - Opportuniteit

- Art. 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

7 oktober 2002S.00.0165.F AC nr. 509

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 okt. 2002, AR S.00.0165.F, AC 2002, nr. ...

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatie - Niet-verwijdering

De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in artikel 57, § 1, eerste lid, 
O.C.M.W.-wet geldt niet voor een vreemdeling tegen wie er niet feitelijk kan worden overgegaan tot 
verwijdering van het grondgebied krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van 
het Rijk (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatie - Niet-verwijdering

- Artt. 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

- Art. 23 Grondwet 1994

Wanneer de vraag rijst of artikel 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing is op vreemdelingen die, 
krachtens artikel 14 W. 22 dec. 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen 
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie miskent, moet het 
Hof van Cassatie in beginsel het Grondwettelijk Hof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (1) Zie 
cass., 29 maart 2001, AR. F.99.0077.F, nr. -; artikel 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet, na de wijziging ervan bij 
de W. 15 juli 1996.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatie - Niet-verwijdering - Grondwet - Overeenstemming - Grondwettelijk 
Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Artt. 2, 14 en 15 Wet 22 dec. 1999

- Art. 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

27 augustus 2002P.02.1175.F AC nr. 413

De wettelijke hechtenis van een vreemdeling met het oog op zijn daadwerkelijke verwijdering van het 
grondgebied is, op zich, geen onmenselijke of vernederende behandeling (1). (1) Zie Cass., 31 juli 2001, 
P.01.1011.F, nr. ... .

 - Vrijheidsberovende maatregel met het oog op verwijdering - Onmenselijke of vernederende behandeling

- Artt. 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

17 juni 2002S.01.0148.F AC nr. 365

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0148.F, AC, 2002, nr...

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatie - Niet-verwijdering

De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in artikel 57, § 2, eerste lid, 
O.C.M.W.- wet geldt niet voor de vreemdeling die niet materieel van het grondgebied kan worden verwijderd 
krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van 
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Regularisatie - Niet-verwijdering

- Art. 14 Wet 22 dec. 1999

- Artt. 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

- Art. 23 Grondwet 1994

10 april 2002P.02.0365.F AC nr. 220

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. 
P.98.0074.F, nr. 66.

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Artikel 149, Gw. (1994) - Toepassing

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Het bij artikel 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of tijdens 
de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, is niet van toepassing op een persoon die is aangehouden of 
regelmatig is opgesloten teneinde hem te beletten het grondgebied onrechtmatig binnen te komen, of op een 
persoon tegen wie een rechtspleging tot terugwijzing of uitlevering hangende is (1). (1) Zie Cass., 16 jan. 1991, 
A.R. 8739, nr. 253, en de noot J.V. sub Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr. 509.

 - Administratieve aanhouding of hechtenis - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 5.3 - Redelijke termijn - Toepassing

- Artt. 5.1.f, en 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De directeur van de strafinrichting geeft aan de vreemdeling kennis van de administratieve beslissingen die 
met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen worden, wanneer de betrokkene zich in staat van 
aanhouding bevindt, ongeacht of de vrijheidsberoving is bevolen door een bestuurlijke overheid dan wel door 
een magistraat van de rechterlijke orde (1). (1) Zie Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.1283.F, nr. 471.

 - Administratieve beslissingen - Kennisgeving - Staat van aanhouding

- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is gesteld van een nieuwe titel van 
hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het grondgebied te verlaten met de beslissing om hem 
naar de grens terug te leiden en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de 
strafinrichting, die de vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem 
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan.
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 - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Kennisgeving - Directeur van 
de strafinrichting - Nieuwe titel van hechtenis - Administratieve beslissing - Kennisgeving - Verplichting

- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

25 maart 2002S.01.0091.F AC nr. 199

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, AC, 2002, nr ...

 - Bescherming - Grondwet - Uitzondering - Wet

 - Bescherming - Arbeidsvoorziening - Werkloosheid - Uitvoerende macht - Machtiging

Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de bilaterale akkoorden 
betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers wijkt niet af van het grondwettelijk 
beginsel van de gelijkstelling van Belgen en vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken 
(1). (1) Zie de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

 - Bescherming - Arbeidsvoorziening - Werkloosheid - Uitvoerende macht - Machtiging

- Enig art. Wet 13 dec. 1976

Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan 
personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen; in de zin van die 
grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de akte die uitgaat van de wetgevende macht (1). (1) Zie 
de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

 - Bescherming - Grondwet - Uitzondering - Wet

- Art. 191 Grondwet 1994

30 januari 2002P.01.1694.F AC nr. 67

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke vrijheidsberovende maatregelen met het oog op 
de verwijdering van het grondgebied, kan tegen elke maatregel een beroep bij de rechterlijke macht instellen; 
het onderzoeksgerecht schendt artikel 71 Vreemdelingenwet, wanneer zijn beslissing tot niet-ontvankelijkheid 
van een van die beroepen gegrond is op redenen waarin de twee administratieve maatregelen, waartegen de 
vreemdeling afzonderlijke rechtsmiddelen had aangewend, met elkaar worden verward.

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Afzonderlijke vrijheidsberovende maatregelen - Afzonderlijke beroepen bij de 
rechterlijke macht

- Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

9 januari 2002P.01.0851.F AC nr. 16

Alleen uit de omstandigheid dat een vreemdeling die het Koninkrijk binnenkomt of er verblijft, getroffen wordt 
door een overtreding op het arbeids- en socialezekerheidsrecht, volgt niet dat de pleger van die misdrijven 
eveneens het wanbedrijf pleegt dat door artikel 77bis Vreemdelingenwet bestraft wordt.

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Begrip - Misdrijf - Arbeids- en socialezekerheidsrecht

- Art. 77bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Art. 77bis Vreemdelingenwet bestraft de personen die, op welke manier ook, ertoe bijdragen de binnenkomst 
of het verblijf van de vreemdeling in het Koninkrijk mogelijk te maken, en hem aldus van zijn vrijheid beroven 
of zijn vrijheid beperken door de in die bepaling omschreven handelingen te stellen (1). (1) Cass., 22 juni 1999, 
A.R. P.99.0611.N, nr. 386, redenen ; zie het verslag namens de Commissie voor de Justitie over het 
wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1381/6, blz. 6 ; O. 
VANDEMEULEBROEKE en F. GAZAN, "Traite des êtres humains - exploitation de la prostitution et abus sexuels: 
les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995", Rev. dr. pén., 1995, blz. 991, nr. 22.

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Begrip - Vrijheid van de vreemdeling - Beroving of beperking

- Art. 77bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

3 oktober 2001P.01.1271.F AC nr. ...
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Alleen de vreemdeling jegens wie een van de in artikel 71, Vreemdelingenwet, bedoelde vrijheidsberovende 
maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat artikel bedoelde beroep instellen ; het 
beroep dat ingesteld wordt door een vreemdeling die niet persoonlijk is getroffen door een dergelijke 
maatregel, is doelloos en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1703.F, nr. 67.

 - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Beroep bij de rechterlijke macht

- Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

31 juli 2001P.01.1011.F AC nr. ...

Aangezien het arrest van de Raad van State de tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering van het 
grondgebied slechts voorlopig belet totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing van de 
regularisatieweigerende beslissing, miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het gezag van gewijsde van 
dat arrest niet wanneer ze de wettigheid van het koninklijk uitzettingsbesluit en het ministerieel besluit tot 
terbeschikkingstelling van de regering vaststelt (1). (1) Zie Cass., 8 feb. 1991, A.R. 6930, nr. 307 ; Cass., 9 jan. 
1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20.

 - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Raad van State - Vordering tot schorsing van de regulariserende 
beslissing - Arrest dat de Staat verbiedt de gedwongen repatriëring uit te voeren

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

Er bestaat geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.

 - Algemene rechtsbeginselen - Begrip - Recht op tegenspraak - Recht van verdediging

Art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over een hoger beroep tegen een maatregel van vrijheidsberoving die genomen is met het oog op de 
verwijdering van een vreemdeling (1). (1) Zie Cass., 21 maart 2001, A.R. P.01.0163.F, nr. ... .

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Onderzoeksgerechten - Antwoord op conclusies - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

De onderzoeksgerechten moeten nagaan of de tegen de vreemdeling genomen maatregelen tot 
vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied overeenkomstig de wet zijn genomen, zonder 
uitspraak te mogen doen over de opportuniteit ervan (1). (1) Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr. 509 ; 
Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de concl. adv.-gen. Spreutels.

 - Vrijheidsberoving - Maatregel tot verwijdering - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Overeenstemming met de wet - 
Opportuniteit

- Art. 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

De beroepen tot nietigverklaring, tot gewone schorsing en tot schorsing met uiterst dringende 
noodzakelijkheid die bij de Raad van State kunnen worden ingesteld door de vreemdeling, tegen wie 
opeenvolgend een koninklijk uitzettingsbesluit en een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de 
regering, een beslissing waarbij hem het voordeel van de W. 22 december 1999 is geweigerd en een 
opsluitingsmaatregel om hem met dwang naar de grens te leiden is genomen, beantwoorden aan de vereisten 
van artikel 13 E.V.R.M. (1). (1) Zie Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de concl. adv.-gen. 
Spreutels.

 - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Weigering om het verblijf te regulariseren - Gedetineerd 
teneinde hem met dwang naar de grens te leiden - EVRM - Daadwerkelijke rechtsmiddelen

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De regelmatige hechtenis van een vreemdeling tegen wie een uitzettingsprocedure wordt gevoerd levert, op 
zich, geen onmenselijke of vernederende behandeling op; dat is evenmin het geval, wanneer de hangende 
uitzettingsprocedure voorlopig niet ten uitvoer wordt gelegd, in afwachting van een beslissing over de 
vordering van die vreemdeling tot schorsing van zijn repatriëring.

 - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Weigering om het verblijf te regulariseren - Gedetineerd 
teneinde hem met dwang naar de grens te leiden - EVRM - Onmenselijke of vernederende behandeling

- Artt. 5.1.f, en 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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Noch artikel 62, Vreemdelingenwet, noch de artt. 1 tot 3, W. 29 juli 1991, zijn van toepassing op de 
onderzoeksgerechten (1). (1) Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.99.1900.F, nr. 69.

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Onderzoeksgerechten - Motivering - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

13 juni 2001P.01.0403.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over zijn beroep tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen 
administratieve maatregel van vrijheidsberoving, is bij gemis aan belang niet ontvankelijk, als de eiser, wegens 
zijn repatriëring, in België niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het Hof uitspraak heeft gedaan over 
het cassatieberoep (1). (1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1703.F, nr. 67.

 - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de vreemdeling - Ontvankelijkheid

28 mei 2001S.00.0135.F AC nr. ...

Ook al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege van ministeriële besluiten 
de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 
juli 1967 en 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan te 
nemen dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde werknemer voorlopig 
arbeid mag verrichten in die ministeriële besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan ook 
optreden door middel van een dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (1) (2). (1) 
Zie S. MOSSELMANS, "Hoofddoekaffaire beslecht? Ja, maar.... Commentaar bij het eerste cassatiearrest dat 
zich ten gronde buigt over de aangevoerde schending van een ministeriële omzendbrief", A.J.T., 2000-2001, p. 
592, noot 23. (2) Het O.M. concludeerde tot cassatie. Volgens het O.M. volgde uit de leer van de arresten van 
het Hof blijkbaar dat 1) de vreemde of staatloze werkloze slechts toegelaten wordt tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen en die uitkeringen slechts krijgt, als hij o.m. voldoet aan de wetten betreffende de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991); 2) de regelgeving 
betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten weliswaar bepaalt dat, onder de daarin bepaalde 
voorwaarden, de vreemde werknemer een voorlopige arbeidskaart kan krijgen en voorlopig kan worden 
tewerkgesteld alvorens in het bezit te zijn van een arbeidskaart, maar voorziet niet in de mogelijkheid om aan 
een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidsvergunning toe te kennen op grond van een niet 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte ministeriële dienstnota (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; 
artikel 12 K.B. 6 nov. 1967; artikel 20 M.B. 19 dec. 1967). Derhalve had, volgens het O.M., het arbeidshof, door 
te beslissen dat de dagen waarop de werknemer arbeid had verricht onder dekking van bovengenoemde 
voorlopige arbeidsvergunning, voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in de wetten op de tewerkstelling 
van vreemde arbeidskrachten, de in het middel vermelde bepalingen geschonden. Het enige middel was dus 
volgens het O.M. gegrond. I.v.m. de bovengenoemde leer van de arresten van het Hof, zie cass., 16 sept. 1996, 
AR S.95.0121.F, nr. 312; 24 feb. 1997, AR S.96.0099.N, nr. 106 en noot 1, p. 277; zie ook M.-A. FLAMME, "Droit 
administratif", I, Brussel, 1989, pp. 361 en 362; C. HOREVOETS, "Les principes qui régissent la promulgation et 
la publication des lois, arrêtés et règlements, et leurs effets", C.D.P.K., 1998, p. 412; P. LEWALLE, "Contribution 
à l'étude de l'application des actes administratifs unilatéraux dans le temps", Luik, 1975, p. 64; J. MASQUELIN, 
opm. onder Brussel 1 juli 1952, J.T., 1953, pp. 40 en 41.

 - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - Voorlopige 
arbeidsvergunning, toegekend op grond van een ministeriële dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekengemaakte nota

- Art. 1 MB 15 juli 1969

- Art. 5, tweede lid KB 6 nov. 1967

- Art. 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 20 KB 19 dec. 1967

21 maart 2001P.01.0163.F AC nr. ...
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Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, in het Belgische 
recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij 
gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn 
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging van de betrokkene in het 
Koninkrijk heeft geweigerd.

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - 
Raad van State - Beroep tot vernietiging - Geen opschortende werking - Verwijdering

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel 13 
E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de 
vreemdeling in het interne recht beschikt.

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te handhaven van een vreemdeling 
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die 
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen 
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ..., en de 
concl. O.M.

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht 
van gewijsde gegane beslissing

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 73 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. 
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling 
beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat 
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, 
nr. ..., en de concl. O.M.

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - 
Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

19 maart 2001S.99.0195.N AC nr. ...

De machtiging die aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan worden verleend om langer dan 
drie maanden in het land te verblijven ressorteert eerst rechtsgevolgen vanaf het tijdstip waarop zij wordt 
verleend.

 - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan drie maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd

- Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

19 maart 2001S.00.0069.N AC nr. ...

De machtiging tot verblijf aan de vreemdeling verleend voor een verblijf van meer dan 3 maanden geldt slechts 
voor de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de voorheen gegeven bevelen het grondgebied te verlaten 
worden ingetrokken waardoor met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening zou 
ontstaan.

 - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan drie maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd

- Artt. 9 en 13 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

14 maart 2001P.01.0179.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ... .
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 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - 
Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. ... .

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - 
Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Geen opschortende werking - Verwijdering

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht 
van gewijsde gegane beslissing

Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, in het Belgische 
recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij 
gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn 
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging van de betrokkene in het 
Koninkrijk heeft geweigerd (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel - Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - 
Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Geen opschortende werking - Verwijdering

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel 13 
E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de 
vreemdeling in het interne recht beschikt (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Vluchteling - EVRM - Daadwerkelijk rechtsmiddel

- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te handhaven van een vreemdeling 
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die 
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen 
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht 
van gewijsde gegane beslissing

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 73 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. 
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling 
beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat 
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (1) Zie concl. O.M.

 - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - 
Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 373 Wetboek van Strafvordering

- Art. 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

18 december 2000S.98.0010.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 18 dec. 2000, AR S.98.0010.F, AC, 2000, nr. ...

 - Maatschappelijke dienstverlening - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te 
verlaten - Overmacht
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De beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot maximum één maand als bepaald in artikel 57, § 2, 
derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet geldt alleen voor de vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het 
bevel om het grondgebied te verlaten, maar niet voor degenen die om redenen, onafhankelijk van hun wil, 
verhinderd zijn om naar hun land van herkomst terug te keren; ten aanzien van laatstgenoemden blijft het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot het 
ogenblik waarop zij in staat zijn het grondgebied effectief te verlaten (1).  (1) Zie wetsontwerp betreffende 
sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit, memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 756/1, p. 10; Verslag 
namens de Commissie voor justitie uitgebracht door de hr. De Decker, Gedr. St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 
756/21, p. 11; ontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen (artikelen 151 tot 155), verslag 
namens de Commissie voor de volksgezondheid en het leefmilieu uitgebracht door de hr. Brouns, Gedr St, 
Kamer, gewone zitting 1992-1993, nr. 752/6, pp. 2 en 3; wetsontwerp tot wijziging van de vreemdelingenwet 
en van de O.C.M.W.-wet, memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, gewone zitting 1995-1996, nr. 364/1, p. 
58; Grondwettelijk Hof 29 juni 1994, nr. 51/94, B.S van 14 juli 1994, p. 18544, inz. § A.4.5.; zie ook concl. O.M.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te 
verlaten - Overmacht

- Art. 57, § 2, derde en vierde lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

Artikel 2 van het koninklijk besluit nr 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van 
vreemde nationaliteit levert, in zijn versie vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 1995, in de zin dat 
het een arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door 
artikel 39, tweede lid E.E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake 
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden 
afschaft, heeft directe werking binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee 
strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten (1). (1) Zie H.v.Just., 15 jan. 1998, nr C-15/96 
(Kalliopa Schöning - Kougebetopoulou - Freie und Hansestadt Hamburg), J.T.T., 1998, p 132, LOUIS J.-V., De 
rechtsorde van de Gemeenschap, p 80 e.v. en 94 e.v.

 - Werknemer van vreemde nationaliteit - Huwelijk met een Belg - Sociale documenten - Arbeidskaart - K.B. nr 34 van 20 juli 
1967 - Artikel 39, tweede lid, E.E.G.-Verdrag - Verbod van discriminatie op grond van nationaliteit - Rechtstreekse werking - 
Conflict met regel van intern recht

- Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 39, tweede lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

16 maart 2000C.99.0258.N AC nr. ...

De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van de rechter in kort geding 
wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep 
doet, enig gevaar loopt voor zijn leven, fysieke integriteit of vrijheid.

 - Vluchteling - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Artikel 13 - Kort geding - Bevoegdheid

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 63, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

De procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief rechtscollege dat de nodige waarborgen 
biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, heeft een schorsende werking, sluit in beginsel uit dat de 
vreemdeling, hangende het hoger beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en staatlozen, zou worden uitgewezen en biedt zodoende daadwerkelijke rechtshulp; hieraan 
staat niet in de weg dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State na de beëindiging van die 
procedure geen schorsende werking heeft.

 - Vluchteling - Vaste beroepscommissie - Procedure - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State - Rechten van de 
Mens - EVRM - Artikel 13 - Daadwerkelijke rechtshulp

- Art. 57/12-23 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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- Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling is geen betwisting over rechten en verplichtingen 
bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M.

 - Vluchteling - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Betwisting - Aard

Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen recht om het grondgebied niet 
te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de 
Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht (Impliciet).

 - Vluchteling - Uitwijzing - Beroep tot nietigverklaring - Recht het grondgebied niet te moeten verlaten - Geschil - Aard

- Art. 145 Grondwet 1994

10 februari 2000C.99.0498.N AC nr. ...

De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot de Belgische nationaliteit verkrijgt kan door een 
overeenkomstig artikel 15 Wet 28 juni 1984 afgelegde en ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen 
indien de echtgenoten gedurende tenminste drie jaar in België samen hebben verbleven en zolang zij in België 
samenleven; de vereiste "zolang zij in België samenleven" houdt in dat de vreemdeling en zijn Belgische 
echtgenoot in België moeten samenleven tot aan de rechterlijke beslissing.

 - Vreemde echtgenoot van een Belg - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verklaring van nationaliteitskeuze - 
Vereiste van samenleven

- Art. 16, § 2, 1° Wetboek van de Belgische nationaliteit

26 januari 2000P.99.1900.F AC nr. ...

De bepalingen van de artt. 74/6 en 52, Vreemdelingenwet, die betrekking hebben op de verlenging van de 
vasthouding op een welbepaalde plaats, zijn niet van toepassing op de vreemdeling die geen kandidaat-
vluchteling is, en aan wie een vrijheidsberovende maatregel werd betekend met het oog op zijn verwijdering 
van het grondgebied.

 - Vasthouding in een welbepaalde plaats - Verlenging - Toepasselijke wetsbepalingen

- Artt. 2, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Noch artikel 62, Vreemdelingenwet, noch artikel 2, Wet 29 juli 1991, zijn van toepassing op de 
onderzoeksgerechten.

 - Onderzoeksgerechten - Motivering - Toepasselijke wetsbepalingen

- Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

- Art. 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

2 november 1999P.99.1373.N AC nr. ...

Noch artikel 74/5 Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling staat eraan in de weg dat, wanneer de 
uitvoering van de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling in een aan de grens gelegen plaats 
omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5, § 1 
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen in artikel 74/5, § 3 Vreemdelingenwet 
bedoelde verlenging, doch vormt een autonome titel van vasthouding, waarvan de rechter, binnen de grenzen 
van het voor hem gebrachte beroep, slechts het bestaan doch niet de wettigheid vermag te onderzoeken en 
waardoor het cassatieberoep dat betrekking heeft op een eerdere beslissing zijn bestaansreden verliest.

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verwijdering uit het land - Verzet van de vreemdeling tegen uitvoering 
van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verwijdering uit het land - Verzet van de vreemdeling tegen uitvoering 
van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard - Wettelijkheid

20 oktober 1999P.99.1335.F AC nr. ...

De noodzaak om snel uitspraak te doen in een zaak betreffende de vrijheidsberoving van een vreemdeling, 
met het oog op de uitvoering van een jegens hem getroffen maatregel tot verwijdering uit het grondgebied, 
belet het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen.

 - Maatregel tot verwijdering - Vrijheidsberoving - Grondwettelijk Hof - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting

Zaterdag is geen werkdag in de zin van artikel 72 Vreemdelingenwet.
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 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke 
macht - Onderzoeksgerechten - Werkdag

- Art. 72, eerste en vijfde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

28 september 1999P.99.1322.N AC nr. ...

Artikel 74/5, § 3 Vreemdelingenwet noch enige andere wetsbepaling staat eraan in de weg dat, wanneer de 
uitvoering van de verwijdering van een rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijke 
verzet niet is gebeurd, een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 74/5, § 1 van dezelfde 
wet wordt getroffen.~

 - Vastgehouden vreemdeling - Beslissing tot verwijdering - Uitvoering - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - 
Nieuwe beslissing tot vasthouding

- Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, cass., 28 september 1999, A.R. P.99.1322.N, nr...~

 - Vastgehouden vreemdeling - Verlenging van zijn vasthouding - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Cassatieberoep 
tegen die beslissing - Nieuwe beslissing tot vasthouding

 - Vastgehouden vreemdeling - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard

 - Vastgehouden vreemdeling - Beslissing tot verwijdering - Uitvoering - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - 
Nieuwe beslissing tot vasthouding

De nieuwe beslissing tot vasthouding die getroffen wordt lastens een reeds vastgehouden vreemdeling omdat 
hij zich wederrechtelijk verzet tegen de uitvoering van zijn verwijdering, vormt een autonome titel van 
vasthouding, die niet de in artikel 74/5, § 3 Vreemdelingenwet bedoelde verlenging uitmaakt.~

 - Vastgehouden vreemdeling - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard

- Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

Het cassatieberoep tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die het verzoekschrift tot 
invrijheidstelling van een vastgehouden vreemdeling verwerpt, heeft geen bestaansreden, ingevolge het 
treffen door de minister van Binnenlandse Zaken overeenkomstig artikel 74/5, § 1 Vreemdelingenwet van een 
nieuwe beslissing tot vasthouding.~

 - Vastgehouden vreemdeling - Verlenging van zijn vasthouding - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Cassatieberoep 
tegen die beslissing - Nieuwe beslissing tot vasthouding

- Artt. 74 en 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

31 augustus 1999P.99.1294.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 31 aug. 1999, A.R. P.99.1294.N, nr...

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verwijdering uit het land - Verzet van de vreemdeling tegen uitvoering 
van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard - Wettelijkheid

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - 
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-
generaal bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - 
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-
generaal bij het hof van beroep

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het beroep van de vreemdeling tegen de 
maatregel van vasthouding in een aan de grens gelegen plaats gegrond wordt verklaard en zijn 
invrijheidstelling wordt bevolen, is door het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep 
niet definitief en heeft derhalve niet de onmiddellijke invrijheidstelling van de vreemdeling tot gevolg.

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - 
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-
generaal bij het hof van beroep

- Art. 73 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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In de regel is ontvankelijk het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep, gericht tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het beroep van de vreemdeling tegen de 
maatregel van vasthouding in een aan de grens gelegen plaats gegrond wordt verklaard en zijn 
invrijheidstelling wordt bevolen. (Impliciet).~

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - 
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureur-
generaal bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid

- Artt. 71, 72, 73 en 74/5, § 1, 2 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Noch artikel 74/5 Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling staat eraan in de weg dat, wanneer de 
uitvoering van de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling in een aan de grens gelegen plaats 
enkel omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe beslissing overeenkomstig artikel  
74/5, § 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze beslissing is geen in artikel  74/5, § 3 bedoelde verlenging.

 - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verwijdering uit het land - Verzet van de vreemdeling tegen uitvoering 
van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard - Wettelijkheid

- Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

22 juni 1999P.99.0611.N AC nr. ...

Bij de beoordeling van het misbruik van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling vertoeft mag 
ook rekening worden gehouden met andere dan in artikel 77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet omschreven 
oorzaken, zoals feitelijke gegevens die onder meer betrekking hebben op de persoonlijkheid van de 
vreemdeling; niet vereist is dat het misbruik maken totaal onaanvaardbaar zou zijn.~

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Bijzonder kwetsbare positie van de vreemdeling - Feitelijke gegevens

- Art. 77bis, § 1, 2° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Het gewoonlijk plegen van het in artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet bepaalde misdrijf van mensenhandel 
levert geen gewoontemisdrijf op doch is een verzwarende omstandigheid ervan waardoor de strafbepaling van 
artikel 77bis, § 2, toepasselijk is.~

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Verzwarende omstandigheid

- Art. 77bis, § 2 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Ten aanzien van het bestanddeel 'het binnenkomen of het verblijf van de vreemdeling in het Koninkrijk' van 
het in artikel 77bis Vreemdelingenwet bepaalde misdrijf van mensenhandel, maakt de luchthaventransitzone 
deel uit van het Koninkrijk.~

 - Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Binnenkomen in het Koninkrijk - Luchthaventransitzone

- Art. 77bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

30 maart 1999P.99.0288.N AC nr. ...

De onderzoeksgerechten die kennis nemen van een beroep tegen een maatregel van vrijheidsberoving die 
genomen is om een vreemdeling van het grondgebied te verwijderen, onderzoeken alleen of de maatregelen 
van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet zonder zich 
uit te spreken over de gepastheid ervan; hun onderzoek heeft slechts betrekking op de wettigheid van de 
bestreden maatregelen zelf, zonder hierbij nieuwe gegevens of stukken in aanmerking te nemen.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke 
macht - Onderzoeksgerechten - Opdracht

- Artt. 7, 25, 27, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

24 maart 1999P.99.0293.F AC nr. ...

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten betoge dat de vreemdeling tegen wie een maatregel 
van vrijheidsberoving is getroffen, geen inzage zou hebben gekregen van het dossier binnen de twee 
werkdagen voor zijn verschijning voor de raadkamer, die zijn invrijheidstelling heeft bevolen.~

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Raadkamer - Invrijheidstelling - Inzage van het dossier - Cassatiemiddel - Belang - 
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Ontvankelijkheid

- Art. 72, zesde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep om 
het hoger beroep van de bij artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid beroofde vreemdeling te 
verwerpen, wanneer zij vermeldt dat de afgevaardigde van de Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld 
heeft dat de vreemdeling geen enkel identiteitspapier heeft, zodat het voor de identificatieprocedure vereist 
was dat hij ter beschikking bleef van de Dienst Vreemdelingenzaken.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Maatregel van vrijheidsberoving - Wettigheid - Motivering

- Artt. 7, derde lid en 27, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het recht van verdediging van de vreemdeling wordt niet geschonden, wanneer zijn raadsman bij 
aangetekende brief van de griffier bericht heeft gekregen dat hij het dossier kan raadplegen op de griffie van 
het hof van beroep gedurende de twee werkdagen die aan de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling voorafgaan, zelfs als die vormvereiste voor de raadkamer niet is nageleefd.~

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Inzage van het dossier - Bericht aan raadsman

- Art. 72, zesde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer een krachtens artikel 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid beroofde vreemdeling 
beroep instelt en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de wettigheid 
van haar beslissing niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier, die, 
enerzijds, niet voor die vreemdeling waren bestemd en, anderzijds, niets uitstaande hebben met de 
administratieve beslissingen die op hem betrekking hadden, in een andere taal dan de taal van de 
rechtspleging zijn gesteld.~

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Rechtsmiddel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in een andere taal 
dan die van de rechtspleging

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966

8 december 1998P.98.1489.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. BRESSELEERS, cass. 8 december 1998, AR P.98.1489.N, AC 1999, I, nr...~

 - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Beroep bij de rechterlijke macht - Verzoekschrift - Ondertekening - Advocaat - 
Wettigheid

Wanneer de vreemdeling, krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet, beroep instelt tegen een 
maatregel van vrijheidsberoving door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele 
rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen, hoeft dat 
verzoekschrift niet verplicht ondertekend te worden door de verzoekende vreemdeling of door zijn advocaat 
die van een bijzondere volmacht doet blijken.

 - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Beroep bij de rechterlijke macht - Verzoekschrift - Ondertekening - Advocaat - 
Wettigheid

- Art. 440, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

8 september 1998P.97.0400.N AC nr. ...

Het misdrijf van hulp en bijstand aan een vreemdeling bij zijn onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk 
bestaat zodra wetens en willens deze verboden gedraging wordt gesteld, zonder dat een bijzonder opzet is 
vereist.

 - Moreel bestanddeel - Onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk - Misdrijf van hulp en bijstand aan de vreemdeling

- Art. 77, eerste lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

24 maart 1998P.98.0345.N AC nr. ...
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De beginselen van behoorlijk bestuur staan niet in de weg dat de politiediensten een vreemdeling, die het 
voorwerp uitmaakt van een bevel om het Rijk te verlaten, van zijn vrijheid beroven naar aanleiding van een 
spontane aanmelding door de betrokkene zelf.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Spontane aanmelding - Vrijheidsberoving - Behoorlijk bestuur

- Art. 72, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer het administratief dossier, overeenkomstig artikel 72, vijfde lid Vreemdelingenwet ter beschikking 
wordt gesteld van de raadsman van de vreemdeling in de vorm van afschriften dienen deze niet voor 
eensluidend te worden verklaard door de griffier van het onderzoeksgerecht.~

 - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Beroep - Administratief dossier - Inzage door de verdediging - Vormvereisten

- Art. 21, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 72, vijfde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

9 maart 1998S.97.0075.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer kan worden ingesteld bij een administratieve overheid of bij de Raad 
van State; geen enkele wettekst bepaalt dat een vreemdeling aan wie kennis is gegeven van een dergelijk 
bevel, beroep kan instellen bij de minister van Binnenlandse zaken.~

 - Maatschappelijke dienstverlening - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

4 februari 1998P.97.1703.F AC nr. ...

Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over zijn beroep bij de rechterlijke macht tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de 
Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk, als de eiser wegens zijn repatriëring, in België niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het 
Hof uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep.~

 - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Voorziening van de vreemdeling - Ontvankelijkheid

Het in artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet bedoelde beroep van de vreemdeling bij de rechterlijke macht, 
heeft uitsluitend betrekking op de ten aanzien van de vreemdeling genomen maatregel van vrijheidsberoving.~

 - Vrijheidsberoving - Administratieve maatregel - Beroep bij de rechterlijke macht

- Art. 71, eerste lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

4 februari 1998P.98.0074.F AC nr. ...

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
ten aanzien van de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving.~

 - Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten - Middel afgeleid uit de schending van artikel 149 Gw.

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

12 november 1997P.97.1283.F AC nr. ...

De directeur van de strafinrichting geeft op regelmatige wijze kennis van het bevel om het grondgebied te 
verlaten aan de vreemdeling, wiens voorlopige hechtenis niet gehandhaafd wordt door een binnen de vijf 
dagen na de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel gewezen beschikking van de raadkamer, zolang de 
termijn waarbinnen het O.M. tegen die beschikking hoger beroep kan instellen, niet verstreken is.~

 - Wegens andere reden gehechte vreemdeling - Bevel om het grondgebied te verlaten - Kennisgeving - Directeur van de 
strafinrichting

- Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
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de verwijdering van vreemdelingen

12 november 1997P.97.1355.F AC nr. ...

De omstandigheid dat een onderzoeksrechter, met toepassing van de Wet Voorlopige Hechtenis, een vreemde 
verdachte in vrijheid stelt met het verbod om het grondgebied te verlaten, heeft geen weerslag op het door de 
kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 72, Vreemdelingenwet, uitgevoerde onderzoek.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsbeneming - Onderzoeksgerechten - 
Opdracht - Artikel 72, Vreemdelingenwet - Voorlopige hechtenis - Vreemdeling in vrijheid gesteld met het verbod om het 
grondgebied te verlaten - Weerslag

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

4 november 1997P.97.1279.N AC nr. ...

Het bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ingestelde dringend beroep tegen de 
beslissing waarbij de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, met toepassing van artikel 52, de binnenkomst, het verblijf 
of de vestiging in het Rijk weigert aan de vreemdeling die zich vluchteling verklaart, schorst alleen de 
aangevochten beslissing van de minister of van diens gemachtigde alsook de maatregelen tot verwijdering van 
het grondgebied, die zijn genomen ten opzichte van de vreemdeling wegens de feiten die aanleiding hebben 
gegeven tot de bestreden beslissing: bedoelde schorsing betreft niet de dwangmaatregelen die op grond van 
andere feiten overeenkomstig artt. 7, 27 en 29 tweede lid, vreemdelingenwet werden bevolen.

 - Verklaring van vluchteling - Binnenkomst, verblijf of vestiging in het Rijk - Weigering bij ministeriële beslissing - Dringend 
beroep - Schorsing - Voorwerp

- Artt. 63/2, § 1 en 63/5 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

21 april 1997S.96.0138.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief in de zin van artikel  57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; de aanvraag van een buitengewone verblijfsvergunning, de 
aanvraag om met een vluchteling te worden gelijkgesteld en een verzoek tot naturalisatie zijn geen schorsende 
beroepen.

 - Maatschappelijke dienstverlening - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 21 Wetboek van de Belgische nationaliteit

- Artt. 7, 9, derde lid, 57, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

24 februari 1997S.96.0099.N AC nr. ...

De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet onder de 
voorwaarden die zij vaststelt in de aflevering van een arbeidskaart en in de voorlopige tewerkstelling vóór het 
verkrijgen van een arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet in de mogelijkheid om aan een vreemde of 
staatloze werknemer een voorlopige toelating tot tewerkstelling te verlenen op grond van een feitelijke 
maatregel genomen door de bevoegde gewestminister.~

 - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Voorlopige tewerkstelling - Administratieve maatregel

- Art. 20 KB 19 dec. 1967

- Artt. 7 en 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

17 februari 1997S.96.0081.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; het instellen van een vordering bij de Raad van State tot 
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft op zichzelf geen schorsende werking.
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 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

17 februari 1997S.96.0083.F AC nr. ...

Onder dringende medische hulp in de zin van artikel 57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.-wet, wordt verstaan de hulp 
die wordt verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge van een ongeval of 
ziekte, alsook het transport van die persoon en zijn opname in een verzorgingsinstelling.~

 - Maatschappelijk welzijn - Dringende medische hulp

- Art. 1 Wet 8 juli 1964

- Artt. 57, § 2, en 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

22 januari 1997P.96.1492.F AC nr. ...

De regel volgens welke de teruggewezen vreemdeling, die binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft 
gegeven aan het bevel en om die reden opgesloten wordt voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de maatregel, in vrijheid wordt gesteld als hij niet binnen de twee maanden na zijn aanhouding 
regelmatig het grondgebied van een ander land heeft kunnen betreden, is niet van toepassing wanneer die 
toestand te wijten is aan de houding en het wederrechtelijk verzet van de vreemdeling.

 - Opsluiting ter uitvoering van de maatregel van terugwijzing - Duur

- Artt. 27, derde lid, en 29 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer een vreemdeling die is opgesloten bij ministeriële beslissing op grond van artikel  27, derde lid, 
Vreemdelingenwet, een beroep heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
verschijnt, komt de wettigheid van haar beslissing niet in het gedrang door de omstandigheid dat een intern 
document van de administratieve diensten, en dat niet de maatregel van opsluiting uitmaakt, in een andere 
taal dan die van de rechtspleging is gesteld, zelfs als een afschrift ervan aan de betrokkene werd overgemaakt.

 - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stuk gesteld in een andere taal 
dan die van de rechtspleging

18 december 1996P.96.1535.F AC nr. ...

De administratieve beslissingen worden krachtens artikel 62, Vreemdelingenwet, met redenen omkleed; de 
ministeriële beslissing om de vreemdeling zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden en hem te dien 
einde in hechtenis te stellen, moet met redenen omkleed worden, ongeacht de motivering van het bevel om 
het grondgebied te verlaten.

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Beslissing tot terugleiding naar de grens - Hechtenis te dien einde - Motivering

- Artt. 7, tweede en derde lid, en 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

7 november 1996S.96.0088.F AC nr. ...

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor enig beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie 
die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 
werkt niet schorsend.

 - Maatschappelijk welzijn - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

21 oktober 1996S.96.0021.N AC nr. ...
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De uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied te verlaten is bepalend voor de beoordeling van het 
definitief karakter van het bevel, dat de beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening ten 
gevolge heeft.~

 - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening - Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - 
Uitvoerbaarheid - Definitief karakter

- Art. 7 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 57, § 2, eerste lid, 1° en derde lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

Het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het bevel om het grondgebied te verlaten heeft 
geen opschortende werking; het louter instellen van een vordering bij de Raad van State tot schorsing van het 
bevel om het grondgebied te verlaten heeft evenmin opschortende werking.~

 - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening - Verwijdering - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief karakter - Verhaal bij Raad van State

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 63, 1e en 2de lid, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief wanneer het bevel niet meer vatbaar is voor enig 
rechtsmiddel met opschortende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad van State.~

 - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening - Verwijdering - Bevel om het grondgebied te verlaten - 
Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief bevel

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 63, 1e en 2de lid, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en om die uitkeringen te genieten moet 
de vreemde of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking heeft op de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten.~

 - Werkloosheid - Gerechtigde - Recht op werkloosheidsuitkeringen

- Artt. 43 en 69 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet 
weliswaar, onder de voorwaarden die zij vaststelt, in de aflevering van een arbeidskaart en in de voorlopige 
tewerkstelling vóór het verkrijgen van een arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet in de mogelijkheid om 
aan een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidskaart toe te kennen.~

 - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling - Voorlopige 
arbeidskaart

- Artt. 10, 11, 12 en 20 MB 19 dec. 1967

- Art. 12 KB 6 nov. 1967

- Artt. 1 en 2 MB 15 juli 1969

- Artt. 7 en 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

17 juni 1996S.95.0145.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake werkloosheid van vreemde of staatloze werknemers en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de hoedanigheid van 
vluchteling bezit en als dusdanig is erkend krachtens de toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen.~

 - Vreemde en staatloze werknemers - Werkloosheid - Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - 
Tewerkstelling - Voorlopige arbeidsvergunning - Hoedanigheid van kandidaat politiek vluchteling

- Artt. 48 en 49, eerste lid, 2° en 3° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 24, 1, b Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

- Art. 43, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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13 mei 1996S.95.0118.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

 - Gewaarborgde gezinsbijslag - Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Voorwaarden - 
Hoedanigheid van vluchteling - Categorieën - Onderscheid

- Art. 48 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 1 en 3 Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

Een vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 is de vreemdeling die als dusdanig is erkend en niet 
degene die zich slechts vluchteling heeft verklaard of gevraagd heeft om als dusdanig te worden erkend.~

 - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging, verwijdering - Vluchteling - Hoedanigheid

- Artt. 48 en 49 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

13 mei 1996S.95.0119.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van 
levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied verblijvende vluchtelingen en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend.~

 - Bestaansminimum - Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Voorwaarden - Hoedanigheid 
van vluchteling - Categorieën - Onderscheid

- Art. 49 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

- Art. 1, 3° KB 27 maart 1987

- Art. 1, §§ 1 en 2 Bestaansminimumwet

- Art. 23 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

Een vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 is de vreemdeling die als dusdanig is erkend en niet 
degene die zich slechts vluchteling heeft verklaard of gevraagd heeft om als dusdanig te worden erkend.~

 - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging, verwijdering - Vluchteling - Hoedanigheid

- Artt. 48 en 49 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

20 februari 1996P.96.0144.N AC nr. ...

Bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een 
welbepaalde plaats", met toepassing van de artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en 75, § 2, van het K.B. 
van 8 okt. 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, treedt de minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de 
Koning; geen wettelijke bepaling vereist dat de minister of zijn gemachtigde hierbij verwijst naar de Koning.

 - Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot vasthouden in een welbepaalde plaats" - Wettigheid - Rechtskracht

- Art. 75, § 2 KB 8 okt. 1981

- Artt. 52 en 74.6, § 1 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

De appelrechters worden geadieerd door het hoger beroep van de vreemdeling.~

 - Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot vasthouden in een welbepaalde plaats" - Beroep bij de rechterlijke macht - 
Hoger beroep - Aanhangigmaking

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

20 december 1995P.95.1331.F AC nr. ...
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Art. 54, § 2, Vreemdelingenwet bepaalt de maximumduur niet van de maatregel waarbij een vreemdeling, die 
het Rijk is binnengekomen zonder te voldoen aan de wettelijke voorwaarden en die de hoedanigheid van 
vluchteling heeft aangevraagd, voorlopig ter beschikking van de Regering wordt gesteld; die maatregel kan 
evenwel enkel worden gehandhaafd, zolang zulks wegens uitzonderlijk ernstige omstandigheden nodig is.

 - Vreemdeling die het Rijk onrechtmatig is binnengekomen - Aanvraag van de hoedanigheid van vluchteling - Voorlopige 
terbeschikkingstelling van de Regering - Duur

13 november 1995S.95.0023.F AC nr. ...

Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.

 - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Maatschappelijke dienstverlening

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

De niet uitvoering, binnen een redelijke termijn, van het bevel om het grondgebied te verlaten betekent niet 
dat het verblijf van de vreemdeling regelmatig is of dat er een stilzwijgend akkoord bestaat volgens hetwelk de 
betrokken verder op het grondgebied mag blijven. (Impliciet).~

 - Draagwijdte - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Niet uitvoering

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

3 oktober 1995P.95.1145.N AC nr. ...

Doelloos is het cassatieberoep van een vreemdeling tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij is beslist dat hij, overeenkomstig artikel   27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven, als 
vòòr de uitspraak van het Hof op het cassatieberoep, met toepassing van dezelfde wetsbepaling, tegen eiser 
een nieuwe maatregel van vrijheidsbeneming werd getroffen.~

 - Handhaving van de hechtenis - Vrijheidsbeneming - Administratieve maatregel - Nieuwe administratieve maatregel - 
Cassatieberoep doelloos - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling

25 september 1995S.95.0043.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake werkloosheid van vreemde of staatloze werknemers en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de hoedanigheid van 
vluchteling bezit en als dusdanig is erkend krachtens de toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen.~

 - Vreemde en staatloze werknemers - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Vervallen 
arbeidsvergunning - Hoedanigheid van vluchteling - Gerechtigde - Werkloosheid

- Artt. 48 en 49, eerste lid, 2° en 3° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 24, 1, b Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

- Art. 43, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

4 september 1995S.94.0133.F AC nr. ...

Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten last nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.
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 - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Maatschappelijk welzijn

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

De niet uitvoering, binnen een redelijke termijn, van het bevel om het grondgebied te verlaten betekent niet 
dat het verblijf van de vreemdeling regelmatig is of dat er een stilzwijgend akkoord bestaat volgens hetwelk de 
betrokkene verder op het grondgebied mag blijven.~

 - Draagwijdte - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Niet uitvoering

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer de rechter vaststelt dat een vreemdeling een verklaring heeft ondertekend dat hij weigert vrijwillig te 
vertrekken en dat die vreemdeling gedurende een namiddag naar een aangrenzend land is gegaan, kan hij op 
grond van die vaststellingen niet naar recht oordelen dat die vreemdeling het hem betekende bevel om het 
grondgebied te verlaten vrijwillig heeft uitgevoerd, dat bij zijn terugkeer in België, zijn verblijf op het 
grondgebied van het Rijk regelmatig is geworden en dat hij recht heeft op de bij artikel  57, §1, O.C.M.W.-wet 
bedoelde maatschappelijke dienstverlening.

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Vrijwillige uitvoering

- Art. 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 7 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van artikel  57, §2, O.C.M.W.-wet, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor enig beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie 
die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Maatschappelijk welzijn - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten

- Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- Art. 17 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het bevel om het grondgebied te verlaten verliest zijn uitvoerbare kracht wanneer de vreemdeling het bevel 
vrijwillig uitvoert, die vrijwillige uitvoering oprecht is en de wil van de vreemdeling om in een ander land te 
verblijven daaruit duidelijk blijkt; in dat geval belet het bevel om het grondgebied te verlaten niet dat de 
vreemdeling opnieuw in het Rijk terugkomt, indien die vreemdeling later voldoet aan de voorwaarden waarvan 
de niet vervulling de reden is geweest om hem eruit te verwijderen.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Vrijwillige uitvoering - Begrip

- Art. 7 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

8 augustus 1995P.95.0996.F AC nr. ...

Zaterdag is geen werkdag in de zin van artikel  72 Vreemdelingenwet. (Impliciet).~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke 
macht - Werkdag - Onderzoeksgerechten

- Art. 72, eerste en vijfde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

4 januari 1995P.94.1442.F AC nr. ...

De schriftelijke vordering van de procureur-generaal hoeft niet te worden medegedeeld aan de ingevolge een 
ministeriële beslissing op grond van artikel   27 Vreemdelingenwet opgesloten vreemdeling, die een beroep 
heeft ingesteld bij de raadkamer en die, op het hoger beroep van het O.M., voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling verschijnt.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Schriftelijke vordering van het O.M. - 
Geen mededeling - Beroep

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen
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Wanneer een ingevolge een ministeriële beslissing op grond van artikel  27 Vreemdelingenwet opgesloten 
vreemdeling een beroep heeft ingesteld bij de raadkamer en in hoger beroep voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de beslissing van die kamer niet onwettig omdat stukken van het 
administratief dossier in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn gesteld, wanneer de weigering om 
aan de vreemdeling de hoedanigheid van vluchteling te verlenen, het bevel om het grondgebied te verlaten en 
de vaststelling dat de vreemdeling daaraan geen gevolg heeft gegeven binnen de voorgeschreven termijn, zijn 
gesteld in de taal van de rechtspleging.~

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opsluiting ingevolge ministeriële beslissing - Stukken gesteld in een andere taal dan 
die van de rechtspleging - Beroep

- Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

23 november 1994P.94.1294.F AC nr. ...

In de context van artikel  5.3 EVRM naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen aard en de 
doelstellingen van de door titel I, hoofdstuk VII, van de Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer 
bepaald de verplichting om de bij artikel  29 bepaalde termijn van twee maanden na te leven, het stellen van 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof in de weg.~

 - Cassatieberoep - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Prejudiciële 
vraag - Arbitragehof - Verwerping van het beroep - Redelijke termijn

- Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

- Artt. 27, 28, 29 en 30 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

Wanneer de onderzoeksgerechten kennis nemen van een beroep tegen een maatregel van vrijheidsberoving 
die genomen is om een vreemdeling van het grondgebied te verwijderen, gaan ze, uitsluitend ten einde de 
opsluiting op haar wettigheid te toetsen, enkel na of zowel de maatregel van vrijheidsberoving als de beslissing 
tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming is met de wet.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke 
macht - Opdracht - Onderzoeksgerechten

- Artt. 7, 25, 27, 54, 67, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Behoudens in het bij artikel  70, tweede lid, Vreemdelingenwet bepaalde geval, ontneemt de beslissing van de 
rechter die overeenkomstig de wet kan worden aangesproken en die het beroep verwerpt van een 
vreemdeling tegen de met toepassing van artikel   27, eerste en derde lid, van voormelde wet te zijnen 
opzichte genomen maatregel van vrijheidsberoving, de vreemdeling niet het recht om zich tot de Raad van 
State te wenden.~

 - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke 
macht - Beroep bij de Raad van State

- Artt. 27, eerste en derde lid, 69, 70, 71, 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

17 november 1994C.93.0052.F AC nr. ...

Het beroep bij de Raad van State tot schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid, op grond van 
artikel  18bis, eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van categorieën van 
vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de inschrijving in het bevolkingsregister heeft geweigerd 
aan een vreemdeling die gemachtigd werd om zich in het Rijk te vestigen, heeft rechtstreeks betrekking op het 
subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht 
van de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en rechtstreeks onderwerp een geschil over subjectieve rechten 
dat, krachtens de vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
behoort.~

 - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschrijving - Subjectief recht

- Artt. 17 en 18bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973
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VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING

2 april 1998C.94.0275.N AC nr. ...

Als de vruchtgebruiker alleen een verhuring heeft toegestaan van meer dan negen jaar, kan de blote eigenaar 
die volle eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de huur verkort wordt tot 
aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode waarin de huur zich bij het eindigen 
van het vruchtgebruik bevindt; ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht 
uitoefenen zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de 
opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van 
artikel 4, tweede lid, Pachtwet.

 - Onroerend goed - Verhuring door de vruchtgebruiker - Verhuring voor langer dan negen jaar - Einde van het 
vruchtgebruik - Gevolg wat de verhuring betreft - Rechten van de volle eigenaar

- Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek

12 maart 1998C.95.0462.N AC nr. ...

Uit de beslissing dat waarden behoren tot een nalatenschap volgt niet noodzakelijk, noch kan rechtstreeks 
afgeleid worden de beslissing tot afgifte van die waarden aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalatenschap.~

 - Langstlevende echtgenoot - Nalatenschap - Samenstelling - Beslissing - Gevolg - Vordering tot afgifte

- Art. 745bis Burgerlijk Wetboek

WAPENS

30 juni 1998P.96.1417.N AC nr. ...

Worden geacht verboden wapens te zijn de verdoken of geheime aanvalswapens, voor zover ze niet als 
verweerwapens of oorlogswapens moeten worden beschouwd en hetzij wapens zijn die het uiterlijk hiervan 
niet hebben, hetzij tuigen, gereedschappen of voorwerpen zijn die normaal, tenzij bij toeval, niet als wapen 
worden gebruikt, maar blijkens de concrete omstandigheden van de zaak voor aanval worden bestemd.

 - Verboden wapens - Verdoken of geheime aanvalswapens

- Art. 3, eerste lid Wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de 
handel in munitie

21 september 1994P.94.0659.F AC nr. ...

De Belgische wetsbepaling krachtens welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn is 
gerechtvaardigd door overwegingen van openbare veiligheid.~

 - Doel - Verboden wapen - Wapenwet

- Art. 3 Wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel in 
munitie

Aangezien verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
bescherming van de openbare veiligheid, uitdrukkelijk zijn toegestaan door het E.E.G.-Verdrag en de Belgische 
wetsbepaling krachtens welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn 
gerechtvaardigd is door overwegingen van openbare veiligheid, vereist de toepassing van die 
nationaalrechtelijke bepaling geen uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht en is het Hof 
derhalve niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

 - Verboden wapen - Vrij verkeer van goederen - Beperkingen - Verbod - Dolk - Dolkmes - Europese Gemeenschappen - 
Verdrag - Uitzondering - Openbare veiligheid

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

- Art. 3 Wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel in 
munitie

- Artt. 30 tot 34 en 36 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
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Het wettelijk begrip verboden wapen wordt niet miskend door de rechter die, na te hebben vermeld dat 
"onder dolk of daarmee gelijkgesteld mes moet worden verstaan een kort lemmet, bevestigd aan een handvat 
en met de punt waarvan, hoewel aan één kant afgerond, kan worden gestoten", beslist dat aan die 
omschrijving voldoet het Opinelmes met een spits lemmet van een tiental centimeter lang en bijna twee 
centimeter breed, dat door middel van een ring kan worden vastgezet.~

 - Verboden wapen

13 september 1994P.93.1730.N AC nr. ...

Krachtens artikel  192, derde lid, 2°, Douane en accijnzenwet is het de douaneambtenaar die in de 
omstandigheden van artt. 182, §1, en 190, §§ 1 en 2, van dezelfde wet een voertuig tegenhoudt om het te 
visiteren, toegelaten wapens te gebruiken tegen personen die in de tolkring, zonder gevolg te geven aan het 
bevel om te blijven staan, op de vlucht slaan na hem gewapenderhand te hebben aangevallen, en tegen de 
bestuurders van mechanisch aangedreven tuigen die vluchten na zijn leven in gevaar te hebben gebracht.~

 - Douaneambtenaar - Fraude - Visitatie en peiling - Gebruik van wapen

WATERS

11 september 2003C.01.0115.N AC nr. 427

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die 
vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 
1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde 
van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.

 - Vlaams Gewest - Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Heffing - Vuilvracht - Berekening - 
Omzettingscoëfficient - Waarde - Vervanging - Heffingsjaar - Werking in de tijd

- Art. 45, §§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992

- Artt. 35quinquies en 35septies Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

- Art. 108 Wet 4 aug. 1986

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

8 november 2001C.99.0159.N AC nr. ...

Het begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan", die de kosten van opgelegde wijzigingen aan leidingen 
moet ten laste nemen, heeft betrekking op de Staat, de provinciën, de gemeenten, de verenigingen van 
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut die de 
beschikking over de leiding hebben die zij of een rechtsvoorganger als opdrachtgever hebben aangelegd (1). 
(1) Zie cass., 17 januari 1992, A.R. 7400, nr 254 en 27 maart 1998, A.R. C.97.0063.F, nr 172. De wet van 17 
januari 1938 is opgeheven, voor wat het transport van gas betreft, bij artikel 21 van de wet 12 april 1965 (B.S., 
7 mei 1965).

 - Leidingen - Wijzigingen - Kosten - Aanneming die de aanleg heeft gedaan - Begrip - Wet 17 jan. 1938

- Enig art. Wet 17 jan. 1938

12 mei 1998P.96.0584.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 4bis K.B. 3 aug. 1976 luidens dewelke de overeenkomstig de artt. 9 en 20 van dit 
besluit bepaalde algemene en sectoriële voorwaarden maximale waarden zijn die op elk ogenblik dienen te 
worden nagekomen, tenzij zij in de lozingsvergunning werden omgezet in gemiddelde waarden voor een 
periode van 24 uur, geldt ook voor de voorwaarden die, overeenkomstig de artt. 9, § 5, a, en 20, § 5, a, van 
hetzelfde besluit zijn gekoppeld aan een sectoriëel referentievolume of die op grond hiervan, met toepassing 
van het voorlaatste lid van de vermelde paragrafen, vanuit het specifiek lozingsvolume van de onderneming 
worden berekend.

 - Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Lozen van afvalwater - Voorwaarden

- Artt. 4bis, 9 en 20 KB 3 aug. 1976 Algemeen Lozingsreglement
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Het bij artikel 41, § 1, 4, Wet 26 maart 1971 strafbaar gestelde verzet tegen de uitvoering van de opdrachten 
van controle, toezicht en opsporing van de hiertoe aangewezen ambtenaren kan bestaan in de weigering om 
te voldoen aan de uitnodiging of het bevel van die ambtenaren om een einde te stellen aan een feitelijkheid 
waardoor dit toezicht onmogelijk wordt gemaakt.

 - Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Lozen van afvalwater - Controle - Verzet tegen toezicht - 
Misdrijf

- Art. 41, § 1, 4 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

27 maart 1998C.97.0063.F AC nr. ...

De kosten van de in het belang van de wegen van de Staat opgelegde werken m.b.t. de wijziging van de 
leidingen, kunnen maar ten laste worden gelegd van de concessiehoudende gemeente als zij die leidingen 
heeft aangelegd.~

 - Leidingen - Wijziging in het belang van de wegen - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan

27 maart 1998C.97.0086.F AC nr. ...

De vergoeding van de door een grondwaterwinning veroorzaakte schade strekt zich uit tot de genotsstoornis 
van een bovengronds gelegen onroerend goed.~

 - Grondwaterwinning - Schade - Vergoeding - Omvang

- Art. 1 Wet 10 jan. 1977

25 november 1997P.96.0660.N AC nr. ...

De door een bijzondere wet geregelde technische controle op de lozing van afvalwater door hiertoe 
aangestelde bijzondere ambtenaren doet geen afbreuk aan de bevoegdheid tot opsporing en vaststelling van 
de overtredingen op deze wet, door officieren van gerechtelijke politie, met regelmatige verkrijging van alle 
bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters niet uitgesloten; geen wettelijke bepaling legt een bepaald 
bewijsmiddel of bijzonder vormvoorschrift op.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Opsporing - Vaststelling - Bevoegde personen - Bewijs - 
Vorm

- Art. 36 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Het misdrijf van onrechtstreekse verontreiniging van beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra, na het 
deponeren, op welke plaats ook, van de stoffen, zij langs natuurlijke weg in deze wateren terechtkomen met 
gevaar voor verlies aan bruikbaarheid van het water of voor milieubederf; noch aanwezigheid van de 
gedeponeerde stoffen in het beschermde water, noch een aantoonbare schade is vereist.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod - Onrechtstreeks - Zijdelingse inbreng - Misdrijf - 
Vereisten

- Artt. 2, tweede lid en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

Terzake het verbod vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk 
verschijnsel in de oppervlaktewateren kunnen terechtkomen, wordt met "natuurlijk verschijnsel" de 
natuurlijke oorzaak bedoeld waardoor deze stoffen, zonder menselijke tussenkomst, in die wateren kunnen 
terechtkomen, zoals door de noodzakelijke vermenging, na de deponering in een gracht, met het water van 
deze gracht en afvoer ervan naar het oppervlaktewater.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod - Onrechtstreeks - Zijdelingse inbreng - 
Natuurlijk verschijnsel

- Art. 2, tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Verontreiniging van oppervlaktewateren is de zelfs zijdelings door een menselijke activiteit veroorzaakte 
inbreng van stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van water of tot milieubederf kan leiden.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Zijdelingse inbreng

- Art. 1, vierde lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

25 november 1997P.96.0814.N AC nr. ...

De Oppervlaktewaterenwet onderscheidt het te beschermen water niet naar kwaliteit of bestemming.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Wateren
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Het misdrijf verboden lozing van stoffen in de beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra de verboden 
handeling met het hieraan verbonden gevaar voor verlies aan bruikbaarheid van het water of voor 
milieubederf wordt gesteld.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Rechtstreekse inbreng - Verboden lozing - Misdrijf - 
Vereisten

- Artt. 2, eerste lid, en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

Het verbod onder meer verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in beschermde oppervlaktewateren te 
lozen vereist geen waarneembare verslechtering van de toestand van deze wateren als voorwaarde van 
strafbaarstelling; de wet beoogt slechts de lozing van zuiver water niet te verbieden; met "vloeistoffen met 
schadelijke stoffen of zelfstandigheden" wordt bedoeld deze stoffen die verontreiniging veroorzaken - d.i. de 
door menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van zelfs op zich onschadelijke stoffen, die tot een verlies aan 
bruikbaarheid van het water of tot milieubederf kan leiden.

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Ratio legis - Verboden lozing - Verboden stoffen - 
Vereisten

- Artt. 1, vierde lid, 2 en 41, § 1, 1° Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

3 oktober 1997C.96.0334.F AC nr. ...

Sinds de inwerkingtreding van het K.B. van 10 juni 1955 is artikel 10 W. 7 mei 1877 op de politie der 
onbevaarbare en onvlotbare waterlopen opgeheven krachtens de wet van 15 maart 1950, gewijzigd bij die van 
16 feb. 1954~

 - Artikel 10 wet 7 mei 1877 - Opheffing bij de wet van 15 maart 1950

Op onbevaarbare waterlopen mogen kunstwerken maar voorlopig blijven bestaan wanneer de overheid op de 
hoogte was van het bestaan ervan en voor zover ze als ongevaarlijk en onschadelijk zijn erkend.~

 - Onbevaarbare waterlopen - Voorlopig behoud van kunstwerken

- Art. 5 KB 5 aug. 1970

6 maart 1997C.96.0132.F AC nr. ...

Een decreet waarbij de verplichtingen van het Waalse Gewest inzake de handhaving van de kwaliteit van de 
oppervlaktewateren worden beperkt, sluit niet uit dat genoemd gewest aansprakelijk kan worden gesteld op 
grond van andere wettelijke bepalingen.~

 - Bescherming van de oppervlaktewateren - Aansprakelijkheid van het Waalse Gewest

- Art. 19 Decr. Waalse Gewestraad 7 okt. 1985 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen vervuiling

1 februari 1996C.94.0060.N AC nr. ...

De bijdragen van de ondernemingen die hun afvalwater in een openbaar riool of in een moerriool van het 
bedrijf lozen, zijn verschuldigd op grond van de lozingen door deze ondernemingen verricht in het 
begrotingsjaar, maar worden berekend op grond van de gegevens van het vorige jaar; die regel kent geen 
uitzondering als een onderneming de handelszaak van een andere onderneming heeft overgenomen en 
dezelfde lozingen doet als de overdrager van de handelszaak.~

 - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Verschuldigde bijdragen - Berekening

- Art. 21, §§ 1 en 3 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

WEERSPANNIGHEID

4 april 2000P.97.0832.N AC nr. ...

De vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de 
persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen betekent slechts 
dat de rechters oordelen dat eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzorg en houdt niet in dat eiser 
door het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt ofschoon hij dit resultaat niet 
gewild heeft.

 - Verwonding - Ongewild gevolg - Veroordeling wegens weerspannigheid - Vrijspraak wegens onopzettelijke slagen - 
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Toepassing

- Artt. 269, 418 en 420 Strafwetboek

WEGEN

28 oktober 2004C.02.0109.F AC nr. 515

De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar toebehoort, 
tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut diende, moet dat feit 
bewijzen.

 - Buurtwegen - Onmogelijkheid tot verjaren - Openbaar nut - Ontstentenis - Recht van uitweg - Verjaring - Bewijslast

- Art. 12 Wet 10 april 1841

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

21 september 2004P.04.0717.N AC nr. 424

De overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen wordt strafbaar gesteld 
omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt; het materiële bestanddeel van het misdrijf 
is bewezen wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen 
aangetoond is (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's 
onder de assen geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, 
arrest nr 81/2003, 11 juni 2003, p. 1023).

 - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van het 
wegdek - Materieel bestanddeel

- Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot financiering van het Vlaams 
Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek door de overschrijding van de maximale 
toegelaten massa's of de massa's onder de assen, is geen straf (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de 
overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen geen onweerlegbaar vermoeden van 
wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 11 juni 2003, p. 1023).

 - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van het 
wegdek - Verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag - Aard

- Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet beschadigd is, wanneer de 
maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, overschreden 
is (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen 
geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 
11 juni 2003, p. 1023).

 - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van het 
wegdek - Materieel bestanddeel - Bewijs

- Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

21 november 2003C.02.0619.F AC nr. 590

Uit de omstandigheid dat de getroffene de slechte staat van een zaak kende of moest kennen, kan de rechter 
niet wettig afleiden dat die zaak geen gebrek vertoont (1). (1) Zie Cass., 21 nov. 1999, AR C.98.0147.N, nr 152.

 - Openbare weg - Veiligheid van de weggebruiker - Beveiligingsplicht - Overheid - Aansprakelijkheid voor een zaak die men 
in bewaring heeft - Kennis van de plaatselijke toestand door de getroffene

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

20 juni 2003C.01.0061.N AC nr. 370

De definitieve vaststelling van de gemeentelijke plannen door de provinciale deputatie heeft niet tot gevolg 
dat de in die plannen van de Atlas der Buurtwegen opgenomen weg tot het openbaar domein behoort of tot 
het openbaar gebruik dient (1). (1) Zie Cass., 30 dec. 1875, Pas., 1876, I, 57.
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 - Bestemming - Gemeentelijke plannen - Vaststelling - Atlas der buurtwegen - Opname

- Artt. 649 en 650 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 1 t.e.m. 9 Wet 10 april 1841

Een weg verkrijgt niet het kenmerk van buurtweg door het enkele feit dat hij is opgenomen in een door de 
provinciale deputatie vastgesteld plan van de Atlas der Buurtwegen, zonder dat is voldaan aan het voor de 
verkrijgende verjaring noodzakelijk bezit ervan door de gemeente volgens de voorwaarden gesteld in de 
artikelen 2229 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek (1); enkel wanneer voldaan is aan de voorwaarden van 
artikel 10 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en van het bezit overeenkomstig voormelde 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek verwerft de gemeente een eigendomsrecht op de buurtweg of enkel een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid naargelang de draagwijdte en de strekking van haar bezit (2). (1)Zie Cass., 
26 april 1877, Pas., 1877, I, 217, 29 dec. 1881, Pas., 1882, I, 22, 1 feb. 1900, Pas., 1900, I, 131 en 22 april 1983, 
AR 3681, AC, 1982-83, nr 463. Zie ook WILKIN, R., Voirie et alignement. Urbanisme et Constructions, Bruylant, 
Brussel, 1964, 118 e.v., DERINE, R. & HAMELINK, P., Overzicht van rechtspraak (1973-1979) Zakenrecht, T.P.R., 
1981, 211, nr 118, BAERT, G., Eigendom en afpaling ten aanzien van buurt- en landwegen, T. Not., 1992, 466, 
PAQUES, B., Création et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescription, Aménagement-
Environnement, 1992, n° spécial, Kluwer Editions Juridiques Belgique, 36, VUYE, H., Fundamentele regels 
omtrent buurtwegen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994, Rec.Cass., 1994, 93, gevolgd 
door het arrest, in de oorspronkelijke (Franse) taal (98), dat ook gepubliceerd werd in AC, AR 9551, nr 15, 
KOKELENBERG, J., VAN SINAY, Th. & VUYE, H., Overzicht van rechtspraak (1989-1994) Zakenrecht, T.P.R., 1995, 
695, nrs 161-164, MAST, A., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 14e uitg. door DUJARDIN, J., VAN 
DAMME, M. & VANDE LANOTTE, J., 1996, Kluwer Rechtswetenschappen België, 280, nr 290, SNAET, S., Over de 
verkrijgende verjaring van buurtwegen, noot onder Cass., 29 nov. 1996, A.J.T., 1997-98, 11, VANOPPEN, S., De 
buurtweg: één-of tweerichtingsweg. Verjaringsaspecten inzake buurtwegen, T.V.G., 1999, 15. (2) Zie Cass., 20 
feb. 1973, AC, 1973, 615.

 - Buurtweg - Atlas der buurtwegen - Opname - Gevolg - Gemeente - Eigendomsrecht - Erfdienstbaarheid

- Artt. 649, 650, 2229 en 2265 Burgerlijk Wetboek

- Art. 10 Wet 10 april 1841

13 juni 2003C.00.0725.N AC nr. 347

Op de plaats waar een gemeenteweg wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die wordt aangelegd, verliest 
de gemeenteweg door het feit zelf van zijn bestemming zijn oorspronkelijke aard en maakt hij voortaan 
integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij wordt opgenomen (1). (1) Zie Cass., 10 okt. 1979, nr 104; R.W. 
1980-81, 1466 met noot R. Quintens; J.T. 1981, 23 met noot D. Lagasse.

 - Gemeenteweg - Nieuwe rijksweg die wordt aangelegd - Kruising - Betrokken gedeelte van de gemeenteweg - 
Bestemming - Inlijving

18 februari 2003P.02.0900.N AC nr. 114

De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998 houdende de 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het wegdek toebrengen door een 
overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 
32 en 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, 
bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg, verplichten tot de betaling van een 
bijdrage tot financiering van het Vlaams infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en 
vallen aldus onder de misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te 
land.

 - Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding - Artikelen 56, 57 en 58 decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 dec. 
1998 - Strafvordering - Bevoegdheid

- Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering

- Artt. 32 en 32bis KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

- Artt. 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

27 mei 2002C.00.0378.N AC nr. 319

P. 2877/30476-9-2016



Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, bepaalt slechts ten laste van 
wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot wijziging van de leidingen 
(schikkingen of het plan van een inrichting) en tot uitvoering van de werken die daarmee verband houden 
uitoefenen; deze wetsbepaling omschrijft de niet-betaling van de bedoelde kosten niet als een overtreding van 
de wet zodat de voormelde niet-betaling niet op grond van artikel 24 van deze wet als een misdrijf kan 
aangemerkt worden (1). (1) Zie concl. van het O.M.

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Beheerder openbaar domein - 
Vergunninghouder - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - Weigering - Miskenning van wetsbepalingen - Aard

- Artt. 13, derde lid en 24 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 27 mei 2002, A.R. nr C.00.0378.N nr ...

 - Elektrische energie - Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing - Kostenregeling - Beheerder openbaar domein - 
Vergunninghouder - Betaling van de kosten tot het verplaatsen - Weigering - Miskenning van wetsbepalingen - Aard

20 april 2001C.99.0413.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. met opdracht D. THIJS, Cass., 20 april 2001, AR C.99.0413.N, AC 2001, nr. ...

 - Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen

De door artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde verplichting te zorgen 
voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op 
openbare wegen, straten, kaden en pleinen, strekt zich ook uit tot de gelijkgrondse bermen (1). (1) Zie Cass., 
26 mei 1994, AC, 1994, nr. 265; Cass., 21 oktober 1993, AC, 1993, nr. 421, 867; Cass. 10 oktober 1991, AC, 
1991-92, nr. 79; Cass., 18 mei 1989; AC, 1988-89, nr. 535; Cass. 21 mei 1987, AC, 1986-87, nr. 564.

 - Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen

- Art. 135, § 2, tweede lid, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

25 maart 1999C.96.0404.N AC nr. ...

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel  1384, eerste 
lid, B.W., mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent; uit de enkele verplichting die op de 
gemeentelijke overheid rust de veiligheid van de wegen op haar grondgebied te handhaven, kan de rechter 
niet naar recht afleiden dat die overheid bewaarder van de zaak is.

 - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaken - Gemeentelijke overheid - Veiligheidsverplichting - Wegen - 
Bewaarder van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

12 maart 1999C.98.0147.N AC nr. ...

Gelet de plicht van de overheid wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig 
zijn, moet de gemeente door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezonderd 
wanneer een oorzaak, die aan de gemeente niet kan worden aangerekend, haar belet die beveiligingsplicht na 
te komen, komt haar aansprakelijkheid in het gedrang, ongeacht of het gevaar verborgen dan wel zichtbaar 
was, en ook al was de getroffene van de plaatselijke toestand op de hoogte.~

 - Openbare weg - Veiligheid van de weggebruiker - Beveiligingsplicht - Overheid - Gemeente

27 maart 1998C.97.0063.F AC nr. ...

De kosten van de in het belang van de wegen van de Staat opgelegde werken m.b.t. de wijziging van de 
leidingen, kunnen maar ten laste worden gelegd van de concessiehoudende gemeente als zij die leidingen 
heeft aangelegd.~

 - Leidingen - Wijziging in het belang van de wegen - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan

11 september 1997C.94.0247.N AC nr. ...

De enkele vermelding in de atlas der buurtwegen van een openbare weg als voetpad beperkt de bestemming 
van die weg niet.~

 - Buurtweg - Atlas der buurtwegen - Vermelding als voetpad

29 november 1996C.94.0481.N AC nr. ...

De vermelding van de breedte van een buurtweg in de atlas der buurtwegen heeft enkel rechtsgevolgen voor 
de daarin vermelde breedte en niet voor de ruimere breedte waarover die weg wordt gebruikt.~
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 - Buurtweg - Breedte - Vermelding in de atlas der buurtwegen

- Art. 2 Wet 10 april 1841

Een recht van overgang over een privé-eigendom als erfdienstbaarheid tot openbaar nut ten behoeve van de 
inwoners van de gemeente en van alle belanghebbenden kan worden verkregen door een dertigjarig 
voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig gebruik van een strook grond door eenieder, 
voor het openbaar verkeer, mits dit gebruik geschiedt met de bedoeling de strook als zodanig te gebruiken en 
niet berust op een enkel gedogen door de eigenaar van het goed waarop de overgang wordt uigeoefend.

 - Openbare erfdienstbaarheid van overgang - Gemeente - Verkrijging door dertigjarige verjaring

- Artt. 2229 en 2262 Burgerlijk Wetboek

13 december 1995P.95.1103.F AC nr. ...

De overtreding "beschadiging of toeëigening van een weg" bedoeld in artikel  88, 9°, Veldwetboek is een 
aflopend misdrijf.~

 - Artikel 88, 9° - Beschadiging - Toeëigening - Aflopend misdrijf - Veldwetboek

WEGVERKEER

ALLERLEI

2 november 2004P.04.0767.N AC nr. 521

De artikelen 18, § 1 en § 2 en 26 van het K.B. van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen, houden in dat eeneider die een voertuig gebruikt, zich ervan moet vergewissen dat het 
gewicht in beladen toestand ervan niet meer bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij zelf 
het voertuig niet geladen; het verzuim daaraan te voldoen kan het opzet of de schuldige nalatigheid uitmaken 
vereist opdat het morele bestanddeel van het misdrijf zou bestaan.

Allerlei - Koninklijk Besluit Technisch reglement auto's - Lading van voertuigen - Overschrijding van het hoogst toegelaten 
gewicht - Moreel bestanddeel

21 september 2004P.04.0717.N AC nr. 424

De overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen wordt strafbaar gesteld 
omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt; het materiële bestanddeel van het misdrijf 
is bewezen wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen 
aangetoond is (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's 
onder de assen geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, 
arrest nr 81/2003, 11 juni 2003, p. 1023).

Allerlei - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van 
het wegdek - Materieel bestanddeel

- Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot financiering van het Vlaams 
Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek door de overschrijding van de maximale 
toegelaten massa's of de massa's onder de assen, is geen straf (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de 
overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen geen onweerlegbaar vermoeden van 
wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 11 juni 2003, p. 1023).

Allerlei - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van 
het wegdek - Verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag - Aard

- Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet beschadigd is, wanneer de 
maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, overschreden 
is (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de assen 
geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Grondwettelijk Hof, arrest nr 81/2003, 
11 juni 2003, p. 1023).
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Allerlei - Wegverkeer - Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen - Beschadiging van 
het wegdek - Materieel bestanddeel - Bewijs

- Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

18 februari 2003P.02.0900.N AC nr. 114

De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998 houdende de 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het wegdek toebrengen door een 
overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 
32 en 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, 
bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg, verplichten tot de betaling van een 
bijdrage tot financiering van het Vlaams infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en 
vallen aldus onder de misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te 
land.

Allerlei - Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding - Artikelen 56, 57 en 58 decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 
dec. 1998 - Strafvordering - Bevoegdheid

- Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering

- Artt. 32 en 32bis KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

- Artt. 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

17 december 2002P.02.1233.N AC nr. 679

De richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige 
motorvoertuigen die het in het vrije handelsverkeer in de Gemeenschap brengen van goedgekeurde 
bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet van niet-goedgekeurde, verleent de Lid-Staten de 
bevoegdheid om voorschriften vast te stellen zoals deze van artikel 1, § 5, van de wet van 21 juni 1985 
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door de wet van 5 april 1995.

Allerlei - Voertuig te land - Bromfiets - Technische eisen - Europese Unie - Richtlijn 92/61 van de Raad van 30 juni 1992 - 
Uitrustingen die een verhoging van het motorvermogen en/of de snelheid tot doel hebben - Wettelijk verbod - Lid-Staten - 
Bevoegdheid

- Artt. 15.1 en 2, 15.5, 16 en 17 Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992

- Art. 1, § 5 Wet 21 juni 1985

11 juni 2002P.01.0652.N AC nr. 350

Artikel 67bis, Wegverkeerswet stelt geen feit strafbaar maar houdt een weerlegbaar vermoeden van schuld in 
(1). (1) Zie cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.0753.F, nr 160.

Allerlei - Nummerplaat - Voorwerp

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 februari 2001P.99.0527.N AC nr. ...

Met het strafbaar inslaan van een chassisnummer op een voertuig door eenieder die geen constructeur, 
mandataris of een door hen behoorlijk gemachtigde persoon is, dient te worden gelijkgesteld het overplaatsen 
van een schutbord met daarop een chassisnummer van een voertuig naar een ander voertuig.

Allerlei - Technische eisen waaraan auto's moeten voldoen - Inslaan van chassisnummer - Strafbaarstelling

- Artt. 16, § 1, zesde lid en 81 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

25 oktober 2000P.00.0649.F AC nr. ...

Bij de vaststelling van een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire 
lucht, moet de betrokkene op een duidelijke en uitdrukkelijke manier worden verwittigd van zijn recht op een 
tegenexpertise, zonder dat daartoe de tekst van de reglementsbepalingen die het voormelde vormvereiste 
voorschrijven, volledig moet worden overgeschreven in het proces-verbaal, waarin vastgesteld wordt dat die 
expertise is uitgevoerd (1). (1) Zie Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0999.F, nr. 76.

Allerlei - Alcoholgehalte in het bloed - Ademanalyse - Recht op een tegenexpertise - Waarschuwing
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- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

28 september 1999P.97.0347.N AC nr. ...

Het wettelijk begrip een voertuig bezigen op de openbare weg betekent niet alleen het besturen van een 
voertuig maar eveneens het gebruik van een voertuig tot economische doeleinden door de eigenaar, de 
huurder of de gebruiker ervan.

Allerlei - Reglement op de technische eisen voor voertuigen - Voertuig bezigen op de openbare weg

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

17 maart 1999P.98.0753.F AC nr. ...

Wanneer een overtreding van de Wegverkeerswet is vastgesteld door middel van een radar en de bestuurder 
van het voertuig niet is geïdentificeerd, wordt die overtreding geacht te zijn begaan door de titularis van de 
nummerplaat van dat voertuig; het staat aan laatstgenoemde gegevens aan te brengen die zijn onschuld 
kunnen bewijzen of een redelijke twijfel kunnen wekken aangaande de identiteit van de bestuurder.

Allerlei - Misdrijf - Bewijs - Nummerplaat - Persoonlijk karakter van de straffen

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

2 februari 1999P.95.0169.N AC nr. ...

De bepalingen van de artikelen 1.2, 4 en 24 van het Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer, 
ondertekend te Genève op 19 september 1949 hebben alleen betrekking op bestuurders in het internationaal 
wegverkeer, en niet op vreemdelingen die normaal verblijven in de Staat waarin zij zich bevinden: de alhier 
gevestigde bestuurder moet derhalve houder en in het bezit zijn van een regelmatig in België afgegeven 
rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort, vooraleer hij een motorvoertuig op de 
openbare weg mag besturen.~

Allerlei - Vreemdeling ingeschreven in vreemdelingenregister - Besturen van motorvoertuig - Belgisch rijbewijs - 
Verplichting - Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer

- Artt. 1.b, (i) en 41.6 Verdrag inzake het wegverkeer van 8 nov. 1968

- Artt. 1, 2, 4 en 24 Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer van 19 sept. 1949

- Art. 2, § 2 KB 6 mei 1988, Recht tot sturen

8 september 1998P.97.0094.N AC nr. ...

De door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde verleende goedkeuring per type voertuigen, 
bestemd om vast te stellen of het voertuig voldoet aan de voorwaarden van het algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan die voertuigen moeten voldoen, omvat slechts de technische eisen die erdoor zijn 
opgelegd; een verbouwing van een voertuig is slechts voor deze technische eisen aan die voorwaarden 
onderworpen.

Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Motorfietsen - Goedkeuring - Omvang - Verbouwing

- Artt. 3, § 1, en 4, § 6, tweede lid KB 10 okt. 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de beklaagde vrijspreekt van de telastlegging 
een voertuig op de openbare weg in omloop te hebben gebracht waarvan de nummerplaat zich niet in een 
nagenoeg vertikaal plan, te lood op het plan van de symmetrie van het voertuig stond, op grond dat hij niet 
het recht heeft iets aan de structuur van zijn voertuig , waarvoor een gelijkvormigheidsattest is afgeleverd, te 
wijzigen, zoals aan de wijze van bevestiging van de nummerplaat, zonder na te gaan of deze wijze wordt 
bepaald door technische eisen, waarvan de naleving door het algemeen reglement op de technische eisen aan 
de goedkeuring, per type, van de Minister of zijn gemachtigde is onderworpen, noch of die wijziging de 
verleende goedkeuring met betrekking tot andere door dit reglement opgelegde technische eisen aantast.

Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Gelijkvormigheidsattest - Goedkeuring - Omvang - 
Structuurwijziging - Nummerplaat - Bevestiging

- Art. 20 KB 31 dec. 1953

- Artt. 3, § 1, en 4, § 6, tweede lid KB 10 okt. 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen
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22 oktober 1997P.97.0958.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter om bij de veroordeling van een beklaagde wegens een 
verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, 
ook te gronden op een geheel van vermoedens, waaronder de niet betwiste identiteit van de houder van de 
nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek.~

Allerlei - Misdrijf - Bewijs - Nummerplaat - Persoonlijk karakter van de straf

18 februari 1997P.96.0269.N AC nr. ...

Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het bezigen op de openbare weg van een voertuig dat niet voldoet aan 
de bepalingen van het reglement is zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.

Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk 
verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

13 december 1995P.95.0867.F AC nr. ...

De persoon die zich benadeeld acht door daden die volgens hem een overtreding zijn van de bepalingen van 
de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde van de feiten 
meer dan zestien en minder dan volle achttien jaar oud was, niet rechtstreeks voor het op grond van het 
gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen.~

Allerlei - Ontvankelijkheid - Overtreding - Minderjarige - Rechtstreekse dagvaarding - Wetten en verordeningen betreffende 
het wegverkeer - Meer dan zestien jaar en minder dan achttien jaar - Benadeelde partij

- Art. 36bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

12 september 1995P.95.0223.N AC nr. ...

Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het bezigen van een voertuig op de openbare weg dat niet voldoet aan 
de bepalingen van het reglement is zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.~

Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk 
verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

23 mei 1995P.94.0892.N AC nr. ...

De personen die in het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven en houder zijn 
van een bewijs van deze inschrijving mogen in België slechts onder dekking van een Belgisch rijbewijs een 
motorrijtuig besturen, behoudens dat zij, gedurende een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de dag van 
voormelde inschrijving, een motorrijtuig mogen besturen onder dekking van een geldig buitenlands nationaal 
rijbewijs dat uitgereikt werd door een van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap.~

Allerlei - Inschrijving in vreemdelingenregister - Inschrijvingsbewijs - Verplichting t.a.v. rijbewijs in België - Vreemdeling

- Art. 2, § 1, 1°, en § 2, eerste en tweede lid KB 6 mei 1988, Recht tot sturen

3 januari 1995P.93.0747.N AC nr. ...

Wettig is de beslissing waarbij strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht voor het bezigen van een voertuig 
op de openbare weg zowel de bestuurder als diegene die het voertuig economisch gebruikt.~

Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk 
verantwoordelijke persoon

- Art. 26, § 1 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

29 november 1994P.93.0861.N AC nr. ...

Art. 23 W.A.M.-wet 21 nov. 1989 houdt in dat het door artikel  7 van die wet bedoelde bewijs van verzekering 
bij het betreffende motorrijtuig dient te zijn.~

Allerlei - Bestuurder van een motorrijtuig - Verplichting te beschikken over het verzekeringsbewijs

- Art. 23 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
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25 mei 1994P.94.0106.F AC nr. ...

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de in artikel  3 Wegverkeersreglement opgesomde bevoegde 
personen om de processen-verbaal, die hun vaststellingen bevatten, zelf op te maken en te ondertekenen.~

Allerlei - Bevoegde personen - Processen-verbaal - Misdrijven - Vaststelling - Opmaak - Handtekening

- Art. 3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

3 juni 2003P.03.0116.N AC nr. 332

Nu zowel de overtreding van artikel 3, § 1, eerste lid, K.B. 31 december 1953 als deze van artt. 2, § 1 en 3, § 1, 
K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat voornoemd K.B. van 1953 heeft opgeheven, 
strafbaar worden gesteld krachtens artikel 29, tweede lid, Wegverkeerswet, heeft de nieuwe wet aan de 
strafbaarheid niets gewijzigd.

Inschrijving van voertuigen - Strafbaarheid - Nieuwe wetgeving

25 september 2002P.02.0153.F AC nr. 478

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., ver. k., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0153.F, nr. ... .

Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling

Alleen de motorvoertuigen en de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder dat zij werden 
ingevoerd door er verblijvende personen, en die voorzien zijn van een inschrijvingsteken dat werd toegekend 
door de autoriteiten van een ander land dan België, bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, K.B. 31 dec. 1953, en 
van het overeenstemmende kenteken, zijn zonder voorafgaande inschrijving toegelaten tot het verkeer in 
België (1). (1) Zie concl. O.M.

Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling

- Art. 3, § 1 KB 31 dec. 1953

11 oktober 2000P.00.0781.F AC nr. ...

Tot het verkeer in België zonder voorafgaande inschrijving worden alleen toegelaten de motorvoertuigen en 
de aanhangwagens die korte tijd in België rijden, zonder te zijn ingevoerd door er verblijvende personen en die 
voorzien zijn van een inschrijvingsteken, dat werd uitgereikt door de overheid van een bij artikel 3, § 1, tweede 
lid, K.B. 31 december 1953 aangewezen ander land dan België, alsmede van het daarmee overeenkomend 
kenteken (1). (1) Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.0970.F, nr. 291.

Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling

- Art. 3, § 1 KB 31 dec. 1953

1 december 1999P.99.0966.F AC nr. ...

Het misdrijf dat erin bestaat een niet vooraf ingeschreven voertuig op de openbare weg te hebben toegelaten, 
vereist niet dat de dader de verkeersbelasting moest betalen of de eigenaar van het voertuig moest zijn.

Inschrijving van voertuigen - Motorvoertuig - Tot de openbare weg toegelaten voertuigen - Misdrijf - Bestanddelen

- Art. 3, § 1 KB 31 dec. 1953

19 mei 1999P.98.0970.F AC nr. ...

Tot het verkeer in België zonder voorafgaande inschrijving worden alleen toegelaten de motorvoertuigen en 
de aanhangwagens die korte tijd in België rijden, zonder te zijn ingevoerd door er verblijvende personen en die 
voorzien zijn van een inschrijvingsteken, dat werd uitgereikt door de autoriteiten van een bij artikel  3, § 1, 
tweede lid, K.B. 31 dec. 1953 aangewezen ander land dan België, alsmede van het daarmee overeenkomend 
kenteken.

Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling

- Art. 3, § 1 KB 31 dec. 1953

8 september 1998P.97.0094.N AC nr. ...
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de beklaagde vrijspreekt van de telastlegging 
een voertuig op de openbare weg in omloop te hebben gebracht waarvan de nummerplaat zich niet in een 
nagenoeg vertikaal plan, te lood op het plan van de symmetrie van het voertuig stond, op grond dat hij niet 
het recht heeft iets aan de structuur van zijn voertuig , waarvoor een gelijkvormigheidsattest is afgeleverd, te 
wijzigen, zoals aan de wijze van bevestiging van de nummerplaat, zonder na te gaan of deze wijze wordt 
bepaald door technische eisen, waarvan de naleving door het algemeen reglement op de technische eisen aan 
de goedkeuring, per type, van de Minister of zijn gemachtigde is onderworpen, noch of die wijziging de 
verleende goedkeuring met betrekking tot andere door dit reglement opgelegde technische eisen aantast.

Inschrijving van voertuigen - Nummerplaat - Stand - Bevestiging - Criteria - Gelijkvormigheidsattest - Structuurwijziging

- Art. 20 KB 31 dec. 1953

- Artt. 3, § 1, en 4, § 6, tweede lid KB 10 okt. 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975

21 oktober 2004C.03.0488.F AC nr. 495

Het vonnis dat oordeelt dat het voertuig dat een ander rechts inhaalt voorrang heeft, zonder vast te stellen dat 
genoemd voertuig zich in de in het Wegverkeersreglement omschreven omstandigheden bevindt om rechts te 
mogen inhalen en, bijgevolg, zonder vast te stellen dat dit voertuig op normale wijze rijdt op de openbare weg 
in de zin van artikel 19.2.2°, derde lid, Wegverkeersreglement, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.2 - Artikel 19.2.2° - Richtingsverandering - Voorwaarden

- Art. 19.2.2° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

16 juni 2004P.03.1723.F AC nr. 327

Krachtens artikel 59.13 Wegverkeersreglement zijn de bepalingen van artikel 11 van dat reglement niet alleen 
niet van toepassing op de prioritaire voertuigen, maar ook op de voertuigen die door de bevoegde agenten 
worden gebruikt in de gevallen die verantwoord worden door de dringende noodzakelijkheid van hun 
opdracht.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 59 - Artikel 59.13 - Vaststellingen van de politie - Snelheidsbeperking - 
Overschrijding - Niet-prioritair voertuig - Wettigheid

- Art. 59.13 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

9 juni 2004P.04.0212.F AC nr. 310

De correctionele rechtbank beslist wettig dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering die 
ingesteld wordt op grond dat de bestuurder van een voertuig op de openbare weg dat voertuig geparkeerd 
heeft op een plaats met parkeermeters of parkeerautomaten, zonder de op die toestellen vermelde 
modaliteiten en voorwaarden na te leven, en dat de telastlegging bewezen is, wanneer ze, in hoger beroep, 
erop wijst dat de politie vastgesteld heeft dat de bestuurder van een voertuig dat voertuig geparkeerd heeft 
zonder de op die plaats bestaande parkeermeter te gebruiken, dat de politie, overeenkomstig het 
gemeentelijk betalingsreglement betreffende het betalend parkeren, een fiscaal parkeervignet op het voertuig 
heeft aangebracht, waaruit blijkt dat een bedrag binnen de vijf werkdagen moest worden betaald bij de 
gemeenteontvanger, dat is vastgesteld dat dit bedrag niet binnen die termijn is betaald, dat die bestuurder 
elke regeling heeft geweigerd, dat hij niet betwist kennis te hebben genomen van het vignet dat op de voorruit 
van zijn voertuig was aangebracht, en dat hij niet betwist zijn voertuig op een betalende plaats te hebben 
geparkeerd zonder het vereiste bedrag te hebben betaald (1). (1) Zie Cass., 6 sept. 1994, AR P.93.1537.N, nr 
358; 31 okt. 1995, AR P.95.0309.N, nr 464; 19 nov. 1997, AR P.97.0722.F, nr 487.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 27 - Art. 27ter - Betalend parkeren - Artikel 27.3.1.1° - Plaatsen met 
parkeermeters of parkeerautomaten - Misdrijf - Veroordeling - Redengeving - Wettigheid

- Artt. 22 en 138, 6° Wetboek van Strafvordering

- Artt. 29, tweede lid, en 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

- Art. 27.3.1.1° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

1 juni 2004P.04.0579.N AC nr. 296
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Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, met opgave van redenen, oordeelt dat de 
rolschaatsen waarmee een persoon zich als skeeler voortbeweegt, een voertuig zijn in de zin van artikel 2.14 
Wegverkeersreglement en dat deze persoon niet een spelende voetganger, maar een bestuurder is in de zin 
van artikel 2.13 Wegverkeersreglement (1) (2). (1) Artikel 2 van het KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer werd inmiddels aangepast door artikel 3 van het KB van 4 april 
2003, waardoor "verplaatsingsmiddelen met wielen of wieltjes die uitsluitend met behulp van spierkracht door 
de gebruiker worden voortbewogen en die niet beantwoorden aan de bepaling over het rijwiel" gelijkgesteld 
worden met voertuigen. Deze bepaling trad slechts in werking op 1 jan. 2004 en was derhalve nog niet van 
kracht op het ogenblik van de feiten. (2) Zie Cass., 4 dec. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 425 en R.W., 1961-62, k. 
2543: in dit arrest oordeelde het Hof dat een autoped, bestuurd door een kind, niet kon beschouwd worden 
als een voertuig. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest hielden de appèlrechters rekening 
met de specifieke omstandigheden van de zaak en met het feit dat rolschaatsen of skeelers niet meer louter 
gebruikt worden door kinderen en derhalve niet langer als een "speeltuig" in de strikte betekenis van het 
woord kunnen beschouwd worden. Een skeeler kan volgens de appèlrechters niet gelijkgesteld worden met 
een voetganger, omdat hij aan de verplichting tot het volgen van de verhoogde of gelijkgrondse berm niet kan 
voldoen en omdat hij zich sneller voortbeweegt dan een voetganger, zodat de reactietijd van de andere 
weggebruikers beduidend korter is.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.13 - Bestuurder - Begrip - Skeeler of rolschaatser - Toepassing

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.14 - Voertuig - Begrip - Skeelers of rolschaatsen - Toepassing

29 april 2004C.02.0543.N AC nr. 227

Bij de beoordeling omtrent het al dan niet begaanbaar zijn van de trottoirs of bermen, mag de rechter 
rekening houden met alle omstandigheden van de zaak, met inbegrip van de specifieke omstandigheden die 
de voetganger betreffen (1). (1) Cass., 17 maart 1958, Pas. 1958, I, 777; Zie Cass., 7 okt. 1966, AC 1967, 171; 
POTE, R.Voetgangers in het verkeer", T.A.V.W. 2003, 3-19.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 42 - Voetgangers - Begaanbaarheid van trottoirs of bermen - 
Beoordeling van de begaanbaarheid - Criteria

- Artt. 42.2.1.1° en 42.2.2.2° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

19 maart 2004C.03.0082.N AC nr. 160

De met brede onderbroken strepen afgebakende rijstrook bedoeld in artikel 72.5 Wegverkeersreglement, 
waarin het woord "Bus" is aangebracht, is een rijstrook in de zin van artikel 2.2 van hetzelfde reglement en 
maakt derhalve deel uit van de rijbaan; Dergelijke rijstrook mag slechts gevolgd worden door voertuigen van 
geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer, voertuigen bestemd voor het ophalen van 
leerlingen, taxi's en prioritaire voertuigen wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt; Andere 
voertuigen mogen slechts in dergelijke rijstrook rijden om van richting te veranderen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 72 - Artikel 72.5 - Afgebakende rijstrook waarin het woord "Bus" is 
aangebracht - Begrip - Toegankelijkheid

- Artt. 2.2 en 72.5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Een voertuig dat gerechtigd is de overeenkomstig artikel 72.5 Wegverkeersreglement afgebakende rijstrook te 
berijden en op die rijstrook zijn weg vervolgt, voert geen manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 
Wegverkeersreglement (1). (1) Zie Cass., 2 dec. 1968, AC, 1969, 346; Cass., 11 juni 1987, AR nr P.98.1039.N, 
AC, 1987-88, nr 505; Cass. 5 okt. 1999, AR nr P.99.0695.N, AC, 1999, nr 507.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Voertuig dat op de overeenkomstig artikel 72.5 
afgebakende rijstrook zijn weg vervolgt - Manoeuvre

- Artt. 12.4 en 72.5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

16 maart 2004P.03.1145.N AC nr. 145

Een inbreuk op artikel 10.1.1° Wegverkeersreglement kan worden begaan door de voerder die de ter plaatse 
toegelaten snelheid niet overschrijdt (1). (1) Zie Cass., 20 juni 1995, AR P.94.0672.N, nr 314.

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

4 maart 2004C.01.0478.N AC nr. 123

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 maart 2004, AR C.01.0478.N, AC, 2004, nr ...

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 42 - Artikel 42.2.2.1° - Fietspad - Voetganger - Voorrang - Volgen
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De verplichting voor de voetganger die het fietspad volgt voorrang te verlenen aan de fietsers en de 
bromfietsers is ook van toepassing wanneer hij zich op het fietspad begeeft om dit in dwarsrichting te volgen 
of het te dwarsen (1). (1) Zie conclusie O.M.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 42 - Artikel 42.2.2.1° - Fietspad - Voetganger - Voorrang - Volgen

- Art. 42.2.2, 1° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

19 november 2003P.03.1124.F AC nr. 580

De verplichting om een voertuig voortdurend goed in de hand te hebben, geldt alleen voor zover de 
bestuurder niet geconfronteerd wordt met een onvoorzienbare hindernis, die hem ertoe dwingt plots te 
remmen of uit te wijken; uit de omstandigheid alleen dat het voertuig uitwijkt wegens een plots 
remmanoeuvre, dat is uitgevoerd om veiligheidsredenen, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat de bestuurder 
zijn voertuig niet in de hand had (1). (1) Cass., 1 okt. 1990, AR 7049, nr 48.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 8 - Artikel 8.3 - Controle van het voertuig - Plots remmen

- Art. 8.3, tweede lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

1 oktober 2003P.03.0782.F AC nr. 466

Art. 14.1 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk de bestuurder die een kruispunt is opgereden waar het 
verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, dit kruispunt mag vrijmaken zonder te wachten tot het verkeer 
opengesteld is in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen een aan zijn 
rechterzijde geplaatst rood licht hem zulks verbiedt, ontslaat de bestuurder niet van de verplichting zich te 
gedragen naar de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement en, m.n., voorrang te verlenen aan de 
overige bestuurders als hij op het kruispunt een manoeuvre uitvoert (1). (1) Cass., 10 juni 1987, AR 5737, nr 
611.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 14 - Artikel 14.1 - Kruispunt waar het verkeer geregeld wordt door 
verkeerslichten - Vrijmaken van het kruispunt - Manoeuvre op het kruispunt - Verplichting om voorrang te verlenen

- Artt. 12.4, 12.5 en 14.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers, en 
kan alleen verder rijden in de bij artikel 12.5, Wegverkeersreglement, bepaalde voorwaarden, meer bepaald 
alleen als hij dat kan doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, 
hun snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden (1). (1) Zie Cass., 23 juni 1987, AR 1025, nr 646.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren - 
Verplichtingen

- Artt. 12.4, eerste lid, en 12.5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

19 september 2003C.02.0632.F AC nr. 445

Alleen uit de omstandigheid dat een bestuurder op de linkerrijstrook van de rijbaan heeft gereden volgt niet 
dat hij artikel 9.3, Wegverkeersreglement heeft overtreden; een dergelijk rijgedrag overtreedt die bepaling 
alleen als is aangetoond dat de bestuurder, in de gegeven omstandigheden, niet op de linkerrijstrook mocht 
rijden en een fout heeft begaan door dat te doen (1). (1) Cass., 4 juni 1991, AR 4180, nr 513.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 9 - Artikel 9.3 - Verkeer op de linkerrijstrook - Fout

- Art. 9.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze links heeft gereden, moet het bestaan van een 
dergelijke fout aantonen (1). (1) Zie Cass., 14 dec. 2001, AR C.98.0469.F, nr 705.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 9 - Artikel 9.3 - Verkeer op de linkerrijstrook - Fout - Bewijs - Burgerlijke 
zaken - Bewijslast

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

20 maart 2003C.01.0585.F AC nr. 181

De toepassing van artikel 72.2 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk het verboden is links van een 
doorlopende streep te rijden, sluit de toepassing niet uit van artikel 9.3 van voornoemd reglement, volgens 
hetwelk een tegenliggende bestuurder die de rijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan 
moet blijven (1). (1) Zie Cass., 9 sept. 1982, AR 2330, nr 72 en 29 sept. 2000, AR C.97.0229.N, nr 503.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 72 - Kruisen van voertuigen - Overtreding van artikel 72.2 - Artikel 9.3 - 
Toepassing
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Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 9 - Kruisen van voertuigen - Overtreding van artikel 72.2 - Artikel 9.3 - 
Toepassing

20 februari 2003C.01.0477.F AC nr. ...

Art. 12.4 Wegverkeersreglement geldt enkel ten opzichte van de weggebruikers die zelf geen manoeuvre 
uitvoeren (1). (1) Zie Cass., 15 sept. 1987, AR 1336 nr 31.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Voorwerp

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

22 oktober 2002P.01.1058.N AC nr. 556

Wanneer, omwille van de aanwezigheid van witte rijstrookverminderingspijlen als bepaald in artikel 77.2, 
tweede lid, Wegverkeersreglement, de rechterrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken 
wegvalt en de in deze rijstrook rijdende bestuurder ingevolge de aangebrachte wegmarkeringen verplicht is 
zich met zijn voertuig in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, geniet deze rechtsrijdende bestuurder 
overeenkomstig artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang: in die omstandigheden maakt 
het uitwijken naar links, dat hij uitvoert door overeenkomstig de rijstrookverminderingspijlen steeds zijn 
rijrichting te volgen, geen verandering van rijstrook of manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 
Wegverkeersreglement (1). (1) Zie Cass., 28 jan. 1992, AR 4700, nr 276 en 24 nov. 2000, AR C.99.0341.N, nr 
642.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Artikel 12.3.1 - Voorrang van rechts - Toepassing - 
Wegvallen van rechterrijstrook - Rijstrookverminderingspijlen - Uitwijken naar links

- Artt. 12.3.1 en 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Manoeuvre - Wegvallen van rechterrijstrook - 
Rijstrookverminderingspijlen - Uitwijken naar links

- Artt. 12.3.1 en 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

8 oktober 2002P.01.1149.N AC nr. 515

Wanneer de wet van de delictomschrijving geen schuldvorm vermeldt, zoals bij verkeersovertredingen, 
bestaat de schuld uit het feit dat de dader de inbreuk wetens en willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam 
handelde, tenzij de wetgever deze laatste schuldvorm uitgesloten heeft, wat hij niet deed bij 
verkeersovertredingen; in dit geval kan de rechter de schuld afleiden uit het materiële feit van de overtreding, 
voor zover de overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond aannemelijk 
maakt (1) (1) Zie Cass., 13 dec. 1994, A.R. P. 94.0736.N, nr. 553; 12 mei 1987, A.R. 728, nr. 531, met concl. Van 
toenmalig advocaat-generaal du JARDIN; DUPONT, L.en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Algemeen - Verkeersovertreding - Moreel bestanddeel - Schuldvorm - 
Modaliteiten

28 mei 2002P.01.0611.N AC nr. 321

De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een manœuvre wil uitvoeren, 
om de andere weggebruikers te laten voorgaan heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de 
inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, op voorwaarde evenwel dat hun komst 
niet onvoorzienbaar is, zodat de rechter de voorrangsplichtige bestuurder enkel van alle aansprakelijkheid kan 
ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige 
in zijn gerechtvaardigde verwachtingen hebben bedrogen en voor hem een onoverkomelijke dwaling hebben 
veroorzaakt (1); die regel heeft enkel betrekking op de beoordeling van de fout van de voorrangsplichtige 
bestuurder en niet op de fout van de voorranghebbende bestuurder. (1) Cass., 27 jan. 1999, AR P.98.0870.F, nr 
45.

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

14 mei 2002P.01.0293.N AC nr. 293

De bestuurder die bij het uitvoeren van een manœuvre dit manœuvre onderbreekt, kan nog een 
manoeuvrerende weggebruiker zijn die aan andere weggebruikers nog voorrang verschuldigd is; het staat aan 
de rechter daarover in feite te oordelen (1). (1) Zie Cass., 24 juni 1998, AR P.98.0020.F, nr. 334.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren - 
Onderbreking van het manoeuvre - Verplichting om voorrang te verlenen - Toepassing
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- Art. 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

8 mei 2002P.01.1009.F AC nr. 280

Wanneer het wegverkeer, op een kruispunt, geregeld wordt door verkeerslichten, zijn artikel 19.3.3°, 
Wegverkeersreglement, en de daaruit voortvloeiende voorrang niet van toepassing, zelfs niet wanneer er 
twijfel bestaat over de fase waarin de verkeerslichten zich bevonden (1). (1) Zie Cass., 10 april 1990, A.R. 3390, 
nr. 477 ; 31 mei 1990, A.R. 8625, nr. 573 ; 10 okt. 1990, A.R. 3282, nr. 83 ; 6 nov. 1990, A.R. 4131, nr. 128 ; 8 
dec. 1993, A.R. P.93.1093.N, nr. 508 ; 11 jan. 1994, A.R. 7297, nr. 11 ; 6 okt. 1994, A.R. C.93.0518.F, nr. 418.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Artikel 19.3.3° - Kruispunt - Bestuurder die naar links 
afslaat - Tegenligger - Verkeerslichten

- Artt. 6.2 en 19.3.3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

17 april 2002P.02.0065.F AC nr. 233

Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de bestuurder van het links 
afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op de omstandigheden dat die bestuurder naar 
links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn 
"manœuvre", te weten zijn beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was (1). (1) Zie 
cass., 16 mei 1991, AR 8956, nr 476.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Richtingsverandering

- Artt. 19.1 en 19.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Richtingsverandering

- Artt. 19.1 en 19.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

22 maart 2002C.00.0401.F AC nr. 193

Het arrest dat beslist geen toepassing te maken van artikel 20 Wegverkeersreglement en oordeelt dat het 
ongeval niet heeft plaatsgevonden op een overweg, waarbij het verwijst naar de omschrijving van de 
"bijzondere overrijdbare bedding" die niet van toepassing is op de feiten van de zaak daar zij na het ongeval in 
het Wegverkeersreglement is ingevoegd, en niet nagaat of ten deze al dan niet voldaan is aan de voorwaarden 
van artikel 2.10 Wegverkeersreglement, vóór zijn wijziging bij K.B. 16 juli 1997, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 20 - Overweg

27 februari 2002P.01.1628.F AC nr. 139

De bij artikel 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, opgelegde verplichting om te vertragen en zo nodig te 
stoppen, veronderstelt dat de weggebruiker die uit de tegenovergestelde richting komt zichtbaar is of zijn 
verschijning op zijn minst voorspelbaar is (1). (1) Zie Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0220.F, nr. 288.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 15 - Artikel 15.2 - Verplichting om te vertragen

Zelfs als hij erop kan rekenen dat de weggebruiker die uit de tegenovergestelde richting komt, hem doorgang 
zal verlenen, kan de bestuurder van wie het doorrijden niet door een hindernis belemmerd wordt, zich niet op 
artikel 15.2, Wegverkeersreglement, beroepen om zich te onttrekken aan de verplichting om zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan te blijven (1). (1) Zie Cass., 29 sept. 1982 (AC, 1982-83, nr. 72).

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 15 - Artikel 15.2 - Kruisen

- Artt. 9.3 en 15.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

17 januari 2002C.00.0225.N AC nr. 37

In hoofde van de bestuurder van een voertuig kan de noodgedwongen of ongewilde onderbreking van een 
manœuvre of een rijbeweging niet worden aangemerkt als een verboden stilstand in de zin van de artt. 2.22 
en 24 van het Wegverkeersreglement (1). (1) Zie Cass., 5 november 1987, A.R. nr 5519, AC, 1987-88, nr 145.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.22 - Artikel 24 - Stilstaand voertuig

- Artt. 2.22, zoals hernummerd, en 24 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer

21 november 2001P.01.0711.F AC nr. ...
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De bewegingen die het voertuig moet uitvoeren wegens de aanwezigheid van een ander, stilstaand voertuig 
op de door hem gebruikte rijstrook, en die erin bestaan, enerzijds, zich volledig of gedeeltelijk op de 
linkerrijstrook te begeven om dat voertuig voorbij te rijden en, anderzijds, zijn plaats vervolgens op de 
rechterrijstrook terug in te nemen, zijn wijzigingen van rijstrook en, bijgevolg, manœuvres (1). (1) Zie Cass., 18 
jan. 1971 (AC, 1971, 473) ; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0166.N, nr. 105.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Stilstaand voertuig - Voorbijrijden - Verandering van 
rijstrook - Maneuver

- Artt. 12.4 en 13 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

31 oktober 2001P.01.1051.F AC nr. ...

De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die de andere delen 
van dezelfde openbare weg volgen ; de rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij de 
bestuurder van een voertuig vrijspreekt die rechts afslaat, op grond dat hij zijn manoeuvre aangekondigd heeft 
met zijn rechter richtingaanwijzers, dat hij heeft moeten stoppen om voetgangers door te laten, dat de 
aanwezigheid van zijn voertuig een hindernis was geworden die voorzien kon worden door de bestuurster van 
de bromfiets, die langs de rechterkant reed van de rijbaan die het voertuig wou verlaten, en dat de 
plaatsgesteldheid haar toeliet rond de hindernis te rijden, zodat zij deze had moeten vermijden, zonder vast te 
stellen dat het gedrag van de voorranggerechtigde bestuurster van de bromfiets de voorrangplichtige 
bestuurder in zijn normale verwachtingen heeft bedrogen, zodat dit gedrag voor laatstgenoemde een geval 
van overmacht was die hem ontsloeg van zijn verplichting om voorrang te verlenen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.4 - Richtingsverandering - Verplichtingen van de bestuurder

- Art. 19, § 4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

16 oktober 2001P.00.0290.N AC nr. ...

De voorsorteringspijl die aangebracht is overeenkomstig artikel 77.1 Wegverkeersreglement, duidt niet alleen 
op de te volgen richting op een kruispunt, maar ook op de rijstrook die de bestuurder, met het oog op die 
bepaalde rijrichting, bij het naderen van dit kruispunt moet volgen; de voorsortering vóór het kruispunt naar 
die bepaalde rijstrook houdt voor de andere weggebruikers de mededeling in dat men overeenkomstig de 
richtingsaanwijzingen van de voorsorteringspijl op deze rijstrook zijn weg op het kruispunt zal vervolgen, en 
brengt het verbod mee om de daarmee niet overeenstemmende rijstroken te volgen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 77 - Artikel 77.1 - Voorsorteringspijl

- Artt. 5 en 77.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

7 juni 2001C.99.0308.F AC nr. ...

De beslissing van de appèlrechters dat de voorranghebbende bestuurder volledig aansprakelijk is voor het 
ongeval, is naar recht verantwoord wanneer zij op grond van feitelijke omstandigheden die zij op 
onaantastbare wijze hebben beoordeeld, impliciet oordelen dat de voorrangplichtige bestuurder, door het 
rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder, in zijn redelijke verwachtingen was bedrogen en dat deze 
voor hem een niet te voorziene hindernis had gevormd (1). (1) Cass., 13 mei 1992, A.R. 9693, nr.473.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Artikel 12.3.1 - Voorrangsplicht - Voorranghebbende 
bestuurder - Onvoorzienbare hindernis - Voorrangsplichtige - Redelijke verwachtingen

22 mei 2001P.99.1527.N AC nr. ...

Wanneer verkeersregel en verkeerstekens tegenstrijdig zijn, gaan de verkeersborden die een categorie van 
verkeerstekens zijn, boven de verkeersregel (1). (1) Cass., 6 febr. 1985, A.R. 3950, AC 1984-85, nr 339; 21 okt. 
1987, A.R. 5771, AC 1987-88, nr 103; zie ook Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.98.1558.N, nr 438.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 6 - Artikel 6.2 - Verkeersteken - Verkeersregel - Tegenstrijdigheid

- Artt. 6.2 en 60.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

20 maart 2001P.00.1217.N AC nr. ...

De bij het verkeersbord B 19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen verbiedt de voorrangsplichtige 
niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra 
een voorranghebbende bestuurder verschijnt; de voorrangsplichtige, die als eerste de smalle doorgang is 
ingereden of hierin reeds het verst gevorderd is, wordt van deze verplichting niet vrijgesteld (1). (1) Cass., 1 
december 1999, A.R. nr P.99.0982.F (AC 1999, nr 648).

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 67 - Verkeersbord B 19

P. 2889/30476-9-2016



- Artt. 5 en 67.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

14 maart 2001P.00.1737.F AC nr. ...

De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich vooraf ervan vergewissen of hij dit 
kan doen zonder gevaar, rekening houdende met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers ; die 
verplichting houdt op als de bestuurder, na zijn voornemen om links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te 
hebben gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft begeven (1). (1) Cass., 14 okt. 1997, A.R. P.96.1266.N, nr. 
403 ; 27 mei 1998, A.R. P.97.1712.F, nr. 275.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Toepassing sluit die van artikel 12.4 uit

- Art. 19.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

7 februari 2001P.00.1522.F AC nr. ...

Elke bestuurder die op het punt staat links ingehaald te worden, moet aan twee verschillende verplichtingen 
voldoen, m.n. zo ver mogelijk naar rechts uitwijken en zijn snelheid niet opvoeren.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.7 - Links inhalen - Verplichting voor de bestuurder die op het 
punt staat ingehaald te worden

- Art. 16.7 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

30 januari 2001P.99.0428.N AC nr. ...

Wanneer witte opschriften de door de bij het naderen van een kruispunt aangebrachte witte sorteringspijlen 
aangeduide richtingen specificeren, moeten de bestuurders in de door deze witte pijlen en witte opschriften 
van de door hen gevolgde rijstrook gespecificeerde richting rijden.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 77 - Wegmarkeringen - Witte voorsorteringspijlen - Witte opschriften - 
Verplicht te volgen richting - Toepassing

- Artt. 5, 77.1 en 77.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

16 januari 2001P.99.0441.N AC nr. ...

De verplichting van artikel 5 Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat de weggebruikers de verkeerslichten, 
verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, 
voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht, geldt 
onafhankelijk van de vraag of de verkeersborden door de bevoegde overheid geplaatst zijn (1). (1) Cass., 29 
juni 1994, A.R. P.94.0337.F, nr 338.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 5 - Verkeersborden - Verplichting de verkeersborden in acht te nemen

- Art. 5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

13 december 2000P.00.0674.F AC nr. ...

De bij het verkeersbord B 19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen, verbiedt de voorrangschuldige 
niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra 
een voorranggerechtigde bestuurder opdaagt (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0982.F, nr. 648.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 67 - Verkeersbord B 19

- Artt. 5 en 67.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

29 november 2000P.00.0541.F AC nr. ...

De voorrangplichtige bestuurder die een verkeersvrije voorrangsweg oprijdt, voldoet aan zijn voorrangsplicht 
als hij, zodra hij een voorranghebbende weggebruiker opmerkt, zijn manoeuvre onmiddellijk staakt zonder de 
volledige rijbaan te versperren, zodat de andere bestuurder hem kan voorbijrijden of nog tijdig kan stoppen 
(1). (1) Zie Cass., 13 mei 1992, A.R. 9693, nr. 473.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Voorrangsplicht

- Art. 12.3.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

24 november 2000C.99.0341.N AC nr. ...
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De meest rechts rijdende bestuurder, die ingevolge de aangebrachte signalisatie verplicht is zich met zijn 
voertuig van de wegvallende rechterrijstrook in de voor hem links gelegen rijstrook te bewegen, geniet 
voorrang door doorgang; in die omstandigheden maakt het uitwijken naar links van deze bestuurder, die in die 
rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of 
maneuver uit (1). (1) Zie cass., 28 jan. 1992, A.R. 4700, nr. 276.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Artikel 12.4 - Verandering van rijstrook - Maneuver

- Artt. 12.3.1 en 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

29 september 2000C.97.0229.N AC nr. ...

De inbreuk op artikel 15 van het Wegverkeersreglement kan afgeleid worden uit de vaststelling dat een 
bestuurder de bestaande mogelijkheid tot invoegen tussen geparkeerde wagens negeerde.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 15 - Kruisen - Inbreuk - Bestanddelen

- Art. 15.2, eerste lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De krachtens artikel 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting te vertragen en, 
zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen, blijft bestaan zelfs als er 
theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen (1). (1) Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0220.F, nr 288.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 15 - Kruisen - Verplichting

- Art. 15.2, eerste lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De toepassing van artikel 15.2, eerste lid, van het Wegverkeersreglement sluit niet uit dat een tegenliggende 
bestuurder die de rijbaan volgt krachtens artikel 9.3 van dit reglement zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan moet blijven (1). (1) Cass., 29 sept. 1982, A.R. 2330, AC, 1982-83, nr 72.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 15 - Kruisen - Verplichting

- Art. 15.2, eerste lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

23 juni 2000C.99.0421.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vermeldt dat de voorranghebbende bestuurder die toegeeft verstrooid te zijn geweest, 
wettig van zijn voorrang gebruik heeft gemaakt, is zijn beslissing dat er aan de zijde van een 
voorranghebbende bestuurder die een kruispunt oprijdt of een oranjegeel knipperlicht voorbijrijdt geen fout 
bewezen is, niet naar recht verantwoord omdat die bestuurder niet ontslagen is van de verplichting tot 
bijzondere voorzichtigheid die in het wegverkeersreglement is neergelegd en waarvan de niet-inachtneming 
een fout oplevert (1). (1) Zie cass., 8 nov. 1983, AR 7980, nr. 136 en 9 april 1986, AR 4821, nr. 483.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.2 - Artikel 64 - Voorrang - Verplichting tot bijzondere 
voorzichtigheid

6 juni 2000P.98.0461.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling verbiedt de strafrechter de snelheid van een voertuig af te leiden uit een tachograafschijf 
(1). (1) Zie Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140, nr. 246.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 11 - Artikel 11.3.2° - Snelheid - Bewijs - Tachograafschijf

- Art. 11.3.2° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

8 maart 2000P.99.1576.F AC nr. ...

De weggebruiker die een manoeuvre heeft uitgevoerd, neemt zijn normale plaats in het verkeer pas in 
wanneer hij, na beëindiging van die manoeuvre, een zodanige afstand heeft afgelegd, dat hij geen hinder meer 
veroorzaakt voor de bestuurders die naderden op het ogenblik dat de manoeuvre werd uitgevoerd; die 
bestuurders moeten immers de mogelijkheid hebben om, als dat nodig mocht blijken, zonder risico te 
vertragen, en hun beginsnelheid aan te passen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Maneuver - Begrip - Omvang

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

28 januari 2000C.98.0409.F AC nr. ...

Het arrest dat vaststelt dat een bestuurder zich naar de witte middenstreep heeft begeven en overweegt dat 
niet bewezen is dat hij verzuimd heeft zijn linkerrichtingaanwijzer voldoende tijdig te laten werken, is niet naar 
recht verantwoord wanneer het beslist dat een tweede bestuurder links kon inhalen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.3 - Rechts inhalen
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- Art. 16.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De beslissing dat de bestuurder het Wegverkeersreglement niet in acht genomen heeft, is niet naar recht 
verantwoord als ze gegrond is op de overweging dat het feit dat hij zich naar de witte middenstreep heeft 
begeven onvoldoende lijkt, aangezien het Wegverkeersreglement de bestuurder die naar links afslaat de 
verplichting oplegt zich naar links en niet alleen naar het midden van de rijbaan te begeven.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Richtingsverandering - Bestuurder die naar links afslaat - 
Verplichting zich naar links te begeven

- Art. 19, § 3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

5 januari 2000P.99.1309.F AC nr. ...

Het verkeersbord C 43, dat een lagere of hogere snelheidsbeperking oplegt of toelaat, gaat alleen boven het 
verkeersbord F 1, dat het begin van een bebouwde kom aangeeft, als het na dit bord is geplaatst.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 11 - Snelheidsbeperking - Bebouwde kom - Verkeersbord C 43 - 
Verkeersbord F 1

- Artt. 5, 6.2, 11.1, 65.1, 68.3 en 71.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer

1 december 1999P.99.0650.F AC nr. ...

De rijbeweging die erin bestaat naar rechts of links af te slaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig langs 
de linkerkant van de rijbaan op te stellen, wordt geregeld door artikel 19 en niet door artikel 12.4 
Wegverkeersreglement.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Fietser - Maneuver

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Toepassing sluit die van artikel 12.4 uit

1 december 1999P.99.0982.F AC nr. ...

De bij het verkeersbord B 19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen verbiedt de voorrangschuldige 
niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra 
een voorranggerechtigde bestuurder verschijnt.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 67 - Verkeersbord B 19

- Artt. 5 en 67.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

17 november 1999P.99.0941.F AC nr. ...

Inhalen geschiedt rechts, wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is 
links af te slaan en zich daarenboven naar links heeft begeven om die beweging uit te voeren.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.3 - Rechts inhalen

- Art. 16.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

16 november 1999P.97.0359.N AC nr. ...

De overtreding bepaald bij artikel 8.3, eerste lid, Wegverkeersreglement wordt gepleegd zolang iemand als 
weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg deelneemt aan het verkeer zonder de 
vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid; deze overtreding kan voortduren over 
verschillende plaatsen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 8 - Artikel 8.3 - Deelname aan het verkeer - Vereiste 
lichaamsgeschiktheid en nodige kennis en rijvaardigheid - Duur

- Art. 8.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

2 november 1999P.97.0830.N AC nr. ...

De bij artikel 12.2 Wegverkeersreglement bepaalde verplichting tot bijzondere voorzichtigheid legt aan alle 
bestuurders die een kruispunt oprijden een verplichting tot het nemen van door de omstandigheden geboden 
veiligheidsmaatregelen op, die onafhankelijk is van hun verplichting tot eerbiediging van de ter plaatse 
toegelaten maximumsnelheid.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.2 - Oprijden van een kruispunt - Verplichting tot bijzondere 
voorzichtigheid - Verplichting tot eerbiediging van de toegelaten maximumsnelheid - Onderscheid - Toepassing

5 oktober 1999P.98.1039.N AC nr. ...
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De fietser die bij het oversteken van een kruispunt de afgebekende oversteekplaats voor fietsers gebruikt, 
voert geen maneuver uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Fietser - Maneuver

De rechter kan de voorrangsplichtige bestuurder slechts dan van aansprakelijkheid ontheffen wanneer hij 
vaststelt dat het opdagen van de voorrangsgerechtigde bestuurder niet kon worden voorzien of de 
voorrangsplichtige bestuurder zich anderszins in een geval van overmacht bevond.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Algemeen - Voorrangsplichtige - Ontheffing van aansprakelijheid - Gevallen

23 februari 1999P.97.0166.N AC nr. ...

Wanneer een voertuig uit stilstand vertrekt op de rechterrijstrook van een rijbaan met dubbele rijstrook en 
omwille van de aanwezigheid op deze rijstrook van een stilstaand of geparkeerd voertuig verplicht is zich 
geheel of gedeeltelijk op de linkerrijstrook te begeven om het stilstaande of geparkeerde voertuig voorbij te 
rijden, genieten de bestuurders op de linkerrijstrook voorrang van doorgang en in die feitelijke 
omstandigheden maakt het uitwijken naar links van het uit stilstand vertrokken voertuig een verandering van 
rijstrook en een maneuver uit.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Verandering van rijstrook - Maneuver

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

27 januari 1999P.98.0870.F AC nr. ...

De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren om 
de andere weggebruikers te laten voorgaan, heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de 
inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, voor zover het opdagen van die andere 
weggebruikers niet kan worden voorzien.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Voorrang - Maneuver

27 januari 1999P.98.0907.F AC nr. ...

Het bewijs van de niet-nakoming van de verplichting om voorrang te verlenen aan de van rechts komende 
bestuurder, die aan de bestuurder is opgelegd bij artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement, en het bewijs van de 
niet-nakoming van de verplichting om voorrang te verlenen aan de andere bestuurders, die bij artikel 12.3.2 
van hetzelfde reglement is opgelegd aan de bestuurder die opnieuw zijn voertuig in beweging brengt, zijn aan 
dezelfde regels onderworpen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Artikel 12.3.1 en 12.3.2 - Bewijs

6 oktober 1998P.97.1330.N AC nr. ...

Artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeersreglement vindt alleen toepassing op een als maneuver te kwalificeren 
rijbeweging die het verkeer hindert; het vindt geen toepassing op een rijbeweging waarbij een bestuurder een 
voertuig aanrijdt dat deels op privé-eigendom en deels op het voetpad staat te wachten om de rijbaan op te 
rijden.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Rijbeweging - Maneuver

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

29 september 1998P.98.0444.F AC nr. ...

Hoewel de voorrang die aan een bestuurder van een ziekenwagen toegekend wordt, niet afhangt van diens 
rijwijze, mag die bestuurder de redelijke verwachtingen van de voorrangschuldige weggebruiker evenwel niet 
in de war sturen en aldus evenmin een onoverkomelijke dwaling veroorzaken.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 38 - Voorranggerechtigd voertuig - Verplichting van voorzichtigheid

- Art. 38 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

8 september 1998P.97.0654.N AC nr. ...

De aanhef van artikel 24 Wegverkeersreglement en de daarna opgesomde gevallen maken geen cumulatieve 
voorwaarden van strafbaarheid uit; integendeel, de aanhef legt in algemene bewoordingen een stilstand- en 
parkeerverbod op en het artikel somt vervolgens, bij wijze van voorbeeld, een aantal gevallen op waarin de 
voorwaarden van de verbodsbepaling als vervuld worden beschouwd.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 24 - Artikel 21.1, eerste lid - Noodkoppeling of hulpkoppeling - Verbod 
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om op autosnelwegen te rijden - Verplichting voor de bestuurder van het slepend voertuig

- Art. 24 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

24 juni 1998P.98.0020.F AC nr. ...

Een bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet de verplichting om voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers niet alleen bij het begin van het maneuver, maar ook tijdens de uitvoering ervan nakomen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren - 
Verplichting om voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers

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

16 juni 1998P.95.1484.N AC nr. ...

De bepaling van artikel 39 Wegverkeersreglement impliceert dat de bestuurder de bus slechts de gelegenheid 
moet geven zijn halteplaats te verlaten en de busbestuurder van zijn kant geen voorrang moet verlenen 
overeenkomstig artikel 12.4 Wegverkeersreglement, wanneer de eerste wegens zijn plaats in het verkeer ten 
overstaan van de tweede de aangestoken richtingsaanwijzers van de bus kon waarnemen vooraleer deze zijn 
halteplaats verliet.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 39 - Voorranggerechtigd voertuig - Verplichting van voorzichtigheid

9 juni 1998P.97.1007.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de openbare weg, waaruit de beklaagde gereden kwam, een 
pad is.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.5 - Pad

- Art. 2.5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

3 juni 1998P.98.0013.F AC nr. ...

Inhalen geschiedt links, zelfs als de ingehaalde bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links 
af te slaan, maar zich niet naar links heeft begeven om die beweging uit te voeren.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.3 - Links inhalen

- Art. 16.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

27 mei 1998P.97.1712.F AC nr. ...

Wanneer de bestuurder, die naar links wil afslaan, zich ervan vergewist heeft dat hij dit kan doen zonder 
gevaar voor de achterliggende weggebruikers en zich naar links heeft begeven na voldoende tijdig kenbaar te 
hebben gemaakt dat hij naar links zou afslaan, hoeft niet verder naar links uit te wijken om zijn voornemen 
duidelijk te laten blijken aan de automobilisten die nog achter hem kunnen opduiken.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Richtingsverandering - Links afslaan

- Art. 19.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

5 mei 1998P.96.0259.N AC nr. ...

Het recht van de bestuurder van het voertuig, waarvan het inschrijvingsteken op de inrij van een eigendom is 
aangebracht, om vóór die inrij te parkeren verleent hem niet het recht voor onbeperkte duur voor deze inrij te 
parkeren, wat ook andere verkeersregels mogen bepalen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 25 - Artikel 25.1, 3°

- Art. 25.1, 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

28 april 1998P.97.0036.N AC nr. ...

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze dat, wegens de verkeersdichtheid, het verkeer in meerdere files 
mocht geschieden en dat er geen sprake is van het sneller rijden van de beklaagde in een rijstrook of file ten 
opzichte van voertuigen in een andere rijstrook of file, maar wel van het inhalen door de beklaagde van 
voertuigen die in dezelfde rijstrook of file als hijzelf reden.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 9 - Artikel 9.2 - Evenwijdige files - Beoordeling

- Artt. 9.5 en 16.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.2 - Inhalen - Evenwijdige files - Beoordeling

- Artt. 9.5 en 16.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
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23 januari 1998C.96.0460.F AC nr. ...

Een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, 
duidt de plaats aan waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B 5; daaruit volgt dat bij 
ontstentenis van dat verkeersbord, alleen de aanwezigheid van een doorlopende witte streep op de rijbaan en 
van de vermelding STOP op de grond, de weggebruiker die op deze weg rijdt niet verplicht voorrang te 
verlenen aan de bestuurder die rijdt op de openbare weg die hij gaat oprijden.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 76 - Artikel 76.1 - Wegmarkeringen - Dwarsmarkeringen - Doorlopende 
witte streep

- Art. 76.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

10 december 1997P.97.0593.F AC nr. ...

Het vonnis dat, bij de uitspraak over de vervolgingen wegens overdreven snelheid in een bebouwde kom, 
vermeldt dat het verkeersbord F1 overeenkomstig het Wegverkeersreglement was geplaatst, stelt 
noodzakelijkerwijs vast dat voornoemd verkeersbord overeenkomstig artikel  71.2 Wegverkeersreglement 
geplaatst was aan het begin van een bebouwde kom, zoals dat begrip wordt omschreven in artikel 2.11 van dat 
wetboek.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 11 - Artikel 11.1 - Snelheid - Bebouwde kom - Vaststelling

3 december 1997P.97.1121.F AC nr. ...

De artt. 61.1.1° en 76.1 Wegverkeersreglement verbieden niet meerdere stopstrepen aan te brengen met 
betrekking tot eenzelfde verkeersbord B5 of verkeerslicht, indien de plaatsgesteldheid zulks vereist; uit die 
bepalingen volgt dat, als meerdere stopstrepen op hetzelfde verkeerslicht betrekking hebben, de bestuurders 
die dat verkeerslicht naderen wanneer het op rood staat, moeten stoppen zodra zij op de door hen gevolgde 
rijbaan een van die stopstrepen ontmoeten.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 76 - Artikel 76.1

- Artt. 61.1.1° en 76.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 61 - Artikel 61.1.1°

- Artt. 61.1.1° en 76.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

19 november 1997P.97.0722.F AC nr. ...

Het bewijs van een overtreding van de regels betreffende het parkeren op plaatsen met parkeermeters of 
parkeerautomaten vereist geen verzending van een deurwaardersexploot of een aangetekende brief, evenmin 
als het bewijs van de ontvangst door de overtreder van een ingebrekestelling.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 27 - Art. 27ter - Parkeermeter of parkeerautomaat - Overtreding - 
Bewijs - Modaliteiten

- Art. 27, § 3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

14 oktober 1997P.96.1266.N AC nr. ...

De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich vooraf ervan vergewissen of hij dit 
kan doen zonder gevaar, rekening houdende met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die 
verplichting houdt evenwel op als de bestuurder, na zijn voornemen om links af te slaan tijdig genoeg kenbaar 
te hebben gemaakt, zich naar links heeft begeven.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Toepassing sluit die van artikel 12.4 uit

13 juni 1997C.94.0107.N AC nr. ...

De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van 
een bromfiets en niet de vereiste leeftijd van achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en 
niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een 
regresvordering toegelaten zou zijn, miskent de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten 
verzekeringsovereenkomst (artikel 25, 6° van het modelcontract), die de verzekeraar een recht van verhaal 
verleent op de verzekerdewanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat 
motorrijtuig te mogen besturen", nu dit beding geen enkele andere toepassingsvoorwaarde stelt.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 8 - Artikel 8.2, 3° - Bestuurder van bromfiets - Vervoer van duozitter - 
Wetsovertreding - Verhaal van de verzekeraar - Modelcontract - Verbindende kracht
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- Art. 8.2, 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

11 april 1997C.95.0405.N AC nr. ...

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de recter de 
bewijswaarde van de vermoedens  waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na o f de 
rechter het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem 
vastgestelde feiten geen gevolg trekt  dat daarmee geen enkel verband houd

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 40 - Art. 40ter - Toetsing van het Hof - Bewijsvoering - Vermoedens - 
Gedrag tegenover fietser - Bejaard weggebruiker - Rijgedrag fietser

- Art. 40ter, tweede lid KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

12 maart 1997P.96.1167.F AC nr. ...

De met een opdracht van politie belaste ambtenaren die op een autosnelweg een strafbaar feit, zoals 
overdreven snelheid, onmogelijk kunnen vaststellen vanaf een toegestane parkeerstrook, stellen dat feit 
regelmatig vast buiten een dergelijke strook.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 59 - Artikel 59.10 - Autosnelweg - Vaststellingen van de politie - 
Wettigheid

- Art. 59.10 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

19 februari 1997P.96.1418.F AC nr. ...

Het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt op de wijze en onder de 
voorwaarden die op die toestellen zijn vermeld; het kan eveneens geschieden op andere wijzen en onder 
andere voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 27 - Art. 27ter - Betalend parkeren

- Artt. 2.29, 27.3.1.1° en 27.3.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.29 - Betalend parkeren

- Artt. 2.29, 27.3.1.1° en 27.3.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

11 december 1996P.96.0944.F AC nr. ...

Wanneer de rechter vaststelt dat een voetganger de rijbaan heeft overgestoken op 28 meter van een 
oversteekplaats, dan beslist hij wettig dat die voetganger inbreuk heeft gepleegd op artikel  42.4.1 
Wegverkeersreglement, dat de voetgangers de verplichting oplegt een dergelijke oversteekplaats te gebruiken, 
wanneer er één is op minder dan ongeveer 30 meter afstand.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 42 - Artikel 42.4.1 - Oversteekplaats voor voetgangers - Afstand

De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren om 
de andere weggebruikers te laten voorgaan, heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de 
inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, voor zover niet kon worden voorzien dat 
die andere weggebruikers zouden opdagen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Voorrang - Maneuver

12 november 1996P.95.0921.N AC nr. ...

De bij artikel 19.3.3° Wegverkeersreglement aan de bestuurder die naar links afslaat opgelegde verplichting 
om voorrang te verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten wordt niet opgeheven door de 
omstandigheid dat een tegenligger onder dekking van een groene pijl die tegelijk met een rood of een 
oranjegeel licht brandt, op het kruispunt in de door deze pijl aangeduide richting voortrijdt.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Artikel 19.3.3° - Kruispunt - Richtingsverandering - 
Bestuurder die naar links afslaat - Tegenligger die voortrijdt in de door een groene pijl aangeduide richting - Voorrang

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 61 - Artikel 61.1, 5° - Verkeerslichten - Groene pijl die tegelijk met rood 
of oranjegeel licht brandt - Bestuurder die naar links afslaat - Tegenligger die voortrijdt in de door een groene pijl 
aangeduide richting

15 oktober 1996P.94.1284.N AC nr. ...
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Schendt noch artikel 149 Gw. noch enige bepaling van het Sv., de beslissing van de rechter die ten laste van de 
beklaagde een overtreding vaststelt van zowel het 1° als het 3° van artikel 10.1 van het 
wegverkeersregelement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst wordt aangehaald, en 
de tenlastelegging waar deze overtredingen zijn samengebracht bewezen verklaartikel ~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Artikel 10.1, 1° en 3° - Een veroordeling - Motivering

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 10.1, 1° en 3° KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

4 september 1996P.96.0375.F AC nr. ...

Op een voorrangsweg houdt alleen de lage snelheid waarmee een voertuig een kruispunt nadert voor de 
achterligger niet de verplichting in om, alvorens hem links in te halen, zich ervan te vergewissen dat 
eerstgenoemd voertuig niet van richting gaat veranderen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 16 - Art. 16.4 - Links inhalen - Vereisten

- Art. 16.4.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

22 mei 1996P.95.1233.F AC nr. ...

De toepassing van artikel 12.4, Wegverkeersreglement, betreffende maneuvers, sluit de toepassing op 
dezelfde feiten uit van artikel 19.1 van dat reglement, betreffende de richtingsverandering, en omgekeerd.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Toepassing sluit die van artikel 19.1 uit

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.1 - Toepassing sluit die van artikel 12.4 uit

30 april 1996P.95.1366.N AC nr. ...

De rijbeweging die erin bestaat als fietser het rijwielpad te verlaten en de rijbaan te dwarsen, weze het ter 
hoogte van een kruispunt, is een maneuver in de zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Maneuver

30 januari 1996P.95.0133.N AC nr. ...

De op het verkeersbord E9a (artikel 70.2.1, 3°, a), Wegverkeersreglement) ingestelde beperking ten behoeve 
van "dienstwagens departement Justitie" en de aanwijzing van die voertuigen met speciale kaart, is een 
algemene en onpersoonlijke maatregel waarbij het belang van de dienst, inzonderheid het verzekeren van de 
normale uitoefening van de justitie, en niet de persoon de beperking wettigt; deze doet aldus geen afbreuk 
aan de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 70 - Artikel 70.2.1, 3°, a) - Verkeersborden die het parkeren toelaten of 
regelen - Beperking - Categorie van voertuigen - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

Om ter uitvoering van artikel 3, § 1, 1°, Wegverkeerswet de veiligheid van het wegverkeer te verzekeren, komt 
het de Minister van Openbare Werken toe, overeenkomstig de wet en de verordeningen op de politie van het 
wegverkeer, verordeningen voor het parkeren op de in die bepaling vermelde wegen vast te stellen, onder 
meer door middels het verkeersbord E9a, met opschrift of onderbord, zoals bepaald bij artikel 70.2.1, 3°, a), 
Wegverkeersreglement bij ontstentenis van andersluidende bepaling in dit reglement, parkeerplaatsen 
uitsluitend te bestemmen voor bepaalde categoriëen van voertuigen.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 70 - Artikel 70.2.1, 3°, a) - Verkeersborden die het parkeren toelaten of 
regelen - Beperking - Categorie van voertuigen - Gelijkheid van de Belgen voor de wet

16 januari 1996P.95.0324.N AC nr. ...

Plots remmen dat niet om veiligheidsredenen is vereist, levert slechts de bij artikel   10.2 
Wegverkeersreglement bepaalde fout op indien daardoor de normale gang van de andere bestuurders wordt 
gehinderd.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Overtreding - Plots remmen - Vereiste

20 december 1995P.95.0770.F AC nr. ...
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Nu een weg kan openstaan voor het verkeer van het publiek zonder daarom voor het voertuigenverkeer in het 
algemeen te zijn ingericht, is niet tegenstrijdig de beslissing dat een aardeweg, hoewel hij niet is ingericht voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen, toch een openbare weg is; geen enkele wettelijke bepaling stelt de 
criteria vast aan de hand waarvan zou kunnen worden uitgemaakt of een openbare weg al dan niet voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  2 - Art. 2.6 - Aardeweg

- Art. 2.6 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

29 november 1995P.95.0642.F AC nr. ...

De bestuurder verandert niet van richting, wanneer hij zijn weg vervolgt op een verkeersplein waarvan hij de 
kromming volgt;  het bepaalde in artikel   19 Wegverkeersreglement is niet op hem van toepassing.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Richtingsverandering - Verkeersplein

- Art. 19 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

9 november 1995C.93.0351.N AC nr. ...

De verplichting voor de bestuurder die de rijbaan volgt om zo dicht mogelijk bij de rand van die baan te blijven, 
houdt op te bestaan om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 te volgen;  uit de bepaling dat hij 
zijn plaats rechts opnieuw moet innemen zodra de omstandigheden het toelaten, volgt niet dat hij verplicht is 
om zo dicht mogelijk bij de rechterrand te rijden van de met witte voorsorteringspijlen aangeduide rijstrook.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  9 - Artikel 9.3 - Plaats op de rijbaan - Aanwijzingen van verkeersborden 
F13 en F15 - Opnieuw innemen van zijn plaats rechts

- Art. 9.3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

31 oktober 1995P.95.0309.N AC nr. ...

De parkeerovertreding die erin bestaat op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten te parkeren 
zonder te betalen overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement, 
wordt gepleegd op het ogenblik van het parkeren, doch is slechts voltooid nadat de termijn om de retributie te 
betalen is verstreken; de wil om de retributie niet te betalen hoeft op het ogenblik van het parkeren niet te 
bestaan.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 27 - Art. 27ter - Betalend parkeren

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 2 - Art. 2.29 - Betalend parkeren

20 juni 1995P.94.0672.N AC nr. ...

De rechter die oordeelt dat een bestuurder met een toegelaten snelheid reed en dat deze aan de 
plaatsgesteldheid aangepast was, antwoordt niet op de aanvoering dat de snelheid niet was aangepast aan de 
staat van het wegdek dat nat lag.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Artikel 10.1.1° - Plaatsgesteldheid - Staat van de weg

14 juni 1995P.95.0211.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter de beklaagde veroordeelt wegens het feit dat 
hij, bij het uitrijden van een kruispunt de rode lichten is voorbijgereden, zonder daarbij vast te stellen dat, in 
afwijking van de algemene regel, de verkeerslichten bij die uitrit rechts waren aangebracht.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 61 - Artikel 61.4 - Driekleurige verkeerslichten - Uitrijden van het 
kruispunt - Plaats van de lichten - Verkeerslichten - Kruispunt

- Artt. 5, 61.1.1° en 61.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

7 februari 1995P.94.1179.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die oordeelt dat de passagier in een auto op een plaats 
die met een veiligheidsgordel is uitgerust, geen liggende houding mag aannemen indien het daardoor niet 
mogelijk is de veiligheidsgordel om te doen.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 35 - Voorlopige maatregel van bewaring - Jeugdbescherming

- Art. 35.1 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

13 december 1994P.94.0736.N AC nr. ...
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De enkele vaststelling dat de beklaagde, hoe dan ook, wat ook de omstandigheden zijn geweest na het 
ongeval, niet ter plaatse is gebleven, verantwoordt niet naar recht een veroordeling wegens vluchtmisdrijf.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 52 - Artikel 52.2 - Vluchtmisdrijf

18 oktober 1994P.93.1558.N AC nr. ...

Luidens artikel  12.2 Wegverkeersreglement dient elke bestuurder die een kruispunt oprijdt dubbel voorzichtig 
te zijn teneinde alle ongevallen te voorkomen; deze verplichting geldt ook op een kruispunt uitgerust met 
verkeerslichten, en zulks ongeacht de stand van die lichten.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.2 - Verkeerslicht - Oprijden van een kruispunt

Uit de regel dat de verkeerstekens, met inbegrip van het verkeerslicht, boven de verkeersregels gaan, valt 
enkel af te leiden dat op een kruispunt uitgerust met verkeerslichten de stand van die verkeerslichten de 
voorrangsregeling beïnvloedt, en niet dat dit kruispunt te beschouwen is alsof er op deze plaats geen 
kruisende wegen zijn.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  6 - Verkeersteken - Verkeerslicht - Verkeersregel - Kruispunt - Voorrang

- Art. 6.2 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

6 oktober 1994C.93.0518.F AC nr. ...

Wanneer op een kruispunt waar het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld, een bestuurder naar links 
afslaat om de rijbaan te verlaten, hebben zijn tegenliggers die voor een verkeerslicht moeten stoppen, op dat 
kruispunt tegenover hem niet de in artikel  19, 3, 3°, Wegverkeersreglement, bedoelde voorrang.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Artikel 19.3.3° - Bestuurder die naar links afslaat - 
Tegenligger - Verkeerslichten - Vaststelling van de voorrang

14 september 1994P.94.0371.F AC nr. ...

Wanneer twee samenkomende wegen elk voorzien zijn van het verkeersbord B1 (naar beneden gekeerde 
driehoek, voorrang verlenen), is de door artikel  12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement bepaalde algemene 
regel van voorrang rechts van toepassing.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.3 - Artikel 12.3.1, eerste lid

6 september 1994P.93.1537.N AC nr. ...

De artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement stellen strafbaar het parkeren zonder te betalen overeenkomstig 
de modaliteiten die in die artikelen zijn bepaald, doch hebben niets uit te staan met de gebeurlijke invordering 
langs gerechtelijke weg door de gemeentelijke overheid van de door de overtreder verschuldigde en niet-
betaalde parkeerretributie.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  2 - Art. 2.29 - Betalend parkeren

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 27 - Art. 27ter - Betalend parkeren

29 juni 1994P.94.0337.F AC nr. ...

De aan de weggebruikers opgelegde verplichting om de verkeersborden in acht te nemen, wanneer die 
regelmatig zijn naar de vorm en voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement zijn aangebracht, is niet afhankelijk van de vraag of de verkeersborden door de 
bevoegde overheid geplaatst zijn.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  5 - Verkeersborden - Verplichting voor de weggebruikers de 
verkeersborden in acht te nemen

- Art. 5 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

25 mei 1994P.94.0106.F AC nr. ...

Art. 3 Wegverkeersreglement is niet van toepassing op de opmaak van processen-verbaal.~

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  3 - Bevoegde personen - Processen-verbaal

- Art. 3 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

WEGVERKEERSWET

7 december 2004P.04.0791.N AC nr. 593
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Artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling verbieden niet dat in eenzelfde proces-verbaal eigen 
vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als vaststellingen gesteund op automatisch werkende 
toestellen worden opgenomen of staan evenmin eraan in de weg dat zowel de eigen vaststellingen als de 
vaststellingen gesteund op automatisch werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces-verbaal, de 
door artikel 62 Wegverkeerswet bepaalde bijzondere bewijswaarde hebben.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Eigen vaststellingen door bevoegde overheidspersonen - Vaststellingen door automatisch 
werkende toestellen - Eenzelfde proces-verbaal - Bewijswaarde

2 november 2004P.04.0857.N AC nr. 522

Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele vrijheid groter is (1) (2). (1) Art. 
69bis Wegverkeerswet werd ingevoegd bij artikel  33 van de wet van 7 feb. 2003, houdende verschillende 
bepalingen inzake verkeersveiligheid (B.S., 25 feb. 2003), in werking getreden op 1 maart 2004 (artikel  1, 1° 
K.B. 22 dec. 2003 (B.S., 31 dec. 2003 - tweede uitgave)). (2) Zie ook P.04.1023.N en P.04.1027.N van dezelfde 
datum.

Wetsbepalingen - Art. 69bis - Vervangende gevangenisstraf - Mildere straf - Vervangend verval van het recht tot sturen

- Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

2 november 2004P.04.1023.N AC nr. 524

Het artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij wet van 7 feb. 2003 en in werking getreden op 1 maart 2004, 
bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet en in afwijking van artikel 40 van het Strafwetboek, de 
geldboete, bij gebreke aan betaling binnen de door dat artikel bepaalde termijn, voor hen die wegens een 
wanbedrijf worden veroordeeld, kan vervangen worden door een verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig, waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis en dat niet langer dan een maand en 
niet korter dan acht dagen zal zijn; hieruit volgt dat de door de nieuwe wet bepaalde straffen lichter zijn dan 
deze die vóór de inwerkingtreding ervan toepasselijk waren (1) (2). (1) Bij arrest AR P.04.1667.N van 11 januari 
2005 werd in de tweede paragraaf van het antwoord op het eerste onderdeel de passus "thans in § 2 de feiten 
van de telastlegging A strafbaar stelt met een geldboete van 10 euro tot 250 euro" verbeterd in "thans in § 1, 
derde lid, de feiten van de telastlegging A strafbaar stelt met een geldboete van 50 euro tot 250 euro". (2) Zie 
ook P.04.0857.N en P.04.1027.N van dezelfde datum.

Wetsbepalingen - Art. 69bis - Vervangende gevangenisstraf - Mildere straf - Vervangend verval van het recht tot sturen

2 november 2004P.04.1027.N AC nr. 525

De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een hoofdgevangenisstraf of een 
vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend verval van het recht tot het besturen van een 
motorvoertuig is milder dan de vorige straf (1). (1) Zie ook P.04.0857.N en P.04.1023.N van dezelfde datum.

Wetsbepalingen - Art. 30 - Artikel 30, § 1, 1° - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid - Afschaffing van de voorheen bepaalde hoofdgevangenisstraf - Mildere straf

- Artt. 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 2 Strafwetboek

Wetsbepalingen - Art. 69bis - Mildere straf - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - 
Vervangend verval van het recht tot sturen - Afschaffing van de vervangende gevangenisstraf

- Artt. 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 2 Strafwetboek

Uit de artikelen 21, eerste lid, Wegverkeerswet, 3, § 1, 1°, b, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs en 12, tweede lid, Vreemdelingenwet volgt dat aan een vreemdeling die in het 
wachtregister wordt ingeschreven, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister wordt afgeleverd, 
zodat die vreemdeling, zolang die inschrijving niet ongedaan is gemaakt en zijn bewijs van inschrijving niet is 
ingetrokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer hij houder is van, en 
tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rijbewijs of een onder de voorwaarden van artikel 27, 
2°, van voormeld koninklijk besluit van 23 maart 1998 afgegeven Europees rijbewijs, dat geldig is voor de 
categorie of subcategorie waartoe het voertuig behoort.
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Wetsbepalingen - Art. 30 - Artikel 30, § 1, 1° - Rijbewijs - In het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling - 
Toepassing

27 oktober 2004P.04.0695.F AC nr. 511

De verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te besturen 
uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij de wet van 7 februari 2003 
houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, om ten minste acht dagen effectief rijverbod op 
te leggen, betreft niet alleen de bestuurders van een motorvoertuig, maar alle weggebruikers waarop de 
bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die straf 
oplegt.

Wetsbepalingen - Art. 41 - Artikel 38, § 4 - Verval van het recht een voertuig te besturen - Herstel - Verplichting de 
opgelegde onderzoeken te ondergaan - Aard van deze maatregel

- Art. 41 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

28 september 2004P.04.0716.N AC nr. 439

Artikel 2.4.6 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de 
automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten houdt niet in dat het bewijs dat een toestel de 
vereiste aanvaardingsmerken heeft, niet door elk feitelijk regelmatig aan de rechter overgelegd en aan de 
tegenspraak van de partijen onderworpen gegeven, zoals foto's van het toestel met zijn aanvaardingsmerken, 
mag worden geleverd (1). (1) Zie Cass., 12 maart 2002, AR P.00.1500.N, nr 175 en 3 juni 2003, AR P.03.0153.N, 
nr ... .

Wetsbepalingen - Art. 62 - Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde automatisch werkende toestellen - Bewijs 
van de vereiste aanvaardingsmerken

- Art. 2.4.6 KB 11 okt. 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen 
gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 
uitvoeringsbesluiten

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

5 mei 2004P.04.0104.F AC nr. 236

Noch artikel 67bis, Wegverkeerswet, noch enig andere wettelijke bepaling verplichten de titularis van de 
nummerplaat ertoe om, als hij het voertuig op het ogenblik van de feiten niet bestuurde, de identiteit van de 
bestuurder kenbaar te maken.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon - Misdrijf - 
Verplichting om de identiteit van de bestuurder die de overtreding heeft begaan, mede te delen

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

23 maart 2004P.03.1577.N AC nr. 164

Apparatuur die uitsluitend door een politiedienst wordt gebruikt om snelheidsovertredingen vast te stellen, 
valt onder de uitzondering van artikel 95, 1°, van de Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven en moet derhalve niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 93, 
§ 3, 2°, van voormelde wet, dat bepaalt dat de apparatuur voorzien moet zijn van een CE-merkteken van 
overeenstemming en van de andere van toepassing zijnde voorschriften (1). (1) Eiser voerde zowel een 
schending aan van artikel 93, § 3, 2°, van de Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, omdat het toestel geen CE-merkteken droeg, als een schending van artikel 
95 van diezelfde wet, omdat artikel 95, volgens eiser, geen betrekking heeft op apparatuur van het type 
"Multanova". Het Hof oordeelt evenwel dat dergelijke apparatuur wel degelijk geniet van het 
uitzonderingsregime van artikel 95, 1°, van de Wet van 21 maart 1991, dat bepaalt dat artikel 93 van deze wet 
niet van toepassing is op apparatuur die uitsluitend gebruikt wordt door de overheid bij activiteiten die 
betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de bestrijding van de 
criminaliteit.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Automatisch werkende snelheidsmeters - Multanova - Voorwaarden vereist door artikel 93, § 3, 
2°, van de Wet van 21 maart 1991 - Verplichte vermelding van het CE-merkteken van overeenstemming - Uitzonderingen 
bedoeld in artikel 95, 1°, van de Wet van 21 maart 1991 - Toepasselijkheid
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De opheffing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende de private 
radioverbindingen, door artikel 24 van het koninklijk besluit van 26 september 2000 betreffende radio- en 
eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit, dat in werking trad op 10 november 2000, had alleen 
maar tot gevolg dat vanaf deze datum geen toestellen voor radioverbindingen of eindapparatuur voor 
telecommunicatie, goedgekeurd op basis van de oude bijlagen, meer in de handel mogen worden gebracht, 
maar niet dat voordien regelmatig in de handel gebrachte toestellen of eindapparatuur niet meer mogen 
worden gebruikt (1). (1) Artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende de private 
radioverbindingen bepaalde dat het in de handel brengen van toestellen voor radioverbindingen of 
eindapparatuur voor telecommunicatie, goedgekeurd op basis van de oude bijlagen van het ministerieel 
besluit van 19 oktober 1979, toegelaten was tot 7 april 2001. Eiser voerde een schending aan van artikel 121 
van de Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en 
van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 omdat het toestel "Multanova" uitzond op een frequentie, 
die door het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 werd geschrapt, zodat de vaststelling van de 
snelheidsovertreding volgens eiser onwettig was.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Automatisch werkende snelheidsmeters - Multanova - Toestel goedgekeurd volgens de oude 
bijlagen van het M.B. van 19 okt. 1979 - Overgangsbepaling - Artikel 6, M.B. van 19 okt. 1999 - Opheffing van de 
overgangsbepaling

- Art. 24 KB 26 sept. 2000

- Art. 6 MB 19 okt. 1999

De richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, waardoor de eerdere richtlijn 
83/189/EEG van de Raad van 23 maart 1983 werd ingetrokken, heeft niets uitstaande met het gebruik door de 
overheid, bij activiteiten die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en 
de bestrijding van de criminaliteit, zelfs van een product waarvan, ter vrijwaring van de vrijheid van het 
goederenverkeer, het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de Europese Commissie moet worden 
medegedeeld (1). (1) Eiser voerde een schending aan van de artikelen 28 en 30 van de geconsolideerde versie 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van de richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 
23 maart 1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften 
omdat de vrijstelling van vergunningsplicht bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 
betreffende de private radioverbindingen en de technische voorschriften van de bijlage aan het ministerieel 
besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen, niet werden medegedeeld aan de 
Europese Commissie.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Automatisch werkende snelheidsmeters - Multanova - Richtlijn 98/34/EG - Verplichting tot 
mededeling van ontwerpen van technische voorschriften aan de Europese Commissie - Toepasselijkheid

- Artt. 8, eerste lid, en 13 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998

25 februari 2004P.03.1430.F AC nr. 104

Het bewijs van het in artikel 30, § 1, 1°, Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is niet afhankelijk van de 
voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij het voertuig bestuurde waarmee hij het 
misdrijf heeft gepleegd.

Wetsbepalingen - Art. 30 - Besturen van een voertuig zonder rijbewijs - Bewijs - Identificatie van de bestuurder

- Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Art. 3, K.B. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, krachtens hetwelk de personen die ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente, in 
België slechts een motorvoertuig mogen besturen op basis van een Belgisch of Europees rijbewijs, is niet 
strijdig met artikel 21, Wegverkeerswet, aangezien laatstgenoemde bepaling de in een Belgische gemeente 
ingeschreven personen niet het recht geven een voertuig te besturen op basis van een buitenlands rijbewijs 
(1). (1) Zie Cass., 23 mei 1995, AR P.94.0892.N, nr 253.

Wetsbepalingen - Art. 21 - Buitenlands rijbewijs - K.B. 23 maart 1998 - Artikel 3 - Verenigbaarheid

- Art. 3 KB 23 maart 1998

- Art. 21 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, verplicht de 
ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van 
herkomst hebben verkregen, te erkennen.
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Wetsbepalingen - Art. 30 - Besturen van een voertuig zonder rijbewijs - Pools onderdaan gevestigd in België - Europese 
Overeenkomst van 16 dec. 1991 - Toepassing

- Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991

- Art. 3 KB 23 maart 1998

- Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten; die bepaling is alleen van 
toepassing op de misdrijven inzake de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden 
weerlegd, zodat zij geen onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in artikel 6.2 
EVRM is uitgedrukt (1). (1) Cass., 7 feb. 2001, AR P.00.1532.F, nr 75; 14 juni 2002, AR P.01.0119.N, nr ... .

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Overtreding - Titularis van de nummerplaat - Vermoeden van schuld - 
Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van artikel 67bis, Wegverkeersreglement, is het door 
dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de 
vaststelling van die overtreding niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld 
wegens overtreding van het wegverkeersreglement.

Wetsbepalingen - Art. 33 - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf - Dader niet geïdentificeerd - Vermoeden van schuld - Toepassing

- Artt. 33 en 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Vluchtmisdrijf - Dader niet geïdentificeerd - Vermoeden van schuld - Toepassing

- Artt. 33 en 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

29 oktober 2003P.03.1025.F AC nr. 538

Art. 63, § 1, Wegverkeerswet, dat de voorwaarden bepaalt waaronder een bloedproef moet worden opgelegd, 
impliceert niet dat die voorwaarden moeten zijn vervuld op het ogenblik dat een beroep wordt gedaan op de 
geneesheer die, in voorkomend geval, die bloedproef zal moeten afnemen.

Wetsbepalingen - Art. 63 - Verplichte bloedproef - Voorwaarden - Ogenblik waarop de voorwaarden moeten zijn vervuld - 
Beroep op de geneesheer

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

28 oktober 2003P.03.0819.N AC nr. 535

Artikel 33, § 1, Wegverkeerswet vereist niet dat de bestuurder die de vlucht neemt, weet dat hij bij dat 
ongeval schade heeft veroorzaakt (1). (1) Zie Cass., 7 okt. 1986, AR 857, AC 1986-87, nr 68.

Wetsbepalingen - Art. 33 - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf - Kennis bij de bestuurder

- Art. 33, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

3 juni 2003P.03.0153.N AC nr. 333

Artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling laten de bijzondere bewijswaarde van de 
vaststellingen die door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande automatisch werkende toestellen 
worden opgeleverd, afhangen van het overleggen van het volledige technische dossier van die toestellen door 
de Dienst Metrologie.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande automatisch werkende 
toestellen - Bijzondere bewijswaarde

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

8 april 2003P.02.1583.N AC nr. 234
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De strafrechter die, op grond van artikel 62, eerste lid Wegverkeerswet, constateert dat de vaststellingen van 
de verbalisanten het wettig bewijs opleveren van het materieel bestanddeel van de aan de beklaagde ten laste 
gelegde verkeersovertreding, daar het tegendeel daarven niet is bewezen, legt hem niet het bewijs van zijn 
onschuld op (1). (1) Cass., 11 sept. 1990, nr 16.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Bewijslast

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

26 maart 2003P.02.1693.F AC nr. 205

De rechter beslist wettig om t.a.v. de aansteller artikel 1384, derde lid, B.W., waarnaar artikel 67, 
Wegverkeerswet, verwijst, toe te passen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde, die als technicus voor die 
aansteller werkte, op het ogenblik van het ongeval een weekendwacht verrichte en naar huis reed na bij een 
klant een herstelling te hebben uitgevoerd (1). (1) Zie Cass., 4 nov. 1993, AR 9615, nr 446.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Opdrachtgever - Verkeersongeval - Aansprakelijkheid

- Art. 67 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

12 februari 2003P.02.1530.F AC nr. 102

Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de rechter als hoofdstraf een 
werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan het stelsel van de bijkomende straffen, zoals 
het verval van het recht tot sturen (1). (1) Zie A. JACOBS en M. DANTINNE, "La peine de travail. Commentaire 
de la loi du 17 avril 2002", Rev. dr. pén., 2002, blz. 825.

Wetsbepalingen - Art. 33 - Art. 33.2 - Vluchtmisdrijf - Verval van het recht tot sturen - Werkstraf

- Artt. 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 37ter Strafwetboek

Wetsbepalingen - Art. 48 - Vluchtmisdrijf - Verval van het recht tot sturen - Werkstraf

- Artt. 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

- Art. 37ter Strafwetboek

26 november 2002P.01.1714.N AC nr. 631

De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid 1.a. 
Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het bewezen verklaarde 
misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf bepaald wordt, behoeft niet artikel 38, § 1, 
3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit 
te spreken (1). (1) Cass., 7 maart 1979, AC 1978-79, 805.

Wetsbepalingen - Art. 29 - Straf en verval van het recht tot sturen - Veroordeling - Vereiste vermeldingen

- Artt. 29 en 38 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

26 november 2002P.01.1747.N AC nr. 632

Het feit en de inhoud van de op grond van artikel 7, vijfde lid KB van 18 februari 1991 gedane verwittiging 
kunnen niet enkel blijken uit de zending aan de overtreder van een afschrift van het proces-verbaal van 
vaststelling binnen een termijn van acht dagen van de vaststelling, maar ook uit andere regelmatig 
aangevoerde inlichtingen waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals een 
getuigenverklaring door de verbalisanten onder eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak 
(1). (1) Cass., 17 september 2002, P.01.0818.N, n° ...

Wetsbepalingen - Art. 59 - Ademanalyse - Verwittiging van de overtreder - Bewijs

- Artt. 59 en 62, eerste en tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 7 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

22 mei 2002P.02.0204.F AC nr. 313
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In tegenstelling tot wat is bepaald voor op naam van een natuurlijke persoon ingeschreven motorvoertuigen, 
wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed de overtreding op de Wegverkeerswet en 
haar uitvoeringsbesluiten met het op naam van de rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig te hebben 
begaan (1). (1) Cass., 6 feb. 2001, A.R. P.99.0498.N, nr. 66.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld

- Artt. 67bis en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

Wanneer een wegverkeersovertreding wordt begaan met een op naam van een rechtspersoon ingeschreven 
motorvoertuig en de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt of de voor het 
voertuig verantwoordelijke persoon wordt vervolgd, beoordeelt de bodemrechter in feite of die beklaagde de 
nodige maatregelen heeft genomen om zijn verplichting om de identiteit mede te delen van de bestuurder van 
het voertuig waarmee de wegverkeersovertreding is begaan, na te leven.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Verplichting om de identiteit van de bestuurder die de overtreding heeft begaan, 
mede te delen - Nodige maatregelen om de naleving van die verplichting te verzekeren - Beoordeling door de bodemrechter

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

Wanneer een wegverkeersovertreding wordt begaan met een op naam van een rechtspersoon ingeschreven 
motorvoertuig, is de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt of de voor het 
voertuig verantwoordelijke persoon, strafbaar wanneer hij verzuimd heeft de identiteit mede te delen van de 
persoon die het voertuig op het ogenblik van de feiten bestuurde, of wanneer hij verzuimd heeft de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om die verplichting na te leven; het feit dat die persoon de identiteit van 
de bestuurder die de overtreding heeft begaan, niet kan mededelen, hoewel hij de nodige maatregelen heeft 
genomen om die mededeling te verzekeren, is niet strafbaar.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld - Onmogelijkheid om de identiteit van de bestuurder die 
de overtreding heeft begaan mede te delen

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

19 april 2002C.01.0014.F AC nr. 242

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 19 april 2002, A.R. C.01.0014.F, AC, 2002, nr. ... .

Wetsbepalingen - Art. 63 - Bloedproef na overlijden

Op de persoon van de bestuurder van een voertuig die overleden is in een verkeersongeval mag een 
bloedproef worden genomen, indien het gedrag van de bestuurder bij het ongeval tekenen van 
alcoholintoxicatie of dronkenschap vertoonde (1). (1) Zie de gedeeltelijk andersluidende concl. O.M.

Wetsbepalingen - Art. 63 - Bloedproef na overlijden

- Art. 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

16 april 2002P.01.0119.N AC nr. 231

De bewijsregeling van artikel 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar weerlegbare vermoeden 
wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de 
titularis van de nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van artikel 6, lid 2, EVRM en artikel 14, lid 2, IVBPR (1). (1) 
Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr 160; Grondwettelijk Hof, 21 maart 2000, nr 27/2000 (B.S., 26 mei 
2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Bewijsregeling - Weerlegbaar vermoeden - Persoonlijk karakter van straf

19 maart 2002P.00.1603.N AC nr. 189
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De intrekking van het rijbewijs met toepassing van artikel 55 Wegverkeerswet is geen sanctie maar een 
preventieve maatregel die ertoe strekt gevaarlijke bestuurders voor een bepaalde tijd uit het verkeer te 
verwijderen; zij veronderstelt geen voorafgaand onderzoek of vaststelling van schuld en de toepassing ervan is 
volledig onafhankelijk van de strafrechtelijke gevolgen die later zouden kunnen worden ingesteld (1). (1) Cass. 
7 jan. 1998, A.R. P.97.1194.F, nr 7, cassatie van Corr. Nijvel, 25 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 404, noot F. 
DEMBOURLes tribunaux de police et le respect des droits de la défense". Zie Cass., 2 feb. 2000, A.R. 
P.99.1090.F, Verkeersrecht 2000/154. In dezelfde zin Hof Mensenrechten, arrest Escoubet t. België van 28 okt. 
1999, N.J. 2001, nr 593, noot EAA; J.T. 2000, 74, Weergave P. LAMBERT; Verkeersrecht 2000, 215 en noot M. 
LIBERTPermis de conduire et droits de l'homme" op p. 239 en Grondwettelijk Hof, arrest nr 105/2001 van 13 
juli 2001, B.S. 30 okt. 2001.

Wetsbepalingen - Art. 55 - Onmiddellijke intrekking rijbewijs - Aard

12 maart 2002P.00.1500.N AC nr. 175

Bevoegde ambtenaren, die vaststellingen van verkeersovertredingen verrichten met bemande automatisch 
werkende toestellen die nog niet geijkt zijn, plegen geen inbreuk op de wet van 16 juni 1970 betreffende de 
meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Vaststelling met bemande automatisch werkende toestellen - Niet geijkte toestellen

- Artt. 12, § 4, en 26 Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de 
meetwerktuigen

- Artt. 62 en 70 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

13 februari 2002P.01.1523.F AC nr. 101

Het in artikel 35, § 1, Wegverkeerswet, bedoelde begrip "staat van dronkenschap" moet in de gewone zin van 
het woord worden verstaan en heeft betrekking op de toestand van een persoon die zijn daden niet meer 
blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef ervan te hebben verloren (1). (1) Zie Cass., 16 feb. 1971 
(AC, 1971, 581) ; SPREUTELS J., Intoxication alcoolique et ivresse ou état analogue en matière de circulation 
routière, nr. 40, in SCHUIND G., Traité pratique de droit criminel, dl. I, vierde uitg., aanv. 10.

Wetsbepalingen - Art. 35 - Staat van dronkenschap

- Art. 35, § 1 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

5 februari 2002P.00.0757.N AC nr. 84

Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook 
van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; dat is het geval voor artikel 29ter Wegverkeerswet, dat 
het verzuim van de in artikel 67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt (1). (1) Cass., 27 sept. 
2000, AR P.00.0639.F, nr 496.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Veroordelende beslissing - Aanwijzing van de wettelijke bepalingen - Identificatie 
van de overtreder - Artikel 29ter

- Artt. 29ter en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

20 november 2001P.00.0508.N AC nr. ...

Is constitutief voor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede 
veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling; de uitwissing van de eerste veroordeling met 
toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe 
herhaling niet in de weg (1). (1) Cass., 19 nov. 1996, AR P.95.1244.N, nr 441.

Wetsbepalingen - Art. 36 - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe herhaling - Uitwissing van de eerste veroordeling

- Art. 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 36, tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

31 oktober 2001P.01.0267.F AC nr. ...
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Het vonnis is dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel 149 Gw., wanneer het het herstel van het recht tot 
sturen afhankelijk stelt van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, maar niet duidelijk maakt 
of de rechters hebben willen beslissen dat het jegens de beklaagde uitgesproken verval van het recht tot 
sturen een krachtens artikel 38 Wegverkeerswet uitgesproken straf is, in welk geval het herstel in het recht tot 
sturen afhankelijk kan worden gesteld van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of 
dat verval een veiligheidsmaatregel is in de zin van artikel 42 van die wet, in welk geval de rechter het herstel 
in het recht tot sturen niet afhankelijk mag stellen van die zelfde voorwaarde (1). (1) Zie Cass., 12 juni 1979 
(AC, 1978-79, 1213).

Wetsbepalingen - Art. 38 - Tijdelijk verval van het recht tot sturen - Herstel in het recht tot sturen afhankelijk gesteld van het 
slagen voor bepaalde onderzoeken - Verwijzing naar artikel 42 van de wet - Dubbelzinnigheid - Gevolg

- Artt. 38 en 42 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

21 september 2001C.00.0451.F AC nr. ...

Het wild dat zich ten gevolge van een klopjacht op de openbare weg bevindt is geen verkeersbelemmering, in 
de zin van de Wegverkeerswet , die de organisator van de jacht heeft doen ontstaan (1). (1) Mutatis mutandis 
zie cass. 21 april 1988, A.R. 8002, nr. 505; 19 maart 1986, A.R. 4700, nr. 455; 28 jan. 1981, A.R. 1254, AC 
1980-81, nr. 312; 24 febr. 1975, AC 1975, 715; H. de Radzitzky d'Ostrowick, "Battues et accidents de la 
circulation", Opmerking onder Luik, 9 mei 1990, JLMB, 1992, blz. 439 e.v.

Wetsbepalingen - Art. 14 - Jacht - Openbare weg - Wild - Verkeersbelemmering - Signalisatie - Draagwijdte

- Artt. 13 en 14 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

12 juni 2001P.99.1704.N AC nr. ...

Wanneer een overtreding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten begaan is met een 
motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon, wordt de verantwoordelijke van de 
rechtspersoon strafbaar gesteld zowel wanneer hij de identiteit van de bestuurder of van degene die voor het 
voertuig aansprakelijk is, niet heeft medegedeeld, als wanneer hij nagelaten heeft maatregelen te nemen om 
die mededeling alsnog mogelijk te maken (1). (1) Zie cass. 6 februari 2001, A.R. P.99.0498.N (AC nr ...).

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Bestanddelen van het misdrijf

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

7 februari 2001P.00.1532.F AC nr. ...

Art. 67bis Wegverkeerswet verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten; die bepaling is alleen van 
toepassing op de misdrijven inzake de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden 
weerlegd, zodat zij geen onverantwoorde inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld dat in artikel 6.2 
E.V.R.M. is uitgedrukt (1). (1) A.A., 21 maart 2000, nr. 27/2000, B.S. 26 mei 2000, blz. 17911; zie Cass., 17 
maart 1999, en 19 okt. 1999, A.R. P.98.0753.F en P.98.0177.N, nrs. 160 en 547.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Misdrijf - Titularis van de nummerplaat - Vermoeden van schuld - Verantwoorde 
inbreuk op het vermoeden van onschuld

- Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

Om een beklaagde te veroordelen wegens een overtreding inzake wegverkeer, kan de rechter, die toepassing 
maakt van het vermoeden van schuld dat de wet inricht t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het 
voertuig, het tegenbewijs verwerpen door zijn overtuiging niet alleen te gronden op de omstandigheid dat de 
beklaagde geweigerd heeft een verklaring af te leggen, maar ook op de omstandigheid dat geen enkel 
objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
beklaagde zijn voertuig niet bestuurde op het ogenblik van de feiten (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1993, A.R. 
P.93.0517.F, nr. 409 ; 24 jan. 1995, A.R. P.93.1041.N, nr. 38; 2 okt. 1996, A.R. P.96.1085.F, nr. 347; 27 okt. 
1997, A.R. P.97.0958.F, nr. 421.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Misdrijf - Titularis van de nummerplaat - Vermoeden van schuld - Zwijgrecht van 
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de beklaagde

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 februari 2001P.99.0498.N AC nr. ...

Anders dan is bepaald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, wordt de 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed dan hij de overtreding op de Wegverkeerswet en haar 
uitvoeringsbesluiten met het motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon heeft begaan.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 februari 2001P.99.0774.N AC nr. ...

De natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt en niet vervolgd wordt noch vrijwillig voor de 
strafrechter is verschenen wegens inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet en waarvan niet is vastgesteld dat 
hij in persoon de bestuurder was van het voertuig waarmee een snelheidsovertreding is gepleegd, kan niet 
wettig veroordeeld worden voor die overtreding (1). (1) Zie cass., 6 febr. 2001, AR nr P.99.0498.N, nr...

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - 
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Strafbaarheid

- Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

16 januari 2001P.99.0397.N AC nr. ...

Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met bewijswaarde tot bewijs van 
het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal 
ingebrachte gegevens onaantastbaar (1). (1) Cass., 9 januari 1996, A.R. P.94.1024.N, nr. 17.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Beoordeling door 
de rechter

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

16 januari 2001P.99.0422.N AC nr. ...

De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krachtens artikel 62 Wegverkeerswet 
opgestelde proces-verbaal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn 
bevoegdheid en opdracht gedane zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en 
de ermee verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit die vaststellingen 
maakt en evenmin voor de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt (1). (1) Cass., 25 sept. 1997, A.R. 
C.96.0279.N, nr 367.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Beperking

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

19 december 2000P.99.0152.N AC nr. ...

De strafvordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld worden door artikel 30, § 2, 1° 
Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 van dezelfde wet, bij ontstentenis van een grond tot 
schorsing van de verjaring, door verloop van één jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen één jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd (1). (1) Zie cass., 1 maart 
1989, AR 7025, nr. 368; 15 okt 1997, AR P.97.0395.F, nr. 405; 4 maart 1998, AR P.97.1515.F, nr. 118.

Wetsbepalingen - Art. 68 - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Duur

- Artt. 30, § 2, 1° en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Artt. 21 en 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Wetsbepalingen - Art. 30 - Artikel 30, § 2, 1° - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Duur

- Artt. 30, § 2, 1° en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968
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- Artt. 21 en 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

19 december 2000P.99.0199.N AC nr. ...

De artikelen 59, § 1, 2°, en 59, § 2, Wegverkeerswet, die bepalen dat aan ieder die op een openbare plaats een 
voertuig of een rijdier bestuurt of en bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, een ademtest en een 
ademanalyse kan worden opgelegd, bepalen geen tijdsruimte binnen dewelke deze test moeten worden 
opgelegd en stellen de toepassing van deze maatregelen evenmin afhankelijk van de omstandigheid dat de 
bevoegde agenten persoonlijk de betrokkene hebben zien sturen (1). (1) Cass., 17 aug. 1978, AC 1978, 1292.

Wetsbepalingen - Art. 59 - Ademtest - Ademanalyse

27 september 2000P.00.0639.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook 
van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald (1); dat is het geval voor artikel 29ter Wegverkeerswet, 
dat het verzuim van de in artikel 67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt. (1) Cass., 3 mei 
2000, A.R. P.99.1197.F, nr. - .

Wetsbepalingen - Art. 29 - Artikel 29ter - Artikel 67ter - Misdrijf - Bestanddelen

- Artt. 29ter en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67ter - Artikel 29ter - Misdrijf - Bestanddelen

- Artt. 29ter en 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

- Art. 149 Grondwet 1994

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

6 juni 2000P.98.0461.N AC nr. ...

Inzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te hechten aan feitelijke gegevens 
die door de verbalisanten niet persoonlijk werden vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats 
dan de plaats van de vaststelling te lokaliseren.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Plaats van vaststelling - Lokalisatie van het misdrijf

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

2 mei 2000P.98.0247.N AC nr. ...

Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloedproef slechts gevolg worden 
gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 59, § 3, van dezelfde wet, dat het 
verzoek om een tweede en eventueel een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen 
toepassing is gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht is artikel 7, laatste lid, van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht niet toepasselijk. (1) (1) Cass., 7 maart 2000, A.R. 
P.99.0781.N, nr...

Wetsbepalingen - Art. 63 - Artikel 63, § 2 - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

Wetsbepalingen - Art. 59 - Artikel 59, § 3 - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

15 maart 2000P.99.1697.F AC nr. ...

De strafvordering wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, welk wanbedrijf 
gecontraventionaliseerd wordt na aanneming van verzachtende omstandigheden, verjaart, bij gebrek aan 
enige grond tot schorsing van de verjaring, na één jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van 
vervolging, die is verricht binnen het jaar na de dag waarop de overtreding is begaan.
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Wetsbepalingen - Art. 68 - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Zware overtreding - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 29 en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

- Art. 1 KB 7 april 1976

7 maart 2000P.99.0781.N AC nr. ...

Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet, laat de overheidsagenten slechts toe op verzoek van de betrokkene bij wijze 
van tegenexpertise een bloedmonster op zijn persoon door een daartoe opgevorderde geneesheer te laten 
nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde 
alveolaire lucht het resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3 bepaalde procedure, dit is als resultaat 
van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene zelf is gevraagd. Wanneer de 
betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op 
een eventuele bloedanalyse zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorgeschreven 
door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting 
van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht, overbodig is.

Wetsbepalingen - Art. 59 - Artikel 59, § 3 - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

Wetsbepalingen - Art. 63 - Artikel 63, § 2 - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant

- Art. 7, zesde lid KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht

- Artt. 59, § 3 en 63, § 2 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

1 maart 2000P.99.1464.F AC nr. ...

De wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering verjaart, bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van een jaar te rekenen van de 
laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen het jaar na dat misdrijf is verricht.

Wetsbepalingen - Art. 68 - Strafvordering - Verjaring

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

16 februari 2000P.99.1526.F AC nr. ...

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing op de strafvordering opgave 
doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf worden 
vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; wanneer de veroordeling wordt 
uitgesproken wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet bovendien 
de bepaling vermelden van het K.B. 7 april 1976, waarbij de genoemde overtreding als een zware overtreding 
wordt aangewezen, in de zin van artikel 29 Wegverkeerswet.

Wetsbepalingen - Art. 29 - Zware overtreding - Strafvordering - Veroordeling - Motivering in rechte - Aanwijzing van de 
wettelijke bepalingen

- Art. 1 KB 7 april 1976

- Art. 29 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

9 februari 2000P.99.1497.F AC nr. ...

De beslissing waarbij het verval van het recht tot het besturen van een voertuig wegens lichamelijke 
ongeschiktheid definitief wordt uitgesproken, is niet naar recht verantwoord, als zij niet vaststelt dat is 
aangetoond dat de ongeschiktheid blijvend zal zijn.

Wetsbepalingen - Art. 42 - Verval van het recht tot sturen - Definitieve vervallenverklaring wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - Vereiste vaststellingen

18 januari 2000P.99.0776.N AC nr. ...

Artikel 32, Wegverkeerswet straft ook degene die door zijn schuld onwetend is dat de bestuurder aan wie hij 
zijn voertuig toevertrouwt, niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het besturen ervan.
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Wetsbepalingen - Art. 32 - Onwetendheid

- Art. 32 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

4 januari 2000P.97.1011.N AC nr. ...

Op de misdrijven die met toepassing van artikel 50, § 2, Wegverkeerswet vatbaar zijn voor de 
verbeurdverklaring van het voertuig is artikel 42, 1, Sw. niet toepasselijk.

Wetsbepalingen - Art. 50 - Verbeurdverklaring - Strafwetboek - Toepassing

- Artt. 42, 1°, 43, eerste lid, en 100 Strafwetboek

- Artt. 50, § 2, en 52 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

19 oktober 1999P.98.0177.N AC nr. ...

Alhoewel behorend tot het formele strafrecht, is een wijzigende wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in 
strafzaken waardoor het recht van verdediging wordt aangetast, slechts toepasselijk op feiten die na de 
inwerkingtreding van die bepaling zijn gepleegd.

Wetsbepalingen - Art. 67 - Artikel 67bis - Wet tot wijziging van de regels inzake bewijsvoering in strafzaken - Weerlegbaar 
vermoeden - Werking in de tijd - Toepassing

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

28 september 1999P.97.0498.N AC nr. ...

Geen wetsbepaling staat eraan in de weg dat de verbalisant zijn technische of andere vaststellingen bij wijze 
van aankruising, invulling, schrapping of doorhaling van voorgedrukte vermeldingen op het proces-verbaal zou 
acteren.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Vaststelling van overtreding - Proces-verbaal - Vermeldingen

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

25 mei 1999P.97.1008.N AC nr. ...

Het verzuim om binnen de bij artikel 62 Wegverkeerswet voorgeschreven termijn aan de overtreder een 
afschrift van de in deze bepaling bedoelde processen-verbaal over te maken heeft niet tot gevolg dat 
dergelijke proces-verbaal nietig zou zijn, maar enkel dat het zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het 
tegendeel verliest, zodat het blijft gelden als inlichting waarvan de rechter vrij, mitsdien onaantastbaar, de 
bewijswaarde beoordeelt.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Afschrift aan overtreder - Buiten termijn

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

20 april 1999P.97.1679.N AC nr. ...

Het voorschrift van de Wegverkeerswet dat de bloedanalyse slechts als bewijsmiddel toelaat in zoverre geen 
ademanalyse kon worden uitgevoerd impliceert geen vrijstelling van het laten nemen van een bloedmonster 
wanneer de betrokkene de ademanalyse weigert; deze weigering levert evenmin een vermoeden van verzet 
op tegen het laten nemen van een bloedmonster.

Wetsbepalingen - Art. 63 - Bloedproef - Weigering van de ademanalyse

- Art. 63, § 1, aanhef en 2° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968

2 februari 1999P.95.0169.N AC nr. ...

De verplichting opgelegd aan een onderdaan van een derde land die houder is van een door een Lid-Staat 
afgegeven geldig rijbewijs om na verloop van een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de dag van zijn 
inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, een Belgisch rijbewijs te bekomen en de 
beteugeling van niet-naleving van deze verplichting zijn niet in strijd met het gemeenschapsrecht.~

Wetsbepalingen - Art. 21 - Belgisch rijbewijs - Verplichting - Strijdigheid met gemeenschapsrecht

- Art. 2, § 2, tweede lid KB 6 mei 1988, Recht tot sturen

- Art. 21, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968
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27 oktober 1998P.98.0483.F AC nr. ...

Het door een bestuurder gepleegde vluchtmisdrijf veronderstelt dat het door hem bestuurde voertuig een 
ongeval heeft veroorzaakt of de aanleiding ertoe is geweest.~

Wetsbepalingen - Art. 33 - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf - Bestanddelen - Ongeval

- Art. 33, § 1 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

6 oktober 1998P.97.1069.N AC nr. ...

De verplichting krachtens artikel 38, § 3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken te hebben ondergaan 
alvorens het recht tot sturen terug te bekomen, is geen straf, doch een beveiligingsmaatregel.

Wetsbepalingen - Art. 38 - Artikel 38, § 3 - Verval van het recht een voertuig te besturen - Herstel - Verplichting de 
opgelegde onderzoeken te ondergaan - Aard van deze maatregel

- Art. 38, § 3 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

5 mei 1998P.97.0618.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een proces-verbaal opgesteld door overheidsagenten die door de Koning worden 
ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, ingevolge de 
laattijdige toezending van een afschrift ervan aan de overtreder, slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaantastbare appreciatie van de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde feitelijke gegevens waarover de beklaagde tegenspraak heeft kunnen voeren, waaronder de 
vaststellingen van de verbalisant, te releveren dat de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding 
werd vastgesteld met een toestel Multanova type 5F en te oordelen dat uit de vaststellingen door de 
verbalisant en zijn verklaringen ter rechtszitting omtrent de controle en werking van het gebruikte 
multanovatoestel moet besloten worden dat de door het gebruikte meettoestel gedane vaststellingen 
betrouwbaar zijn en het bewijs van de aan de beklaagde tenlaste gelegde verkeersovertreding opleveren.~

Wetsbepalingen - Art. 62 - Processen-verbaal - Afschrift - Laattijdige toezending aan de overtreder - Bewijswaarde - 
Beoordeling door de feitenrechter

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

28 april 1998P.97.0036.N AC nr. ...

De bijzondere bewijswaarde die, zolang het tegendeel niet is bewezen, verbonden is aan het proces-verbaal 
dat naar aanleiding van een overtreding van de verkeerswetten werd opgesteld door een daartoe bevoegde 
ambtenaar of beambte van de overheid, geldt slechts voor de vaststelling van de overtreding zelf, doch niet 
voor de later verstrekte gegevens.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Proces-verbaal met bijzondere bewijswaarde

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

4 maart 1998P.97.1515.F AC nr. ...

De strafvordering die voortvloeit uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf of uit een overtreding van de 
Wegverkeerswet is, bij ontstentenis van enige grond tot schorsing van de verjaring, verjaard na één jaar te 
rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, die is verricht binnen het jaar vanaf de dag 
waarop misdrijf was gepleegd.~

Wetsbepalingen - Art. 68 - Strafvordering - Verjaring - Termijnen

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

7 januari 1998P.97.0979.F AC nr. ...

De intrekking van het rijbewijs is geen sanctie, maar een preventieve maatregel die ertoe strekt gevaarlijke 
bestuurders, voor een bepaalde tijd, uit het verkeer te verwijderen.~

Wetsbepalingen - Art. 55 - Intrekking van het rijbewijs - Aard

- Art. 55 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

15 oktober 1997P.97.0395.F AC nr. ...
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De strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van het Wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van twee jaar te rekenen van 
de dag van de feiten.

Wetsbepalingen - Art. 68 - Strafvordering - Verjaring - Termijnen

- Art. 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

25 september 1997C.96.0279.N AC nr. ...

De processen-verbaal, die door de bevoegde ambtenaren of beambten van de overheid zijn opgesteld, 
leveren, behoudens het bewijs van het tegendeel, bewijs op van de materiële vaststellingen die de verbalisant 
persoonlijk binnen de perken van zijn wettelijke opdracht heeft gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens 
die de verbalisant uit die vaststellingen afleidt en evenmin de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen 
krijgt, hebben niet die bijzondere bewijswaarde.

Wetsbepalingen - Art. 62 - Overtreding - Proces-verbaal - Bewijs - Bijzondere bewijswaarde - Grenzen

- Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

7 mei 1997P.96.1553.F AC nr. ...

De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te 
besturen, die deel uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf 
waarvoor het rijverbod werd opgelegd.

Wetsbepalingen - Art. 38 - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang

29 januari 1997P.96.1314.F AC nr. ...

De processen-verbaal van de onderofficieren van de rijkswacht, die de overtredingen van het 
wegverkeersreglement vaststellen, leveren bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen; de rechter 
beoordeelt in feite de bewijswaarde van de gegevens die tot staving van dat tegenbewijs worden aangebracht, 
met name de vaststellingen inzake de snelheid van een voertuig die werden gedaan met behulp van een 
apparaat door een officier die ter plaatse aanwezig was.~

Wetsbepalingen - Art. 62 - Artikel 62, eerste lid - Proces-verbaal - Wettelijke bewijswaarde

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

20 november 1996P.96.0698.F AC nr. ...

De strafvordering die het gevolg is van een vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf 
de dag waarop het misdrijf is begaan.~

Wetsbepalingen - Art. 68 - Vluchtmisdrijf - Verjaring

- Art. 35 Wet 18 juli 1990

- Artt. 33 en 68 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

5 november 1996P.96.0993.N AC nr. ...

De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen, dat een bestanddeel is van de 
hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele veroordeling die tegen eiser wegens het hem ten laste gelegde feit is 
uitgesproken.~

Wetsbepalingen - Art. 38 - Verval van het recht tot sturen - Geen zware overtreding - Onwettig - Vernietiging

Het door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig wegens overtreding 
van artikel 10.1, 1° Wegverkeersreglement, waaraan hij de beklaagde schuldig acht, is onwettig daar deze 
overtreding door het K.B. van 7 april 1976 niet wordt beschouwd als een zware overtreding in de zin van 
artikel 29 Wegverkeerswet.

Wetsbepalingen - Art. 38 - Verval van het recht tot sturen - Geen zware overtreding - Wettigheid

- Art. 38, § 1, 3° Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

25 april 1996P.94.1486.N AC nr. ...
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Door bij artikel 63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster met het oog op het 
bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de rechter niet zijn overtuiging omtrent het op 
een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op andere bewijselementen te 
gronden.~

Wetsbepalingen - Art. 63 - Alcoholintoxicatie - Bewijs

- Artt. 34 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

Wetsbepalingen - Art. 34 - Alcoholintoxicatie - Bewijs

- Artt. 34 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

27 maart 1996P.95.1105.F AC nr. ...

De beslissing waarbij een persoon die houder is van een in een Lid-Staat van de Europese Unie uitgereikt 
rijbewijs veroordeeld wordt op grond dat hij zonder rijbewijs een motorrijtuig heeft bestuurd, moet o.m. 
artikel  21 Wegverkeerswet vermelden en vaststellen dat de betrokkene al meer dan één jaar ingeschreven 
was in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.~

Wetsbepalingen - Art. 21 - Rijbewijs - Vreemdeling - Bestanddelen van het misdrijf - Vaststellingen van de rechter

- Art. 2, § 2 KB 6 mei 1988, Recht tot sturen

30 januari 1996P.95.0133.N AC nr. ...

De bij artikel 3, § 1, 1°, Wegverkeerswet bedoelde aanvullende reglementen hebben onder meer tot doel de 
veiligheid van het wegverkeer te verzekeren.~

Wetsbepalingen - Art.  3 - Artikel 3, § 1, 1° - Aanvullende reglementen

De in artikel 12 Wegverkeerswet genoemde maatregelen moeten niet op een andere dan de erin bepaalde 
wijze bekend gemaakt worden.~

Wetsbepalingen - Art. 12 - Openbaarmaking van de maatregelen

Om ter uitvoering van artikel 3, § 1, 1°, Wegverkeerswet de veiligheid van het wegverkeer te verzekeren, komt 
het de Minister van Openbare Werken toe, overeenkomstig de wet en de verordeningen op de politie van het 
wegverkeer, verordeningen voor het parkeren op de in die bepaling vermelde wegen vast te stellen, onder 
meer door middels het verkeersbord E9a, met opschrift of onderbord, zoals bepaald bij artikel 70.2.1, 3°, a), 
Wegverkeersreglement bij ontstentenis van andersluidende bepaling in dit reglement, parkeerplaatsen 
uitsluitend te bestemmen voor bepaalde categoriëen van voertuigen.

Wetsbepalingen - Art.  3 - Artikel 3, § 1, 1° - Aanvullende reglementen

9 januari 1996P.94.1024.N AC nr. ...

Voor de strafrechter geldt slechts als inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm 
ook afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een proces-verbaal betreffende 
de politie over het wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen.~

Wetsbepalingen - Art.  62 - Beoordeling door de rechter - Getuigen - Bewijskracht van proces-verbaal tot bewijs van het 
tegendeel - Tegenbewijs

- Art. 62, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

28 november 1995P.95.0276.N AC nr. ...

De bestuurder van een voertuig die, wetend dat dit voertuig oorzaak van of aanleiding tot een ongeval op een 
openbare weg is geweest, bij zijn aangifte aan de rijkswacht bedrieglijk zijn hoedanigheid van bestuurder 
ontkent, maakt zich schuldig aan vluchtmisdrijf, ook indien hij zich ten tijde van de feiten niet van de 
onmiddellijke omgeving van de plaats van het ongeval heeft verwijderd en zelf de rijkswacht van het 
plaatsgrijpen van het ongeval heeft ingelicht.~

Wetsbepalingen - Art.  33 - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf

27 juni 1995P.95.0214.N AC nr. ...

De rechter die het verval van het recht tot sturen als straf uitspreekt dient de duur ervan te bepalen.~

Wetsbepalingen - Art.  38 - Duur van de straf - Straf - Verval van het recht tot sturen
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- Art. 38, § 1, eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 
16 maart 1968

7 juni 1995P.95.0281.F AC nr. ...

Wanneer de rechter een verval van het recht tot sturen uitspreekt, kan hij het herstel in dat recht afhankelijk 
maken van een geneeskundig onderzoek, zelfs als het verval niet gegrond is op de lichamelijke ongeschiktheid 
van de bestuurder.~

Wetsbepalingen - Art.  38 - Herstel afhankelijk van het slagen voor een onderzoek - Verval van het recht tot sturen

24 mei 1995P.94.0080.N AC nr. ...

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de 
beklaagde tot een straf veroordeelt en daarbij te kennen geeft, niet dat naar zijn overtuiging die beklaagde het 
hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd 
wettelijk schuldvermoeden.~

Wegverkeerswet - Algemeen - Persoonlijk karakter van de straf - Wegverkeersreglement - In de vlucht gedane 
vaststellingen - Identificatie van de overtreder - Vervolging en bestraffing

21 maart 1995P.93.0983.N AC nr. ...

De artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de betekening en de kennisgeving zijn 
niet van toepassing op de bij artikel 62, tweede lid, Wegverkeerswet bepaalde toezending van een afschrift 
van het proces-verbaal.~

Wetsbepalingen - Art.  62 - Toezending van een afschrift - Vormen - Proces-verbaal

19 oktober 1994P.94.0199.F AC nr. ...

Het verbod om alle categorieën van motorvoertuigen te besturen geldt o.m. ten aanzien van de bromfietsen.~

Wetsbepalingen - Art.  38 - Verval van het recht tot het besturen van alle categorieën van motorvoertuigen - Bromfietsen

- Art. 38 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

25 mei 1994P.94.0106.F AC nr. ...

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld wordt wegens weigering van 
ademtest en bloedproef, wanneer de rechter vermeldt dat "de bloedproef (aan de beklaagde) mocht worden 
voorgesteld, nu artikel   63.1° bepaalt, zonder andere voorwaarden op te leggen, dat de bloedproef wordt 
afgenomen bij weigering van de ademtest, (en) (beklaagde) te dezen wel degelijk de ademtest had geweigerd, 
wat hij ook niet betwist".

Wetsbepalingen - Art.  34 - Artikel 34, 3° - Ademtest - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen

- Artt. 34, 3°, 59, § 1, 60, § 1 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

Wetsbepalingen - Art.  34 - Artikel 34, 3° - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen - Bloedproef

- Artt. 34, 3°, 59, § 1, 60, § 1 en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

WERKLOOSHEID

ALGEMEEN

14 april 2003S.00.0116.N AC nr. 251

P. 2915/30476-9-2016



Bij het nemen van een beslissing in het kader van een gebonden bevoegdheid kan het bestuur ermee volstaan 
de feitelijke gegevens en wetsartikelen aan te geven op grond waarvan het verplicht was een beslissing te 
nemen (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de vernietiging op grond van de tweede grief geformuleerd door 
eiser die als volgt kan worden samengevat: het bestreden arrest vermocht niet wettig te oordelen dat 
verweerder slechts over een doelgebonden bevoegdheid beschikte. Eiser stelt dat verweerder een 
discretionaire bevoegdheid uitoefent bij het beslissen over de stopzetting of voortzetting van de opleiding, wat 
hem ertoe verplicht om bij het nemen van die beslissing alle relevante factoren en omstandigheden af te 
wegen. Door niet na te gaan of de beslissing met inachtneming van al die factoren was getroffen en uitgaande 
van een verkeerd uitgangspunt te stellen dat aan de motiveringsvereiste was voldaan, zou het arrest benevens 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, tevens de wettelijke bepalingen inzake de motivering van 
bestuurshandelingen evenals de bepalingen inzake de beslissingsmacht van verweerder tot stopzetting van de 
opleiding hebben geschonden. Wat dit punt betreft was het O.M. van oordeel dat, het middel gegrond is. 
Indien de VDAB oordeelt over de beëindiging van een beroepsopleiding, dan oefent deze dienst niet een 
gebonden bevoegdheid uit, maar beschikt ze over een discretionaire bevoegdheid. Indien het bestuur verplicht 
is een bepaalde beslissing in te nemen -zowel qua voorwerp als qua inhoud- wanneer het zich voor een 
bepaalde feitelijke toestand geplaatst ziet, dan heeft het bestuur een gebonden bevoegdheid. In een dergelijk 
geval bepaalt de wet uiterst nauwkeurig alle elementen die de toegekende bevoegdheid in werking brengen 
en schrijft ze in detail voor hoe deze bevoegdheden zullen uitgeoefend worden (A. VAN MENSEL e.a., De 
administratieve rechtshandeling. Een proeve, Gent, Mys en Breesch, 1997, p. 71, nr 189). In casu schrijft de 
reglementering echter niet voor welke omstandigheden de VDAB de mogelijkheid geven om de overeenkomst 
van beroepsopleiding te beëindigen. De VDAB beschikt terzake klaarblijkelijk over een discretionaire 
bevoegdheid omdat deze dienst afhankelijk van de omstandigheden vrij kan oordelen of hij gebruik maakt van 
de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. In de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid 
mag de overheid niet willekeurig handelen. De discretionaire bevoegdheid wordt immers steeds verleend met 
de opdracht deze bevoegdheid aan te wenden in het algemeen belang. De discretionaire bevoegdheid is 
doelgebonden en heeft de redelijkheid als grens (I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het 
bestuur, Brugge, Die Keure, 1992, p. 18-19, nr 41). De overheid moet in redelijkheid tot belangenafweging zijn 
gekomen en de door haar genomen maatregel hebben kunnen kiezen. De rechter behoudt zijn controle, zij het 
dat deze beperkt is tot een rechtmatigheidscontrole. De hoven en rechtbanken moeten nagaan of de overheid 
bij de uitoefening van haar appreciatierecht zich heeft gesteund op rechtens aanvaardbare motieven, die 
berusten op juiste gegevens en maatstaven en die de uitgebrachte beoordeling in de redelijkheid kunnen 
dragen (A. VAN MENSEL e.a., o.c., p. 72, nr 191; R.v.St., 31 mei 1995, nr 53.469). Het bestreden arrest stelt zich 
op het standpunt dat verweerder niet over een discretionaire bevoegdheid, maar wel over een doelgebonden 
bevoegdheid beschikte. Dit uitgangspunt is volgens het O.M. niet correct, en heeft ook zijn invloed op het 
oordeel van de appèlrechters dat in casu de motiveringsplicht niet werd miskend. Het arrest oordeelt "dat de 
wettelijke motieven waarop de beslissing steunt, uit het dossier moeten blijken". Vermits aan deze 
voorwaarde voldaan is, zou verweerder voldaan hebben aan de formele motiveringsplicht. Het Arbeidshof gaat 
echter voorbij aan het feit dat verweerder zijn beslissing om de beroepsopleiding te beëindigen moet nemen 
op basis van een draagkrachtige motivering en na afweging van de feiten en van de in het geding zijnde 
belangen. In casu kan van deze beslissing niet worden gezegd dat ze afdoende is gemotiveerd, hoewel dit door 
artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 is vereist. Er blijkt niet uit de beslissing dat het bestuur is overgegaan tot 
een afweging van feiten en belangen en dat de motivering draagkrachtig is (zo ging het bestuur de juistheid 
van de motieven niet na). De appèlrechters schenden dan ook het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen nu zij het afdoende karakter van de 
motivering beoordelen vanuit de foutieve veronderstelling dat de VDAB in casu over een gebonden 
bevoegdheid beschikte.

Algemeen - Individuele beroepsopleiding in onderneming - Overeenkomst - Beëindiging door de onderneming - Goedkeuring 
door Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Beslissingsvrijheid - Aard van bevoegdheid - 
Administratieve beslissing - Motiveringsplicht

- Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

P. 2916/30476-9-2016



De feitenrechter oordeelt of de motivering van de administratieve beslissing afdoende is; hij mag evenwel het 
wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de 
vernietiging op grond van de tweede grief geformuleerd door eiser die als volgt kan worden samengevat: het 
bestreden arrest vermocht niet wettig te oordelen dat verweerder slechts over een doelgebonden 
bevoegdheid beschikte. Eiser stelt dat verweerder een discretionaire bevoegdheid uitoefent bij het beslissen 
over de stopzetting of voortzetting van de opleiding, wat hem ertoe verplicht om bij het nemen van die 
beslissing alle relevante factoren en omstandigheden af te wegen. Door niet na te gaan of de beslissing met 
inachtneming van al die factoren was getroffen en uitgaande van een verkeerd uitgangspunt te stellen dat aan 
de motiveringsvereiste was voldaan, zou het arrest benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
tevens de wettelijke bepalingen inzake de motivering van bestuurshandelingen evenals de bepalingen inzake 
de beslissingsmacht van verweerder tot stopzetting van de opleiding hebben geschonden. Wat dit punt betreft 
was het O.M. van oordeel dat, het middel gegrond is. Indien de VDAB oordeelt over de beëindiging van een 
beroepsopleiding, dan oefent deze dienst niet een gebonden bevoegdheid uit, maar beschikt ze over een 
discretionaire bevoegdheid. Indien het bestuur verplicht is een bepaalde beslissing in te nemen -zowel qua 
voorwerp als qua inhoud- wanneer het zich voor een bepaalde feitelijke toestand geplaatst ziet, dan heeft het 
bestuur een gebonden bevoegdheid. In een dergelijk geval bepaalt de wet uiterst nauwkeurig alle elementen 
die de toegekende bevoegdheid in werking brengen en schrijft ze in detail voor hoe deze bevoegdheden zullen 
uitgeoefend worden (A. VAN MENSEL e.a., De administratieve rechtshandeling. Een proeve, Gent, Mys en 
Breesch, 1997, p. 71, nr 189). In casu schrijft de reglementering echter niet voor welke omstandigheden de 
VDAB de mogelijkheid geven om de overeenkomst van beroepsopleiding te beëindigen. De VDAB beschikt 
terzake klaarblijkelijk over een discretionaire bevoegdheid omdat deze dienst afhankelijk van de 
omstandigheden vrij kan oordelen of hij gebruik maakt van de mogelijkheid om de overeenkomst te 
beëindigen. In de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid mag de overheid niet willekeurig handelen. 
De discretionaire bevoegdheid wordt immers steeds verleend met de opdracht deze bevoegdheid aan te 
wenden in het algemeen belang. De discretionaire bevoegdheid is doelgebonden en heeft de redelijkheid als 
grens (I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, Die Keure, 1992, p. 18-19, 
nr 41). De overheid moet in redelijkheid tot belangenafweging zijn gekomen en de door haar genomen 
maatregel hebben kunnen kiezen. De rechter behoudt zijn controle, zij het dat deze beperkt is tot een 
rechtmatigheidscontrole. De hoven en rechtbanken moeten nagaan of de overheid bij de uitoefening van haar 
appreciatierecht zich heeft gesteund op rechtens aanvaardbare motieven, die berusten op juiste gegevens en 
maatstaven en die de uitgebrachte beoordeling in de redelijkheid kunnen dragen (A. VAN MENSEL e.a., o.c., p. 
72, nr 191; R.v.St., 31 mei 1995, nr 53.469). Het bestreden arrest stelt zich op het standpunt dat verweerder 
niet over een discretionaire bevoegdheid, maar wel over een doelgebonden bevoegdheid beschikte. Dit 
uitgangspunt is volgens het O.M. niet correct, en heeft ook zijn invloed op het oordeel van de appèlrechters 
dat in casu de motiveringsplicht niet werd miskend. Het arrest oordeelt "dat de wettelijke motieven waarop de 
beslissing steunt, uit het dossier moeten blijken". Vermits aan deze voorwaarde voldaan is, zou verweerder 
voldaan hebben aan de formele motiveringsplicht. Het Arbeidshof gaat echter voorbij aan het feit dat 
verweerder zijn beslissing om de beroepsopleiding te beëindigen moet nemen op basis van een draagkrachtige 
motivering en na afweging van de feiten en van de in het geding zijnde belangen. In casu kan van deze 
beslissing niet worden gezegd dat ze afdoende is gemotiveerd, hoewel dit door artikel 3 van de Wet van 29 juli 
1991 is vereist. Er blijkt niet uit de beslissing dat het bestuur is overgegaan tot een afweging van feiten en 
belangen en dat de motivering draagkrachtig is (zo ging het bestuur de juistheid van de motieven niet na). De 
appèlrechters schenden dan ook het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen nu zij het afdoende karakter van de motivering beoordelen vanuit de 
foutieve veronderstelling dat de VDAB in casu over een gebonden bevoegdheid beschikte.

Algemeen - Individuele beroepsopleiding in onderneming - Overeenkomst - Beëindiging door de onderneming - Goedkeuring 
door Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Beslissingsvrijheid - Administratieve beslissing - 
Motiveringsplicht - Arbeidsrechtbank - Feitenrechter - Bevoegdheid

- Art. 121 Besluit van de Vlaamse Executieve 21 dec. 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en 
de beroepsopleiding

- Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

10 juni 2002S.98.0134.N AC nr. 349
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Luidens de bewoordingen van artikel 6, eerste en derde lid, K.B. 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, heeft de term "kan" dezelfde betekenis en 
dient te worden begrepen dat de inspecteur in beginsel de betaling van de forfaitaire compensatoire 
vergoeding dient op te leggen en daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de 
artikelen 1, 1bis en 4 van de wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen; het derde lid 
van artikel 6 dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt, geen willekeurige beslissing van de inspecteur toelaat, 
wat niet uitsluit dat hij in redelijkheid de forfaitaire compensatoire vergoeding niet oplegt (1) (2) (3). (1) Art. 6 
K.B. 7 dec. 1992 vóór de wijziging bij K.B. van 21 maart 1997. (2) Cass. 31 mei 1999, A.R. S.98.0005.N, nr. 317 
met noot. (3) Het O.M. concludeerde tot cassatie op grond van het tweede onderdeel van het enig middel 
ingevolge schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen. De appelrechters oordeelden dat de administratieve beslissing 
genomen door de directeur van de R.V.A. overeenkomstig art 6 lid 3 K.B. 7 dec. 1992 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsvergoedingen in geval van conventioneel brugpensioen (zoals van kracht vóór de 
wijziging bij K.B. 21 maart 1997) voldoende gemotiveerd was onder de loutere verwijzing dat eiseres in 
cassatie niet overging tot rechtsgeldige vervanging van haar bruggepensioneerde en de 
werkloosheidsdirecteur niet met redenen diende aan te geven waarom hij van zijn beoordelingsvrijheid 
gebruikt maakte. Het O.M. benadrukte dat krachtens het ten deze toepasselijke artikel 6 K.B. 7 dec. 1992 de 
werkloosheidsdirecteur van de werkgever die geen gevolg geeft aan zijn wettelijke verplichting tot vervanging 
van een werknemer die met brugpensioen gaat een forfaitaire compensatoire vergoeding kan eisen en aldus 
de bevoegdheid van de werkloosheidsdirecteur een discretionair karakter heeft. Dit aspect wordt trouwens 
door partijen niet betwitst. Volgens het O.M. is deze bevoegdheid derhalve "facultatief", de regelgever 
hanteert immers het woord "KAN" en er zijn verder geen tegenindicaties om een rechtsplicht aan te nemen 
(contra cass. 31 mei 1999, A.R. nr S.98.000 5N op tegenstrijdige conclusie O.M.). Dat aldus wanneer de 
toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat tussen verschillende mogelijke oplossingen, is het 
bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden (zie o.m. I. Opdebeek en A. Coolsaet, Formele Motivering van 
bestuurshandelingen in "Administratieve rechtsbibliotheek", p. 149, nr 185; P. Van Orshoven. De uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen, R.W. 1991- 92 (488), 194; J. Put Administratieve sancties in het Sociaal 
Zekerheidsrecht, Die Keure, 1998, p. 343 nr 396). De administratieve beslissing moet derhalve tevens de 
redenen vermelden waarom de directeur het nodig achtte een forfaitaire compensatoire vergoeding op te 
leggen. In deze zin Cass, 15 febr. 1999, A.R. nr 98.007, nr 88. In de litigieuze beslissing is omtrent de motivering 
niets terug te vinden.

Algemeen - Conventioneel brugpensioen - Werkgever - Vervangingsverplichting - Tekortkoming - Sanctie - Forfaitaire 
compensatoire vergoeding - Werkloosheidsinspecteur - Beslissing - Aard

- Art. 6, eerste en derde lid KB 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

25 maart 2002S.01.0091.F AC nr. 199

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, AC, 2002, nr ...

Algemeen - Vreemdelingen - Bescherming - Uitvoerende macht - Machtiging

Algemeen - Grondwet - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet

Artikel 7, § 1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling van Belgen en vreemdelingen en 
machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (1). (1) Zie de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

Algemeen - Grondwet - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering - Wet

- Artt. 36 en 43, § 1, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 1 Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 191 Grondwet 1994

Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de bilaterale akkoorden 
betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers wijkt niet af van het grondwettelijk 
beginsel van de gelijkstelling van Belgen en vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken 
(1). (1) Zie de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

Algemeen - Vreemdelingen - Bescherming - Uitvoerende macht - Machtiging

- Enig art. Wet 13 dec. 1976

18 september 2000S.00.0004.N AC nr. ...
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De wetgever heeft in artikel 10, achtste lid, Wet 25 april 1963 de zinsnede "voor de administratieve 
rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre het de delegatiebevoegdheid regelt in 
geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de 
administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in 
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het 
bijzonder.

Algemeen - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Vordering in rechte - Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege

- Artt. 579, 580, 581, 582 en 583 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 10, achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en sociale voorzorg

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

18 september 2000S.00.0016.N AC nr. ...

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet 
heeft kunnen voorzien of voorkomen.

Algemeen - Overmacht

13 maart 2000S.98.0170.F AC nr. ...

Noch uit artikel 7, § 11, tweede lid, Besl. W. 28 dec. 1944, noch uit artikel 146, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 
1991, blijkt dat de datum waarop de bestuurlijke beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau 
wordt genomen, overeenstemt met de datum die in de ter kennis gebrachte beslissing vermeld wordt.

Algemeen - Bestuurlijke beslissing - Datum

- Art. 146, vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 11, tweede lid Besl. W. 28 dec. 1944

31 mei 1999S.98.0005.N AC nr. ...

Luidens de bewoordingen van artikel 5, eerste en derde lid, K.B. 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, heeft de term "kan" dezelfde betekenis en 
dient te worden begrepen dat de inspecteur in beginsel de betaling van de forfaitaire compensatoire 
vergoeding dient op te leggen en daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de 
artikelen 1, 1bis en 4 van de wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen; het derde lid 
van artikel 5 dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt, geen willekeurige beslissing van de inspecteur toelaat, 
wat niet uitsluit dat hij in redelijkheid de forfaitaire compensatoire vergoeding niet oplegt.

Algemeen - Conventioneel brugpensioen - Werkgever - Vervangingsverplichting - Tekortkoming - Sanctie - Forfaitaire 
compensatoire vergoeding - Werkloosheidsinspecteur - Beslissing - Aard

- Art. 6 Grondwet 1831

- Art. 5, eerste en derde lid KB 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

ALLERLEI

10 mei 2004S.02.0076.F AC nr. 246

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, AC, 2004, nr ....

Allerlei - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toetsing

Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de 
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en de werkloze deze 
administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de werkloze een 
geschil over het recht op uitkering gedurende de periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank 
bevoegd om over dat geschil uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil 
uitspraak doet, oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits het 
recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen is 
bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, met inbegrip van de keuze 
van de administratieve sanctie, onder de controle van de rechter (1). (1) Zie concl. O.M.

Allerlei - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toetsing
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- Artt. 153 en 157bis KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

23 december 2002S.01.0130.F AC nr. 690

Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart een dag tijdens de 
periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die kaart dient te zijn om voor die periode 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak 
maken op uitkeringen (1); die regel is niet in strijd met de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
evenmin met de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden (2). (1) Cass., 11 maart 2002, AR S.01.0140.F, nr .... (2) Zie Cass., 12 jan. 1998, AR F.96.0097.F, nr 19; 
6 mei 1999, AR F.98.0088.F, nr 265.

Allerlei - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Onrechtmatige daad - Gevolg - Grondwet - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

17 juni 2002S.01.0003.F AC nr. 364

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0003.F, AC, 2002, nr...

Allerlei - Onjuiste verklaring - Niet afgelegde verklaring - Administratieve sanctie - Directeur - Bevoegdheden - Scheiding der 
machten - Discretionaire bevoegdheid - Administratieve beslissing - Motivering

In de gevallen, bepaald in artikel 153, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, moet de bestuurshandeling 
waarbij de werkloze van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten, vermelden om welke 
redenen de directeur gekozen heeft om de in het eerste lid bepaalde sanctie wel toe te passen in plaats van 
niet (1). (1) Zie concl. O.M.; artikel 153 Werkloosheidsbesluit 1991, voor de wijziging ervan bij het K.B. van 29 
juni 2000.

Allerlei - Onjuiste verklaring - Niet afgelegde verklaring - Administratieve sanctie - Directeur - Administratieve beslissing - 
Motivering

- Art. 153, eerste en vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

11 maart 2002S.01.0140.F AC nr. 174

De werkloze die in de loop van één dag, gedurende de periode waarin hij elke dag van de maand in het bezit 
moet zijn van de controlekaart om voor die maand uitkeringen te genieten, zijn controlekaart niet kan 
voorleggen wanneer dit door een daartoe bevoegd persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen 
uitkeringen (1). (1) Cass., 14 dec. 1998, AR S.98.0036.N , nr. 520.

Allerlei - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Overtreding

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

17 december 2001S.00.0012.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. Leclercq, Cass., 17 dec. 2001, A.R. nr. S.00.0012.F, AC, 2001, nr. ...

Allerlei - Administratieve sanctie - Betwisting - Administratieve rechtshandeling - Formele motivering - Passende 
motivering - Gedetailleerde motivering - Nietigverklaring - Gevolg - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft 
opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden 
van de directeur en zelf een administratieve sanctie aan de werkloze opleggen (1). (1) Zie concl. O.M.; contra: 
cass. 12 nov. 2001, A.R. S.01.0023.N, nr. ... Art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991, vòòr de wijziging 
ervan bij K.B. 29 juni 2000.

Allerlei - Administratieve sanctie - Betwisting - Administratieve rechtshandeling - Formele motivering - Passende 
motivering - Gedetailleerde motivering - Nietigverklaring - Gevolg - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 7, § 11, eerste lid Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 154, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

12 november 2001S.01.0023.N AC nr. ...
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Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau 
over een sanctie vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter de 
bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen 
inzake werkloosheid en om uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien 
(1). (1) Zie Cass. 13 maart 2000, A.R. nr S.98.0170.F, nr 171.

Allerlei - Bestuurlijke beslissing - Sanctie - Geschil - Nietigverklaring - Gebrek aan motivering - Arbeidsrechtbank - 
Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

21 mei 2001S.00.0164.N AC nr. ...

Valt niet onder de toepassing van de in artikel 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring de vordering tot 
terugbetaling van de ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk 
IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Allerlei - Loopbaan - Loopbaanonderbreking - Onderbrekingsuitkering - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - 
Verjaring

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

27 maart 2000S.98.0117.F AC nr. ...

Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt ingesteld voordat die 
uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas na het instellen van de rechtsvordering en niet 
binnen de bij de reglementering voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk 
werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde moratoire interest 
betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij 
het gewestelijk werkloosheidsbureau zijn toegekomen.

Allerlei - Werkloosheidsuitkering - Moratoire interesten - Vordering in rechte - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare 
schuld - Vordering in rechte, ingesteld voor de opeisbaarheid van de schuld

- Art. 93, §§ 2 en 4, tweede lid MB 4 juni 1964

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

13 maart 2000S.98.0170.F AC nr. ...

Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens de plaatselijke onbevoegdheid 
van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing 
in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over de 
rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien.

Allerlei - Bestuurlijke beslissing - Plaatselijke bevoegdheid - Geschil - Nietigverklaring - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

13 maart 2000S.99.0051.F AC nr. ...

Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werknemer o.m. in het bezit zijn van een 
controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand en 
hij moet deze bij zich bewaren voor de aanvang van de activiteit, waarvoor hij enig loon of materieel voordeel 
ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan op zijn 
controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en hij moet die kaart onmiddellijk voorleggen bij elke 
vordering door een daartoe bevoegd persoon; die verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke aard.

Allerlei - Controle - Controlekaart - Werkloze - Verplichtingen - Persoonlijke aard

- Artt. 137, § 1, 2°, en § 2, 154, en 175, eerste lid, 1°, a KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid

- Artt. 45, eerste lid, 2°, en 71, eerste lid, 1°, 4° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid

22 november 1999S.99.0052.F AC nr. ...

Het personeelslid van het onderwijs of van een psycho-medisch-sociaal centrum, dat een 
loopbaanonderbrekingsuitkering geniet, mag zich naar het buitenland begeven op voorwaarde dat hij zijn 
woonplaats in België behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn hoofdverblijfplaats behoudt.
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Allerlei - Onderwijs - Personeelslid - Beroepsloopbaan - Onderbreking beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkering - Recht - 
Voorwaarden - Woonplaats

- Artt. 102 en 103 Burgerlijk Wetboek

- Art. 10, eerste lid KB 12 aug. 1991

20 april 1999P.97.0037.N AC nr. ...

Art. 261, 6°, Werkloosheidsbesluit 1963 dat bepaalt dat strafbaar is de werkgever die arbeid doet of laat 
verrichten door een werknemer die, bij de controle, niet in het personeelsregister is ingeschreven en die 
wegens deze werkzaamheid geen recht heeft op de werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangt, vereist dat de 
werkgever weet dat de aldus door hem tewerkgestelde werknemer onrechtmatig werkloosheidsuitkeringen 
ontvangt.

Allerlei - Misdrijf - Artikel 261, 6°, Werkloosheidsbesluit 1963 - Bestanddelen - Moreel bestanddeel

- thans art. 175, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 261, 6° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

15 maart 1999S.98.0012.F AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur tot 
uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, overeenkomstig artikel  154 
Werkloosheidsbesluit 1991, bezit bij de toetsing van die beslissing volheid van rechtsmacht.~

Allerlei - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toetsing - Omvang

- Art. 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

15 februari 1999S.98.0007.F AC nr. ...

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is 
bepaald, de werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hij zijn bezoldigde activiteit uitoefent 
zonder zijn controlekaart onmiddellijk te kunnen voorleggen aan de daartoe bevoegde persoon; de 
administratieve beslissing tot uitsluiting is een bestuurshandeling die uitdrukkelijk, afdoende en uitvoerig 
gemotiveerd moet worden.~

Allerlei - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Werkloze - Geen voorlegging - Bezoldigde activiteit - Gevolg - 
Administratieve sanctie - Uitsluiting - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering - Uitvoerige 
motivering

- Artt. 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

14 december 1998S.98.0036.N AC nr. ...

De werkloze die in de loop van één dag, tijdens de periode waarin hij elke dag van de maand in het bezit moet 
zijn van de controlekaart om voor die maand uitkeringen te genieten, zijn controlekaart niet kan voorleggen 
wanneer dit door een daartoe bevoegd persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen uitkeringen.~

Allerlei - Toezicht - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Inbreuk

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

2 november 1998S.97.0150.N AC nr. ...

De nalatigheidsinterest, voorzien in artikel 62, derde lid van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, is onderscheiden van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid en is onderworpen 
aan de in artikel 2272 Burgerlijk Wetboek bepaalde vijfjarige verjaring.~

Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - Nalatigheidsrente - Verjaring

- Art. 2272 Burgerlijk Wetboek

- Art. 62, derde lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen
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Uit de bepalingen van de artikelen 60 en 62, eerste en derde lid van de wet van 28 december 1983, houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen krachtens welke de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid het voorwerp 
moet uitmaken van een provisionele storting die moet verricht worden voor 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar en een nalatigheidsrente verschuldigd is bij gebrek, of ingeval van ontoereikendheid van 
provisionele storting op de voorgeschreven datum, volgt dat de wet een vervroegde betaling bij wijze van 
provisie instelt en de bepaalde rente een vergoeding uitmaakt voor de vertraging in de uitvoering van de 
betaling; die rente is aldus onderscheiden van de bijdrage zelf.~

Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - Bijdrage - Aard

- Artt. 60 en 62, eerste en derde lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - Nalatigheidsinteresten - Aard

- Artt. 60 en 62, eerste en derde lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

9 maart 1998S.97.0065.F AC nr. ...

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is 
bepaald, de werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hij, al was het om zijn werkgever niet voor 
het hoofd te stoten, zijn bezoldigde activiteit uitoefent zonder zijn controlekaart onmiddellijk te kunnen 
voorleggen aan de daartoe bevoegde persoon.~

Allerlei - Controle - Controlekaart - Voorleggen - Werkloze - Niet voorleggen - Bezoldigde activiteit - Gevolg - 
Administratieve sanctie

- Artt. 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

9 maart 1998S.97.0087.F AC nr. ...

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is 
bepaald, de werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hij, al was het om zijn werkgever niet voor 
het hoofd te stoten, vóór de aanvang van een bezoldigde activiteit hiervan geen melding heeft gemaakt op zijn 
controlekaart met onuitwisbare inkt.~

Allerlei - Controle - Controlekaart - Bezoldigde activiteit - Vermelding - Werkloze - Verplichting - Niet-naleving - Gevolg - 
Administratieve sanctie

- Artt. 71, eerste lid, 4°, en 154, eerste lid, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

8 september 1997S.97.0009.N AC nr. ...

Het bedrag van de forfaitaire compensatoire vergoeding dat verschuldigd is aan de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening door de werkgever die de vervangingsverplichting niet heeft nageleefd binnen de door het 
K.B. van 16 nov. 1990 bepaalde termijnen of binnen de termijn binnen dewelke door de Rijksdienst van 
Arbeidsvoorziening een regularisatie is toegestaan, kan niet worden gewijzigd ten gevolge van gebeurtenissen 
die na die termijn plaatshebben.~

Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerde - Werkgever - Vervangingsverplichting - Termijn - Inbreuk - Sanctie - R.V.A. - 
Forfaitaire compensatoire vergoeding - Omvang van het bedrag - Gebeurtenis na inbreuk

- Artt. 4, § 5, en 6 KB van 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op de forfaitaire compensatoire vergoeding, ingevolge de 
niet naleving van de vervangingsverplichting door de werkgever, ontstaat zodra de termijn voor vervanging of 
de toegelaten regularisatie verstreken is.~

Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerde - Werkgever - Vervangingsverplichting - Termijn - Inbreuk - R.V.A. - Sanctie - 
Forfaitaire compensatoire vergoeding - Opening van het recht

- Artt. 4, § 5, en 6 KB van 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

Zodra vaststaat dat de werkgever, die verplicht is de bruggepensioneerde te vervangen door een volledige 
uitkeringsgerechtigde binnen de termijnen van het K.B. van 16 nov. 1990 of binnen de termijnen binnen 
dewelke een regularisatie is toegestaan, de vervangingsverplichting niet heeft nageleefd en een forfaitaire 
compensatoire vergoeding moet storten aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt de vergoeding 
bepaald in functie van de ganse periode van werkloosheid gedekt door de aanvullende vergoeding, dit is in 
beginsel tot op de datum dat de bruggepensioneerde de leeftijd bereikt waarop zijn rustpensioen ingaat.~

Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerde - Werkgever - Vervangingsverplichting - Inbreuk - R.V.A. - Sanctie - Forfaitaire 
compensatoire vergoeding - Gedekte periode
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- Artt. 4, § 5, en 6 KB van 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

12 mei 1997S.96.0089.N AC nr. ...

De conventioneel bruggepensioneerde wordt niet meer als werkzoekende beschouwd tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd en dient niet te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor gewone werklozen 
om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen; hij kan niet na een nieuwe tewerkstelling als 
werkloze in het gewone stelsel van het werkloosheidsbesluit van 25 nov. 1991 worden aanvaard.~

Allerlei - Conventioneel brugpensioen - Ontslag oudere werknemer - Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende vergoedingen 
ten laste van werkgever - Aanvaarding door werknemer - Nieuwe tewerkstelling

- Art. 2, § 1, eerste lid KB 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen

- Art. 42, § 1, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Een oudere werknemer die ontslagen wordt en het brugpensioenstelsel aanvaardt, treedt tot dit stelsel toe, 
totdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zodat hij in beginsel de arbeidsmarkt definitief verlaat.
~

Allerlei - Conventioneel brugpensioen - Ontslag oudere werknemer - Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende vergoedingen 
ten laste van werkgever - Aanvaarding door werknemer - Toekenningsperiode - Duur

- Artt. 30, eerste en derde lid, 7°, en 38, § 1, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 123, § 5 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 4 CAO nr 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 jan. 1975

- Artt. 2, §1, 1ste lid, 3, §1, 1ste lid, 5, 7de lid, 12 en 13 KB 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen

28 november 1996S.96.0039.F AC nr. ...

Krachtens artikel  4, K.B. 4 aug. 1986, opgeheven bij K.B. van 2 jan. 1991, heeft de werknemer geen enkel 
onherroepelijk vastgesteld recht op het verlengen van het genot van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen.~

Allerlei - Onderbrekingsuitkeringen - Recht - Draagwijdte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15, eerste lid, 29 en 30 KB 2 jan. 1991

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

Allerlei - Onjuiste verklaring - Spontane verbeterende aangifte - Administratieve sanctie - Directeur - Machten - Scheiding 
der machten - Discretionaire macht

Als het werkloosheidsbureau van de onjuiste verklaring van de werkloze kennis krijgt ingevolge diens spontane 
verbeterende aangifte, kan de directeur van het werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve 
sanctie al dan niet opleggen en de rechterlijke macht kan de directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen 
of zijn discretionaire macht aldus in zijn plaats uitoefenen. (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

Allerlei - Onjuiste verklaring - Spontane verbeterende aangifte - Administratieve sanctie - Directeur - Machten - Scheiding 
der machten - Discretionaire macht

- Art. 153, eerste, tweede en vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

19 juni 1995S.94.0135.F AC nr. ...

De in artikel  26, derde lid, wet van 14 feb. 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel bedoelde nietigheid heeft alleen betrekking op de processen-verbaal tot vaststelling van overtredingen 
van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen.~

Allerlei - Draagwijdte - Overtreding - Vaststelling - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Strafbepalingen - Proces-
verbaal - Nietigheid

- Art. 173 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 22 en 26 Wet 14 feb. 1961

19 juni 1995S.94.0156.F AC nr. ...
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De werkloze die, zij het zelfs één enkele dag, de bepalingen van artikel  153, §4, Werkloosheidsbesluit niet in 
acht heeft genomen, wordt van het recht op werkloosheidsuitkeringen uitgesloten voor een periode van 4 tot 
26 weken.~

Allerlei - Afwezigheid - Toezicht - Controlekaart - Schrapping - Administratieve sanctie - Toepassingsgebied - Gevolg

- Artt. 153, § 4, en 195, eerste en derde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

De in artikel  9 wet van 16 nov. 1972 betreffende de arbeidsinspectie bedoelde processen-verbaal van de 
ambtenaren van de R.V.A zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van de strafbepalingen betreffende 
de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen vast te stellen met het oog op bestraffing ervan; ze hebben 
geen bewijskracht tot het tegendeel bewezen is tenzij in het belang van de strafvordering en van de 
rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten gevolge van de overtredingen die erin zijn vastgesteld, en 
het gezag dat artikel  9 eraan toekent, kan niet worden aangevoerd in een bij het arbeidsgerecht aanhangig 
gemaakt geschil betreffende een administratieve beslissing waarbij de maatregelen van de artt. 195 en 210 
Werkloosheidsbesluit worden toegepast.

Allerlei - Draagwijdte - Bewijswaarde - Overtreding - Vaststelling - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - 
Strafbepalingen - Proces-verbaal

- Artt. 173, 195 en 210 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 1 KB 9 juli 1990

- Art. 9 Arbeidsinspectiewet

- Art. 22 Wet 14 feb. 1961

6 maart 1995S.94.0111.F AC nr. ...

De rechtsvordering van de R.V.A. tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake 
werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertig jaar.~

Allerlei - Bijzondere bijdrage - Rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur - Betaling

- Artt. 60, 64 en 67, eerste lid Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

- Art. 2262 Burgerlijk Wetboek

BEDRAG

16 juni 2003S.00.0029.F AC nr. 353

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 6 nov. 2000, A.R. S.00.0029.F, AC 2000, nr ...

Bedrag - Anciënniteitstoeslag - Beroepsverleden - Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 - E.G. - Marokko - Artikel 41 
Samenwerkingsovereenkomst - Tijdvakken van verzekering - Samentelling - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciële vraag - Hof 
van Justitie E.G.

Artikel 41, § 1, van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het 
Koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is ondertekend en namens de Gemeenschap is goedgekeurd 
bij de (E.E.G) verordening nr 2211/78 van de Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat 
het belet dat de ontvangende Lid-Staat weigert aan een op zijn grondgebied verblijvende werknemer van 
Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe te kennen bovenop het basisbedrag van de 
werkloosheidsuitkering, op de enkele grond dat geen enkele internationale overeenkomst bepaalt dat de door 
de betrokkene in een andere Lid-Staat verrichte tijdvakken van arbeid in aanmerking worden genomen, terwijl 
een dergelijke voorwaarde niet wordt opgelegd aan de werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende 
Lid-Staat (1). (1) Beschikking H.v.J. 12 feb. 2003 (R.V.A. t/ A.), c-23/02, Verz. H.v.J., p. 1 -...; zie Cass., 6 nov. 
2000, AR S.00.0029.F, nr 603, met concl. O.M.

Bedrag - Anciënniteitstoeslag - Beroepsverleden - Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 - E.G. - Marokko - Artikel 41 
Samenwerkingsovereenkomst - Non-discriminatie

- Art. 41, § 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 
Marokko van 27 april 1976

- Art. 1 EEG-Verordening nr 2211/78 van 26 sept. 1978
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Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van 
de Gemeenschap, zoals artikel 41 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Economische 
Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976 en namens de Gemeenschap 
gesloten door de Verordening (EEG) nr. 2211/78 van de Raad van 26 september 1978, voor het Hof van 
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst over de uitlegging van 
het begrip "samentelling van de tijdvakken van verzekering" inzake de werkloosheidsuitkeringen die wegens 
het beroepsverleden worden verhoogd, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van 
prejudiciële beslissing uitspraak te doen (1). (1) Zie concl. O.M.; artikel 234 van de geconsolideerde versie.

Bedrag - Anciënniteitstoeslag - Beroepsverleden - Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 - E.G. - Marokko - Artikel 41 
Samenwerkingsovereenkomst - Tijdvakken van verzekering - Samentelling - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciële vraag - Hof 
van Justitie E.G.

- Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

24 februari 2003S.01.0141.F AC nr. 129

De werkloze die bloed- of aanverwanten in de rechtopgaande lijn ten laste genomen heeft wordt beschouwd 
als een werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110, § 1, eerste lid, 2°, c, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, wanneer de samengevoegde bruto bedragen van de pensioenen en voordelen waarop al 
die personen ten laste aanspraak kunnen maken niet één van de twee maximumbedragen te boven gaan die 
bij artikel 62, derde lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 zijn vastgesteld volgens hun graad 
van zelfredzaamheid.

Bedrag - Werknemer met gezinslast - Bloed- of aanverwanten in de opgaande lijn - Vervangingsinkomsten - Samenvoeging - 
Maximumbedrag

- Art. 61, tweede lid, 1°, en 62, derde lid MB 26 nov. 1991

- Art. 65, § 3, 110, § 1, eerste lid, 2°, c, en 114, § 3 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid

7 oktober 2002S.01.0109.F AC nr. 510

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 okt. 2002, AR S.01.0109.F, AC, 2002, nr. ....

Bedrag - Werknemer met gezinslast - Samenwonen

Voor de toepassing van artikel 110, § 1, 2°, a van het Werkloosheidsbesluit 1991 en van artikel 59, eerste lid, 
van het ministerieel besluit van 26 november 1991, die bepaalde categorieën van werknemers met gezinslast 
opsommen, vereist het samenwonen dat twee of meer personen geregeld onder hetzelfde dak samenleven 
maar niet dat zij daar zonder onderbreking zijn; dat samenwonen veronderstelt een feitelijke situatie (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Bedrag - Werknemer met gezinslast - Samenwonen

- Art. 59, eerste lid MB 26 nov. 1991

- Art. 110, § 1, 2°, a KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

21 mei 2001S.00.0134.N AC nr. ...

Elke gewone dag van inactiviteit in de zin van artikel 109, § 2, 2° van het Werkloosheidsbesluit is de dag 
waarop de deeltijdse werknemer volgens zijn gewoon werkschema niet tewerkgesteld wordt.

Bedrag - Vrijwillig deeltijdse werkloosheid - Vermindering van het aantal halve uitkeringen - Voorwaarden - Elke gewone 
dag van inactiviteit

- Artt. 108 en 109, §2, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

14 juni 1999S.98.0119.N AC nr. ...

Voor de bepaling van het gezinsinkomen op het moment van de verwittiging tot schorsing wegens langdurige 
werkloosheid, moet rekening worden gehouden met de gezinstoestand van de werkloze in de periodes 
bedoeld in artikel 82, § 1, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991; wanneer de werkloze slechts 
gedurende een gedeelte van die periodes met een gezinslid, bedoeld in voormeld artikel 87, samenwoont, 
komt het inkomen van dit gezinslid slechts voor dat gedeelte van die periodes mede in aanmerking voor het 
bepalen van het in artikel 82, § 1, eerste lid, 3°, bedoelde gezinsinkomen.

Bedrag - Langdurige werkloosheid - Schorsing - Verwittiging - Nettobelastbaar gezinsinkomen - Grensbedrag - 
Referteperiodes - Gezinstoestand - Draagwijdte

- Artt. 82, § 1, eerste lid, 3° en tweede lid, en 87 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid
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14 september 1998S.97.0132.F AC nr. ...

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan de toeslag bij het dagelijks basisbedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen, voorgeschreven bij artikel 160, § 2, eerste lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit 1963, aan 
de werkloze slechts toekennen, als de werkloze bewijst dat hij uitsluitend met één of meerdere kinderen 
samenwoont, die aan de voorgeschreven reglementsbepalingen voldoen.

Bedrag - Werknemer met gezinslast - R.V.A. - Verplichting - Werkloze - Verplichting - Bewijs - Samenwonende

- Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 3°, a KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

14 september 1998S.97.0161.F AC nr. ...

De werkloze die beweert een alleenwonende werknemer te zijn, moet daarvan het bewijs leveren.

Bedrag - Alleenwonende werknemer - Bewijs - Bewijslast

- Art. 110, §§ 2 en 4 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

26 januari 1998S.97.0042.F AC nr. ...

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan aan de werkloze alleen een hoger dagelijks basisbedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen toekennen, als bepaald in artikel 160, §2, eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1963, 
als de werkloze aantoont dat hij samenwoont met een echtgenoot die noch over beroepsinkomens noch over 
vervangingsinkomens beschikt.~

Bedrag - Werknemer met gezinslast - R.V.A. - Verplichting

- Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 2° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

GERECHTIGDE

22 november 2004S.04.0077.N AC nr. 560

Er is geen wettelijke bepaling die stelt dat voor de toepassing van artikel 51, § 1, derde lid, 1°, 
Werkloosheidsbesluit met het uitoefenen van een dienstbetrekking gelijkgesteld kan worden het aantal dagen 
dat men een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de 
verwerping van de voorziening. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel dat 
niettegenstaande het feit dat artikel 51 Werkloosheidsbesluit valt onder de "Toekenningsvoorwaarden" 
(hoofdstuk III, Werkloosheidsbesluit), het betwiste punt 1° van artikel 51, § 1, derde lid, in se specifieke 
toelaatbaarheidsvoorwaarden inhoudt: er wordt namelijk een wachttijd opgelegd, een aantal arbeidsdagen 
moeten bewezen worden binnen een bepaalde referteperiode. Hieruit leidde het O.M. af dat terzake de in 
Hoofdstuk II van het werkloosheidsbesluit bepaalde "Toelaatbaarheidsvoorwaarden" tot het recht op 
uitkeringen toepassing vinden en derhalve artikel 38 Werkloosheidsbesluit dat onder meer de dagen die 
aanleiding geven tot een betaling van een uitkering bij toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen gelijkstelt met arbeidsdagen, ook 
geldt voor de toepassing van artikel 51, § 1, derde lid, punt 1°, Werkloosheidsbesluit. Het O.M. merkte 
trouwens op dat hoewel artikel 51 Werkloosheidsbesluit kadert in de "toekenningsvoorwaarden", de wetgever 
verwijst naar artikel 30, derde lid, punten 1° en 3° van de in het Hoofdstuk II bepaalde 
"Toelaatbaarheidsvoorwaarden" die de betrokkene ook toelaat onder bepaalde voorwaarden niet uitgesloten 
te worden bij werkverlating en ontslag. Aldus concludeerde het O.M. dat zo het Werkloosheidsbesluit een 
onderscheid maakt tussen de "Toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden" de toepassing van de ene 
voorwaarde de andere niet uitsluit. Wat het tweede onderdeel betreft, concludeerde het O.M. dat 
"werkverhindering wegens overmacht" kan worden ingeroepen overeenkomstig artikel 30, derde lid, 1°, van 
het Werkloosheidsbesluit en deze werkverhindering de verhindering is om te werken in het algemeen (Cass., 
18 sept. 2000, AR S.00.0016.N, nr 476). Volgens het O.M. heeft een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg dat het de werknemer onmogelijk is om te werken en deze toestand in de betrokken periode een 
toestand van overmacht uitmaakt.

Gerechtigde - Toekenningsvoorwaarden - Uitsluiting - Beperking - Uitoefenen van nieuwe dienstbetrekking gedurende 4 
weken - Arbeidsprestaties - Arbeids- en gelijkgestelde dagen - Berekening

- Artt. 38, § 1, 1°, a), en 51, § 1, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Gerechtigde - Toekenningsvoorwaarden - Uitsluiting - Beperking - Uitoefenen van nieuwe dienstbetrekking gedurende 4 
weken - "Uitoefenen" - Begrip

- Artt. 38, § 1, 1°, a), en 51, § 1, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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Uit de omstandigheid dat een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt was, kan niet worden afgeleid dat hij zich 
in een situatie van overmacht bevond met betrekking tot de in artikel 51, § 1, derde lid, 1°, van het 
Werkloosheidsbesluit vereiste uitoefening van een nieuwe dienstbetrekking gedurende ten minste vier weken, 
voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag (1). (1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping van de voorziening. 
Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel dat niettegenstaande het feit dat artikel 51 
Werkloosheidsbesluit valt onder de "Toekenningsvoorwaarden" (hoofdstuk III, Werkloosheidsbesluit), het 
betwiste punt 1° van artikel 51, § 1, derde lid, in se specifieke toelaatbaarheidsvoorwaarden inhoudt: er wordt 
namelijk een wachttijd opgelegd, een aantal arbeidsdagen moeten bewezen worden binnen een bepaalde 
referteperiode. Hieruit leidde het O.M. af dat terzake de in Hoofdstuk II van het werkloosheidsbesluit bepaalde 
"Toelaatbaarheidsvoorwaarden" tot het recht op uitkeringen toepassing vinden en derhalve artikel 38 
Werkloosheidsbesluit dat onder meer de dagen die aanleiding geven tot een betaling van een uitkering bij 
toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en de schadeloosstelling voor 
arbeidsongevallen gelijkstelt met arbeidsdagen, ook geldt voor de toepassing van artikel 51, § 1, derde lid, 
punt 1°, Werkloosheidsbesluit. Het O.M. merkte trouwens op dat hoewel artikel 51 Werkloosheidsbesluit 
kadert in de "toekenningsvoorwaarden", de wetgever verwijst naar artikel 30, derde lid, punten 1° en 3° van 
de in het Hoofdstuk II bepaalde "Toelaatbaarheidsvoorwaarden" die de betrokkene ook toelaat onder 
bepaalde voorwaarden niet uitgesloten te worden bij werkverlating en ontslag. Aldus concludeerde het O.M. 
dat zo het Werkloosheidsbesluit een onderscheid maakt tussen de "Toelaatbaarheids- en 
toekenningsvoorwaarden" de toepassing van de ene voorwaarde de andere niet uitsluit. Wat het tweede 
onderdeel betreft, concludeerde het O.M. dat "werkverhindering wegens overmacht" kan worden ingeroepen 
overeenkomstig artikel 30, derde lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit en deze werkverhindering de 
verhindering is om te werken in het algemeen (Cass., 18 sept. 2000, AR S.00.0016.N, nr 476). Volgens het O.M. 
heeft een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg dat het de werknemer onmogelijk is om te 
werken en deze toestand in de betrokken periode een toestand van overmacht uitmaakt.

Gerechtigde - Toekenningsvoorwaarden - Uitsluiting - Beperking - Uitoefenen van nieuwe dienstbetrekking gedurende 4 
weken - Arbeidsprestaties - Berekening - Arbeidsongeschiktheid - Overmacht

- Art. 51, § 1, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

18 september 2000S.00.0016.N AC nr. ...

Werkverhindering wegens overmacht in de zin van artikel 30, derde lid, 1° van het werkloosheidsbesluit is de 
verhindering om te werken in het algemeen.

Gerechtigde - Wachttijd - Arbeid in loondienst - Referteperiode - Verlenging - Werkverhindering wegens overmacht

- Art. 30, derde lid, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

17 april 2000C.99.0363.N AC nr. ...

De beslissingen van verwerping genomen door de werkloosheidsinspecteur zelf en/of door de Nationale 
administratieve Commissie ten gevolge van het administratief beroep van een langdurige werkloze, binden de 
werkloosheidsinspecteur niet bij zijn latere beoordeling; de inspecteur dient derhalve bij het nemen van zijn 
beslissing tot schorsing de door de werkloze als verweer ingeroepen objectieve en subjectieve gegevens te 
beoordelen en dit verweer te beantwoorden.

Gerechtigde - Langdurige werkloze - Administratief beroep - Inspecteur - Nationale administratieve commissie - 
Beslissingen - Verwerping - Beslissing tot schorsing - Beoordeling - Omvang

- Art. 143, §§ 1, 3, 4 en 5 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

10 april 2000S.99.0164.F AC nr. ...

De wachttijd die de jonge werknemer onmiddellijk voor de aanvraag voor toelating tot het recht op 
wachtuitkeringen moet doorlopen, begint pas te lopen nadat hij hogere studies met een volledig leerplan 
heeft stopgezet en, in voorkomend geval, een eindwerk heeft neergelegd, als dergelijke studies werden 
aangevat na studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus (1). (1) Vgl. Cass., 14 jan. 1991, 
A.R. 8974, nr. 245; zie M. BAUKENS, La nouvelle réglementation du chomage, J.T.T. 1992, p. 234; Guide social 
permanent - Sécurité sociale: commentaires, aanv. 638 (15 okt. 1996), p. 298, nr. 630.

Gerechtigde - Jonge werknemers - Wachtuitkeringen - Wachttijd - Begin van de wachttijd - Studies met volledig leerplan

- Art. 36, § 1, 2°, a, 3° en 4° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

13 maart 2000S.98.0143.F AC nr. ...
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De volledig werkloze werknemer-niet-grensarbeider die zich ter beschikking stelt van de diensten voor 
arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Belgische Staat waar hij woont of die naar dit grondgebied 
terugkeert, kan op grond van het gemeenschapsrecht echter geen aanspraak maken op 
werkloosheidsuitkering volgens de wettelijke regeling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laatste 
werkzaamheden, op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Belgische Staat woonde, m.n. Frankrijk, 
waartoe de bevoegde instelling behoort die de werknemer recht op werkloosheidsuitkering geeft of zou 
geven, als hij er was blijven wonen.

Gerechtigde - Stage - E.G. - Artikelen 67, § 3, en 71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - Tijdvakken van 
verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats

- Artt. 1, punt o,(ii), en punt q, 67,§3, en 71,§1,punt b,(ii) Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0143.F, AC, nr...

Gerechtigde - Stage - E.G. - Artikelen 67, § 3, en 71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - Tijdvakken van 
verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats

14 juni 1999S.98.0119.N AC nr. ...

Voor het begrip gezin wordt enkel rekening gehouden met de gezinsleden waarvan het samenwonen met de 
werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn uitkeringen.~

Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Schorsing - Verwittiging - Gezinsinkomen - Gezin

- Artt. 82 en 87 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

27 april 1998S.97.0127.F AC nr. ...

Het recht op werkloosheidsuitkering kan worden geschorst, indien de werkloze de in artikel 80, 1° tot 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde voorwaarden vervult, en die schorsing is mogelijk voor iedere werkloze 
die werkloosheidsverzekering kan genieten omdat hij de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervult en die, 
derhalve, aanspraak kan maken op de uitkeringen, zelfs als hij ze niet effectief kan ontvangen omdat hij niet 
voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.~

Gerechtigde - Toelaatbare werkloze - Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied

- Artt. 27, 7° en 8°, en 80, 2° en 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

16 maart 1998S.97.0105.N AC nr. ...

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet 
heeft kunnen voorzien of voorkomen; maakt derhalve geen overmacht uit de omstandigheid waaruit blijkt dat 
het naleven van een verplichting door de werkloze, die diende in het bezit te zijn van zijn controlekaart, niet 
volstrekt onmogelijk is.

Gerechtigde - Verplichtingen - Controlekaart - Bezit - Inbreuk - Administratieve sanctie - Exceptie van overmacht - 
Overmacht - Begrip

- Art. 71 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

1 december 1997S.97.0046.N AC nr. ...

De directeur van het werkloosheidsbureau mag door alle middelen van recht het bewijs leveren dat de reële 
inkomsten van de werkloze in de twaalf kalendermaanden die voorafgaan aan de maand tijdens dewelke de in 
artikel 81, eerste lid, bedoelde verwittiging werd ontvangen, hoger zijn dan het inkomen van de laatst 
belastbare periode vóór deze verwittiging waarop de belastingen werden geheven.~

Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Administratieve beslissing - Betwisting - Bewijsvoering - Directeur van 
werkloosheidsbureau - Inkomen - Omvang - Bewijsmiddelen

- Art. 82, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

10 februari 1997S.96.0100.N AC nr. ...

Bij de vaststelling na 1 juli 1992, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het K.B. van 22 juni 1992, van 
het langdurig karakter van de werkloosheid, dienen de periodes van werkloosheid gelegen voor deze datum 
mee in rekening gebracht te worden om uit te maken of het dubbele van de gewestelijke gemiddelde 
werkloosheidsduur werd bereikt.
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Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening - Wijziging van de wet - K.B. 22 juni 1992 - 
Werking in de tijd

- Art. 159 Grondwet 1994

- Artt. 56 en 57 MB 26 nov. 1991

- Artt. 80, 81, 82 en 83 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Het arrest dat, zo de vaststelling van het langdurig karakter van de werkloosheid geschiedde na 1 juli 1992, 
zijnde de datum van inwerkingtreding van het K.B. van 22 juni 1992, de ganse periode van werkloosheid in 
aanmerking neemt, met inbegrip van de periodes gelegen voor voormelde datum doch met uitsluiting van de 
periodes dat de werkloze niet beschikbaar moest zijn voor de arbeidsmarkt, verantwoordt wettig zijn 
beslissing.

Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening - Beschikbaarheid - Periodes van vrijstelling

- Art. 82, § 2, eerste lid, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

18 november 1996S.94.0138.F AC nr. ...

Art. 69, § 4, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 vereist dat de werkloze gedurende 
tenminste drie maanden in België een beroep heeft uitgeoefend om zijn hoedanigheid van gerechtigde van de 
werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet om ze te verkrijgen.~

Gerechtigde - Handhaving - E.G. - Artikel 69, § 4, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte

- Art. 69, § 4 Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een door de instellingen van de 
Gemeenschap verrichte handeling, zoals artikel 69, §4 van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 
1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof van Cassatie mogelijk te maken, in casu in een zaak waar 
de vraag rijst of die bepaling de voorwaarde oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden 
in België moeten zijn uitgeoefend voor de handhaving en voor het verkrijgen van de hoedanigheid van 
gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan wel alleen voor de handhaving van die hoedanigheid en niet voor 
het verkrijgen ervan, wendt het Hof zich, in de regel, tot het Hof van Justitie opdat dit bij wijze van prejudiciële 
beslissing uitspraak doet.

Gerechtigde - Handhaving - E.G. - Artikel 69, § 4, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - Uitlegging - Prejudiciële 
vraag - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

7 oktober 1996S.95.0152.N AC nr. ...

De onvrijwillige deeltijdse werknemer vervult slechts de voorwaarden gesteld bij artikel  82, § 2, vijfde lid, 2° 
Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991, indien blijkt dat hij gedurende het volledig jaar voorafgaande aan de dag 
van de ontvangst van de verwittiging effectief tewerkgesteld was op dagen en uren die van week tot week 
verschillen.~

Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Onvrijwillig deeltijdse werknemer - Werkloosheidsduur - Overschrijding - 
Administratief beroep - Gegrondheid - Ambtshalve - Voorwaarden - Modaliteiten van tewerkstelling

- Art. 82, § 2, vijfde lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en om die uitkeringen te genieten moet 
de vreemde of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking heeft op de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten.~

Gerechtigde - Vreemdelingen

- Artt. 43 en 69 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

24 juni 1996S.95.0090.F AC nr. ...
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In de zin van artikel 124, 1ste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1963 en van artikel  1, K.B. 8 aug. 1986 betreffende 
de toekenning van wachtuitkeringen aan jonge werknemers die hun studies beëindigd hebben, wordt verstaan 
onder studies met een volledig leerplan van de secundaire cyclus, de studies die gevolgd werden in het 
secundair onderwijs met volledig leerplan dat gedurende veertig weken per jaar naar rato van ten minste 
achtentwintig wekelijkse lesuren en oefeningen van vijftig minuten aan regelmatige leerlingen wordt verstrekt; 
die studies omvatten geen buiten de onderwijsinstelling bij particulieren gevolgde stages.

Gerechtigde - Jonge werknemers - Onderwijs - Secundair onderwijs - Studies met een volledig leerplan van de secundaire 
cyclus

- Art. 1 KB 29 juni 1984

- Artt. 1 en 2 KB 8 aug. 1986

- Art. 124, 1ste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

17 juni 1996S.95.0145.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake werkloosheid van vreemde of staatloze werknemers en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de hoedanigheid van 
vluchteling bezit en als dusdanig is erkend krachtens de toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen.~

Gerechtigde - Vreemde en staatloze werknemers - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Tewerkstelling - 
Voorlopige toelating - Hoedanigheid van kandidaat politiek vluchteling

- Artt. 48 en 49, eerste lid, 2° en 3° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 24, 1, b Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

- Art. 43, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

4 december 1995S.95.0074.N AC nr. ...

De onvrijwillig deeltijdse werknemer die de drie voorwaarden van artikel  82, §2, vijfde lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991, vervult, dient niet het bewijs te leveren dat hij uitzonderlijke en ononderbroken 
inspanningen heeft geleverd om werk te vinden gedurende de ganse duur van de werkloosheid in de zin van 
artikel  82, §2, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1991.~

Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Administratief beroep - Ambtshalve gegrond

- Art. 82, § 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

30 oktober 1995S.94.0121.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest waarin wordt beslist dat de jonge werknemer, gezinshoofd, op 
werkloosheidsuitkering gerechtigd is, op grond van de enkele vaststellingen dat die jonge werknemer een 
diploma heeft overgelegd van licentiaat in de Germaanse filologie en dat hij voldoet aan de andere vereisten 
van artikel   124 Werkloosheidsbesluit 1963 dan die van het diploma.~

Gerechtigde - Jonge werknemer - Jonge werknemer, gezinshoofd - Administratief dossier - Stukken - Studie

- Artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en 
werkloosheid

Alleen de in de artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde 
en overeenkomstig die bepalingen overgelegde stukken hebben de gevolgen waarvan in die artikelen sprake is.
~

Gerechtigde - Jonge werknemer - Jonge werknemer, gezinshoofd - Administratief dossier - Stukken - Studie

- Artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en 
werkloosheid

25 september 1995S.95.0043.N AC nr. ...

De gelijkheid van behandeling inzake werkloosheid van vreemde of staatloze werknemers en van Belgische 
onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de hoedanigheid van 
vluchteling bezit en als dusdanig is erkend krachtens de toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen.~

Gerechtigde - Vreemde en staatloze werknemers - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Vervallen 
arbeidsvergunning - Hoedanigheid van vluchteling

- Artt. 48 en 49, eerste lid, 2° en 3° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 24, 1, b Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953
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- Art. 43, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

13 maart 1995S.94.0130.N AC nr. ...

Met "eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd wordt en waarvoor de werkloze 
geen vrijstelling van controle geniet" wordt in artikel   74, derde lid, M.B.  4 juni 1964 niet bedoeld, de 
eertvolgende vaste aanmeldingsdag maar de eerstvolgende werkloosheidsdag waarvoor de werkloze geen 
vrijstelling van controle meer geniet, met uitsluiting van de zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.~

Gerechtigde - Vrijstelling van werklozencontrole op vaste aanmeldingsdag - Verplichte aanmelding op "eerstvolgende 
werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd wordt"

- Art. 68, § 1, eerste lid MB 4 juni 1964

RECHT OP UITKERING

4 oktober 2004S.04.0099.N AC nr. 451

De werkloze moet om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil 
zonder arbeid en zonder loon zijn; de vereiste "zonder loon" is enkel gesteld in geval van een activiteit voor 
een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of 
dat van zijn gezin kan bijdragen, maar is niet bedoeld voor de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld 
kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone 
beheer van het eigen bezit.

Recht op uitkering - Zonder arbeid - Zonder loon - Vereiste - Arbeid voor zichzelf

- Artt. 44 en 45, eerste lid, 1° en 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

27 september 2004S.03.0034.F AC nr. 437

Inzake werkloosheid wordt de aanvulling van de werkloosheidsuitkering, die onderscheiden is van de 
opzeggingsvergoeding, die betaald wordt vanaf het einde van de periode die gedekt wordt door de 
opzeggingsvergoeding voor zover de bediende werkloosheidsuitkeringen geniet en die de bediende, indien hij 
een nieuwe betrekking had gevonden, niet meer zou hebben ontvangen zolang hij die betrekking zou hebben 
uitgeoefend, niet beschouwd als vergoeding of schadevergoeding waarop de werknemer aanspraak kan 
maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus ook niet als loon (1). (1) Art. 46, § 1, 
eerste lid, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991, vóór de wijziging ervan bij K.B. 9 maart 1999.

Recht op uitkering - Werkloze zonder loon - Bediende - Loon - Vergoeding of schadevergoeding uit hoofde van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst

- Art. 46, § 1, eerste lid, 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

De in artikel 46, § 1, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bedoelde normale ontslagregeling voor bedienden 
is die waarin artikel 82 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet; voor de bedienden van wie het loon het in 
voormeld artikel 82, § 3, eerste lid, vastgestelde bedrag overschrijdt, betreft het bijgevolg de regeling die de 
werkgever en de bediende zijn overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale 
opzeggingstermijn na te komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik waarop de 
overeenkomst wordt gesloten (1). (1) Cass., 24 mei 2004, S.03.0130.F, nr....

Recht op uitkering - Werkloze zonder loon - Bediende - Normale ontslagregeling

- Art. 46, § 1, vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

24 mei 2004S.03.0130.F AC nr. 278

De in artikel 46, § 1, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bedoelde normale ontslagregeling voor bedienden 
is die waarin artikel 82 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet ; voor de bedienden van wie het loon het in 
voormeld artikel 82, § 3, eerste lid, vastgestelde bedrag overschrijdt, betreft het bijgevolg de regeling die de 
werkgever en de bediende zijn overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale 
opzeggingstermijn na te komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik waarop de 
overeenkomst wordt gesloten.

Recht op uitkering - Werkloze zonder loon - Bediende - Normale ontslagregeling

- Art. 46, § 1, vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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5 april 2004S.02.0120.F AC nr. 182

De vergoeding die door de rechter naar billijkheid wordt vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever 
dat het einde tot gevolg heeft van de activiteit of van de persoonlijke medewerking van de werknemer, is geen 
loon in de zin van het Werkloosheidsbesluit (1). (1) Werkloosheidsbesluit 1963, artikel 126, eerste lid en 
tweede lid, dat het derde lid geworden is na de wijziging bij het Werkloosheidsbesluit 1991. Het openbaar 
ministerie concludeerde tot vernietiging. Het was van mening dat het enige middel gegrond was, in zoverre het 
de schending aanvoerde van artikel 126, eerste en tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963, zoals dat artikel van 
toepassing was op de zaak. Volgens het openbaar ministerie was de vergoeding die door de rechter naar 
billijkheid was vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever dat het einde tot gevolg had van de 
activiteit of van de persoonlijke medewerking van de werknemer, een loon in de zin van de 
werkloosheidsreglementering (Art. 33 Arbeidsovereenkomstenwet; artikel 126 Werkloosheidsbesluit 1963; 
artt. 44 en 46, § 1, Werkloosheidsbesluit 1991). Het openbaar ministerie merkte op dat, zoals de tekst van 
voormeld artikel 126, tweede lid, bepaalt, de aangegeven opsomming niet beperkend is. De bewoordingen 
"worden inzonderheid als loon aangemerkt" zijn essentieel en de in artikel 33 Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalde vergoeding is enerzijds het gevolg van het einde van de activiteit of van de persoonlijke 
medewerking van de werknemer en is anderzijds verantwoord door het verlies van het loon dat voor de 
werknemer tot dat ogenblik voortvloeide uit de arbeidsovereenkomst.

Recht op uitkering - Werkloze zonder loon - Vergoeding naar billijkheid vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever

- Artt. 44 en 46, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 126 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

22 december 2003S.03.0047.F AC nr. 664

Noch uit artikel 45, derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, zoals het bestond na het koninklijk besluit van 31 
december 1992, noch uit artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991, zoals het bestond na 
het ministerieel besluit van 4 januari 1993 blijkt dat het voor het behoud van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen vereist is dat de werkloze die een vrijwillige en gratis activiteit uitoefent voor een 
derde daartoe het voorafgaand akkoord heeft gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau (1). (1) 
Zie evenwel Cass., 25 nov. 2002, AR S.02.0016.F, nr ..., redenen.

Recht op uitkering - Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde - Directeur van werkloosheidsbureau - Akkoord

- Art. 18 MB 26 nov. 1991

- Art. 45, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

24 november 2003S.03.0038.F AC nr. 592

De werkloze die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent kan slechts werkloosheidsuitkeringen genieten op 
voorwaarde dat hij die activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer, en dit ten 
minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; die bepaling strekt ertoe de 
werkloze de mogelijkheid te bieden, onder de voorwaarde die zij vermeldt, uitkeringen te genieten terwijl hij 
op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent die met toepassing van de werkloosheidsreglementering nochtans 
als arbeid wordt beschouwd (1). (1) zie Cass., 6 mei 1996, AR S.95.0041.F, nr 147; artikel 48, § 1, 2°, K.B. 25 
nov. 1991, voor de wijziging ervan bij het K.B. 23 nov. 2000.

Recht op uitkering - Uitkeringsaanvraag - Bijkomstige activiteit - Uitoefening - Tijdvak - Werknemer - Tewerkstelling - Doel

- Art. 48, § 1, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

30 juni 2003S.02.0056.F AC nr. 386

De werkloze die met een zelfstandige samenwoont en deze helpt zonder hiervan aangifte te doen verliest in de 
regel zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering vanaf de aanvraag om uitkering of vanaf de aanvang van het 
samenwonen (1). (1) Cass., 9 april 1990, twee arresten, AR 6970-7021, nr 476, en de verwijzingen in noot 1, p. 
1045; zie Cass., 22 maart 1999, AR S.98.0079.N, nr 170; artikel 50 Werkloosheidsbesluit 1991 vóór de 
opheffing ervan bij het K.B. van 27 april 2001 op 1 april 2001.

Recht op uitkering - Zelfstandige - Samenwonen - Hulp - Aangifte

- Art. 50, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

28 april 2003S.02.0033.F AC nr. 267
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De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid is van toepassing op 
de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde 
dat hij op de dag van de ontvangst van de hem door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis 
gebrachte verwittiging niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als voltijdse 
werknemer (1). (1) Cass., 13 maart 2000, AR S.99.0050.F, nr 173 en de noot onder de samenvatting; artikel 80, 
3°, Werkloosheidsbesluit 1991, na de wijziging ervan bij K.B. 22 nov. 1995.

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied - Voorwaarden - Werk - Hervatting

- Art. 80, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

24 maart 2003S.02.0029.F AC nr. 193

De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid heeft pas uitwerking 
twaalf maanden na het einde van de door de werkloze gevolgde cursus sociale promotie, wanneer met name 
gelijktijdig is voldaan aan de voorwaarde dat de werkloze de lessen gedurende ten minste negen maanden 
regelmatig heeft bijgewoond en aan de voorwaarde dat de cursus met succes werd beëindigd of stopgezet om 
een reden onafhankelijk van de wil van de werkloze of ten gevolge van een tewerkstelling; die regel is niet in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Schorsing - Beslissing - Uitwerking - Cursus sociale promotie - Twaalf 
maanden na het einde van de cursus - Voorwaarden - Cumulatie - Gelijkheidsbeginsel - Overeenstemming

- Art. 83, § 6, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 10 Grondwet 1994

23 december 2002S.01.0130.F AC nr. 690

Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart een dag tijdens de 
periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die kaart dient te zijn om voor die periode 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak 
maken op uitkeringen (1); die regel is niet in strijd met de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
evenmin met de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden (2). (1) Cass., 11 maart 2002, AR S.01.0140.F, nr .... (2) Zie Cass., 12 jan. 1998, AR F.96.0097.F, nr 19; 
6 mei 1999, AR F.98.0088.F, nr 265.

Recht op uitkering - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Onrechtmatige daad - Gevolg - Grondwet - 
Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

25 november 2002S.02.0016.F AC nr. 627

De omstandigheid dat de substantiële rechtsvorm die de vraag om advies aan de Raad van State is, niet in acht 
genomen is zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid werd verantwoord, heeft de onwettigheid 
tot gevolg van artikel 18, § 5, 1°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 
1994 (1). (1) Zie Cass., 9 sept. 2002, AR S.00.0125.F, nr...

Recht op uitkering - Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde - Aangifte - Verzuim van aangifte - Gevolg - 
Vrijetijdsbesteding - Arbeid niet verricht als vrijetijdsbesteding - Onwettigheid van het ministerieel besluit

- Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

- Art. 18, § 5, 1° MB 26 nov. 1991

14 oktober 2002S.01.0192.N AC nr. 538

Wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend is omdat de 
nettobezoldiging, verminderd met het bedrag van de kosten ten laste van de werknemer, en in voorkomend 
geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de werknemer kan genieten tijdens de duur van de 
betrekking en van de gezinsbijslag, niet ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitkering, na inhouding van 
de bedrijfsvoorheffing en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de gezinsbijslag, die de 
werknemer kan genieten als volledige werkloze moet de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting 
van het recht op uitkeringen vordert, het bewijs leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking 
ten minste gelijk is aan de wettelijke minima.

Recht op uitkering - Sanctie - Passende dienstbetrekking - Weigering - Looncriterium - Wettelijk minimum - Bewijslast - 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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- Art. 26 MB 26 nov. 1991

30 september 2002S.02.0026.N AC nr. 490

De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs onbezoldigd, houder 
is van dat mandaat, moet worden beschouwd als arbeid die de werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn 
werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die 
niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit (1). (1) Cass., 18 juni 2001, A.R. nr. S.99.0203.F, nr... met 
concl. van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.

Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf - Begrip - Bestuurder van een handelsvennootschap

- Artt. 3, § 1, vierde lid en 13, § 3 KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen

- Art. 45, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 KB 19 dec. 1967

9 september 2002S.00.0125.F AC nr. 426

De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken instellingen en werklozen zo 
snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van de herziene verplichtingen die zij hebben 
tegenover de directeur van het werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde 
geeft de reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die overwegingen 
omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo dringend 
maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van 
drie dagen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.2198.N, nr..

Recht op uitkering - Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde - Ministerieel besluit van 27 april 1994 - Wettigheid - 
Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Dringende noodzakelijkheid

- Art. 18, §§ 2 en 5 MB 26 nov. 1991

- zoals gewijzigd bij art. 1 MB 27 april 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

11 maart 2002S.01.0140.F AC nr. 174

De werkloze die in de loop van één dag, gedurende de periode waarin hij elke dag van de maand in het bezit 
moet zijn van de controlekaart om voor die maand uitkeringen te genieten, zijn controlekaart niet kan 
voorleggen wanneer dit door een daartoe bevoegd persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen 
uitkeringen (1). (1) Cass., 14 dec. 1998, AR S.98.0036.N , nr. 520.

Recht op uitkering - Controle - Controlekaart - Voorlegging - Bewaring - Overtreding

- Art. 71, eerste lid, 1° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

26 februari 2002P.00.1144.N AC nr. 131

De verplichting om aangifte te doen van de samenwoonst met een zelfstandige op het ogenblik van de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, houdt in aangifte te doen van zulk samenwonen 
wanneer het bestaat bij de uitkeringsaanvraag of, wanneer zulks niet het geval is, bij de aanvang van zulk 
samenwonen (1). (1) Naar luid van artikel 50, lid 1, Werkloosheidsbesluit 1991, kan de werkloze die met een 
zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen genieten indien hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen. Deze aangifte is niet vereist wanneer de werkloze 
niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen. Artikel 133, § 2, 
Werkloosheidsbesluit bepaalt de gevallen waarin een aangifte van de familiale toestand in het dossier met de 
uitkeringsaanvraag verplicht is. Artikel 134, § 2, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991 maakt de indiening van een 
nieuw dossier met aangifte van de familiale toestand verplicht, met name wanneer er zich een wijzigende 
toestand in die toestand heeft voorgedaan die van invloed is op (de nature à influencer) het recht op 
uitkeringen of het bedrag ervan. Indien de persoon waarmee de werkloze samenwoont op het ogenblik van de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van de samenwoning geen zelfstandige was maar dat nadien wordt, moet 
de werkloze daarvan daarom ook aangifte doen. (Cass. 4 maart 1981, AC 1980-1981, 744. Zie ook L. VAN 
ROMPAEY, A. UYTTENHOVE en D. SIMOENS, Sancties in de werkloosheid, Gent, Mys & Breesch, 1999, p. 10, 
voetnoot 23 en de verwijzingen naar ongepubliceerde rechtspraak; De Werkloosheidsgids, Focus, s.l., s.d., 2.3, 
p. 39 en 40).

Recht op uitkering - Samenwoonst van een werkloze met een zelfstandige - Verplichting daarvan aangifte te doen

- Art. 50 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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18 februari 2002S.01.0138.N AC nr. 115

De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het redelijke gevolg is van 
een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien 
van een werknemer die aan de voorwaarde van toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig 
zonder arbeid en zonder loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen 
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel (1). (1) Zie concl. 
adv.-gen. LENAERTS cass., 18 juni 1984, AR nr 4365 p.1369, AC 1983-84, nr 596; 13 feb. 1995, AR S.94.0056.N, 
1995 nr 86; 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, 1999, nr 68.

Recht op uitkering - Uitsluiting - Maatregel - Geen straf - Rechtsbeginsel - Toepassing mildere straf

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 52, § 1, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

12 november 2001S.01.0023.N AC nr. ...

De rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, kan de 
werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende 
bepalingen inzake werkloosheid naleeft (1). (1) Cass., 13 maart 2000, A.R. nr S.98.0170.F, nr 171.

Recht op uitkering - Herstel van de werkloze in zijn rechten - Verplichting van de rechter

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

5 november 2001S.00.0082.F AC nr. ...

De aangifte die vereist is als voorwaarde voor het behoud van de aanspraak op werkloosheidsuitkering door de 
werkloze die met een zelfstandige samenwoont, heeft tot doel het de R.V.A. mogelijk te maken na te gaan of 
de werkloze de zelfstandige niet in die mate helpt dat hij niet meer als werkloze kan worden aangezien (1). (1) 
Cass., 18 maart 1985, AR 4657, nr. 434, redengeving; 14 okt. 1991, AR 7543, nr. 87, redengeving; concl. O.M., 
cass., 6 mei 1996, AR S.95.0078.F, nr. 149, inz. nr. 2 van de concl.

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte

- Art. 50, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

5 november 2001S.00.0145.F AC nr. ...

Zelfs voor de inkomsten die niet in België belastbaar zijn verwijst artikel 82, § 1, tweede lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991 naar het begrip belastbaar netto-inkomen zoals het is vastgesteld in de Belgische 
belastingwetten en -verordeningen (1). (1) Art. 82, § 1, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991, vóór de 
wijziging ervan bij K.B. 22 nov. 1995.

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Schorsing - Verwittiging - Administratief beroep - Inkomsten - Belastbare 
netto-inkomsten - Niet in België belastbare inkomsten - Vaststelling

- Art. 6 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 82, § 1, tweede lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 6 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

22 oktober 2001S.00.0108.F AC nr. ...

De hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder of van vereffenaar van een handelsvennootschap waarin de 
werkloze, dat mandaat, zelfs onbezoldigd, vervult moet worden beschouwd als een werkzaamheid die de 
werkloze voor eigen rekening verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het 
economische ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen 
bezit (1). (1) Zie cass., 18 juni 2001, AR. S.99.0203.F, nr... met concl. O.M.

Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf - Begrip - Afgevaardigd bestuurder van een 
handelsvennootschap - Vereffenaar van een handelsvennootschap

- Art. 45, eerste lid, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

18 juni 2001S.99.0203.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 18 juni 2001, AR. S.99.0203.F, AC, 2001, nr.
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Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf - Begrip - Bestuurder van een handelsvennootschap

De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs onbezoldigd, houder 
is van dat mandaat, moet worden beschouwd als arbeid die de werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn 
werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die 
niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit (1). (1) Zie concl. O.M.

Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf - Begrip - Bestuurder van een handelsvennootschap

- Art. 126, eerste lid, 2, b KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

18 juni 2001S.00.0100.F AC nr. ...

Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de terugbetaling van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen wordt geen rekening gehouden met de 
toekenning van het voordeel of de vermeerdering ervan waardoor de betaling van de 
werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering 
ervan (1). (1) Zie A. LINDEMANS, "Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht", Kluwer, 1994, pp. 256 en 257.

Recht op uitkering - Werkloosheidsuitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening - Recht - Verjaring - Termijn - Aanvang - Maatstaf

- Art. 7, § 13, derde lid Besl. W. 28 dec. 1944

Wanneer het voordeel omwille waarvan de betaalde werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd worden, in 
opeenvolgende gedeelten is betaald, kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de beslissing waarbij de 
terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bevolen wordt nemen binnen de verjaringstermijn die ingaat na 
elk van die betalingen, tot beloop van het bedrag ervan (1). (1) Zie A. LINDEMANS, "Verjaring in het sociale-
zekerheidsrecht", Kluwer, 1994, pp. 256 en 257.

Recht op uitkering - Werkloosheidsuitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening - Recht - Verjaring - Termijn - Aanvang - Voordeel - Cumulatie - Verbod - Voordeel - Opeenvolgende 
gedeeltelijke betalingen

- Art. 7, § 13, derde lid Besl. W. 28 dec. 1944

21 mei 2001S.00.0134.N AC nr. ...

De verplichting, voor de aanvang van een activiteit, hiervan met onuitwisbare inkt melding te maken op zijn 
controlekaart, waarvan de werknemer vanaf de eerste werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van 
de maand in het bezit moet zijn en bij zich moet bewaren, geldt tevens voor de vrijwillig deeltijdse werknemer 
die een zelfstandig bijberoep uitoefent en hiertoe de nodige aangiften heeft gedaan.

Recht op uitkering - Controlekaart - Verplichtingen - Toepassingsgebied - Vrijwillig deeltijdse werknemer die een zelfstandig 
bijberoep uitoefent

- Art. 71 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Wanneer wordt vastgesteld dat de werknemer de verplichting voorzien in artikel 71, 4° van het 
Werkloosheidsbesluit van 1991 niet heeft nageleefd, dient het bewijs niet geleverd te worden dat hij 
gehandeld heeft tegen de instructies in die zijn uitbetalingsorganisme hem zou gegeven hebben.

Recht op uitkering - Controlekaart - Verplichtingen - Inbreuk - Administratieve sanctie - Bewijs

- Artt. 71, 4° en 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

20 november 2000S.99.0137.F AC nr. ...

De wettige grond waardoor het verlaten van een dienstbetrekking verantwoord is, die gegrond is op de 
lichamelijke of mentale ongeschiktheid van de werknemer om die dienstbetrekking uit te oefenen, hangt af 
van de vaststelling van die ongeschiktheid en niet van de overtuiging van de werknemer, ook al is ze terecht, 
dat hij ongeschikt is.

Recht op uitkering - Werkloosheid ten gevolge van omstandigheden afhankelijk van zijn wil - Verlaten van een 
dienstbetrekking - Arbeidsongeschiktheid - Wettige grond - Lichamelijke ongeschiktheid - Mentale ongeschiktheid - 
Vaststelling - Overtuiging

- Artt. 44 en 51, § 1, eerste en tweede lid, 1°, en § 2, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid

- Art. 33 MB 26 nov. 1991

20 maart 2000S.99.0089.N AC nr. ...
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Uit de bewoordingen van artikel 48, § 4 Werkloosheidsbesluit 1991 krachtens welke het recht op uitkeringen 
mag worden ontzegd, zelfs voor dagen waarop de werkloze geen activiteit verricht, indien de activiteit 
ingevolge het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten, niet of niet langer het karakter heeft van 
een bijkomstige activiteit, volgt dat het bedrag van de inkomsten van deze activiteit op zich in dit verband als 
criterium geldt en niet het inkomen dat de werkloze van dit bedrag van inkomsten voor zichzelf ontvangt.

Recht op uitkering - Toekenningsvoorwaarden - Nevenactiviteit - Inkomen

- Art. 48, § 4 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

13 maart 2000S.98.0170.F AC nr. ...

De rechter mag de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkering alleen herstellen met inachtneming van de 
reglementsbepalingen inzake werkloosheid.

Recht op uitkering - Herstel van de werkloze in zijn rechten - Verplichting van de rechter

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

13 maart 2000S.99.0010.F AC nr. ...

Zodra blijkt dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd, en ongeacht het tijdstip waarop zulks is 
gebeurd, kan de directeur van het werkloosheidsbureau een definitieve administratieve beslissing herzien met 
terugwerkende kracht tot de datum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de 
werkloosheidsuitkeringen.

Recht op uitkering - Administratieve beslissing - Definitieve administratieve beslissing - Herzieningsprocedure - Onjuiste 
verklaringen

- Art. 149, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Wanneer het niet bewezen is dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd, begaat het 
werkloosheidsbureau geen vergissing in de zin van de bepalingen betreffende de procedure tot herziening van 
een definitieve administratieve beslissing over het recht op werkloosheidsuitkeringen, als het die uitkeringen 
ten onrechte toekent aan die werkloze.

Recht op uitkering - Administratieve beslissing - Definitieve administratieve beslissing - Herzieningsprocedure - Vergissing 
van het werkloosheidsbureau

- Art. 149, 3° en 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

13 maart 2000S.99.0050.F AC nr. ...

De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid is van toepassing op 
de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde 
dat hij op de dag van de ontvangst van de hem door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis 
gebrachte verwittiging, niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als voltijdse 
werknemer.

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied - Voorwaarden - Werk - Hervatting

- Art. 80, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

14 februari 2000C.98.0543.F AC nr. ...

Wanneer de werkloze niet binnen de daartoe bepaalde termijn beroep heeft ingesteld tegen de beslissing 
waarbij hij vanaf een welbepaalde datum uitgesloten wordt van werkloosheidsuitkering op grond dat hij geen 
aangifte gedaan heeft van het feit dat hij met een zelfstandige damenwoonde, en waarbij de terugvordering 
van de onregelmatigheid

Recht op uitkering - Beslissing tot terugvordering - Vermelding van periode - Geen vermelding van een uitzondering - 
Termijn voor beroep verstreken - Gevolg - Zelfstandige - Hulp - Bepaalde periodes - Bewijs

- Art. 59 MB 26 nov. 1991

- Artt. 50, 169, derde lid, en 170 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 11, tweede lid Besl. W. 28 dec. 1944

24 januari 2000S.99.0057.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur bij 
het bepalen van het normaal gemiddelde loon en van de cijfercode voor de werkloosheidsuitkering, oefent 
een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze beslissing.
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Recht op uitkering - Werkloosheidsdirecteur - Berekeningsbasis - Referteperiode - Vaststelling - Geschil - Bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank - Toetsing - Omvang

- Art. 65, § 1 MB 26 nov. 1991

- Art. 119 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

De regel dat het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering voor de volledige werkloze 
geldt, het gemiddelde loon is waarop hij normaal recht had voor de recentste ononderbroken periode van ten 
minste vier weken tijdens dewelke hij in dienst was van dezelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat 
betrekking heeft op overwerk zoals bepaald in artikel 29 van de Arbeidswet sluit uit dat een kortere periode 
dan vier weken in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de cijfercode en legt op dat de uitkering 
moet worden berekend op het normaal gemiddelde loon over de meest recente ononderbroken periode van 
vier weken dat de werknemer in dienst is van dezelfde werkgever.

Recht op uitkering - Berekeningsbasis - Gemiddelde loon - Referteperiode

- Art. 65, § 1, eerste lid MB 26 nov. 1991

- Art. 119 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

29 november 1999S.99.0007.N AC nr. ...

Overmacht, die de administratieve sanctie opgelegd, door de werkloosheidsdirecteur uitsluit, kan enkel 
voorvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien 
of voorkomen.

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Uitsluiting - Overmacht

- Artt. 71 en 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek

22 november 1999S.98.0140.F AC nr. ...

Door de beslissing van de nationale administratieve commissie die het beroep van een werkloze gegrond 
verklaart, wordt de werkloosheidsduur op grond waarvan een verwittiging kan worden gegeven niet 
onderbroken; de langdurige werkloosheid die de nieuwe verwittiging verantwoordt waarvan kennis wordt 
gegeven na het verstrijken van de reglementair bepaalde termijn van twee jaar, omvat derhalve de 
werkloosheidsduur die de eerste verwittiging wettigde.

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - In aanmerking te nemen periode

- Artt. 56, § 1, en 57 MB 26 nov. 1991

- Artt. 81 en 82, § 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

28 juni 1999S.97.0103.N AC nr. ...

Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau met toepassing van artikel 153, eerste lid, 2° van het 
Werkloosheidsbesluit van 1991, een werkloze van het genot van de werkloosheidsuitkeringen uitsluit en deze 
die admministratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 
werkloze een geschil over het recht op uitkering gedurende de periode dat hij uitgesloten is en de 
arbeidsrechtbank is bevoegd om over dit geschil uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijk 
geschil kennisneemt, bezit volheid van rechtsmacht bij de toetsing van de beslissingen van de directeur; mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen de grenzen van het geding, zoals die door de partijen zijn 
bepaald, wordt alles wat, onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt aan de controle van de 
rechter onderworpen.

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Toetsing

- Art 153, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

28 juni 1999S.99.0001.N AC nr. 505

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil nopens de weigeringsbeslissing van 
de werkloosheidsdirecteur om met behoud van uitkeringen een vrijwillige en gratis activiteit uit te oefenen 
voor rekening van een jeugdtehuis of een vereniging zonder winstoogmerk, oefent een toetsing uit met volle 
rechtsmacht op deze beslissing; alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, valt onder 
de controle van de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer een wetsbepaling aan de directeur een 
discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent.
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Recht op uitkering - Gratis uitoefenen van activiteit - Weigeringsbeslissing van werkloosheidsdirecteur - Geschil - 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Toetsing

- Art. 18, §§ 2 en 4 MB 26 nov. 1991

- Art. 45, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek

17 mei 1999S.97.0063.F AC nr. ...

Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op werkloosheidsuitkeringen van de in artt. 155ter en 143, § 2, tweede 
lid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde werkloze worden geschorst als de duur van zijn werkloosheid het 
dubbel overschrijdt van de gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau 
waarvan hij afhangt en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort; die schorsing gaat in ten 
vroegste op de eerste dag van de derde maand die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de 
berekening van de in artikel  143 Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening 
gehouden met alle dagen van volledige werkloosheid, ook al vielen die dagen vóór 1 augustus 1989; daaruit 
volgt evenwel niet dat die werkloze, om in voorkomend geval te ontsnappen aan de schorsing van zijn 
werkloosheidsuitkeringen, zou moeten aantonen dat hij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft 
verricht om werk te vinden gedurende de periode waarin hij voornoemde vrijstelling genoot.~

Recht op uitkering - Draagwijdte - Langdurige werkloosheid - In aanmerking te nemen periode - Wetten. Decreten. 
Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Onmiddellijke werking

- Art. 63, § 1 MB 4 juni 1964

- Artt. 143, § 2, tweede lid, en § 7, en 155ter KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Uit de overweging dat de werkloze misleid kan zijn geweest omtrent zijn werkelijk statuut en, bijgevolg, 
omtrent de aard van zijn verplichtingen, doordat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hem in september 
1991 een formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat hem kon doen geloven dat hij vrijgesteld bleef van 
artikel  143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan de rechter niet wettig afleiden dat, met toepassing van de 
beginselen van vertrouwen en zekerheid, voornoemd artikel  143 geen toepassing kan vinden.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Recht op 
rechtszekerheid - Toepassing

- Art. 143 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

3 mei 1999S.98.0090.F AC nr. ...

Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" geldt niet voor de maatregel genomen ingevolge artikel  56, § 1 
en 2, Werkloosheidsbesluit 1991.

Recht op uitkering - Toekenningsvoorwaarden - Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid - Onbeschikbaarheid - Uitsluiting - 
Maatregel - Aard - Gevolg - Algemene rechtsbeginselen - Onderzoek beëindigd

- Art. 56, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Het ontzeggen van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt, ingevolge artikel  56, § 1 en 2, Werkloosheidsbesluit 1991, is geen sanctie maar een maatregel 
die genomen wordt t.a.v. de werknemer die aan de voorwaarden van toekenning van werkloosheidsuitkering 
niet voldoet en mitsdien geen recht op die uitkeringen heeft.

Recht op uitkering - Toekenningsvoorwaarden - Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid - Onbeschikbaarheid - Uitsluiting - 
Maatregel - Aard

- Art. 56, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

22 maart 1999S.98.0079.N AC nr. ...

De aangifteverplichting van de werkloze slaat niet alleen op de samenwoonst met een zelfstandige, doch 
tevens op de hulp die de werkloze aan deze zelfstandige verleent.~

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifteverplichting

- Artt. 50 en 169, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Het incidenteel hoger beroep van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening volstaat om de werkloze te 
verplichten het in het artikel 169, derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde bewijs te leveren dat slechts 
op welbepaalde dagen of perioden hulp was geboden en geeft hem daarom de gelegenheid daartoe.~

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte - Sanctie - Terugvordering - Beperking - 
Bewijslast
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- Artt. 50 en 169, derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

14 december 1998S.98.0036.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank die bevoegd is kennis te nemen van een geschil nopens de beslissing van de 
werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, 
overeenkomstig artikel 154 werkloosheidsbesluit 1991, oefent een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze 
beslissing; alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, valt onder de controle van de 
arbeidsrechtbank, behoudens wanneer een wetsbepaling aan de directeur een discretionaire en 
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent.~

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Toetsing - Omvang

- Art. 154, eerste lid, 1° en 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Sanctiebeslissing - Directeur - Discretionaire bevoegdheid - Afwezigheid

- Art. 154, eerste lid, 1° en 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

14 september 1998S.97.0133.F AC nr. ...

De volledig werkloze kan niet langer uitkeringen genieten vanaf de dag waarop zijn inschrijving als 
werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, 
ten gevolge van het feit dat hij die dienst niet op de hoogte heeft gesteld van zijn adresverandering; de 
werkloze moet bewijzen dat hij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling van zijn adresverandering op de 
hoogte heeft gesteld.

Recht op uitkering - Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt - Volledig werkloze - Werkzoekende - Inschrijving - 
Adresverandering - Melding - Bewijs - Bewijslast - Geen bewijs - Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling - Ambtshalve 
schrapping

- Art. 58, § 1, eerste lid en derde lid, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

7 september 1998S.98.0008.N AC nr. ...

De echtgenoot of echtgenote, van de werknemer die aanspraak maakt op werkloosheidsuitkeringen als 
werknemer met gezinslast, en die op een vervangingsinkomen gerechtigd is, dient vanaf die gerechtigheid 
beschouwd te worden als over een vervangingsinkomen beschikkend, ongeacht de omstandigheid dat dit 
vervangingsinkomen op een later tijdstip met terugwerkende kracht wordt uitbetaald.

Recht op uitkering - Bedrag van daguitkering - Gezinslast - Samenwoonst - Echtgenoot - Echtgenote - Beschikking over 
vervangingsinkomen - Werking in de tijd

- Art. 110, § 1, eerste lid, 1° en tweede lid, en 149 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid

7 september 1998S.98.0019.N AC nr. ...

Een feit dat door de werkloze kon worden aangevoerd tijdens de termijn voor het instellen van hoger beroep 
bij de bevoegde rechtsmacht tegen de betwiste beslissing van de werkloosheidsdirecteur, laat staan voordat 
de betwiste beslissing werd genomen, kan geen nieuw feit uitmaken dat kan dienen voor een 
herzieningsprocedure.

Recht op uitkering - Administratieve beslissing - Definitief - Procedure tot herziening - Nieuw feit

- Art. 149, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

7 september 1998S.98.0030.N AC nr. ...

Voor de bepaling van de ingangsdatum van de ontzegging van het recht op werkloosheidsuitkering om reden 
dat niet voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden van onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn in de zin 
van de artikelen 44, 45 en 48 van het werkloosheidsbesluit 1991, behoudens de datum van de aanvraag tot 
uitkering, is enkel bepalend het ogenblik waarop de werkloze niet voldoet aan de voorwaarden voor het recht 
op uitkeringen, ongeacht wanneer deze laatste vaststelling kan worden gedaan.

Recht op uitkering - Toekenningsvoorwaarden - Beslissing inzake ontzegging - Ingangsdatum

- Artt. 44, 45, 48, 132, 142 en 147 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

22 juni 1998S.97.0101.N AC nr. ...
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Wanneer een werkloze samenwoont met een zelfstandige die hij aanmerkelijk kan helpen moet hij aangifte 
doen van dit samenwonen; het feit dat die samenwoning aan de Rijksdienst reeds bekend is uit een dossier 
van degene waarmee de werkloze samenwoont, kan de verplichting tot aangifte niet opheffen.

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifteverplichting - Gegevens bekend aan R.V.A. - Kennisname 
uit ander dossier

- Art. 128, § 1, eerste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

27 april 1998S.97.0127.F AC nr. ...

Het recht op werkloosheidsuitkering kan worden geschorst, indien de werkloze de in artikel 80, 1° tot 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde voorwaarden vervult, en die schorsing is mogelijk voor iedere werkloze 
die werkloosheidsverzekering kan genieten omdat hij de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervult en die, 
derhalve, aanspraak kan maken op de uitkeringen, zelfs als hij ze niet effectief kan ontvangen omdat hij niet 
voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied - Toelaatbare werkloze

- Artt. 27, 7° en 8°, en 80, 2° en 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

16 maart 1998S.97.0093.N AC nr. ...

Kan als herhaling beschouwd worden, een nieuwe inbreuk op het eerste lid, 1° of 2°, van artikel 153 
Werkloosheidsbesluit 1991, wegens 1° het afleggen door de werkloze van een onjuiste of onvolledige 
verklaring of 2° het niet of te laat afleggen van een verklaring, dit alles binnen de voorwaarden van artikel 157, 
zonder dat vereist is dat beide inbreuken dezelfde zijn.

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Uitsluiting - Onjuiste of onvolledige verklaring - Verplichte verklaring niet of te 
laat afgelegd - Meervoudigheid van inbreuken - Herhaling

- Art. 153 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

2 maart 1998S.97.0076.N AC nr. ...

Als arbeid, waardoor het genieten van werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten, wordt beschouwd: de 
activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en 
diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit.

Recht op uitkering - Uitsluiting - Uitoefenen van activiteit - Arbeid voor zichzelf

- Artt. 44 en 45, eerste lid, 1° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Onwettig is het arrest dat om te beslissen dat een werkloze zonder arbeid was, de activiteit uitgeoefend door 
deze werkloze voor zichzelf als bestuurder van een vennootschap waarin hij als vennoot was met de helft van 
de aandelen, toetst aan het criterium van artikel  45, 2° Werkloosheidsbesluit dat alleen toepasselijk is op de 
activiteit verricht voor een derde.

Recht op uitkering - Uitsluiting - Arbeidsverbod - Afwijking - Arbeid voor zichzelf - Arbeid voor derden - Voorwaarden - 
Onbezoldigd bestuursmandaat - Toelaatbaarheid - Beoordelingscriterium

- Artt. 44 en 45 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

2 maart 1998S.97.0094.N AC nr. ...

De uitgestelde bezoldiging die tijdens de schoolvakantieperiode betaalbaar is aan het onderwijzend tijdelijk 
personeel in toepassing van het K.B. nr 63 van 20 juli 1982, is loon in de zin van artikel  46, § 1, 4° 
Werkloosheidsbesluit 1991 en sluit het genieten van werkloosheidsuitkeringen uit.

Recht op uitkering - Toekenningsvoorwaarde - Zonder loon - Werkloosheidsbesluit - Loonbegrip - Vlaamse Gemeenschap - 
Onderwijs - Leerkracht - Bezoldigingsregels - Schoolvakantieperiode - Uitgestelde bezoldiging - Aard

- Art. 7, § 1, 3° KB nr 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het 
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs 
voor sociale promotie of met beper

- Artt. 44 en 46, § 1, 4° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

16 februari 1998S.97.0137.N AC nr. ...

De rechter kan bij de beoordeling van de goede trouw van de werkloze die de terugvordering van 
onrechtmatig ontvangen sommen wil doen beperken tot de laatste 150 dagen rekening houden met de 
bedoeling en het inzicht van de werkloze.~

Recht op uitkering - Terugvordering - Beperking - Goede trouw - Beoordeling door de rechter
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- Art. 169 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Het niet naleven van de zorgvuldigheidsnorm sluit de goede trouw niet uit.~

Recht op uitkering - Terugvordering - Beperking - Goede trouw

- Art. 169 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de 
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na of de rechter 
het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolg trekt dat daarmee geen enkel verband houdt.~

Recht op uitkering - Terugvordering - Beperking - Goede trouw - Bewijs - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing van 
het Hof

- Art. 169, eerste en tweede lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

2 februari 1998S.97.0099.N AC nr. ...

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is kennis te nemen van een geschil nopens de beslissing van de 
werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, 
overeenkomstig artikel 154 Werkloosheidsbesluit 1991, oefent een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze 
beslissing.~

Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toetsing

- Art. 154 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek

26 januari 1998S.97.0040.F AC nr. ...

Het recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg 
is van een werkstaking, is onderworpen aan een toelating die door het beheerscomité volgens bepaalde 
wettelijke criteria wordt verleend; deze specifieke regeling wordt miskend door het arrest dat de 
werkloosheidsuitkeringen louter op grond van onvrijwillige werkloosheid toekent.~

Recht op uitkering - Werkstaking - specifieke regeling - Toekenningsvoorwaarden - R.V.A. - Beheerscomité - 
Beoordelingsbevoegdheid - Wettelijke criteria

- Art. 7, § 1, derde lid, i Besl. W. 28 dec. 1944

- Artt. 44 en 73, tweede en derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

10 maart 1997S.96.0128.N AC nr. ...

Zo de jonge werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt en hij bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
onder het "stelsel volgens hetwelk hij laatst vergoed werd" geregistreerd staat onder het stelsel van de 
wachtuitkeringen, kunnen voor de berekening van zijn wachttijd de dagen, welke vergoed werden in 
toepassing van de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet in aanmerking genomen worden.~

Recht op uitkering - Wachttijd - Overgang van stelsel - Arbeidsdagen - Gelijkstelling - Ziekteuitkering

- Artt. 30, 40 en 42 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

27 januari 1997S.96.0087.N AC nr. ...

Het werkloosheidsbesluit 1991, dat voorziet in de wijziging van de beslissing inzake het recht op uitkeringen 
die ten onrechte werden toegekend door een vergissing van het werkloosheidsbureau is niet toepasselijk op 
de beslissingen waarbij in het kader van het K.B. van 12 augustus 1991, aan personeelsleden van het onderwijs 
die hun beroepsloopbaan hebben onderbroken en die dus niet werkloos zijn, onterecht 
onderbrekingsuitkeringen werden toegekend.~

Recht op uitkering - Onderwijs - Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkeringen - Ten onrechte 
toegekend - Vergissing Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Terugvordering onverschuldigde betaling - Wettelijke basis

- Art. 149, 5° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

25 november 1996S.96.0052.N AC nr. ...

Het recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of onrechtstreeks 
gevolg is van een staking, is onderworpen aan een toelating welke volgens bepaalde wettelijke criteria door 
het Beheerscomité wordt verleend; miskent deze specifieke regeling het arrest dat de 
werkloosheidsuitkeringen toekent louter op grond van onvrijwillig werkloos zijn.~
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Recht op uitkering - Werkstaking - specifieke regeling - Toekenningsvoorwaarden - Beheerscomité RVA - 
Beoordelingsbevoegdheid - Wettelijke criteria

- Artt. 44 en 73, tweede en derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 1, eerste lid Besl. W. 28 dec. 1944

18 november 1996S.94.0138.F AC nr. ...

Art. 69, § 4, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 vereist dat de werkloze gedurende 
tenminste drie maanden in België een beroep heeft uitgeoefend om zijn hoedanigheid van gerechtigde van de 
werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet om ze te verkrijgen.~

Recht op uitkering - Toelating - Verkrijging - E.G. - Artikel 69, § 4, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte

- Art. 69, § 4 Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een door de instellingen van de 
Gemeenschap verrichte handeling, zoals artikel 69, §4 van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 
1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof van Cassatie mogelijk te maken, in casu in een zaak waar 
de vraag rijst of die bepaling de voorwaarde oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden 
in België moeten zijn uitgeoefend voor de handhaving en voor het verkrijgen van de hoedanigheid van 
gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan wel alleen voor de handhaving van die hoedanigheid en niet voor 
het verkrijgen ervan, wendt het Hof zich, in de regel, tot het Hof van Justitie opdat dit bij wijze van prejudiciële 
beslissing uitspraak doet.

Recht op uitkering - Toelating - Verkrijging - E.G. - Artikel 69, § 4, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Draagwijdte - 
Uitlegging - Prejudiciële vraag - H.v.J.

- Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

7 oktober 1996S.96.0004.N AC nr. ...

De onderwijsinstelling waar de werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, is een 
onderneming in de zin van artikel 151, eerste lid, aanhef en sub 2°.~

Recht op uitkering - Uitsluiting - Tewerkstelling in onderwijsinstelling - Gewoonlijk niet gewerkte dagen - Gebruik in 
onderneming - Onderneming

- Art. 151, eerste lid, aanhef en sub 2° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

Met de termen "ingevolge de gebruiken" bedoelt artikel 151, eerste lid, aanhef en sub 2°, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, de gebruikelijke werkonderbreking, ook al is die het gevolg van een 
reglementering of van wettelijke bepaling.~

Recht op uitkering - Uitsluiting - Gewoonlijk niet gewerkte dagen - Ingevolge gebruiken

- Art. 151, eerste lid, aanhef en sub 2° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

Voor de toepassing van artikel 151, eerste lid, aanhef en sub 2°, is niet vereist dat het gebruik geldt voor de 
gehele onderneming.~

Recht op uitkering - Uitsluiting - Gewoonlijk niet gewerkte dagen - Gebruik in onderneming

- Art. 151, eerste lid, aanhef en sub 2° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

16 september 1996S.95.0121.F AC nr. ...

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en om die uitkeringen te genieten moet 
de vreemde of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking heeft op de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten.~

Recht op uitkering - Vreemdelingen

- Artt. 43 en 69 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

17 juni 1996S.95.0145.N AC nr. ...

De vreemde arbeider, kandidaat-politiek vluchteling, in het bezit van een voorlopige toelating tot 
tewerkstelling voldoet niet aan de in artikel 43 van het Werkloosheidsbesluit van 25 nov. 1991, om toegelaten 
te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, indien hij niet voldoet aan de wetgeving met betrekking 
op de vreemdelingen en op deze die betrekking heeft op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten.~

Recht op uitkering - Vreemde en staatloze werknemers - Tewerkstelling - Voorlopige toelating - Hoedanigheid van 
kandidaat politiek vluchteling - Werkloosheidsuitkering - Voorwaarden
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- Art. 43, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1 en 2 MB 15 juli 1969

- Art. 20, 2° MB 19 dec. 1967

- Artt. 7 en 8 KB nr 34 van 20 juli 1967

10 juni 1996S.95.0110.F AC nr. ...

Lichamelijke ongeschiktheid is alleen een wettige reden voor werkverlating als ze wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel  38 M.B. 4 juni 1964.~

Recht op uitkering - Werkloosheid te wijten aan eigen toedoen - Werkverlating - Arbeidsongeschiktheid - Wettige reden - 
Lichamelijke ongeschiktheid - Vaststelling

- Artt. 37 en 38 MB 4 juni 1964

- Artt. 133 en 134 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

10 juni 1996S.95.0114.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr.~

Recht op uitkering - Onjuiste verklaring - Spontane verbeterende aangifte - Administratieve sanctie - Directeur - Machten - 
Scheiding der machten - Discretionaire macht

Als het werkloosheidsbureau van de onjuiste verklaring van de werkloze kennis krijgt ingevolge diens spontane 
verbeterende aangifte, kan de directeur van het werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve 
sanctie al dan niet opleggen en de rechterlijke macht kan de directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen 
of zijn discretionaire macht aldus in zijn plaats uitoefenen. (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).~

Recht op uitkering - Onjuiste verklaring - Spontane verbeterende aangifte - Administratieve sanctie - Directeur - Machten - 
Scheiding der machten - Discretionaire macht

- Art. 153, eerste, tweede en vierde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 33, tweede lid Grondwet 1994

20 mei 1996S.95.0010.F AC nr. ...

De artt. 86 en 133, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1963 impliceren dat de toepassing van voormeld artikel  
133, derde lid, en derhalve van de artt. 37 en 38 M.B. van 4 juni 1964 inzake werkloosheid wordt uitgebreid tot 
de uitkeringsgerechtigde werklozen die hun beroepsopleiding stopzetten.~

Recht op uitkering - Beroepsopleiding - Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid - Geschil - Toepasselijke procedure

- Artt. 37 en 38 MB 4 juni 1964

- Artt. 86 en 133, eerste en derde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

De werkloze moet, om te voldoen aan de hem bij artikel 37 M.B. van 4 juni 1964 inzake werkloosheid 
opgelegde verplichting, verklaren van oordeel te zijn dat hij lichamelijk niet geschikt is om de stopgezette 
opleiding te volgen; hij kan niet volstaan met de verklaring dat hij met die opleiding gestopt is omdat hij 
psychisch volledig aan de grond zat; laatstgenoemde verklaring verplicht derhalve de R.V.A. niet ertoe de 
uitkeringsgerechtigde werkloze te onderwerpen aan het bij artikel 38 van hetzelfde M.B. voorgeschreven 
medisch onderzoek.~

Recht op uitkering - Beroepsopleiding - Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid - Geschil - Procedure - Toepassingsvereisten

- Artt. 37 en 38 MB 4 juni 1964

- Artt. 86 en 133, eerste en derde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

13 mei 1996S.95.0071.N AC nr. ...

De bepalingen van artikel 82, § 1 en 2 van het Werkloosheidsbesluit 1991 (gewijzigd KB 14 sept. 1992) hebben 
enkel betrekking op het administratief beroep wegens bepaalde gronden tegen de verwittiging tot schorsing.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Betwisting - Verplicht administratief 
beroep - Beroepsgronden - Omvang

- Art. 82, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

De werkloze die de beslissing tot schorsing van de directeur voor het arbeidsgerecht betwist kan zich beroepen 
op gronden bepaald in artikel  82 van het Werkloosheidsbesluit 1991 zoals gewijzigd bij KB 14 sept. 1991 ook al 
heeft hij tegen de verwittiging tot schorsing geen verplicht administratief beroep ingesteld.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Niet naleving verplichte 

P. 2945/30476-9-2016



administratieve procedure - Beslissing tot schorsing - Betwisting - Beroepsprocedure - Beroepsgronden - Bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank - Omvang

- Art. 82, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 580 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 7, § 11 Besl. W. 28 dec. 1944

6 mei 1996S.95.0041.F AC nr. ...

De werknemer die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent heeft geen recht op werkloosheidsuitkering 
dan indien hij die activiteit reeds uitgeoefend heeft terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer, en wel ten 
minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; de dagen jaarlijkse vakantie na 
het einde van de arbeidsovereenkomst zijn geen dagen van tewerkstelling als werknemer in de zin van die 
bepaling.

Recht op uitkering - Uitkeringsaanvraag - Bijkomstige activiteit - Uitoefening - Periode - Werknemer - Tewerkstelling - 
Dagen van tewerkstelling - Begrip - Jaarlijkse vakantie - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

- Art. 32, 2° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Artt. 38, § 1, eerste lid, 1° en 48, § 1, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

6 mei 1996S.95.0078.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 mei 1996, AR S.95.0078.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte - Sanctie - Uitzondering - Aanmerkelijke 
hulp aan de zelfstandige - Hulp - Geen hulp

Wanneer een werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen, geeft 
het feit dat hij van dat samenwonen geen aangifte doet geen aanleiding tot uitsluiting, sanctie en 
terugvordering; de werkloze kan die uitzondering enkel inroepen wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert de 
zelfstandige aanmerkelijk te helpen en de werkloze kan derhalve niet volstaan met te bewijzen dat hij een 
dergelijke hulp in feite niet verleent.

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte - Sanctie - Uitzondering - Aanmerkelijke 
hulp aan de zelfstandige - Hulp - Geen hulp

- Art. 128, § 1, eerste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

6 mei 1996S.95.0113.F AC nr. ...

Voor de toepassing van artikel 118 Werkloosheidsbesluit 1963 worden met arbeidsdagen gelijkgesteld de 
dagen die aanleiding hebben gegeven tot betaling van een uitkering bij toepassing van artikel  70, § 2, derde 
lid, Z.I.V.-wet.

Recht op uitkering - Toelatingsvereisten - Wachttijd - Arbeidsdagen - Gelijkgestelde dagen - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Uitkering - Betaling

- Art. 241, § 1 KB 4 nov. 1963

- Art. 70, § 2, derde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 118 en 122, eerste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

15 januari 1996S.94.0163.N AC nr. ...

De beslissing genomen door de nationale administratieve commissie die een administratief beroep van een 
werkloze verwerpt, is blijkens de artt. 82 en 83 van het Werkloosheidsbesluit 1991, niet bindend voor de 
directeur en valt mitsdien niet in het toepassingsgebied van de Wet Motivering Bestuurshandeling van 29 juli 
1991.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Administratief beroep - Nationale 
administratieve commissie - Beslissing - Verwerping - Aard - Motiveringsverplichting

- Artt. 82 en 83 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

De beslissing tot schorsing van de directeur van het werkloosheidsbureau overeenkomstig artikel  83 
Werkloosheidsbesluit 1991, is een bestuurshandeling die dient gemotiveerd te worden.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Administratief beroep - Beslissing - 
Nationale administratieve commissie - Beslissing directeur werkloosheidsbureau - Aard - Motiveringsverplichting

- Art. 83 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid
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- Artt. 1 en 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

De nationale administratieve commissie, die kennis neemt van de administratieve beroepen bedoeld in artikel  
82, §2 Werkloosheidsbesluit 1991, is geen administratief rechtscollege maar een bestuurlijke overheid die 
bepaalde individuele, al dan niet bindende beslissingen kan nemen.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Administratief beroep - Nationale 
administratieve commissie - Aard

- Art. 82, § 2 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Uit de bij de artt. 82, §2, en 83 Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde procedure inzake langdurige werkloosheid 
blijkt dat de beslissingen van de nationale administratieve commissie en van de directeur van het 
werkloosheidsbureau afzonderlijke beslissingen zijn; de nietigheid van de beslissing van de directeur heeft niet 
de ongeldigheid of het niet-voorhanden zijn van de beslissing van de nationale administratieve commissie tot 
gevolg, ook al verwijst de schorsingsbeslissing naar de beslissing inzake het administratief beroep.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Administratief beroep - Beslissing nationale administratieve 
commissie - Beslissing directeur werkloosheidsbureau - Onafhankelijke beslissingen - Beslissing directeur - Gebrek aan 
motivering - Gevolg t.a.v. beslissing commissie

- Artt. 82, § 2, en 83 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

4 december 1995S.95.0049.N AC nr. ...

De werknemer die verlof zonder wedde opneemt en een andere dienstbetrekking uitoefent, doet geen afstand 
van arbeid of loon.~

Recht op uitkering - Verlof zonder wedde - Uitoefening van andere dienstbetrekking - Geen afstand van arbeid of loon

- Art. 44 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

30 oktober 1995S.94.0121.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest waarin wordt beslist dat de jonge werknemer, gezinshoofd, op 
werkloosheidsuitkering gerechtigd is, op grond van de enkele vaststellingen dat die jonge werknemer een 
diploma heeft overgelegd van licentiaat in de Germaanse filologie en dat hij voldoet aan de andere vereisten 
van artikel   124 Werkloosheidsbesluit 1963 dan die van het diploma.~

Recht op uitkering - Jonge werknemer - Jonge werknemer, gezinshoofd - Administratief dossier - Stukken - Studie

- Artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en 
werkloosheid

Alleen de in de artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde 
en overeenkomstig die bepalingen overgelegde stukken hebben de gevolgen waarvan in die artikelen sprake is.
~

Recht op uitkering - Jonge werknemer - Jonge werknemer, gezinshoofd - Administratief dossier - Stukken - Studie

- Artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 189, tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en 
werkloosheid

25 september 1995S.95.0022.N AC nr. ...

Het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beslist overeenkomstig artikel  129, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963 in het raam van artikel  126, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, over de 
toekenning van werkloosheidsuitkering aan alle werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect 
gevolg is van een werkstaking, ongeacht of zij vóór of tijdens de staking verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst met de werkgever van het bedrijf waar gestaakt wordt.~

Recht op uitkering - Toepassingssfeer - Toekenning - Werkstaking - Arbeidsrechtelijke relatie - Toelating van het 
Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Artt. 126, eerste lid, 1° en 129, eerste lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

Recht op uitkering - Toekenning - Werkstaking - Arbeidsrechtelijke relatie - Toelating van het Beheerscomité van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Artt. 126, eerste lid, 1° en 129, eerste lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

18 september 1995S.95.0013.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, bij cass. 18 sept. 1995, A.R. S.95.0013.F, in Bull. en Pas., 1995, I, nr ...~

P. 2947/30476-9-2016



Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Nationale administratieve commissie - Administratief beroep - Onvrijwillig 
deeltijdse werknemer - Lage scholing - Scholing

De scholing, in de zin van artikel  82, §2, vijfde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991, kan worden beoordeeld 
inzonderheid op grond van de normale mogelijkheden om werk te vinden op de arbeidsmarkt.~

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Nationale administratieve commissie - Administratief beroep - Onvrijwillig 
deeltijdse werknemer - Lage scholing - Werk - Arbeidsmarkt - Scholing - Begrip

- Art. 82, § 2, vijfde lid, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Nationale administratieve commissie - Administratief beroep - Onvrijwillig 
deeltijdse werknemer - Lage scholing - Scholing

- Art. 82, § 2, vijfde lid, 3° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

29 mei 1995S.94.0108.F AC nr. ...

De werkloze die omvangrijke voltooiingswerken aan de eigen woning uitvoert om ze voor zichzelf bewoonbaar 
te maken, verricht geen arbeid die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en 
diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit; door het uitvoeren van die werken 
gedurende zijn werkloosheid verliest hij zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering niet.~

Recht op uitkering - Arbeid voor zichzelf - Eigen woning - Voltooiingswerken - Begrip

- Art. 126, eerste lid, 2, b KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

29 mei 1995S.94.0127.F AC nr. ...

De door de werkloze op zijn controlekaarten aangebrachte vermeldingen zijn geen aangifte van samenwoning 
met een zelfstandige, in de zin van artikel  128, §1, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.~

Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte - Controlekaart - Vermeldingen van de werkloze - Begrip

- Art. 128, § 1, eerste lid, 1° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

22 mei 1995S.94.0147.N AC nr. ...

Art. 4 Wet 11 maart 1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, kan niet worden toegepast op een terugvordering die 
na zijn opheffing onder de gelding van het nieuwe artikel   7, §13, van de Besluitwet 28 dec.  1944 is bevolen, 
ook al betreft die terugvordering uitkeringen die vòòr de opheffing werden genoten.~

Recht op uitkering - Verjaring - Werking in de tijd - Terugvordering - Wet 11 maart 1977

15 mei 1995S.94.0097.F AC nr. ...

Onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt is de werkloze die voor de hervatting van de arbeid zodanig 
voorbehoud maakt dat hij maar voor een deel van passende dienstbetrekkingen beschikbaar is.~

Recht op uitkering - Onbeschikbaarheid van de werkloze voor de algemene arbeidsmarkt

- Art. 133, vierde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

24 april 1995S.94.0015.F AC nr. ...

Art. 4 Wet van 11 maart 1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op de omvang van de terugvordering 
van ten onrechte genoten uitkeringen; het is van dwingende aard ten voordele van de werkloze.~

Recht op uitkering - Draagwijdte - Aard van de wet - Terugvordering - Omvang

- Art. 4 Wet 11 maart 1977

Art. 4 Wet van 11 maart 1977 dat, door de terugvordering te beperken, de omvang bepaalt van de 
terugvordering van onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van toepassing op de daartoe 
genomen administratieve beslissing, wanneer deze beslissing is genomen onder vigeur van voormelde wet, de 
terugvordering bij diezelfde beslissing wordt bevolen en de R.V.A., in de door hem later ingestelde vordering 
tot terugbetaling, zich ertoe beperkt op te treden ter uitvoering van voormelde administratieve beslissing~

Recht op uitkering - Werking in de tijd - Terugvordering - Omvang

- Art. 4 Wet 11 maart 1977

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

10 april 1995S.94.0154.N AC nr. ...
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De rechters die, na te hebben beslist dat de werkloze alleen op bepaalde dagen heeft gewerkt en te goeder 
trouw handelde, op grond daarvan de terugvordering enkel beperken tot de betreffende dagen vervat in de 
laatste 150 dagen voorafgaand aan de litigieuze administratieve beslissing, schenden artikel  210, 
Werkloosheidsbesluit van 20 dec. 1963.~

Recht op uitkering - Draagwijdte - Ontzegging - Onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen - Beperking van de 
terugvordering - Laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning

3 april 1995S.94.0063.F AC nr. ...

Inzake langdurige werkloosheid staat het vaststellen van een termijn voor de nationale administratieve 
commissie om haar verplichte bevoegdheid uit te oefenen, niet eraan in de weg dat die commissie haar 
bevoegdheid na het verstrijken van die termijn uitoefent.~

Recht op uitkering - Draagwijdte - Langdurige werkloosheid - Nationale administratieve commissie - Administratief beroep - 
Administratieve beslissing - Termijn waarbinnen de administratieve beslissing moet genomen zijn

- Art. 143, § 4, vijfde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

20 maart 1995S.94.0049.F AC nr. ...

Voor de berekening van het normaal gemiddeld maandloon, bedoeld in artikel   171ter, § 4, 
Werkloosheidsbesluit 1963, ingevoegd bij artikel   12 K.B.  van 28 mei 1986, komen niet in aanmerking de 
voordelen die niet maandelijks, maar jaarlijks worden uitgekeerd, zoals de eindejaarspremies.~

Recht op uitkering - Deeltijdse arbeidsregeling - Normaal gemiddeld maandloon - Voordelen - Jaarlijkse voordelen - 
Eindejaarspremie - Berekening

- Art. 2, derde lid KB 18 april 1974

- Art. 83quater, § 1, eerste en tweede lid MB 4 juni 1964

- Art. 171ter, § 4 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

6 maart 1995S.94.0114.F AC nr. ...

Wanneer een werknemer tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling, die aanvaard werd om aan de 
werkloosheid te ontsnappen, samen met zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, de in artikel   171 octies, 
§ 1, 1°, c, Werkloosheidsbesluit bedoelde en door zijn werkgever ondertekende verklaring bij zijn 
uitbetalingsinstelling heeft ingediend, moet hij, in de regel, de voltijdse betrekking aanvaarden, die hij bij 
voorrang moet verkrijgen krachtens artikel   4 van de in die bepaling bedoelde C.A.O.  nr.  35, ook al had de 
werknemer hem die betrekking alleen aangeboden om zich te gedragen naar voormelde C.A.O..~

Recht op uitkering - Toekenning - Voltijdse dienstbetrekking - Werknemer tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling - 
Aanbod - Voorwaarden

- Art. 171octies, § 1, 1°, c KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

De lichamelijke ongeschiktheid is geen reden om te weigeren een passende dienstbetrekking te aanvaarden, 
tenzij de ongeschiktheid is vastgesteld overeenkomstig artikel  38 M.B. van 4 juni 1964.~

Recht op uitkering - Vaststelling - Weigering om een passende dienstbetrekking te aanvaarden - Ontslag om billijke 
redenen - Arbeidsongeschiktheid

- Artt. 37 en 38 MB 4 juni 1964

- Artt. 133 en 134 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

20 februari 1995S.94.0042.F AC nr. ...

Art. 130,§ 1,tweede en derde lid, Werkloosheidsbesluit, zoals het luidde na het K.B. van 22 maart 1982 en vóór 
het K.B. van 3 juli 1985, wordt geschonden door de beslissing dat de arbeidsbetrekking wordt geacht voltijds te 
zijn, wanneer de werknemer gedurende vierentwintig uren per week is tewerkgesteld.~

Recht op uitkering - Toekenning - Voltijdse dienstbetrekking - Volledige werkdag - Dagelijkse arbeidsduur

- Art. 130, § 1, tweede en derde lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

13 februari 1995S.94.0056.N AC nr. ...

Het ontzeggen van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt op grond van artikel  131, 1e lid, Werkloosheidsbesluit 1963 is een maatregel die genomen wordt 
ten aanzien van de werknemer die aan de voorwaarden van toekenning van werkloosheidsuitkering niet 
voldoet en mitsdien geen recht op die uitkeringen heeft.~

Recht op uitkering - Aard - Uitsluiting - Toekenningsvoorwaarden - Beslissing werkloosheidsinspecteur - Maatregel
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6 februari 1995S.94.0069.F AC nr. ...

Bij gedeeltelijke betaling aan de werkloze van de hem verschuldigde opzeggingsvergoeding, heeft deze geen 
aanspraak op werkloosheidsuitkeringen, zelfs niet naar evenredigheid met het gedeelte van de 
opzeggingstermijn dat overeenstemt met het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat niet werd uitbetaald.
~

Recht op uitkering - Loon - Opzeggingsvergoeding - Werkloze zonder loon - Gedeeltelijke betaling

- Art. 7, § 12 Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 126, eerste en tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

De erkenning door de rechter van het recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding is voldoende om 
de voorlopige betaling van werkloosheidsuitkeringen als onverschuldigd te beschouwen;  het beheerscomité 
van de R.V.A.  kan echter van de terugvordering van de betaalde uitkeringen afzien, wanneer de werknemer, 
wegens de toestand van zijn werkgever, het vonnis houdende veroordeling van laatstgenoemde tot betaling 
van de opzeggingsvergoeding, niet kan doen uitvoeren.~

Recht op uitkering - Loon - Opzeggingsvergoeding - Werkloze zonder loon - Werkloosheidsuitkering - Terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde

- Artt. 126, eerste en tweede lid en 214, 5° KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 7, § 12 Besl. W. 28 dec. 1944

Het enkel bestaan van het recht op een opzeggingsvergoeding staat in de weg aan enige toekenning van een 
recht op werkloosheidsuitkeringen; doch, wanneer de werknemer de opzeggingsvergoeding waarop hij 
eventueel aanspraak kan maken, niet of slechts gedeeltelijk heeft ontvangen, kan hij voorlopig, gedurende de 
overeenstemmende periode, uitkeringen genieten, indien hij voldoet aan de vereiste wettelijke en 
reglementaire voorwaarden.~

Recht op uitkering - Loon - Opzeggingsvergoeding - Werkloze zonder loon - Recht - Bestaan - Werkloosheidsuitkering - 
Voorlopige betaling - Gevolg

- Art. 7, § 12 Besl. W. 28 dec. 1944

- Art. 126, eerste en tweede lid KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

30 januari 1995S.94.0076.N AC nr. ...

Door uitdrukkelijk de periode waarop de terugvordering betrekking had in zijn beslissing te bepalen, spreekt 
de directeur zich in die beslissing uit over de goede trouw van de werkloze overeenkomstig artikel  210 
Werkloosheidsbesluit 1963 (thans artikel  169, Werkloosheidsbesluit).~

Recht op uitkering - Beslissing tot terugvordering - Vermelding van periode - Goede trouw werkloze

- thans art. 169 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 210 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

Uit de bepalingen van artikel  7, §13, 2e lid, Besluitwet 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, toegevoegd bij de Programmawet van 30 dec. 1988, volgt dat de daarin bedoelde 
verjaringstermijn slechts loopt naar aanleiding of ten aanzien van de beslissing van de directeur waarbij de 
terugvordering van de onrechtmatig genoten en onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen wordt 
bevolen; de omstandigheid dat die beslissing het bedrag van die uitkeringen niet vermeldt, doet daaraan niet 
af.

Recht op uitkering - Beslissing tot terugvordering - Vermelding van periode - Geen vermelding van bedrag - Gevolg t.a.v. 
verjaring

9 januari 1995S.94.0064.F AC nr. ...

Sinds 1 aug. 1989 kan het recht op werkloosheidsuitkeringen van de in de artt.  155ter en 143, § 2, tweede lid, 
Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze worden geschorst, als de duur van zijn werkloosheid het dubbel 
overschrijdt van de gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij 
afhangt, en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort;  die schorsing gaat ten vroegste in 
op de eerste dag van de derde maand die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de 
in artikel  143 van voormeld koninklijk besluit bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle 
dagen van volledige werkloosheid, ook al vielen die dagen vòòr 1 aug. 1989.~

Recht op uitkering - Onmiddellijke toepassing - Langdurige werkloosheid - In aanmerking te nemen periode - Wetten. 
Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 63, § 1 MB 4 juni 1964
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- Artt. 143, § 2, tweede lid, en § 7, en 155ter KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

5 december 1994S.94.0026.N AC nr. ...

Een werkloze die een deeltijdse arbeidsregeling heeft aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen en in 
het kader van die deeltijdse arbeidsregeling zijn arbeid thuis verricht, moet niet voldoen aan de voorwaarden 
bepaald bij artikel  148 Werkloosheidsbesluit van 20 dec. 1963, zo hij vóór zijn aanvraag tot uitkering geen 
thuisarbeid verrichtte.~

Recht op uitkering - Deeltijdse tewerkstelling - Thuisarbeid - Toekenning - Voorwaarden

- Artt. 171octies en 148 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

10 oktober 1994S.94.0009.N AC nr. ...

Het normaal gemiddeld maandloon als bedoeld in artikel  171ter, §4, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, 
ingevoegd bij artikel  12 van het K.B. van 28 mei 1986, betreft de brutobezoldiging die de werknemer, 
tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling, gemiddeld als tegenprestatie voor de geleverde arbeid per 
kalendermaand als maandloon ontvangt.~

Recht op uitkering - Deeltijdse arbeidsregeling - Normaal gemiddeld maandloon

Voor de berekening van het normaal gemiddeld maandloon bedoeld bij artikel  171ter, §4, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, ingevoegd bij artikel  12 van het K.B. van 28 mei 1986, komen niet in 
aanmerking de voordelen die niet maandelijks, maar jaarlijks worden uitgekeerd zoals eindejaarspremie of 
vakantiegeld.~

Recht op uitkering - Jaarlijkse uitkeringen - Deeltijdse arbeidsregeling - Normaal gemiddeld maandloon - Voordelen - 
Berekening

10 oktober 1994S.94.0068.N AC nr. ...

Art. 33, M.B. 26 nov. 1991 houdt niet in dat de werknemer die op medische gronden wordt ontslagen en 
nadien door de geneesheer aangewezen door het werkloosheidsbureau geschikt wordt verklaard, moet 
worden geacht een passende dienstbetrekking zonder wettige reden te hebben verlaten.~

Recht op uitkering - Verlaten van passende dienstbetrekking - Wettige reden - Ontslag op medische gronden - Medisch 
onderzoek door aangewezen geneesheer - Werkloosheidsbureau - Werknemer geschikt verklaard

- Art. 33 MB 26 nov. 1991

Art. 33, M.B. 26 nov. 1991, vindt alleen toepassing, blijkens de bewoordingen ervan bij het verlaten of het 
weigeren van een dienstbetrekking.~

Recht op uitkering - Betwisting over lichamelijke of mentale geschiktheid - Passende dienstbetrekking - Procedure

- Art. 33 MB 26 nov. 1991

3 oktober 1994S.94.0011.F AC nr. ...

Art. 4, wet 11 maart 1977, dat, door die te beperken, de omvang bepaalt van de terugvordering van de 
onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van toepassing op de rechtsvordering tot terugvordering 
die onder vigeur van die wet is ingesteld.~

Recht op uitkering - Werking in de tijd - Terugvordering - Omvang - Wet 11 maart 1977

- Art. 4 Wet 11 maart 1977

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

12 september 1994C.93.0467.N AC nr. ...

Het bestuur of de instelling die een tewerkgestelde werkloze in dienst neemt, is niet de werkgever van die 
werkloze in de zin van artikel  46, §1, Arbeidsongevallenwet, ook al verricht die werkloze arbeid onder zijn 
gezag.~

Recht op uitkering - Door de overheid tewerkgestelde werkloze - Indienstneming - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet - 
Toepassing

- Artt. 165, derde lid, 166 en 170 KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

WERKSTAKING, UITSLUITING
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26 januari 1998S.97.0040.F AC nr. ...

Het recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg 
is van een werkstaking, is onderworpen aan een toelating die door het beheerscomité volgens bepaalde 
wettelijke criteria wordt verleend; deze specifieke regeling wordt miskend door het arrest dat de 
werkloosheidsuitkeringen louter op grond van onvrijwillige werkloosheid toekent.~

 - Werkstaking - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - specifieke regeling - Toekenningsvoorwaarden - 
R.V.A. - Beheerscomité - Beoordelingsbevoegdheid - Wettelijke criteria

- Art. 7, § 1, derde lid, i Besl. W. 28 dec. 1944

- Artt. 44 en 73, tweede en derde lid KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

31 januari 1997C.94.0151.N AC nr. ...

Conclusie van adv.-gen. De Riemaecker, voor cass., 31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N (AC,1997, n° ...)~

 - Kort geding - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht - Niet onredelijk rechtsnorm

De rechter in kort geding, mits hij niet onredelijk rechtsnormen betrekt of weigert te betrekken in zijn 
redenering, stelt onaantastbaar vast of op grond van zijn aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk 
onrechtmatige stoornis bestaat die een maatregel kan wettigen; de voorlopige beoordeling van de 
appèlrechter dat de werknemers een volgens de maatschappelijke normen gekwalificeerd recht hebben te 
staken, is niet onredelijk.

 - Kort geding - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht - Niet onredelijk rechtsnorm

- Art. 584 Gerechtelijk Wetboek

27 november 1995S.95.0042.F AC nr. ...

Geweld gepleegd tegen de werkgever, die verbintenis heeft aangegaan, is een oorzaak van nietigheid, zelfs al 
is het te wijten aan een omstandigheid, te dezen een werkstaking, die niets heeft te maken met het feit van de 
ontslagen werknemer ten voordele van wie de overeenkomst is aangegaan.~

 - Overeenkomst - Werkstaking - Gebrek in de toestemming - Geweld - Gevolg

- Art. 1111 Burgerlijk Wetboek

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

ALGEMEEN

29 november 2004C.02.0544.F AC nr. 573

Het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een gemeente, dat door de 
raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is aangenomen, is 
geen wet in de zin van de artikelen 608 en 1080 Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 27 sept. 2004, AR C.00.0136.F, nr ..., 
en noot 1 p. ...; artikel 130, § 1, eerste lid, Ziekenhuiswet, luidens hetwelk "in elk ziekenhuis" een algemene 
regeling wordt vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen "tussen het ziekenhuis en de geneesheren", 
bewoordingen die regels met een voor de wet kenmerkend algemeen karakter uitsluiten, ook al hangen 
verschillende ziekenhuizen af van één enkel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Algemeen - Wet - Begrip - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Algemeen en geneeskundig reglement van de 
burgerlijke ziekenhuizen van een gemeente - Aard

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

18 november 2004C.02.0458.F AC nr. 555

Het middel dat gegrond is op bepalingen van wet die van openbare orde is, aangezien zij de verjaring regelt 
van de rechtsvordering tot invordering van belastingen, mag voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.

Algemeen - Belastingzaken - Belasting - Invordering - Verjaring - Openbare orde

9 november 2004P.04.0849.N AC nr. 539
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Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R., 
wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze 
de strafbaar gestelde gedraging omschrijft (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die door de rechter wordt 
uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is, zonder redelijke twijfel kunnen weten welke 
gedragingen ze strafbaar stelt.

Algemeen - Strafbepaling - Legaliteitsbeginsel - Voorzienbaarheid - Misdrijf - Vereisten

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals 
vereist door artikel 7, E.V.R.M. en artikel 15, I.V.B.P.R. (1). (1) Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

27 september 2004C.00.0136.F AC nr. 436

De beslissing van een commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering van een reglement 
betreffende het sanitair personeel van de openbare onderstand, is geen wet in de zin van de artt. 608 en 1080 
Ger. W. (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2000, AR C.99.0006.F, nr 716, met concl. adv.-gen. Werquin, inz. concl. p. 
2069; 22 dec. 2000, AR C.99.0164.N, nr 720, met noot 1, p. 2089. De beslissing van een commissie van 
openbare onderstand, zoals die tot invoering van een reglement betreffende het sanitair personeel van de 
openbare onderstand, bevat geen regel met een voor de wet kenmerkend algemeen karakter.

Algemeen - Wet - Begrip - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Commissie van openbare onderstand - 
Beslissing - Reglement betreffende het sanitair personeel - Aard

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 2004P.04.0358.N AC nr. 324

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het 
voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te 
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter (1). (1) Cass., 25 november 1997, AR P.96.1187.N, nr 504.

Algemeen - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

29 oktober 2002P.01.1103.N AC nr. 572
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Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, en van artikel 
11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en 
dus artikel 66 Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen in het 
Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (1). (1) Zie Grondwettelijk Hof, nr 38/92, 7 mei 
1992, B.S., 7 okt. 1992; DELVA, J. en SMETS, J.De staatshervorming en het strafrecht", Liber amicorum Marc 
Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 85; VELAERS, J.De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving", 
Antwerpen, Maklu, 1999, p. 829; DE NAUW, A. en VANDEBOTERMET, M.Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet", 
in DEKETELAERE, M.Commentaar Milieurecht", Brugge, Die Keure, losbl., nr 23; SEUTIN, B. en VAN 
HAEGENDOREN, G.De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten", Brugge, Die Keure, 1994, 
p. 156.

Algemeen - Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, artikel 11 - Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 - Strafbaarstelling 
en straffen - Strafwetboek, artikel 100 - Boek I - Toepasselijkheid

- Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

- Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988

- Artt. 66, 85 en 100 Strafwetboek

24 april 2002P.02.0118.F AC nr. 251

Uit het feit alleen dat een wetsontwerp tot bevestiging niet binnen de bij artikel 11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel 
43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop, het K.B. van 29 dec. 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat 
artikel 11, niet geldig bevestigt.

Algemeen - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bevestigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet 10 juni 1997 verrichte 
omvorming geen aanleiding geeft tot het bij artikel 159 Gw. bedoelde toezicht en sluit het de toepassing van 
de artt. 105 en 108 Gw. uit (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 1986, A.R. F.1235.N, nr 416.

Algemeen - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Artt. 105, 108 en 159 Grondwet 1994

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

25 maart 2002S.01.0091.F AC nr. 199

Concl. eerste adv-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 25 maart 2002, AR S.01.0091.F, AC, 2002, nr ...

Algemeen - Wet - Begrip - Grondwet - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering

Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan 
personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen; in de zin van die 
grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de akte die uitgaat van de wetgevende macht (1). (1) Zie 
de grotendeels eensluidende concl. van het O.M.

Algemeen - Wet - Begrip - Grondwet - Vreemdelingen - Bescherming - Uitzondering

- Art. 191 Grondwet 1994

21 december 2000C.99.0096.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. Th. WERQUIN, cass., 21 dec. 2000, AR C.99.0096.F, AC 2000, nr ...

Algemeen - Wet - Begrip - Beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. - Goedkeuring bij besluit van de 
Regering van de Franse Gemeenschap
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Het beheerscontract dat ingevolge de artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997 houdende het statuut van de 
"Radio-Télévision belge de la Communauté francaise" op 14 oktober 1997 tussen de Franse Gemeenschap en 
de R.T.B.F. gesloten is alsook het besluit van 14 oktober 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap 
houdende goedkeuring van dat beheerscontract zijn geen wet in de zin van artikel 608 Ger.W. (1). (1) Zie 
verwijzingen in concl. O.M.

Algemeen - Wet - Begrip - Beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. - Goedkeuring bij besluit van de 
Regering van de Franse Gemeenschap - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1 Besl. van de Regering van de Fr.Gem. van 14 okt. 1997

- Artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997

22 mei 2000S.99.0046.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, AC 2000, I, nr.

Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Aard van de wet - Dringende reden - Termijnen - Dwingende wet

De regel dat, enerzijds, ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie 
werkdagen bekend is aan de partij die het ontslag geeft, en, anderzijds, alleen de dringende reden waarvan 
kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het 
ontslag zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn, is een dwingende bepaling ten voordele van 
de werknemer en de werkgever (1). (1) Zie concl. O.M.

Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Aard van de wet - Dringende reden - Termijnen - Dwingende wet

- Art. 35, derde en vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

14 januari 2000C.98.0260.F AC nr. ...

De statuten van een intercommunale voor elektriciteitsvoorziening die bij koninklijk besluit zijn goedgekeurd, 
vormen een wet in de zin van artikel 608 Ger.W.

Algemeen - Elektriciteitsvoorziening - Intercommunale - Statuut - Goedkeuring bij koninklijk besluit - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

10 januari 2000S.99.0127.N AC nr. ...

In de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers hebben de dwingende wetsbepalingen voorrang op de toepassing van de bepalingen van een 
algemeen verbindend verklaarde in een paritair comité gesloten C.A.O.

Algemeen - Arbeidsrechtelijke normen - Hiërarchie

- Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

17 juni 1999C.98.0164.F AC nr. ...

Een koninklijk besluit volgens hetwelk bepaalde gronden ten algemenen nutte moeten worden onteigend en 
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden moet worden gehanteerd, is geen wet in de zin van 
artikel  608 Ger.W.~

Algemeen - Wet - Begrip - Onteigening ten algemenen nutte - Koninklijk besluit tot onteigening - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

16 januari 1998D.97.0011.F AC nr. ...

Krachtens de overgangsregeling, vervat in het K.B. van 24 juni 1987 tot uitvoering van artikel  17 van de 
kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 
van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zijn alleen de raden van erkenning bevoegd om kennis te 
nemen van de aanvragen van personen die, wegens overmacht of buitengewone omstandigheden buiten hun 
wil, hun aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst niet tijdig hadden kunnen indienen; zodra de 
overgangsregeling verstreken is, is de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar onderworpen aan de 
overlegging van één van de in het K.B. van 6 sept. 1993 opgesomde diploma's of titels.

Algemeen - Vastgoedmakelaar - Aanvraag om inschrijving - Overgangsregeling - Overmacht - Uitzonderlijke 
omstandigheden buiten de wil - Bevoegd orgaan

- Art. 5 KB 6 sept. 1993

P. 2955/30476-9-2016



- Art. 1 KB 24 juni 1987

- Art. 17 Wet 1 maart 1976

25 november 1997P.96.1187.N AC nr. ...

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het 
voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is - waarbij rekening mag worden gehouden met de bijzondere 
hoedanigheid of functie van deze personen - mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te 
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter.

Algemeen - Strafbepaling - Legaliteit - Misdrijf - Omschrijving - Vereisten

- Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 12, tweede lid Grondwet 1994

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

13 oktober 1997S.96.0176.F AC nr. ...

Een wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de toepasselijkheid van het recht dat uit die 
bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten zolang die bepaling dwingend blijft voor de begunstigde ervan, 
maar, zodra zij voor die begunstigde niet meer dwingend is, is een dergelijke bepaling alleen nog een bepaling 
van aanvullend recht; voornoemde regel is toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten.~

Algemeen - Wettelijke bepaling van dwingend recht - Begrip

- Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

5 november 1996P.95.1122.N AC nr. ...

Uit het feit dat het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de 
instellingen van de spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer 
in binnenlandse dienst" in de zin van artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891, zoals het werd vervangen bij 
artikel 165, 2°, van de wet van 21 maart 1991, volgt dat de bekendmaking van dit Algemeen Reglement met 
(enkel) bericht in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig is.

Algemeen - Bekendmaking - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Algemeen Reglement 
toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.) - Belgisch Staatsblad - 
Bericht

29 april 1996S.95.0059.N AC nr. ...

De normatieve bepalingen van een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde C.A.O. zijn een wet in de zin van 
artikel 608 Ger.W.~

Algemeen - Algemeen verbindend verklaarde C.A.O - Normatieve bepalingen - Wet in de zin van artikel 608 Ger.W.

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 1995C.94.0168.N AC nr. ...

Geen wet in de zin van artikel  608 Ger.W. is de Wet van 8 september 1983 houdende de goedkeuring van het 
Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre, gesloten door wisseling van brieven gedagtekend 
te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de 
overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden, nu dat akkoord geen 
normatieve draagwijdte heeft.~

Algemeen - Akkoord tussen België en Zaïre - Wet die dat akkoord bekrachtigt

24 april 1995S.94.0015.F AC nr. ...

Art. 4 Wet van 11 maart 1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op de omvang van de terugvordering 
van ten onrechte genoten uitkeringen; het is van dwingende aard ten voordele van de werkloze.~

Algemeen - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Aard van de wet - Terugvordering - Omvang - Werkloosheid
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- Art. 4 Wet 11 maart 1977

23 maart 1995C.94.0204.F AC nr. ...

Nu een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, dat werd genomen ter uitvoering van de wet van 
7 aug.  1931 op het behoud van monumenten en landschappen, geen wet is in de zin van artikel   608 Ger.W., 
is een cassatiemiddel niet ontvankelijk, in zoverre daarin schending van zodanig besluit wordt aangevoerd.~

Algemeen - Koninklijk besluit tot bescherming van een landschap - Begrip - Wet

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

5 september 1994C.93.0413.F AC nr. ...

De bepalingen van een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst zijn geen wet in 
de zin van artikel  608 Ger.W.~

Algemeen - Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst - Wet - Collectieve arbeidsovereenkomst

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

20 april 2004P.03.1537.N AC nr. 209

Concl. adv.-gen. P. Duinslaeger, Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, AC, 2004, nr ... .

Allerlei - Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof volgt dat, in strafzaken, het beroep tot 
intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit beroep gericht is, terzelfdertijd: 1) een 
eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem 
opschorting van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de 
bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op 
het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot 
intrekking (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Allerlei - Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof - Beroep tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde beslissing - Ontvankelijkheidsvereisten

23 januari 2003D.02.0015.F AC nr. 54

De beginselen van de plichtenleer die opleggen dat een intellectueel beroep met rechtschapenheid en 
waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige vermelding in een formele tekst (1). (1) Cass. 30 
nov. 2001, A.R. D.00.0008.F, nr. 659; Plechtige openingsrede, 1 sept. 2000, proc.-gen. J. du Jardin, 
"Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", 
Belgisch Staatsblad, 2000, p. 11-16.

Allerlei - Tucht - Intellectueel beroep - Beginselen van plichtenleer - Geen wettelijke bepaling - Geldigheid

27 juni 2002C.99.0553.N AC nr. 390

De wet die voorschrijft dat de Koning de wijze bepaalt waarop de tuchtstrafen kunnen worden uitgesproken 
en de regels vaststelt volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt verleend houdt een verplichting in voor de 
Koning.

Allerlei - Tuchtstraffen - Eerherstel - Procedure - Uitvoerende macht - Koning - Gevolg

- Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976

30 november 2001D.00.0008.F AC nr. ...

De beginselen van de plichtenleer op grond waarvan een intellectueel beroep met rechtschapenheid en 
waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige vermelding in een formele tekst (1). (1) Zie 
Cass., 26 maart 1980, nr. 474.

Allerlei - Tucht - Intellectueel beroep - Beginselen van plichtenleer - Geen wettelijke bepaling - Geldigheid

1 februari 2001C.00.0587.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. De Riemaecker, cass., 1 feb. 2001, A.R. C.00.0587.F, nr...
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Allerlei - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing - Artikel 2

Een in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regel is niet van toepassing op een bepaalde rechtspleging, wanneer 
die regel ermee in strijd is of wanneer de rechtspleging verschillend geregeld wordt, ofwel door een vroegere, 
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling.

Allerlei - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing - Artikel 2

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

22 december 2000C.99.0164.N AC nr. ...

De in het Staatsblad bekendgemaakte omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters en vreemdelingenregister, bevat abstracte regels die het karakter van algemeenheid 
vertonen dat kenmerkend is van een wet (1). (1) Over het begrip "wet", zie "Propos sur le texte de la loi et les 
principes généraux du droit", redevoering uitgesproken door procureur-generaal M.W.J. Ganshof van der 
Meersch op de plechtige openingszitting van het Hof van cassatie op 3 sept. 1970 (AC, 1980, 1 e.v.); Cass. 3 
maart 1977, 720 en conclusie adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1977, I, 712; zie ook F. DumonLa mission attribuée 
à la Cour de cassation par l'article 95 de la Constitution. La notion de 'loi' dont la violation donne ouverture à 
un pourvoi devant la Cour", in Mélanges offerts à Jacques Velu, t. II, pp. 885 e.s.; Ph. Gérard et M. 
GrégoireIntroduction à la méthode de la Cour de cassation", Rev.Dr.ULB - 20, 1999, p. 140, notes 162 à 164.

Allerlei - Ministeriële omzendbrief - Het houden van Bevolkings- en Vreemdelingenregisters - Publicatie in Staatsblad - 
Aard - Schending

- Artt. 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 15, sub a en d, B.S. 15 okt. 1992 Ministeriële omzendbrief 7 okt. 1992

7 februari 2000S.99.0122.N AC nr. ...

De regeling tot bindende erkenning van de graad van blijvende invaliditeit van het personeelslid van de 
overheid dat slachtoffer werd van een arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk, die op 
grond van wettelijke bepalingen is uitgewerkt in een koninklijk besluit, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid 
van het arbeidsgerecht om de geschillen met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit te 
beslechten, ook al dient het arbeidsgerecht de wettelijke regeling tot erkenning in acht te nemen.

Allerlei - Machten - Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid - Aard - Arbeidsongevallenwet - Overheidspersoneel

- Art. 579, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 8 en 9 KB 13 juli 1970

- Artt. 4, § 1, laatste lid, 19 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

17 juni 1999C.97.0300.N AC nr. ...

Artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, van het Btw-wetboek, dat ingevoerd werd bij de Wet van 22 december 
1989, bepaalt dat geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers en bescheiden of 
inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-
generaal of de auditeur-generaal; in die wetsbepaling bedoelen de termen procureur-generaal of auditeur-
generaal de functie van procureur-generaal of auditeur-generaal.

Allerlei - Btw-wetboek - Inzage van een gerechtelijk dossier - Toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal - 
Termen procureur-generaal of auditeur-generaal

- Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R. nr. C.97.0300.N, nr...~

Allerlei - Btw-wetboek - Inzage van een gerechtelijk dossier - Toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal - 
Termen procureur-generaal of auditeur-generaal

5 november 1998C.95.0376.N AC nr. ...

Uit de omstandigheid dat een verkoper als lasthebber is opgetreden in verband met overeenkomsten die de 
woningbouwovereenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet persoonlijk 
kan verbinden een te bouwen woonhuis te verschaffen in de zin van artikel 1 van die wet.~

Allerlei - Wet - Woningbouw - Verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen - Persoonlijke verbintenis een te 
bouwen huis te verschaffen

- Art. 1 Wet 9 juli 1971

P. 2958/30476-9-2016



8 oktober 1998C.95.0181.N AC nr. ...

De voorschriften vervat in het algemeen reglement voor arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar of 
van het werk en beroepsziekten (A.R.P.S.) bundel 572 van het statuut van het personeel van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen zijn geen wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.

Allerlei - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personeelsstatuut - Algemeen reglement voor 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar of van het werk en de beroepsziekten - (A.R.P.S.) bundel 572 - Aard

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 13 Wet 23 juli 1926 tot oprichting der Belgische spoorwegen

28 april 1998P.96.1030.N AC nr. ...

De wettigheid van een door het bestuur toegepaste procedure - zoals de betaling van een meerwaarde inzake 
stedebouw - hangt niet af van "(ministeriële) instructies" maar wel van de wettelijke bepalingen die op de 
betreffende aangelegenheid toepassing vinden.

Allerlei - Ministeriële instructies

18 maart 1998P.97.1564.F AC nr. ...

Het meettoestel dat een verbalisant alleen gebruikt om de snelheid van voertuigen door middel van naar hen 
gezonden en door hen teruggekaatste golven te meten, is niet onderworpen aan de regeling van de door de 
wet betreffende de radioberichtgeving ingestelde ministeriële vergunningen.~

Allerlei - Wet betreffende de radioberichtgeving - Ministeriële vergunning - Wegverkeer - Snelheidscontrole door een 
verbalisant - Meettoestel - Toepassing

- Art. 3, § 1 Wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving

19 februari 1998F.95.0068.N AC nr. ...

Bestuurlijke omzendbrieven inzake belastingen kunnen de hoven en rechtbanken niet binden en kunnen de 
wet niet opheffen, wijzigen of aanvullen.

Allerlei - Bestuurlijke omzendbrieven

8 december 1997S.97.0032.F AC nr. ...

De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 21 dec. 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen, worden 
afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de 
schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die bepaling geen volstrekte 
verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid.

Allerlei - Machten - Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid - Aard - Pensioen - Werknemers - Solidariteitsbijdrage

- Art. 68, vierde en zevende lid Wet 30 maart 1994

- Artt. 105 en 108 Grondwet 1994

9 januari 1997C.96.0066.F AC nr. ...

Zonder belang en dus niet ontvankelijk is het middel dat het hof van beroep verwijt grondwettelijke of 
wettelijke bepalingen te hebben toegepast die niet meer van kracht waren op de datum van het arrest, 
wanneer enkel de nummering van die bepalingen is gewijzigd en de onder de nieuwe nummering vigerende 
tekst dezelfde is als de onder de oude nummering vigerende tekst; niet ontvankelijk is derhalve het middel dat 
een arrest dat gewezen is onder vigeur van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, verwijt zijn 
beslissing te gronden op de artikelen 92 en 107 van de Grondwet van 1831, in plaats van op de artikelen 144 
en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 1994.

Allerlei - Cassatiemiddel - Vermelding van wettelijke bepalingen in de bestreden beslissing - Wijziging van de nummering 
van die wettelijke bepalingen - Wijziging vóór de bestreden beslissing

- Artt. 144 en 159 Grondwet 1994

- Artt. 92 en 107 Grondwet 1831

13 november 1995S.95.0023.F AC nr. ...
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Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.

Allerlei - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Vreemdelingen - Maatschappelijke dienstverlening

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

4 september 1995C.94.0417.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, Bull. en Pas., 1995, I, nr.~

Allerlei - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

In beginsel bevat een ministeriële circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan 
boven een K.B., o.m. inzake het geldelijk statuut in het onderwijs.~

Allerlei - Draagwijdte - Ministeriële circulaire

- Artt. 5, c, en 44bis KB 15 april 1958

- Artt. 37 en 107, tweede lid Grondwet 1994

4 september 1995S.94.0133.F AC nr. ...

Art. 57, §2, O.C.M.W.-wet houdende regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met de artt. 1 en 57, §1, van dezelfde wet, waarin het beginsel is 
neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met artikel  2, §5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten last nemen van de steun verleend door de O.C.M.W.'s, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te 
kennen.

Allerlei - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid - Vreemdelingen - Maatschappelijk welzijn

- Art. 2, § 5 Wet 2 april 1965

- Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN

2 september 2003P.01.0980.N AC nr. 408
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Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige 
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet) (1). (1) Noot O.M.: In zijn mondelinge 
conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209 Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan 
de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist 
zonder mogelijkheid van hoger beroep, niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd 
door het artikel 14.5 IVBPR, dat rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de 
tegenstrijdige internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg 
enkel mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5 
IVBPR, met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling door het Hof 
van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van rechtsmacht, rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege worden verwezen. Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk 
uitspreekt over de bestaanbaarheid van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 IVBPR is het duidelijk dat het Hof 
deze zienswijze deelt: het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het 
ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de 
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde, regelmatig is en 
overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde geval, zou geoordeeld hebben 
dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5 IVBPR, zou dit aanleiding hebben moeten 
geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van de ambtshalve aan te voeren schending 
van artikel 209 Kieswet.

Gevolgen van internationale normen - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.5 - 
Principe van de dubbele aanleg - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

4 december 2001P.00.0540.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, cass., 4 dec. 2001, AR P.00.0540.N, nr ...

Gevolgen van internationale normen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in 
de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie 
(1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Gevolgen van internationale normen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

19 januari 2001C.96.0091.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, cass., 19 jan. 2001, A.R. nr C.96.0091.N, nr ...

Gevolgen van internationale normen - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Dierengezondheidswet 
van 24 maart 1987 - Wijziging - Wet 21 dec. 1994 - Nieuw stelsel

De wijziging van artikel 32 van de wet van 24 maart 1987 door artikel 185 van de wet van 21 december 1994, 
inzonderheid wat betreft de financieringsmodaliteiten van het Fonds voor de gezondheid en de produktie van 
de dieren, heeft een nieuwe grondslag ingevoerd voor de heffing en een nieuw stelsel van steun in de plaats 
gesteld.

Gevolgen van internationale normen - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Dierengezondheidswet 
van 24 maart 1987 - Wijziging - Wet 21 dec. 1994 - Nieuw stelsel

- Art. 185 Wet 21 dec. 1994

- Art. 32, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987

21 juni 2000P.00.0446.F AC nr. ...

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948 door de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties, is niet ingevoerd in het Belgische recht en is geen wet in de zin van 
artikel 608 Ger. W. (1). (1) Cass., 1 dec. 1983, A.R. 6950, nr. 185.

Gevolgen van internationale normen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Wet in de zin van artikel 608 
Ger.W.

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek
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30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

Artikel 2 van het koninklijk besluit nr 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van 
vreemde nationaliteit levert, in zijn versie vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 1995, in de zin dat 
het een arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door 
artikel 39, tweede lid E.E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake 
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden 
afschaft, heeft directe werking binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee 
strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten (1). (1) Zie H.v.Just., 15 jan. 1998, nr C-15/96 
(Kalliopa Schöning - Kougebetopoulou - Freie und Hansestadt Hamburg), J.T.T., 1998, p 132, LOUIS J.-V., De 
rechtsorde van de Gemeenschap, p 80 e.v. en 94 e.v.

Gevolgen van internationale normen - Artikel 39, tweede lid, E.E.G.-Verdrag - Verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Werknemer van vreemde nationaliteit - Huwelijk 
met een Belg - Sociale documenten - Arbeidskaart - K.B. nr 34 van 20 juli 1967

- Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 KB nr 34 van 20 juli 1967

- Art. 39, tweede lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

8 juni 1999P.97.1104.N AC nr. ...

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en 
voorrang op de minder gunstige bepalingen van het interne recht.

Gevolgen van internationale normen - EVRM - Artikel 6, § 3.c - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - Voorrang

16 maart 1999P.98.0861.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

Gevolgen van internationale normen - EVRM - Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - 
Voorrang

9 maart 1999P.98.1018.N AC nr. ...

Artikel 6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder 
gunstige regel van intern recht.

Gevolgen van internationale normen - EVRM - Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van intern recht - 
Voorrang

UITLEGGING

24 januari 2003C.00.0483.N AC nr. 56

Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon toegekend worden op 
grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die richtlijn bestond, met name het algemeen 
verbintenissenrecht, in overeenstemming was met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat 
nationale recht, dat dit bepaald recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd (1). (1) Zie Cass., 28 
sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr 507 en de voetnoot. Contra: Brussel, 30 mei 1992, T.B.H., 1993, 254 en R.W., 
1992-93, noot VAN HAEGENBORGH, G. en DEVLOO, R., Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?, R.W., 
1993-94, 377.

Uitlegging - Europese Unie - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Nationaal recht - Overeenstemming - Rechterlijke beoordeling

31 oktober 2002C.01.0582.F AC nr. 577
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De bepaling van het K.B. nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing 
op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het 
onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, beogen een cumulatie van ambten binnen het land 
(1). (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping van het tweede onderdeel van het tweede middel. Het 
baseerde zich hiervoor op de specifieke doelstelling van de machtigingswet van 2 feb. 1982 tot toekenning van 
bepaalde bijzondere machten aan de Koning, met name de vermindering van de openbare last van de 
Belgische Staat door een beperking van cumulatie van bijbetrekkingen met hoofdambten. Om het 
toepassingsgebied van het K.B. te omschrijven, kwam het dus erop aan te bepalen waar de bijbetrekking werd 
uitgeoefend. Wanneer dus het K.B. toegepast wordt op de cumulatie van een in het buitenland uitgeoefend 
hoofdambt en een in België uitgeoefende bijbetrekking, werd de voornoemde doelstelling gerespecteerd.

Uitlegging - K.B. nr 63 van 20 juli 1982 - Cumulatie van ambten - Toepassingsgebied - Ambten binnen het land

- Art. 10, § 2, 2° KB nr 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het 
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs 
voor sociale promotie of met beper

2 oktober 2002P.02.0635.F AC nr. 497

Art. 369bis, tweede lid, Sv., zoals het van toepassing was vóór 27 maart 2001, heeft betrekking op de vader of 
moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de uitvoering van een rechterlijke of administratieve 
maatregel, genomen in het kader van de Jeugdbeschermingswet, n.a.v. een rechtspleging die hetzij tegen de 
minderjarige zelf hetzij tegen de ouders is ingeleid (1); hoewel de wetgever, bij de uitvaardiging van die 
wetsbepaling, niet kon voorzien dat jongeren door een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd geplaatst 
zouden worden met toepassing van artikel 39 Decr. Fr. Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, 
overeenkomstig een beschikking van de jeugdrechter, die m.n. de artt. 63bis en 63ter Jeugdbeschermingswet 
alsook de artt. 38 en 39 van dat decreet toepast, kan de rechter wettig beslissen dat de bewoordingen van 
artikel 369bis, tweede lid, Sw. ruim genoeg zijn om ook de niet-naleving van dergelijke maatregelen door de 
ouders van die jongeren te omvatten. (1) Zie KEBERS A., Les Novelles, Droit pénal, dl. III, Les infractions, 7de 
dl., Crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, nr. 6095 ; DE NAUW A., Droit 
pénal spécial, nr. 390.

Uitlegging - Strafwet - Niet-afgifte van een kind - Oud artikel 369bis, tweede lid, Sw. - Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd - Artikel 39 van dat decreet - Plaatsing van de jongere door een adviseur 
bij de hulpverlening aan de jeugd, overeenkomstig een beschikking van een jeugdrechter - Toepassing

- Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek

- Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

De rechter mag de strafwet toepassen op feiten die de wetgever onmogelijk kon voorzien op het ogenblik van 
de afkondiging van de strafbepaling, op voorwaarde dat de wil van de wetgever om feiten van die aard 
strafbaar te stellen, ondubbelzinnig vaststaat en dat die feiten onder de wettelijke omschrijving van het 
misdrijf kunnen worden begrepen (1). (1) Cass., 15 maart 1994, A.R. 6557, nr. 120.

Uitlegging - Strafwet - Toepassing

2 oktober 2002P.02.0778.F AC nr. 500

Art. 6 W. 22 juni 1998 tot wijziging van het K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, waarbij aan bepaalde veroordeelden 
en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 
en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te 
spreken, luidens hetwelk het verbod, dat krachtens de artt. 1, 1bis en 2 van dat K.B. vóór de inwerkingtreding 
van die wet uitgesproken wordt t.a.v. een persoon, van kracht blijft totdat tien jaar zijn verstreken sedert de 
datum van de veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft gegeven, moet zo worden begrepen dat het, bij 
analogie, van toepassing is op artikel 3 van dat K.B., krachtens hetwelk het verbod ook van toepassing is op de 
niet in ere herstelde gefailleerde (1). (1) A.A., 21 juni 2000, nr. 77/2000, sub B.6.2, B.S., 22 aug. 2000, blz. 
28231 ; DAL Georges-Albert, Les interdictions professionnelles, J.T., 2001, blz. 774.

Uitlegging - Wet 2 juni 1998 - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 - Beroepsverbod - Niet in eer herstelde gefailleerde - Toepassing

- Art. 6 Wet 2 juni 1998

17 december 2001F.99.0003.F AC nr. ...
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In geval van een uitleggingswet, wordt de uitgelegde wet verondersteld van in den beginne de door de 
uitleggingswet omschreven betekenis te hebben gehad en moet ze bijgevolg als dusdanig door de hoven en de 
rechtbanken worden toegepast, het Hof van Cassatie moet de uitleggingswet toepassen, zelfs wanneer het 
bestreden arrest van voor de inwerkingtreding van die wet dateert.

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

Art. 98 W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, krachtens hetwelk de directeur van 
de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid, 
beslist over de bezwaarschriften van de belastingschuldigen tegen aanslagen in de inkomstenbelastingen, is 
van interpretatieve aard.

Uitlegging - Uitleggingswet - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Beslissing directeur - Aard

- Artt. 32, 97, eerste lid, en 98 Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 375, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 276, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

De wet hoeft niet noodzakelijk uitdrukkelijk te vermelden dat zij geheel of gedeeltelijk van interpretatieve aard 
is; zulks kan worden afgeleid uit de door de wetgever gebruikte bewoordingen, de context en de opzet van de 
wet of de parlementaire voorbereiding ervan.

Uitlegging - Uitleggingswet - Omschrijving

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

6 november 2001P.00.0475.N AC nr. ...

Waar het begrip "permanent wonen" dat voorkomt in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd moet het in zijn gewone taalkundige betekenis worden begrepen, 
zodat het legaliteitsbeginsel hierdoor niet wordt miskend (1). (1) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 
juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen werd opgeheven door 
artikel 5, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is (B.S., 18 mei 2000), in werking getreden op 1 mei 2000 (artikel 6).

Uitlegging - Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 - Artikel 5 - Permanente bewoning - Begrip - Afwezigheid van 
nadere definitie - Toepassing van de gewone taalkundige betekenis - Legaliteitsbeginsel

- Art. 5 Besluit van de Vlaamse Executieve 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 
gebruikswijzigingen

18 juli 2000P.00.0742.N AC nr. ...

Uit artikel 4 van de wet van 11 januari 1993 volgt niet dat een financiële instelling zich moet vergewissen van 
de identiteit van een persoon met wie zij regelmatig relaties onderhoudt en waarvan de identiteit haar bekend 
is, telkens deze een verrichting wenst uit te voeren voor een bedrag van 10.000 ecu of meer.

Uitlegging - Wet 11 jan. 1993 - Artikel 4, eerste lid - Persoon die een verrichting wenst uit te voeren - Identificatie - Vereisten

- Art. 4 Wet 11 jan. 1993

19 mei 2000C.99.0006.F AC nr. ...

Het C.M.R. bepaalt nergens wie instaat voor het laden en lossen van goederen (1). (1) Zie G. BLOCK, Les 
transports terrestres, in T.P.D.C., dl. 2, nrs. 1224, 1231, 4 en 1233; J. PUTZEYS, Le contrat de transport routier 
de marchandises, 1981, nrs. 450 tot 452 en 505; J. LIBOUTON, "La responsabilité du transporteur routier", in 
Transport international de marchandises par route, uitg. I.R.U., 1988, p. 105.

Uitlegging - C.M.R.-Verdrag - Laden en lossen van goederen - Aansprakelijke

8 mei 2000S.98.0144.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, AC 2000, nr. ...

Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd worden in de regel door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof uitgelegd. (Impliciet) (1). (1) Zie concl. O.M.
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Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

17 februari 2000F.96.0090.N AC nr. ...

De wet die betreffende een punt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing geeft die door de 
rechtspraak had kunnen worden aangenomen, is een uitleggingswet.

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

20 mei 1999C.98.0163.F AC nr. ...

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat ingevolge een bepaling van de nieuwe Gemeentewet 
een partij zijn personeelsleden niet meer mag bezoldigen onder de weddeschaal van het personeel van de 
ministeries.

Uitlegging - Stad - Personeelslid - Personeel van de ministeries - Weddeschaal - Nieuwe Gemeentewet

- Art. 253, 1° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

27 april 1999P.97.1284.N AC nr. ...

Wanneer een term door de wetgever of de verordenende overheid niet is gedefinieerd dient men hem de 
gebruikelijke betekenis te geven, behoudens wanneer blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid van 
deze gebruikelijke betekenis heeft willen afwijken.

Uitlegging - K.B. nr 110 van 13 dec. 1982 - Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling

8 maart 1999S.95.0146.N AC nr. ...

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling - Beperking

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

De uitleggingswet vormt één geheel met de uitgelegde wet; deze laatste wordt geacht deze interpretatieve 
draagkracht te hebben sinds haar inwerkingtreding voor zover er niet definitief werd beslist, het Hof van 
Cassatie moet een uitleggingswet toepassen zelfs wanneer het bestreden arrest van vòòr de inwerkingtreding 
van die wet dateert.~

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

De wet die een rechtsvraag oplost, waarvan het antwoord onzeker of betwist was en door de rechter kon 
worden gevonden is een uitleggingswet.~

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het verschil in pensioenleeftijd tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat in Pensioenwet Werknemers bestond, niet heeft opgeheven; 
de pensioenleeftijd blijft in de regel vastgesteld op 60 jaar voor vrouwen en op 65 jaar voor mannen.~

Uitlegging - Uitleggingswet - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Werkingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

8 maart 1999S.96.0028.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, voor Cass. 4 nov. 1996, volt. zitt., A.R. S.96.0028.F, Bull. en Pas. 1996, I, nr.~

Uitlegging - Uitleggingswet
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Uitlegging - Uitleggingswet

Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling

Uitlegging - Uitleggingswet - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers

Ingeval van een uitleggingswet, wordt de uitgelegde wet verondersteld van in den beginne de door de 
uitleggingswet omschreven betekenis te hebben gehad en moet ze bijgevolg als dusdanig door de hoven en de 
rechtbanken worden uitgelegd; het Hof van cassatie moet de uitleggingswet toepassen zelfs wanneer het 
bestreden arrest van vòòr de inwerkingtreding van die wet dateert.~

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

De wet waarin, i.v.m. een punt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing is vastgelegd die alleen 
de rechtspraak had kunnen aannemen, is van nature interpretatief.~

Uitlegging - Uitleggingswet

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het verschil in pensioenleeftijd tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat in Pensioenwet Werknemers bestond, niet heeft opgeheven; 
de pensioenleeftijd blijft in de regel vastgesteld op 60 jaar voor vrouwen en op 65 jaar voor mannen.~

Uitlegging - Uitleggingswet - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - 
Toepassingssfeer - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers

- Art. 4 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996

- Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te leggen alleen uitoefenen 
met eerbiediging van de normen die een hogere hiërarchische waarde hebben dan de wet.~

Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende macht - Beoordeling

- Art. 84 Grondwet 1994

- Art. 7 Gerechtelijk Wetboek

11 september 1997C.94.0219.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, is geen miskenning 
van de bewijskracht van die wet in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.~

Uitlegging - Bewijskracht - Miskenning - Wet - Onjuiste uitlegging

26 juni 1997C.95.0420.F AC nr. ...

Het K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de 
gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten, geeft de gemeenten niet het recht om aan 
hun personeel vakantiegeld te betalen onder andere voorwaarden dan die welke gelden voor het personeel 
van de ministeries.~

Uitlegging - K.B. nr 110 van 13 dec. 1982 - Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling

- Art. 2, 1° KB nr 110 van 13 dec. 1982

- Art. 1, 5° Wet 2 feb. 1982

- Art. 72 Wet 14 feb. 1961

Ieder volmachtenbesluit moet beperkend uitgelegd worden.~

Uitlegging - Volmachtenbesluit

16 mei 1997C.96.0114.N AC nr. ...
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Er is slechts sprake van een bestand in de zin van de wet, als door de logisch gestructureerde wijze waarop een 
geheel van persoonsgegevens wordt samengesteld en bewaard, een systematische raadpleging ervan mogelijk 
is; een manueel aangelegd dossier, ook al is het mogelijks logisch gestructureerd, dat in genendele toelaat de 
gegevens te verwerken, te wijzigen, uit te wissen of te verspreiden, noch op een duurzame wijze te bewaren 
met het oog op een systematische raadpleging ervan, is geen bestand.~

Uitlegging - Wet 8 dec. 1992 - Artikel 1, § 2 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van de persoonsgegevens - Bestand

- Art. 1, § 2 Wet 8 dec. 1992

2 december 1996C.95.0079.F AC nr. ...

Bij de toepassing van artikel 1122 B.W. op de splitsing van naamloze vennootschappen, dient de rechter dat 
artikel uit te leggen in het licht van de tekst en het doel van artikel 17 van de zesde richtlijn 82/891 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende splitsingen van naamloze 
vennootschappen, teneinde het in die bepaling van gemeenschapsrecht beoogde resultaat te bereiken. 
(Impliciet)

Uitlegging - Nationale rechter - Nationaal recht - Vennootschappen - N.V. - Splitsing van vennootschap - Europese Unie - 
Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen - 
Doeltreffendheid

- Art. 1122 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 17 en 26 EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982

- Artt. 5 en 189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

29 november 1996C.94.0483.N AC nr. ...

De omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd kan geen miskenning 
opleveren van de bewijskracht van die wet, in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet ontvankelijk is 
derhalve het middel dat, ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire 
aard, enkel die artikelen van het B.W. opgeeft.

Uitlegging - Uitlegging door de feitenrechter - Middel ter bestrijding van die uitlegging - Middel afgeleid uit schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. - Ontvankelijkheid

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

De wettelijke bepaling op grond waarvan de honoraria kunnen worden beperkt in geval van gebruik van zware 
medische apparatuur of zware medisch-technische diensten zonder toestemming impliceert niet dat de inning 
van de honoraria in beginsel rechtmatig is noch dat de bij een vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; 
zij legt enkel een bijkomende straf op die bestaat in de beperking van de honoraria.~

Uitlegging - Ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Zware medisch-technische diensten - Gebruik - Geen 
toestemming - Honoraria - Beperking - Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 - Artikel 64, laatste lid - Draagwijdte

- Art. 64, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 120, § 1 Wet 22 dec. 1989

- Art. 116, 8° en 10° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd, worden in de regel uitgelegd door de rechter en niet door het 
Grondwettelijk Hof; aldus staat het aan het Hof van Cassatie en niet aan het Grondwettelijk Hof te beslissen of 
de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987 een organieke wet is die o.a. hun financiering regelt.~

Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Grondwettelijk Hof - Rechtbanken

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer toepassing wordt gevraagd van de gec. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987, wordt die wet in de regel 
uitgelegd door de rechter en niet door het Grondwettelijk Hof (Impliciet).~

Uitlegging - Wet op de ziekenhuizen - Bevoegdheid

- Art. 6 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

22 december 1994C.94.0035.F AC nr. ...
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De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst 
ervan.~

Uitlegging - Parlementaire voorbereiding

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

15 december 2004P.04.1189.F AC nr. 612

Concl. adv.-gen. R. LOOP en concl. adv.-gen. R. LOOP over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde 
memorie, Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Als misdrijf omschreven feit - Opgeheven wet - Nieuwe wet - Hetzelfde feit, 
als een ander misdrijf omschreven - Toepassing

De rechter mag geen veroordeling uitspreken voor een misdrijf dat niet meer bestaat op de dag van de 
veroordeling; wanneer evenwel het feit dat in de opgeheven wet strafbaar is gesteld ook in de nieuwe wet, 
maar onder een andere omschrijving, strafbaar wordt gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor 
dat feit, en wanneer de wetgever niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of voor de 
toekomst af te zien van bestraffing, legt de rechter die straf wettig op op het onder de gelding van de vroegere 
wet gepleegde feit mits hij de gunstigste omschrijving toepast (1). (1) Zie concl. O.M.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Als misdrijf omschreven feit - Opgeheven wet - Nieuwe wet - Hetzelfde feit, 
als een ander misdrijf omschreven - Toepassing

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 2 Strafwetboek

2 november 2004P.04.0857.N AC nr. 522

Artikel 2, eerste lid, Strafwetboek onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de beklaagde gunstige 
strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het 
misdrijf (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr 14.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Mildere straf - Terugwerkende kracht

Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele vrijheid groter is (1) (2). (1) Art. 
69bis Wegverkeerswet werd ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 7 feb. 2003, houdende verschillende 
bepalingen inzake verkeersveiligheid (B.S., 25 feb. 2003), in werking getreden op 1 maart 2004 (artikel 1, 1° 
K.B. 22 dec. 2003 (B.S., 31 dec. 2003 - tweede uitgave)). (2) Zie ook P.04.1023.N en P.04.1027.N van dezelfde 
datum.

Werking in de tijd en in de ruimte - Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - Artikel 
69bis, Wegverkeerswet - Vervangend verval van het recht tot sturen - Vervangende gevangenisstraf - Mildere straf

- Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

27 oktober 2004P.04.0695.F AC nr. 511

De nieuwe wet die de voor een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, is minder streng, ongeacht het 
facultatief of verplicht karakter van die gevangenisstraf, zonder dat men ermee rekening moet houden dat het 
minimum- en maximumbedrag van de nieuwe geldboete werden verhoogd en dat een vervallenverklaring van 
het recht tot sturen eraan is toegevoegd (1). (1) Zie Cass., 31 jan. 1984, AR 8119, nr 292.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Zwaarste straf - Opheffing van de hoofdgevangenisstraf

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

13 oktober 2004P.04.0906.F AC nr. 478
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Wanneer twee straffen bestaan uit eenzelfde hoofdgevangenisstraf en geldboete, dient de zwaarste straf te 
worden bepaald met inachtneming van criteria die verbonden zijn met de aanvullende straffen, zoals het 
verplicht en niet langer facultatief karakter van een vervallenverklaring van het recht tot sturen, de 
minimumduur ervan en het verplichte karakter van de examens waarvoor men dient te slagen vooraleer men 
in het recht tot sturen kan worden hersteld (1). (1) Het Hof maakt geen hiërarchie op van de criteria die het 
opsomt om de zwaarste straf te bepalen. Het legt de nadruk op het samenvallen van gegevens ten bewijze dat 
de nieuwe straf strenger was.  In zijn vroegere rechtspraak besliste het dat het verplicht of facultatief karakter 
van een straf niet in aanmerking kwam om te bepalen of een straf minder zwaar of zwaarder was (Cass., 17 
april 1991, AR 8761, nr 428; R.W., 1991-92, 403, noot A. VANDEPLAS; Cass., 12 feb. 1992, AR 9373, nr 304; 
Cass., 2 sept. 1992, Rev.dr.pén., 1993, 90). Men mag dus van de veronderstelling uitgaan dat het argument 
ontleend aan een zwaarder minimum van de vervallenverklaring van het recht tot sturen terwijl het maximum 
identiek blijft, determinerend is. Het al dan niet verplicht karakter van het examen waarvan het herstel in het 
recht tot sturen afhankelijk is, is slechts een aanvulling van de vervallenverklaring, omdat het slechts een 
modaliteit van die straf uitmaakt.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Zwaarste straf - Identieke hoofdstraffen - Bijkomende straffen - Criteria

- Art. 2 Strafwetboek

17 september 2004C.02.0282.N AC nr. 418

Ook indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten, dient de geldigheid van de overeenkomst beoordeeld te worden op grond van de op het 
ogenblik van het totstandkomen ervan toepasselijke wet (1). (1) Zie Cass., 28 februari 2003, C.02.0603.N, nr ...; 
6 maart 2003, AR C.02.0132.F, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Overeenkomst - Nieuwe wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

9 september 2004C.03.0492.F AC nr. 399

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren of waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (1). (1) Zie Cass., 28 feb. 2003, AR 
nr C.00.0603.N, nr ....

Werking in de tijd en in de ruimte - Wet - Werking in de tijd - Draagwijdte - Beginsel van de niet-terugwerkende kracht van 
de wetten

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

In de regel vallen toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn geworden, niet onder de 
nieuwe wet, ook al is deze van openbare orde.

Werking in de tijd en in de ruimte - Wetten - Werking in de tijd - Draagwijdte - Beginsel van de niet-terugwerkende kracht 
van de wetten - Wet van openbare orde

3 juni 2004C.03.0070.N AC nr. 302

Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten (1). (1) Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0132.F, nr ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Algemeen

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Wanneer het faillissement dateert van voor het in voege treden van de nieuwe Faillissementswet en de 
overeenkomst van tien dagen voor de datum van staking van betaling blijft ze aanvechtbaar met toepassing 
van de oude wet (1). (1) Zie Cass., 6 maart 2003, AR C.02.0132.F, nr ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Faillissementswet - Overeenkomst

- Artt. 17 en 150, eerste lid Wet 8 aug. 1997

- Art. 445 Wet 18 april 1851

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

25 mei 2004P.04.0238.N AC nr. 283
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De strafrechter zal de mildere bepaling van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals aangevuld 
bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 retroactief toepassen ingevolge artikel 2, tweede lid, Sw., indien de 
in het decreet vervatte voorwaarden van straffeloosheid aanwezig zijn (1). (1) Zie M. Boes, Verjaring van 
stedenbouwmisdrijven R.W., 2003-2004, 601 (619); G. Debersaques, Stedenbouwmisdrijven: instandhouding 
en herstel - Fundamentele wijzigingen door het decreet van 4 juni 2003, T.R.O.S., 2003, 208 (nr 44).

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Stedenbouw - Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken - 
Mildere strafwet - Retroactieve toepassing

21 mei 2004C.03.0151.F AC nr. 273

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten (1). (1) Cass., 25 mei 2000, AR F.98.0092.N, nr 325.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Niet-terugwerkende kracht

- Art. 2 Gerechtelijk Wetboek

11 mei 2004P.04.0089.N AC nr. 249

Nu artikel 395, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur, in de versie die toepasselijk was zowel op het ogenblik van de feiten als op het ogenblik van de 
bestreden beslissing, elke inbreuk op de bepalingen van deze wet, waardoor de milieutaks opeisbaar wordt, 
bestraft met een geldboete van tienmaal de in het spel zijnde milieutaks, zonder dat ze minder mag bedragen 
dan 250 euro en onverminderd de betaling van de milieutaks, verschilt de straf, ten tijde van de bestreden 
beslissing op het misdrijf bepaald, niet van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald; de omstandigheid, 
dat op het ogenblik van de sluikinvoer een hogere verpakkingsheffing verschuldigd was dan op het ogenblik 
van de uitspraak van het bestreden arrest, doet hieraan geen afbreuk, aangezien, ongeacht het 
onrechtstreekse gevolg van de bepaling van de verschuldigde verpakkingsheffing op de uiteindelijke hoogte 
van de geldboete, die bepaling niet behoort tot de uiteindelijke bestraffing, zodat artikel 2, tweede lid, 
Strafwetboek, hierop niet toepasselijk is (1) (2). (1) Zie VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht 
en Internationaal Strafrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 5° ed., p. 111. (2) Ingevolge artikel 11 van de 
wet van 30 dec. 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen werd 
artikel 371, § 1 van de de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 
gewijzigd en werd de vroegere verpakkingsheffing van 0,3718 euro per verpakking, die als grondslag dient voor 
de berekening van de uiteindelijke geldboete, gebracht op 11,6262 euro per hectoliter product die aldus is 
verpakt. De eiser, die ingevolge deze wetswijziging veroordeeld werd tot een hogere geldboete, voerde aan 
dat het meest gunstige tarief diende te worden toegepast.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Milieutaks op verpakkingen - Verpakkingsheffing als grondslag voor 
de berekening van de geldboete - Ongewijzigde wijze van berekening van de geldboete - Verhoging van de 
verpakkingsheffing tussen het ogenblik van het plegen van de feiten en de uitspraak - Invloed op de uiteindelijke hoogte van 
de geldboete - Artikel 2, tweede lid Sw. - Toepasselijkheid

13 april 2004P.04.0513.N AC nr. 195

Behoudens toepassing van artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004 ontvangen verzoeken uitsluitend te 
worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór 1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is 
afgewezen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Europees aanhoudingsbevel - Verwerping van een vroeger 
uitleveringsverzoek

- Art. 44 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

27 januari 2004P.03.0956.N AC nr. 47

Artikel 4, A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3, Wet 23 dec. 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, en de 
koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen, hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op de volledig onder de oude 
wet ontstane en definitief voltrokken toestanden; de inning in het kader van het landbouwbeleid van 
ontdoken rechten verschuldigd vóór 1 januari 2004 behoort aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 
(1). (1) Cass., 1 april 2003, AR P.02.1547.N, nr ...
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Werking in de tijd en in de ruimte - Douane en accijnzen - Landbouwheffingen - Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 - 
Inning - Bevoegdheid

- Artt. 1, 3, en 4 KB 11 dec. 1995

- Art. 3, § 3 KB 7 aug. 1995

- opgeheven door art. 33 KB 30 dec. 1993

- Art. 1, § 1, eerste lid KB 25 okt. 1971

- Art. 4, gewijzigd bij art. 3, Wet 23 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

20 januari 2004P.03.1189.N AC nr. 30

De regel van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, dat, indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt 
van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, geldt ook indien 
tussen het tijdstip van het misdrijf en het tijdstip van het vonnis wegens onverenigbaarheid van de interne wet 
met de Europese norm geen straf kan worden toegepast.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrecht - Onverenigbaarheid van de interne wet met de Europese norm - Toestand 
van straffeloosheid

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

De regel van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, dat, indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt 
van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk 
wanneer een nieuwe wet de bestraffing voor het misdrijf opheft, voor zover deze wet niet het onbetwistbare 
oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde 
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 
511.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrecht - Opheffing van de bestraffing voor een misdrijf - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd - Principe - Uitzondering

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

Uit de combinatie van de artikelen 8, 3°, 11, 64, 65 en 76 van het Waalse afvalstoffendecreet van 27 juni 1996 
volgt dat de schorsing van de in artikel 11 bepaalde vergunningsplicht voor de vestiging en de exploitatie van 
een installatie voor de verzameling of de verwijdering van afval, slechts tijdelijk is in afwachting van verdere 
door de regering te bepalen regels voor de toepassing van dit artikel, en het bepalen van een datum van 
inwerkingtreding; uit de omstandigheid dat deze schorsing van de vergunningsplicht afhankelijk wordt gesteld 
van het tijdelijk ontbreken van de daartoe geëigende uitvoeringsbesluiten, omstandigheid die niet bestond ten 
tijde van de opgeheven wet, blijkt dat de nieuwe wetsbepaling onbewistbaar niet het oogmerk heeft dat deze 
opheffing toepasselijk zou zijn op onder de oude wet gepleegde misdrijven.

Werking in de tijd en in de ruimte - Artikel 64 en 65 Waals afvalstoffendecreet van 27 juni 1996 - Opheffing van de wet van 
22 juli 1974 en van het Waals afvaldecreet van 5 juli 1985 - Gevolgen van die opheffing voor de onder de oude wet 
gepleegde misdrijven - Toepassing

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

17 december 2003P.03.1517.F AC nr. 656

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv., het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van 
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het Koninkrijk, zoals 
bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de 
inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was 
op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn 
hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (1). (1) Cass., 24 sept. 2003, AR 
P.03.1216.F, nr ..., met concl. O.M., J.T., 2003, blz. 639.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven 
gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het 
Belgisch gerecht - Hof van Cassatie

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003
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19 november 2003P.01.1551.F AC nr. 577

De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij artikel 5, tweede lid, Sw., kan de dader van een 
misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de samenloop tussen de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van 
rechtsvervolging ontslaan (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511; 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, 
nr 129, met concl. adv.-gen. De Swaef; 30 april 2002, AR P.00.1767.N, nr 263; 11 dec. 2002, AR P.02.1156.F, 
nr ..., alsook A.A., 9 april 2003, nr 42/2003, en 2 juli 2003, nr 99/2003.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Rechtspersoon - Fysieke persoon - Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid - Samenloop - Strafuitsluitende verschoningsgrond

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

4 november 2003P.03.0836.N AC nr. 551

Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, een feit onder 
dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en daarop dezelfde straffen stelt, past de 
strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de feiten die onder de werking van de vroegere wet werden 
gepleegd (1). (1) Cass., 31 okt. 2001, AR P.01.1162.F, nr 589.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Nieuwe strafwet - Toepassing op feiten onder vroegere wet gepleegd

22 oktober 2003P.03.0084.F AC nr. 516

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen en derhalve tot de 
toepassing van één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd tussen het plegen van die misdrijven de wet 
die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was 
de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van de 
nieuwe wet (1). (1) Cass., 17 mei 1983, AR 7915, nr 513; 7 mei 2002, AR P.02.0308.N, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Misdrijven - Een enkele strafbare gedraging - Gewijzigde strafwet - 
Zwaardere straf - Toepassing

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

24 september 2003P.03.1216.F AC nr. 451

Concl. adv.-gen. J. SPREUTELS, Cass., 24 sept. 2003, AR P.03.1216.F, Bull. en Pas., 2003, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven 
gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het 
Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging

Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager (1). (1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven 
gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het 
Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

24 september 2003P.03.1217.F AC nr. 452
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Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook, op hun verzoek, de 
klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld 
in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen 
er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg 
was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België 
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een feitelijke vereniging is geen 
Belgische klager(1). (1) Zie concl. O.M. vòòr het arrest P.03.1216.F hierboven

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijven 
gepleegd in het buitenland - Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - Onttrekking van de zaak aan het 
Belgisch gerecht - Hof van Cassatie - Voorwaarden - Belgische klager - Feitelijke vereniging

- Artt. 136bis tot 136octies Strafwetboek

- Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug. 2003

11 september 2003C.01.0115.N AC nr. 427

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die 
vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 
1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde 
van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Vlaams Gewest - Bescherming van oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging - Heffing - Vuilvracht - Berekening - Omzettingscoëfficient - Waarde - Vervanging - Heffingsjaar

- Art. 45, §§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992

- Artt. 35quinquies en 35septies Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging

- Art. 108 Wet 4 aug. 1986

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

25 juni 2003P.03.0460.F AC nr. 377

Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel 11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde grenzen bij de wetgevende kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel 
43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop, het K.B., 29 dec. 1992, genomen met toepassing van paragraaf 1 van 
dat artikel 11, niet geldig bevestigt (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - 
Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bekrachtigde voor de periode dat het 
uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat 
koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie 
toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet, 
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat uit de bij de W. 10 juni 1997 
verrichte omvorming geen schending van artikel 7.1 E.V.R.M. of van artikel 15.1 I.V.B.P.R. kan worden afgeleid 
(1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

Werking in de tijd en in de ruimte - Douane en accijnzen - Internationale akten - Koninklijke besluiten - Bevestiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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3 juni 2003P.03.0116.N AC nr. 332

Nu zowel de overtreding van artikel 3, § 1, eerste lid, K.B. 31 december 1953 als deze van artt. 2, § 1 en 3, § 1, 
K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat voornoemd K.B. van 1953 heeft opgeheven, 
strafbaar worden gesteld krachtens artikel 29, tweede lid, Wegverkeerswet, heeft de nieuwe wet aan de 
strafbaarheid niets gewijzigd.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wegverkeer - Inschrijving van voertuigen - Strafbaarheid - Nieuwe 
wetgeving

30 mei 2003C.00.0574.N AC nr. 326

Artikel 10 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake het bewijs en de inhoud 
van de verzekeringsovereenkomst en haar wijzigingen is slechts van toepassing op de wijzigingen van de 
verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, vanaf de dag 
van die wijzigingen na die inwerkingtreding (1). (1) Zie Cass., 29 juni 2001, AR C.98.0378.N, nr 414 (betreffende 
de artikelen 5, 6 en 7 inzake de mededelingsplicht) en 12 april 2002, AR C.01.0157.F, nr ..., Memorie van 
toelichting, Doc. Kamer, 1586/1-90/91, p. 111; VERHEYDEN A.-M., Les principes de droit transitoire et leur 
application à la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992, R. G.A.R., 1995, 12465, nr 6.

Werking in de tijd en in de ruimte - Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst - Bewijs - Inhoud - Wijzigingen - Werking in 
de tijd

- Artt. 10 en 148, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

29 april 2003P.02.1461.N AC nr. 269

Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig 
onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten 
verschuldigd vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (1). (1) Cass., 1 
april 2003, AR P.02.1547.N, nr ..., inzonderheid de voetnoten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikel 4 - Landbouwheffingen - Overdracht 
van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen - Volledig onder de oude wet ontstane en definitief 
voltrokken toestand

- Artt. 1, 4° en 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

1 april 2003P.02.1547.N AC nr. 219

Artikel 4 AWDA en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig 
onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten 
verschuldigd vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (1) (2). (1) DE 
PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, nr 231bis, 332. (2) Artikel 4 AWDA, 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 27 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, maakt het 
bestuur van de douane en accijnzen bevoegd voor de inning van de heffingen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, bedoeld in artikel 1, 4°, a, 2 en 1, 4°, b, 2 AWDA. Voorheen behoorde 
deze bevoegdheid, krachtens artikel 1, § 1, eerste lid, koninklijk besluit van 25 oktober 1971 betreffende de 
toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in 
verband met de landbouw, dat opgeheven werd door artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 
1993, toe aan de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, die later opgevolgd werd door het 
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.

Werking in de tijd en in de ruimte - Algemene wet op de douane en accijnzen - Artikel 4 - Landbouwheffingen - Overdracht 
van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen - Volledig onder de oude wet ontstane en definitief 
voltrokken toestand

- Artt. 1, 4° en 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

26 maart 2003P.03.0208.F AC nr. 207

Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen verplicht de kamer 
van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een nieuw verhoor, volgens de in die wet 
bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de 
inwerkingtreding van die wet.

P. 2974/30476-9-2016



Werking in de tijd en in de ruimte - Anonieme getuige - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - 
Wet 8 april 2002 - Werking in de tijd

- Artt. 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering

12 maart 2003P.02.1670.F AC nr. 163

Het eerste lid van artikel 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde 
gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde 
van het misdrijf (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Mildere straf - Terugwerkende kracht - Nieuwe straf

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de 
inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in 
werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (1). (1) Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr ... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Mildere straf - Terugwerkende kracht

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

6 maart 2003C.02.0132.F AC nr. 156

Een nieuwe wet is, in de regel, niet alleen van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van toepassing, 
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de lopende 
overeenkomsten (1). (1) Cass., 23 juni 2000, AR C.99.0436.F, nr 399.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Overeenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen die hij aan de 
slachtoffers van een ongeval heeft betaald wanneer de verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt 
om een dergelijk rechtsmiddel in te stellen, is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde; 
bijgevolg blijft die rechtsvordering geregeld door de wet onder vigeur waarvan de overeenkomst is gesloten, 
zolang een nieuwe wet niet van toepassing is op de overeenkomst waarin die rechtsvordering is bedongen; 
een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering, zoals de in artikel 88, tweede lid, Wet 25 juni 1992 
voorgeschreven voorafgaande kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf 
(1). (1) Cass., 23 juni 2000, AR C.99.0436.F, nr. 399.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Landverzekering - Vordering tot terugbetaling - Grondslag - 
Voorafgaande kennisgeving - Aard

- Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

28 februari 2003C.00.0603.N AC nr. 141

In beginsel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of uitdrukkelijk toepassing ervan oplegt op de 
lopende overeenkomsten (1). (1) Cass., 14 feb. 2002, AR C.00.0350.N, nr...; 6 dec. 2002, AR C.00.0176.N, nr... .

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Nieuwe wet - Overeenkomst - Toepassing

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

21 februari 2003F.01.0016.N AC nr. 127
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Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (1). (1) Cass., 25 mei 2000, AR nr F.98.0092.N, AC, 
2000, nr 325.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Belastingwet - Niet-terugwerkende kracht

- Art. 50, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

5 februari 2003P.02.1428.F AC nr. 85

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, is de regel, bepaald in artikel 1, Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van 
minderjarigen, volgens welke de verjaringstermijn van de strafvordering, in de bij de wet bepaalde gevallen, 
pas begint te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, van 
toepassing op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding van die wet, op 5 
mei 1995, en op die datum nog niet zijn verjaard.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Wijziging door 
een nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

- Artt. 21 en 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, is artikel 25, Wet 24 dec. 1993, waarbij de verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar wordt 
gebracht en artikel 21, V.T.Sv., is gewijzigd, van toepassing op de rechtsvorderingen die vóór de datum van de 
inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren (1). (1) Cass., 20 sept. 1995, AR 
P.95.0529.N, nr 391.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Verlenging door 
een nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

27 januari 2003S.01.0111.F AC nr. 58

De wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid, van de Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen is aangebracht door 
artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 betekent niet dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten 
te worden gerekend, noodzakelijkerwijze moeten belast zijn met toepassing van het W.I.B. 1992 en dat 
voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging en na de wijziging ervan 
bij de wet van 26 juni 1992, niet van toepassing is op de winsten en baten die dienen tot grondslag voor de 
berekening van de voor het tweede, derde en vierde kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde 
bijdragen (1). (1) Zie Cass., 10 sept. 2001, AR S.00.0028.F, nr 451.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - 
Berekening - Grondslag - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorig aanslagjaar - Winsten of baten - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992)

- Art. 11, § 2, tweede lid KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

24 januari 2003C.00.0483.N AC nr. 56

Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon toegekend worden op 
grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die richtlijn bestond, met name het algemeen 
verbintenissenrecht, in overeenstemming was met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat 
nationale recht, dat dit bepaald recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd (1). (1) Zie Cass., 28 
sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr 507 en de voetnoot. Contra: Brussel, 30 mei 1992, T.B.H., 1993, 254 en R.W., 
1992-93, noot VAN HAEGENBORGH, G. en DEVLOO, R., Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?, R.W., 
1993-94, 377.

Werking in de tijd en in de ruimte - Europese Unie - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Nationaal recht - Overeenstemming - 
Rechterlijke beoordeling
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21 januari 2003P.02.0114.N AC nr. 43

Het Hof van cassatie kan geen schending uitspreken van een wet die op het ogenblik van de beslissing van de 
feitenrechter nog niet in werking was getreden (1). (1) zie Cass., 25 nov. 1987, AR 6079, nr. 187 en de noot 
(get.) W.G. onder Cass., 25 sept. 1969, AC 1970, 94.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Beslissing van de feitenrechter - Wetsschennis van nog niet in 
werking getreden bepaling

8 januari 2003P.02.1314.F AC nr. 14

Het eerste lid van artikel 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde 
gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde 
van het misdrijf (1). (1) DEPELCHIN L., Considérations sur l'article 2 du code pénal, rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1965, J.T., 1965, blz. 478 ; HAUS J.J., Principes 
généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz. 122, noot 4.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Mildere straf - Terugwerkende kracht - Nieuwe straf

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de 
inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in 
werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (1). (1) DEPELCHIN L., Considérations sur l'article 2 
du code pénal, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1965, 
J.T., 1965, blz. 478 ; HAUS J.J., Principes généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz. 122, noot 4.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Mildere straf - Terugwerkende kracht

- Art. 14 Grondwet 1994

- Art. 2 Strafwetboek

11 december 2002P.02.1156.F AC nr. 666

De strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij artikel 5, tweede lid, Sv., is alleen van toepassing in geval van samenloop 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en die van een geïdentificeerde natuurlijke 
persoon; die grond kan degene die een misdrijf heeft gepleegd voordat de wetgever een dergelijke samenloop 
had ingericht en geregeld, bijgevolg niet vrijspreken (1). (1) Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0432.N, nr. 511, en 
concl. adv.-gen. De Swaef.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafwet - Misdrijf - Toerekenbaarheid - Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Tussenkomst van een geïdentificeerd natuurlijk persoon - Samenloop van 
verantwoordelijkheden - Strafuitsluitingsgrond

- Art. 5, tweede lid Strafwetboek

Een feit houdt met toepassing van de artt. 2, tweede lid, Sw., en 15.1, I.V.B.P.R., op strafbaar te zijn, op 
voorwaarde dat de wetgever de ondubbelzinnige wil heeft geuit om af te zien van elke bestraffing, zowel in 
het verleden als in de toekomst (1). (1) Zie Cass., 12 jan. 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 204).

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafwet - Terugwerkende kracht

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

6 december 2002C.00.0176.N AC nr. 655

De wet van 23 november 1998 die artikel 1231 B.W. heeft ingevoerd, is ook van toepassing op de voor haar 
inwerkingtreding gesloten overeenkomsten (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 2002, A.R. C.00.0350.N, nr ...; C. 
DelforgeEntre prudence et audace ...Réflexions sur la récente modification des dispositions du Code civil 
relatives à la clause pénale et aux intérêts moratoires", Rev. not. b., 1999 (594) 615; I. DemuynckDe nieuwe 
wet op de strafbedingen: het matigingsrecht gelegaliseerd" R.W. 1666-2000, 105, nr 1; P.WéryLa loi du 23 
novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires: fin de la 
crise de la clause pénale ou début de nouvelles incertitudes?", T.B.B.R. 1999 (222) 225; B. WyllemanDe nieuwe 
wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest" A.J.T., 1998-99, (701), nr 15.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Artikel 1231, B.W.

P. 2977/30476-9-2016



26 november 2002P.01.1668.N AC nr. ...

De vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 31 december 1992 dat de bepalingen van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen had 
vervangen, heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 
betreffende de registratie van geneesmiddelen opnieuw van toepassing zijn en doet niet af aan de door de 
geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 en door haar uitvoeringsbesluiten bepaalde verplichting tot registratie, 
evenmin aan de strafbaarheid van het aan eiser tenlastegelegde feit, zoals bepaald door artikel 16, § 3, 1°, van 
de wet van 25 maart 1964.

Werking in de tijd en in de ruimte - Geneesmiddelenwet - Verplichting tot registratie - K.B. 31 dec. 1992 tot vervanging van 
K.B. 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen - Vernietiging door de Raad van State

4 november 2002S.01.0098.F AC nr. 580

De regel volgens welke het recht van de gehandicapte op tegemoetkoming ambtshalve wordt herzien vijf jaar 
na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming werd toegekend, is 
opgeheven tussen 1 januari 1997 en 31 januari 1999 (1). (1) Art. 21, eerste lid, 6°, K.B. van 6 juli 1987, na de 
wijziging ervan bij artikel 1 K.B. van 26 sept. 1995; artikel 1 K.B. van 26 sept. 1995, B.S. van 10 nov. 1995, p. 
31078; artt. 9 en 10 K.B. van 5 juli 1998 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 
1995 tot invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde, wat de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten betreft, B.S. van 12 aug. 1998, p. 25793; artt. 9 en 21 K.B. van 15 jan. 1999, B.S. van 28 jan. 
1999, p 2445. Zie ook thans artikel 21, 9°, K.B. van 6 juli 1987.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verordenende bepaling - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - 
Ambtshalve herziening - Vijfjarige herziening

- Artt. 9 en 21 KB van 15 jan. 1999

- Artt. 9 en 10 KB van 5 juli 1998

- Art. 1 KB van 26 sept. 1995

- Art. 21, eerste lid, 6° KB 6 juli 1987

23 oktober 2002P.02.0958.F AC nr. 561

De verzwarende omstandigheid, bepaald in artikel 405ter, dat in het Strafwetboek is ingevoegd door de W. 28 
nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten 
die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een 
misdaad of wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude artikel 410, tweede lid, van dat 
wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar (1). (1) Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. 
P.99.0192.F, nr. 326.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Nieuwe wet - Slagen en verwondingen - Doden - Opzettelijk doden - 
Verzwarende omstandigheid - Minderjarige

- Artt. 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek

7 oktober 2002S.00.0165.F AC nr. 509

Artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde 
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, dat van kracht is geworden op 10 
januari 2000, heeft geen terugwerkende kracht.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Vreemdelingen - Regularisatie - Geen terugwerkende kracht

- Art. 14 Wet 22 dec. 1999

11 september 2002P.02.0732.F AC nr. 439

Behoudens andersluidende bepaling, is een wijziging van de bevoegdheidsregels in strafzaken van toepassing 
op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is gewezen m.b.t. de vaststelling van de 
bevoegdheid (1), wanneer de nieuwe wet niet ertoe strekt een toegekende bevoegdheid te ontnemen aan de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doch die bevoegdheid integendeel uit te breiden. (1) Cass., 16 
okt. 1985, A.R. 4380, A.R. 4380, nr. 100, en de noot E.L.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Bevoegdheid - Wijziging van de bevoegdheidsregels - Nieuwe wet - 
Onmiddellijke toepassing

24 mei 2002F.00.0103.F AC nr. 316
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In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere reglementering 
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe reglementering, voor 
zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (1). (1) Cass., 28 nov. 
1996, A.R. S.96.0039.F, nr. 464.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Reglementering

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

22 mei 2002P.02.0372.F AC nr. 314

Het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwetten is niet van toepassing op de wetten die 
geen beschuldiging bevatten of straf opleggen (1). (1) Zie Cass., 2 nov. 1989, A.R. 6286, nr. 135 ; 5 april 1996, 
A.R. A.94.0002.F, nr. 111.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafwet - Niet-terugwerkende kracht - Toepassingsgebied

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 2 Strafwetboek

De inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling 
impliceert niet dat een maatregel die onder vigeur van de oude wet is toegekend, alleen onder de bij die wet 
bepaalde voorwaarden kan worden herroepen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Maatregel toegekend onder 
vigeur van de oude wet - Herroeping - Nieuwe wet

14 mei 2002P.02.0261.N AC nr. 294

Bij wet van 2 juni 1998 werd het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 
1934, dat vóór deze wet van rechtswege gold, vervangen door een facultatief verbod, na een debat op 
tegenspraak, waarbij de strafrechter geval per geval zal uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan 
worden toegelaten tot het bestuur of het toezicht op vennootschappen, en zo neen, gedurende welke termijn; 
aldus wordt, ongeacht de aard van dit facultatief verbod, door het opleggen ervan voor feiten die vóór de 
wetswijziging zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, slechts een voor de beklaagde 
meer gunstige nieuwe bepaling met betrekking tot een op het ogenblik van de feiten reeds bestaande 
maatregel of straf toegepast (1). (1) Contra Cass., 2 juni 1999, AR P.99.0192.F, nr 326

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Artikel 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 - Beroepsverbod - Wetswijziging - 
Omzetting van het verbod van rechtswege in een facultatief verbod waarvan de strafrechter de duur bepaalt - Facultatief 
verbod uitgesproken voor feiten gepleegd vóór de wetswijziging - Toepassing van de voor de verdachte meer gunstige 
bepaling - Wettigheid

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 1 KB nr 22 van 24 okt. 1934

7 mei 2002P.02.0308.N AC nr. 278

Wanneer verschillende misdrijven een enkele strafbare gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf 
aanleiding geven, maar in de tijdspanne tussen het plegen van deze misdrijven de wet die de straf bepaalt 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden opgelegd, ook al was de ten tijde van het 
eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de nieuwe wet (1). (1) Cass., 17 mei 
1983, AR nr 7915, nr 513.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Misdrijven - Een enkele strafbare gedraging - Gewijzigde strafwet - 
Zwaardere straf - Toepassing

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek

30 april 2002P.00.1767.N AC nr. 263

Artikel 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door 
een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt (1). (1) Cass., 
21 feb. 1995, AR P.93.1119.N, nr 103.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafwet - Uitvoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek
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De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0432.N, nr 511.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafwet - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

12 april 2002C.01.0157.F AC nr. 224

De Wet van 25 juni 1992 doet geen afbreuk aan het beginsel dat krachtens artikel 2 B.W. de wet enkel voor 
het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verzekeringen - Wet 25 juni 1992 op de landverzekering

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan aan een handeling die onder 
vigeur van de oude wet is gesteld, niet de uitwerking verlenen de lopende verjaring te stuiten, terwijl de oude 
wet daaraan niet die uitwerking hechtte (1). (1) Zie P. ROUBIER, "Le droit transitoire", 2de uitg., Parijs, 1960, nr 
64, p. 299; "Les conflits de lois dans le temps", Parijs, 1933, dl, 1, nr 45, p. 389 tot 391; "Distinction de l'effet 
rétroactif et de l'effet immédiat de la loi", Rev. Trim. Dr. Civ., 1928, nr 6, p. 598. Het O.M. besloot, met name 
onder verwijzing naar het arrest van 23 juni 2000 (nr 399), tot verwerping van de voorziening, op grond dat 
een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op de toestanden die vanaf haar inwerkingtreding 
ontstaan maar ook op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder vigeur van de vroegere wet zijn 
ontstaan en die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 
afbreuk doet aan rechten die reeds onherroepelijk zijn vastgesteld. Inzake overeenkomsten evenwel blijft de 
oude wet van toepassing tenzij de nieuwe wet de openbare orde raakt of uitdrukkelijk bepaalt dat zij van 
toepassing is op de lopende overeenkomsten. Dat is ten deze de klassieke rechtsleer zoals hij onder meer door 
H. DE PAGE is ontwikkeld, die zegt dat wordt afgeweken van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet, 
zelfs op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de oude wet zijn ontstaan, wanneer het gaat om 
overeenkomsten of wanneer de wetgever uitdrukkelijk verklaart dat zij van toepassing is op lopende 
overeenkomsten. Het O.M. was van oordeel dat die laatste hypothese in dit geval van toepassing was 
aangezien artikel 148, § 1, van de nieuwe wet van 25 juni 1992 bepaalt dat die wet pas van toepassing is op de 
verzekeringsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding zijn gesloten vanaf de dag van de wijziging, de 
vernieuwing, de verlenging of de omzetting van die overeenkomsten en dat de overeenkomst ten deze op 27 
november 1992 was vernieuwd. De nieuwe wet hoorde dus te worden toegepast.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verjaring - Burgerlijke zaken - Stuiting - Nieuwe wet - Nieuwe 
stuitingsgrond - Handeling tot stuiting verricht onder vigeur van de oude wet

26 februari 2002P.00.1034.N AC nr. 129

De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrecht - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd - Artikel 2, tweede lid Sw.

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

14 februari 2002C.00.0350.N AC nr. 108

In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen 
of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of de toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten (1). (1) Zie cass., 13 mei 1996, A.R. C.94.0210.F, nr 170; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Algemeen deel, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1969, nr 25, in het bijzonder p. 
72-73.
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Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Overeenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

30 januari 2002P.01.1440.F AC nr. 64

Wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het ogenblik dat zij gepleegd zijn, 
maar de feiten op het ogenblik van de berechting minder zwaar gestraft worden door een nieuwe wet, kan de 
rechter het misdrijf bewezen verklaren na te hebben vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van 
de uitspraak, de feiten van het misdrijf nog steeds straft; hij dient dan de nieuwe strafwet toe te passen om de 
straf te bepalen (1). (1) Zie cass., 26 okt. 1982, A.R. 7196, nr. 138 ; 7 nov. 1995, A.R. P.94.0521.N, nr. 477.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Opeenvolging van wetten - Strafwet - Nieuwe strafwet - 
Strafbepalingen

- Art. 2 Strafwetboek

15 januari 2002P.00.0840.N AC nr. 28

Een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf afhankelijk maakt van nog 
te plegen nieuwe feiten, wijzigt de strafbaarstelling noch de bestraffing van een bepaald feit (1). (1) Zie C.J. 
Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch Strafrecht, nrs 348 en 362.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Veroordeling met uitstel - Gewijzigde wetsbepaling betreffende de 
herroeping van het uitstel - Aard

- Art. 14, §§ 1 en 1bis Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

31 oktober 2001P.01.1162.F AC nr. ...

Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, een feit onder 
dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en daarop dezelfde straffen stelt, past de 
strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de feiten die onder de werking van de vroegere wet werden 
gepleegd (1). (1) Cass., 21 nov. 1989, A.R. 1368, nr. 179.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Nieuwe strafwet

22 oktober 2001C.99.0216.F AC nr. ...

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 22 okt. 2001, AR C.99.0216.F, AC, 2001, nr ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Cassatieberoep - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

De artikelen. 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak 
doen op beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn ingesteld, 
zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, brengen de rechtszekerheid niet in het gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet 1994 niet (1). (1) Zie concl. O.M.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Cassatieberoep - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Concl. advocaat-generaal Th. WERQUIN, Cass. 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, AC, 2001, nr...

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Cassatieberoep tegen een arrest dat een K.B. onwettig verklaart - 
Substitutie van het K.B. door een wet met terugwerkende kracht die tijdens het cassatiegeding in werking is getreden - 
Gevolg van de substitutie t.a.v. het cassatieberoep

18 juni 2001S.99.0183.F AC nr. ...
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De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van 
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan voor 1 augustus 1997 en waarover de 
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de terugwerkende kracht die de 
wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was 
met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1). (1) Zie cass., 18 maart 1960 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, AR. 6516, nr. 394; 24 jan. 1997, AR. C.96.0068.N, nr. 47; Wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, Memorie van Toelichting, Gedr St, K., gew. zitt. 
1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; W. 20 mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; artikel 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij artikel 7 van voormelde wet van 20 mei 
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Verjaring - Arbeidsongeval - Beroepsziekte - 
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Termijn - Aanvang - Nieuwe wet - Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot 
betaling - Reeds verkregen verjaring - Ondubbelzinnige tegenovergestelde wil van de wetgever

- Artt. 7, 8 en 10 Wet 20 mei 1997

- Art. 20, eerste lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

5 december 2000P.99.0195.N AC nr. ...

Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of de straf bedoeld in de 
artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR impliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden 
veroordeeld op grond van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast 
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet (1). 
(1) Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr. 534; 2 feb. 2000, AR 
P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, Ar P.99.1583.F, nr. 161; 11 april 2000, AR P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 
245.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Nieuwe wet - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Termijn - 
Verlenging - Toepassing

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

6 oktober 2000C.99.0452.N AC nr. ...

Artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten, in werking getreden op 1 
januari 1993, dat aan de benadeelde van een schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 
1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verzekering - Artikel 86 Landverzekering

3 oktober 2000P.00.0432.N AC nr. ...

De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het 
misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken 
onder meer uit het stelsel van de wet (1). (1) Zie cass., 17 nov. 1993, AR nr. 417, nr. 466.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrecht - Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven 
onder oude wet gepleegd

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

20 september 2000P.00.0326.F AC nr. ...

De wet 11 dec. 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die vóór de datum van de inwerkingtreding van 
voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe 
grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis 
nog niet zijn verjaard (1). (1) Cass., 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F, nr 161.
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Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Schorsing - Nieuwe wet

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

23 juni 2000C.99.0436.F AC nr. ...

De wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in voorkomend geval de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voorafgaandelijk kennis te geven van zijn voornemen om een 
vordering tot terugbetaling in te stellen, is een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering die 
gegrond is op de contractuele verbintenis van de verzekerde, zodat die verbintenis onder dezelfde wet als de 
vordering tot terugbetaling valt (1). (1) Over de contractuele grondslag van de regresvordering, zie cass., 5 
sept. 1980, AC 1980-81, nr. 12; over de noodzaak van een contractueel beding om de regresvordering te 
kunnen uitoefenen, zie cass., 17 juni 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 1130; over de kwestie in haar geheel, 
raadpleeg B. DUBUISSON, "A propos de la nature et du régime juridique de l'action récursoire de l'assureur 
R.C. Auto", R.G.A.R., 1988, nr. 1131, nrs 10 tot 35, p. 1 verso tot 5 verso; over de toepassing van de wet in de 
tijd inzake contracten, zie cass., 13 mei 1996, AR C.94.0210.F, nr. 170.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Landverzekering - Verzekeraar - Vordering tot terugbetaling - 
Voorafgaande kennisgeving - Wettelijke verplichting - Accessorium van een contractueel recht - Toepasselijke wet

- Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

30 mei 2000P.98.0405.N AC nr. ...

De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing 
van de artikelen 11bis en 15ter van het koninklijk besluit nr 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat 
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek geen toepassing vindt (1). (1) De artt. 11bis en 15ter van het K.B. nr 5 van 
23 okt. 1978 werden opgeheven bij wet van 23 maart 1994, maar bleven krachtens artikel 29, § 2 van dezelfde 
wet van toepassing op de feiten gepleegd vóór 1 april 1994.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Artikel 2, tweede lid Sw. - Artikelen 11bis en 15ter Sociale 
Documentenwet - Sociale-Documentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Aard - 
Opheffing - Toepassing

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Artt. 11bis en 15ter KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

25 mei 2000F.98.0092.N AC nr. ...

Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, 
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter 
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de 
bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer 
zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Belastingwet - Niet-terugwerkende kracht

22 mei 2000F.99.0082.F AC nr. ...

De bepalingen van het W.I.B. 1992, voor de wijziging ervan bij Wet 15 maart 1999, die betrekking hebben op 
de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad op een 
vordering waarvan de waarde minder dan 10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de voor 6 april 1999 
ingediende bezwaren tegen de gemeentebelastingen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Gemeentebelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Voorziening in cassatie

- Art. 97, derde en tiende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

19 april 2000P.00.0224.F AC nr. ...
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Het nieuwe artikel 135, § 3, Sv., wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met 
toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een 
handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grond van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen vóór 
2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de W.12 maart 1998.

Werking in de tijd en in de ruimte - Onderzoek in strafzaken - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Controle van de rechtspleging - Nieuwe wet - Werking in de tijd

- Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering

10 april 2000F.99.0052.F AC nr. ...

Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel 97, derde lid, 
Wet 15 maart 1999 worden ook begrepen de bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de 
cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen 
inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde 
wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de Wet 23 maart 1999 van toepassing op dergelijke 
cassatieberoepen (1). (1) Cass., 20 dec. 1999, A.R. F.99.0076.F., nr. .... Over de uitlegging door het Hof van 
artikel 97, negende lid, Wet 15 maart 1999 en van artikel 11, eerste lid, Wet 23 maart 1999, zie Cass. 21 juni 
1999, voltallige zitting, A.R. F.99.0049.N, nr. 381, met concl. O.M.; 22 nov. 1999, A.R. F.99.0048.F, nr. 618.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) - Cassatieberoep

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

3 april 2000S.99.0154.N AC nr. ...

Het beginsel van de terugwerkende kracht van de mildere straf zoals bepaald in artikel 2, tweede lid 
Strafwetboek geldt wanneer de wetswijziging aanneming van verzachtende omstandigheden en vermindering 
van voorgeschreven geldboeten mogelijk maakt nu ze de situatie van de betrokkene verbetert.

Werking in de tijd en in de ruimte - Wet Administratieve Geldboeten - Wijziging - Verzachtende omstandigheden - 
Toepassing van nieuwe wet

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 1ter Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten

15 maart 2000P.99.1697.F AC nr. ...

Krachtens de onmiddellijke uitwerking die een nieuwe wet inzake strafrechtspleging, in de regel, heeft, is de 
nieuwe, bij de W. 11 dec. 1998 ingevoerde grond tot schorsing van de verja ring, van toepassing op alle 
strafvorderingen die voor de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan en op die datum, krachtens 
de oude wet, nog niet zijn verjaard; die regel is van toepassing op het geheel van de rechtspleging, vanaf de 
dag van de rechtszitting waarop de strafvordering is ingesteld voor de eerste rechter, zelfs als die rechter over 
die rechtsvordering reeds uitspraak heeft gedaan.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Schorsing - Nieuwe wet

- Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 3 Wet 11 dec. 1998

2 februari 2000P.99.0513.F AC nr. ...

Een nieuwe wet heeft, inzake strafrechtspleging, een onmiddellijke uitwerking, zodat zij van toepassing is op 
alle strafvorderingen die ontstaan zijn voor de inwerkingtreding ervan en die, krachtens de oude wet, op die 
datum nog niet zijn verjaard.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafvordering - Nieuwe wet - Werking in de tijd

20 december 1999F.99.0076.F AC nr. ...
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Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin van artikel 97, derde lid, van 
de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, worden ook begrepen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn op de cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn 
op bij het hof van beroep ingediende voorzieningen inzake directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid, van de W. 
23 maart 1999 van toepassing op dergelijke cassatieberoepen. (Impliciet).

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) - Cassatieberoep

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

- Art. 97, derde en negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

20 december 1999S.98.0094.F AC nr. ...

Art. 24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet, zoals gewijzigd bij artikel 38 Programmawet 22 dec. 1989, die op 9 
jan. 1990, zonder terugwerkende kracht, in werking is getreden, dat de bijkomende vergoeding bepaalt 
waarop de getroffene van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft als zijn 
toestand de noodzakelijke hulp van een derde persoon vergt, is niet van toepassing op de gevolgen van een 
arbeidsongeval die zich voor 9 jan. 1990 voordoen, ook al zijn er na die datum nog gevolgen van dat 
arbeidsongeval.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Arbeidsongeval - Programmawet 22 dec. 1989

- Art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

7 december 1999P.98.0571.N AC nr. ...

De nieuwe artikelen 21 en 21bis V.T. Sv. zijn van onmiddellijke en volledige toepassing op alle wanbedrijven 
waarvan de stra fvordering nog niet vervallen is door verjaring op het ogenblik van hun inwerkingtreding.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Verlenging - 
Nieuwe wet

- Artt. 21 en 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

22 november 1999F.99.0048.F AC nr. ...

Voorzieningen in cassatie tegen arresten gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep die voor 1 maart 
1999 zijn ingesteld, worden geheel geregeld door de artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasselijk waren voor 
hun opheffing bij artikel 34 Wet 15 maart 1999.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Voorziening in cassatie

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

22 oktober 1999C.98.0150.F AC nr. ...

Noot get. X.D.R., cass. 22 okt. 1999, A.R. C.98.0150.F, AC, 1999, nr...

Werking in de tijd en in de ruimte - W.A.M.-verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar - 
Toepasselijke wet - Criteria

19 oktober 1999P.98.0177.N AC nr. ...

Alhoewel behorend tot het formele strafrecht, is een wijzigende wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in 
strafzaken waardoor het recht van verdediging wordt aangetast, slechts toepasselijk op feiten die na de 
inwerkingtreding van die bepaling zijn gepleegd.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet tot wijziging van de regels inzake bewijsvoering in strafzaken - 
Weerlegbaar vermoeden - Artikel 67bis, Wegverkeerswet - Recht van verdediging - Aantasting - Toepassing

- Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 
1968

- Art. 2 Strafwetboek

18 oktober 1999S.98.0098.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass. 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, AC, 1999, nr.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de bevoegdheid - Cassatiegeding - 
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Inwerkingtreding - Hangend rechtsgeding - Gevolg - Cassatiemiddel - Belang

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de bevoegdheid - Hangend rechtsgeding - 
Begrip - Gevolg - Cassatie - Cassatiegeding

In de regel volgens welke de wetten op de bevoegdheid, onder de gestelde voorwaarden, van toepassing zijn 
op de hangende rechtsgedingen, wordt onder "hangende rechtsgedingen" verstaan de rechtsgedingen 
waarover nog uitspraak moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen; het 
cassatieberoep heeft niet tot gevolg dat het geding, dat beëindigd is door het arrest over de zaak zelf, 
hangende blijft; dat geding wordt slechts hervat als de beslissing wordt vernietigd en binnen de perken van de 
vernietiging.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de bevoegdheid - Hangend rechtsgeding - 
Begrip - Gevolg - Cassatie - Cassatiegeding

- Artt. 3, 1073 en 1080 Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1999P.99.1274.F AC nr. ...

In geval van wijziging van de wetgeving betreffende de rechtsmiddelen regelt de wet die van kracht is op de 
dag van de uitspraak van het vonnis, behoudens andersluidende bepaling, de rechtsmiddelen die daartegen 
openstaan.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wetten op de bevoegdheid en de rechtspleging - Rechtsmiddelen

- Art. 3 Gerechtelijk Wetboek

27 september 1999S.98.0132.N AC nr. ...

Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

15 september 1999P.99.0414.F AC nr. ...

Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn worden toegepast op alle strafvorderingen die voor de dag van haar 
inwerkingtreding zijn ingesteld en op die dag nog niet zijn verjaard.

Werking in de tijd en in de ruimte - Verjaring - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

21 juni 1999F.99.0049.N AC nr. ...

De cassatieberoepen tegen beslissingen gewezen op voorzieningen voor het hof van beroep ingeleid voor 1 
maart 1999, worden volledig beheerst door de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze bestonden voor hun opheffing bij artikel 34 van de wet van 15 maart 
1999.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) - Cassatieberoep

- Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen

- Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen

17 juni 1999C.98.0122.F AC nr. ...

Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen; de rechter schendt die 
regel wanneer hij de geldigheid van een strafbeding onderzoekt volgens het Belgisch recht en met toepassing 
van dat recht de nietigheid van dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige vaststellingen van die rechter, de 
overeenkomst aan het Luxemburgs recht is onderworpen.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Wettenconflict - Toepasselijke wet - Bepaling - Verbintenissen uit 
overeenkomst - Wilsautonomie - Overeenkomst-wet

- Artt. 1 en 3, § 1 Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit overeenkomst

- Art. 3, § 1er Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten
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2 juni 1999P.99.0192.F AC nr. ...

Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dat is voorgeschreven bij 
artikel  1, K.B. nr. 1, 24 okt. 1934, als gewijzigd bij W. 2 juni 1998, is een bijkomende straf en kan derhalve niet 
worden toegepast op feiten die gepleegd zijn voor de inwerkingtreding van voornoemde wet.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Nieuwe wet - Gewijzigde straf - Veroordeling - Voorwaarde

- Art. 2 Strafwetboek

17 mei 1999S.97.0063.F AC nr. ...

Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op werkloosheidsuitkeringen van de in artt. 155ter en 143, § 2, tweede 
lid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde werkloze worden geschorst als de duur van zijn werkloosheid het 
dubbel overschrijdt van de gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau 
waarvan hij afhangt en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort; die schorsing gaat in ten 
vroegste op de eerste dag van de derde maand die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de 
berekening van de in artikel  143 Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening 
gehouden met alle dagen van volledige werkloosheid, ook al vielen die dagen vóór 1 augustus 1989; daaruit 
volgt evenwel niet dat die werkloze, om in voorkomend geval te ontsnappen aan de schorsing van zijn 
werkloosheidsuitkeringen, zou moeten aantonen dat hij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft 
verricht om werk te vinden gedurende de periode waarin hij voornoemde vrijstelling genoot.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Langdurige werkloosheid - In aanmerking te nemen periode - Werking in de tijd - 
Onmiddellijke werking - Recht op uitkering - Werkloosheid

- Art. 63, § 1 MB 4 juni 1964

- Artt. 143, § 2, tweede lid, en § 7, en 155ter KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

10 mei 1999S.98.0133.N AC nr. ...

Artikel 24, vierde lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat de bijkomende vergoeding bepaalt 
waarop het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid kan aanspraak maken 
voor noodzakelijke hulp van derden, zoals gewijzigd bij artikel 38 van de Programmawet van 22 december 
1989, in voege getreden op 9 januari 1990 zonder terugwerkende kracht, is niet van toepassing op de gevolgen 
van een arbeidsongeval die zich voor 9 januari 1990 voordoen, ook al zijn er na die datum nog gevolgen van dit 
arbeidsongeval.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Arbeidsongevallen

- Art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

23 februari 1999P.99.0110.N AC nr. ...

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans slechts open tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen een 
verwijzingsbeschikking naar het vonnisgerecht van de raadkamer voor zover deze verwijzingsbeschikking werd 
genomen onder de werking van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Onderzoeksgerecht - Beschikking tot verwijzing - Inverdenkinggestelde - Onmiddellijk 
cassatieberoep - Toepassingsgebied - Nieuwe wet - Werking in de tijd

- Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van 
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

16 september 1998M.81.0005.F AC nr. ...
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Wanneer een wet de termijn van de verjaring van de strafvordering verlengt, moet, in de veronderstelling dat 
de als misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze bewezen waren, wegens het bestaan van verzachtende 
omstandigheden slechts zouden leiden tot correctionele straffen en gelet op de gevolgen van de samenhang 
die alle feiten verbindt, worden nagegaan, enerzijds, of de feiten krachtens de oude wet niet verjaard waren 
op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, anderzijds, in de veronderstelling dat die feiten op dat 
ogenblik niet verjaard zouden zijn, of de feiten niet verjaard zouden zijn op de dag van het vonnis.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Nieuwe wet - Verjaring - Termijn - Werking in de tijd - Verlenging - Strafvordering - 
Strafzaken - Toepassing

- Artt. 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

10 september 1998F.97.0074.F AC nr. ...

Art. 377 W.I.B. (1992) en niet artikel 278 W.I.B. (1964) is van toepassing op de voor het hof van beroep 
ingestelde voorziening met ingang van het aanslagjaar 1992.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - 
Rechterlijke organisatie - Bevoegdheid en aanleg - Rechtspleging - Wetten

- Art. 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Enig art., tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Artt. 2 en 3 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 377 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

30 juni 1998P.98.0728.N AC nr. ...

Een nieuwe wet betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot de rechtsmiddelen en de 
aanleg wijzigt, is, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing op beslissingen die werden gewezen 
nadat de nieuwe wet in werking is getreden.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet betreffende de rechtspleging - Rechtsmiddelen en aanleg - 
Wijziging door een nieuwe wet

29 juni 1998F.97.0107.F AC nr. ...

Voor de belastingwet bestaan er, inzake inkomstenbelastingen, geen onherroepelijk vastgestelde toestanden 
voordat het aanslagjaar is afgesloten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen - Onherroepelijk vastgestelde toestand

- Art. 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

10 juni 1998P.98.0549.F AC nr. ...

In geval van wijziging van de wetgeving betreffende de rechtsmiddelen regelt de wet die van kracht is op de 
dag van de uitspraak van het vonnis, behoudens andersluidende bepaling, de rechtsmiddelen die daartegen 
openstaan.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wetten op de bevoegdheid en de rechtspleging - Rechtsmiddelen

- Art. 3 Gerechtelijk Wetboek

De onmiddellijke toepassing van een nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt voorzien om ten gunste van 
de geïnterneerde hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, kan niet tot gevolg hebben dat die geïnterneerde onrechtstreeks het recht wordt ontzegd om 
cassatieberoep in te stellen, welk recht hij, krachtens de oude wet, genoot op het ogenblik dat de beslissing in 
laatste aanleg werd gewezen.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bescherming van de maatschappij - Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling - Verwerping - Cassatieberoep - Rechtsmiddelen - Nieuwe wet - 
Onmiddellijke toepassing
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- Art. 3 Wet 10 feb. 1998

- Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij

- Art. 3 Gerechtelijk Wetboek

24 maart 1998P.96.1683.N AC nr. ...

Wanneer een misdrijf in België wordt gepleegd, worden de in het buitenland gestelde daden van deelneming 
geacht in België te zijn gepleegd, zodat de vreemdeling die in het buitenland deelneemt aan een in België 
gepleegd misdrijf onder het toepassingsgebied van de Belgische strafwet valt.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Strafwetboek - Hoofdfeit in België - Deelneming in buitenland - 
Belgische strafwet - Toepassingsgebied

- Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en 
goedgekeurd bij de wet van 20 aug. 1969.

16 januari 1998D.97.0011.F AC nr. ...

Krachtens de overgangsregeling, vervat in het K.B. van 24 juni 1987 tot uitvoering van artikel  17 van de 
kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 
van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zijn alleen de raden van erkenning bevoegd om kennis te 
nemen van de aanvragen van personen die, wegens overmacht of buitengewone omstandigheden buiten hun 
wil, hun aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst niet tijdig hadden kunnen indienen; zodra de 
overgangsregeling verstreken is, is de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar onderworpen aan de 
overlegging van één van de in het K.B. van 6 sept. 1993 opgesomde diploma's of titels.

Werking in de tijd en in de ruimte - Vastgoedmakelaar - Aanvraag om inschrijving - Overgangsregeling - Beperking in de tijd

- Art. 5 KB 6 sept. 1993

- Art. 1 KB 24 juni 1987

- Art. 17 Wet 1 maart 1976

12 januari 1998S.97.0052.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Art. 113, Wet 20 dec. 1995 houdende sociale bepalingen, dat een artikel  3bis invoegt in het K.B. nr. 50 van 24 
okt. 1967 en in werking is getreden op 1 jan. 1996, kan geen afbreuk doen aan een recht dat, volgens de niet-
bekritiseerde overwegingen van het bestreden arrest, voorheen onherroepelijk ten gunste van de werknemer 
is vastgesteld, doordat zijn rustpensioen is ingegaan onder vigeur van de vroegere wetgeving en 
reglementering, ofschoon dat pensioen niet onmiddellijk werd uitbetaald.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Pensioen - Werknemers - Rustpensioen - 
Tewerkstelling - Bewijs - Recht - Ingangsdatum van het pensioen - Onherroepelijk vastgesteld recht

- Artt. 3bis en 25 KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- vóór en na de wijziging ervan bij art. 18 KB 4 dec. 1990

- Art. 32, § 1, a KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 113 en 120 Wet 20 dec. 1995

- Art. 50, § 2, 1° KB 4 dec. 1990

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

2 december 1997P.97.0760.N AC nr. ...

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn vòòr een vroegere veroordeling 
en vòòr de wijziging van artikel  65, Sw. door artikel  45, Wet van 11 juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt 
dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn in hetzelfde opzet als de 
misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Samenloop van misdrijven - Wijzigingswet - Draagwijdte

- Artt. 2 en 65 Strafwetboek
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7 november 1997C.96.0276.F AC nr. ...

Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere termijn bepaalt 
dan die gesteld door de vorige wetgeving, en het betrokken recht vóór het in werking treden van de nieuwe 
wet is ontstaan, begint die nieuwe termijn ten vroegste te lopen met die inwerkingtreding.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Burgerlijke zaken - Verjaring - Nieuwe wet voert kortere 
verjaringstermijn in - Recht ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

7 november 1997C.96.0390.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgelegde rechten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

De rechten van een beslagleggende schuldeiser m.b.t. de grondslag van het beslag, zijn onherroepelijk 
vastgelegd op de dag van het regelmatig uitgevoerde beslag.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Beslag - Grondslag - Nieuwe wet - Wijziging

- Art. 6 Wet 14 jan. 1993

- Vijfde deel, eerste titel, hfdst. V, inz. art. 1408, § 1 Gerechtelijk Wetboek

9 oktober 1997C.95.0135.N AC nr. ...

De verhaalsvorderingen, die vóór 3 juni 1984, datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 
mei 1984, bij de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de bepalingen die ten tijde van de 
inleiding van toepassing waren.

Werking in de tijd en in de ruimte - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) - Organieke wet van 8 juli 1976 - K.B. 9 
mei 1984 in uitvoering van de organieke wet 8 juli 1976 - Werking in de tijd

- Art. 20 KB 9 mei 1984

- Artt. 98, § 2, en 100bis Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

28 mei 1997P.97.0566.F AC nr. ...

Wanneer de strafvordering verjaard was vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 betreffende 
seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, is artikel  1 van die wet, dat bepaalt dat de verjaring van de 
strafvordering pas begint te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt, 
niet van toepassing.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Seksueel misbruik ten 
aanzien van minderjarigen - Strafvordering reeds verjaard

- Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Art. 2 Strafwetboek

Een nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering is niet van toepassing op de 
verjaringen die op de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ingetreden.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verjaring - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging

- Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

3 maart 1997S.96.0097.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

3 maart 1997S.96.0110.F AC nr. ...
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In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; artikel  10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, dat bepaalt 
dat de Koning de regels vaststelt volgens welke de beslissingen na aanvraag of van ambtswege kunnen worden 
herzien, wijkt niet af van die regel.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Recht - 
Herziening

- Art. 10, vierde lid Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Het feit dat een administratieve beslissing moet worden genomen na de inwerkingtreding van nieuwe 
wettelijke of verordenende bepalingen, zoals die inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft in de 
regel tot gevolg dat die beslissing toepassing moet maken van de nieuwe wettelijke of verordenende 
bepalingen voor de periode die volgt op de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen en op de opheffing 
van de oude.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Onmiddellijke werking - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - 
Administratieve beslissing - Toestand waarop twee wetgevingen van toepassing zijn

- Art. 1 KB 14 april 1993

- Artt. 50, 1°, en 53 Wet 30 dec. 1992

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

- Art. 13, § 1, eerste lid, 1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

25 februari 1997P.96.1507.N AC nr. ...

Zo de rechter in hoger beroep, wanneer hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten 
gronde uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om 
uitspraak te doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de eerste rechter, deze herkwalificatie in 
acht genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het beroepen vonnis vernietigt, vervalt door 
deze vernietiging eveneens de vaststelling van de eerste rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat de rechter in 
hoger beroep zijn eigen bevoegdheid moet onderzoeken in het licht van de heromschreven tenlastelegging en 
met in achtneming van de wetten betreffende de bevoegdheid die van kracht zijn op het tijdstip waarop hij 
uitspraak doet.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Misdrijf - Verzachtende omstandigheden - Toelaatbaarheid - 
Bevoegdheid - Regeling van rechtsgebied

24 februari 1997S.96.0072.N AC nr. ...

De maatregel tot het opleggen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, gelijk aan het 
drievoud van de bijdragen, moet worden toegepast ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten tot 
aan de opheffing van de wet die deze maatregel voorschrijft.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling - Bijkomende sanctie - Vergoeding 
aan R.S.Z. - Benevens administratieve sanctie - Opeenvolging van wetten na plegen van feiten

- Art. 12bis Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten

10 februari 1997S.96.0100.N AC nr. ...

Bij de vaststelling na 1 juli 1992, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het K.B. van 22 juni 1992, van 
het langdurig karakter van de werkloosheid, dienen de periodes van werkloosheid gelegen voor deze datum 
mee in rekening gebracht te worden om uit te maken of het dubbele van de gewestelijke gemiddelde 
werkloosheidsduur werd bereikt.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening - 
Wijziging van de wet - K.B. 22 juni 1992

- Art. 159 Grondwet 1994

- Artt. 56 en 57 MB 26 nov. 1991

- Artt. 80, 81, 82 en 83 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek
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Het recht van verdediging, de nood aan rechtszekerheid, noch artikel 6 EVRM worden geschonden door het 
enkele feit dat de wet, buiten elk processueel aspect, onmiddellijk van toepassing is op alle gevolgen van onder 
de vroegere wet ontstane toestanden en aldus aan een vroegere toestand bepaalde rechtsgevolgen hecht.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Onmiddellijke toepassing - Recht van verdediging - Nood aan 
rechtszekerheid - Artikel 6, E.V.R.M.

30 januari 1997C.96.0158.F AC nr. ...

W. 29 aug. 1988 is niet van toepassing op een nalatenschap die vòòr de inwerkingtreding van die wet is 
opengevallen.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet 29 aug. 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met 
het oog op het bevorderen van de continuïteit

24 januari 1997C.96.0068.N AC nr. ...

Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet, al is zij van openbare orde, voor de verjaring van de vordering een 
kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet, het betrokken recht voor de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft bepaald, begint 
de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, weze het dat 
dit een eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen en dat de wetgever 
anders kan bepalen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Burgerlijke zaken - Verjaring - Wet die een kortere verjaringstermijn invoert - Recht 
ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

12 december 1996C.96.0033.F AC nr. ...

Vòòr de inwerkingtreding van het K.B. 18 okt. 1990 tot wijziging van het K.B. 12 jan. 1970 houdende 
reglementering van de postdienst, was de Post geen enkele vergoeding verschuldigd bij verlies, beroving of 
beschadiging van een zending van de snelpostdienst.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - De Post - Zending van de snelpostdienst - Verlies, beroving, 
beschadiging - Aansprakelijkheid - K.B. 18 okt. 1990

- Artt. 19bis en 23 Wet 26 dec. 1956 op de Postdienst

28 november 1996S.96.0039.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere reglementering 
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe reglementering, voor 
zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Reglementering

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Krachtens artikel  4, K.B. 4 aug. 1986, opgeheven bij K.B. van 2 jan. 1991, heeft de werknemer geen enkel 
onherroepelijk vastgesteld recht op het verlengen van het genot van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Onmiddellijke toepassing - Werkloosheid - 
Onderbrekingsuitkeringen - Recht

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 15, eerste lid, 29 en 30 KB 2 jan. 1991

3 oktober 1996C.95.0374.F AC nr. ...

De administratieve akte van erkenning doet geen enkel subjectief recht ontstaan ten voordele van de 
belanghebbenden; zij kan te allen tijde ingehouden worden.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Administratieve akte - Akte van erkenning - Inhouding

Noot J.F.L., onder Cass. 3 okt. 1996, A.R. C.95.0374.F, AC 1996, nr...~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Administratieve akte - Akte van erkenning - Inhouding

13 mei 1996C.94.0210.F AC nr. ...
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In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen 
of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Overeenkomst

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

7 mei 1996P.95.0154.N AC nr. ...

Een geinterpreteerde wetsbepaling wordt geacht steeds de betekenis te hebben gehad welke door de 
interpretatieve wetsbepaling wordt vastgesteld.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Terugwerkende kracht - Interpretatieve wet

29 april 1996C.95.0093.N AC nr. ...

De wetten die de bestanddelen bepalen van het feit dat delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid 
teweegbrengt, alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding, zijn wetten van politie in de zin van artikel 
3, eerste lid, B.W.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Wetten van Politie in de zin van artikel 3 B.W.

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Er bestaat geen internationale overeenkomst die bepaalt dat de Belgische rechter toepassing moet maken van 
de Belgische wet om de aansprakelijkheid te bepalen voor de schade van een ski-ongeval in Oostenrijk ook al is 
de mogelijke aansprakelijke een Belg.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Internationaal privaatrecht - Onrechtmatige daad in Oostenrijk gepleegd - Schade - 
Geen internationale overeenkomst tussen België en Oostenrijk - Vordering tot schadevergoeding ingesteld voor de Belgische 
burgerlijke rechtbanken - Mogelijke dader Belg - Toepasselijke wet

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Ingevolge artikel 3, eerste lid, B.W., en in zoverre daarin een regel van internationaal privaatrecht is 
neergelegd, vinden de wetten van politie van een staat toepassing op de feiten die in die staat worden begaan, 
afgezien van de nationaliteit van de betrokken personen; die regel laat onverminderd andersluidende 
verdragsbepalingen of bedingen en de regels van internationale openbare orde.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Wetten van Politie - Internationaal privaatrecht - Wetsconflict - Toepasselijke wet - 
Uitzonderingen

- Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek

5 april 1996M.80.0006.F AC nr. ...

Door de verjaringstermijn van de strafvordering in geval van wanbedrijven van drie op vijf jaren te brengen, 
luidens artikel 25 van de programmawet van 24 dec. 1993 die in werking is getreden op 31 dec. 1993, heeft de 
wetgever niet bepaald dat de nieuwe bepaling terugwerkende kracht zal hebben; zij is zonder gevolg voor de 
op die datum verkregen verjaringen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Verjaring - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Misdrijven - Artikel 25, 
Programmawet 24 dec. 1993 - Werking in de tijd

Een nieuwe wet sorteert inzake strafvordering onmiddellijk effect zodat zij van toepassing is op alle 
strafvorderingen die vóór haar inwerkingtreding zijn ontstaan en op die datum nog niet zijn verjaard krachtens 
de oude wet.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafvordering - Nieuwe wet - Werking in de tijd

22 januari 1996S.95.0011.F AC nr. ...

Concl. Adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 jan. 1996, A.R. S.95.0011.F, Bull. en Pas., 1996, I, nr...~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht - 
Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-
terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - 
Vroegere voldongen toestanden
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Ofschoon, in de regel, een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige gevolgen van 
toestanden die zijn ontstaan onder de gelding van de vroegere regeling, kan zij echter niet van toepassing zijn 
op de vroegere voldongen toestanden; de toepassing van de nieuwe regeling op zodanige toestanden zou 
indruisen tegen het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben. 
(Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben).~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-
terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - 
Vroegere voldongen toestanden

De niet-terugwerkende kracht van de verordeningsbesluiten is een algemeen rechtsbeginsel, dat de 
individuele belangen en de rechtszekerheid waarborgt. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten 
geen terugwerkende kracht hebben).~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht - 
Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben

Het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben wordt door de 
rechter geschonden, wanneer hij op een toestand die tussen de gemeente en een personeelslid vòòr 1 maart 
1988 is voldongen, toepassing maakt van artikel 12, § 2, K.B. van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten 
geen terugwerkende kracht hebben).~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen 
terugwerkende kracht hebben - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente - Herziening - Vroegere 
voldongen toestanden

- Art. 12 KB 13 juli 1970

7 november 1995P.94.0521.N AC nr. ...

Wanneer de wet die de ten laste gelegde feiten strafbaar stelde, werd opgeheven maar bedoelde feiten ten 
tijde van de uitspraak strafbaar zijn gesteld door een nieuwe wet, kan de rechter die de feiten bewezen 
verklaart, alleen de bij de vorige wet bepaalde straffen opleggen, wanneer deze in de minst zware straffen 
voorziet.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Draagwijdte - Strafwet - Strafbepalingen - Nieuwe strafwet - Opeenvolging van wetten - 
Werking in de tijd

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

24 april 1995S.94.0015.F AC nr. ...

Art. 4 Wet van 11 maart 1977 dat, door de terugvordering te beperken, de omvang bepaalt van de 
terugvordering van onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van toepassing op de daartoe 
genomen administratieve beslissing, wanneer deze beslissing is genomen onder vigeur van voormelde wet, de 
terugvordering bij diezelfde beslissing wordt bevolen en de R.V.A., in de door hem later ingestelde vordering 
tot terugbetaling, zich ertoe beperkt op te treden ter uitvoering van voormelde administratieve beslissing~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Terugvordering - Omvang - Werkloosheid

- Art. 4 Wet 11 maart 1977

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

21 februari 1995P.93.1119.N AC nr. ...

Art. 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door 
een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Wijziging - Terugwerkende kracht - Strafwet - Uitvoeringsbesluit - Werking in de tijd

9 januari 1995S.94.0064.F AC nr. ...
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Sinds 1 aug. 1989 kan het recht op werkloosheidsuitkeringen van de in de artt.  155ter en 143, § 2, tweede lid, 
Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze worden geschorst, als de duur van zijn werkloosheid het dubbel 
overschrijdt van de gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij 
afhangt, en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort;  die schorsing gaat ten vroegste in 
op de eerste dag van de derde maand die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de 
in artikel  143 van voormeld koninklijk besluit bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle 
dagen van volledige werkloosheid, ook al vielen die dagen vòòr 1 aug. 1989.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Onmiddellijke toepassing - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Langdurige 
werkloosheid - In aanmerking te nemen periode - Werking in de tijd - Werkloosheid

- Art. 63, § 1 MB 4 juni 1964

- Artt. 143, § 2, tweede lid, en § 7, en 155ter KB 20 dec. 1963 betreffende de arbiedsvoorziening en werkloosheid

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere reglementering ontstane 
toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe reglementering, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Draagwijdte - Reglementering - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

16 november 1994P.94.0044.F AC nr. ...

De strafbepalingen i.v.m. de betaling van het vakantiegeld en het bijhouden van de sociale documenten zijn 
wetten van politie en veiligheid, die van toepassing zijn op de in België gepleegde feiten, zelfs als ze strekken 
tot bescherming van werknemers die ten minste gedeeltelijk hun werkzaamheden in het buitenland 
uitoefenen.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Wet van politie en veiligheid - Bescherming van de werknemers - 
Werk in Frankrijk - Niet-betaling van vakantiegeld - Sociale documenten niet regelmatig bijgehouden - In België gepleegde 
misdrijven

- Art. 11, 1° KB nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 54, 2° Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971

- Art. 3 Burgerlijk Wetboek

16 november 1994P.94.1206.F AC nr. ...

Art. 45, Wet van 11 juli 1994 waarbij artikel  65, Sw. i.v.m. de samenloop van misdrijven wordt gewijzigd, is 
geen uitleggings- maar een wijzigingswet, zodat de rechter de bepalingen ervan, wanneer ze strenger zijn dan 
die van de oude wet, niet mag toepassen op de vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling gepleegde 
misdrijven.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Samenloop van misdrijven - Uitleggingswet - Wijzigingswet - Werking in de tijd

- Art. 2 Strafwetboek

9 november 1994P.94.0656.F AC nr. ...

De verhoging van de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden is van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wet die haar voorschrijft, ongeacht de datum 
waarop het misdrijf is gepleegd.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers - 
Bijdrage - Verhoging na het misdrijf - Werking in de tijd

- Art. 29 Wet 1 aug. 1985

- Art. 2 Strafwetboek

De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding bedoeld in artikel  11 Wet 1 juni 1849 tot herziening van 
de tarieven in strafzaken, moet worden uitgesproken ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten, in 
het bijzonder ongeacht de omstandigheid dat de feiten dagtekenen van vòòr de inwerkingtreding van de 
wetsbepalingen die het bedrag van die vergoeding verhogen.

Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrechtelijke veroordeling - Verhoging na het misdrijf - Vaste vergoeding - Werking in 
de tijd

- Art. 1 KB 29 juli 1992

- Art. 91 KB 28 dec. 1950

P. 2995/30476-9-2016



- Art. 2 Strafwetboek

3 oktober 1994S.94.0011.F AC nr. ...

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Art. 4, wet 11 maart 1977, dat, door die te beperken, de omvang bepaalt van de terugvordering van de 
onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van toepassing op de rechtsvordering tot terugvordering 
die onder vigeur van die wet is ingesteld.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Terugvordering - Omvang - Wet 11 maart 1977 - Werkloosheid

- Art. 4 Wet 11 maart 1977

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

7 september 1994P.94.0537.F AC nr. ...

Daar de wijze van vaststelling van misdrijven noodzakelijkerwijze wordt geregeld door de ten tijde van de 
vaststelling vigerende wetgeving, kan een wet tot wijziging van die wijze van vaststelling geen toepassing 
vinden op een vóór de inwerkingtreding van die wet gedane vaststelling.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet tot wijziging van de wijze van vaststelling van misdrijven

- Art. 2 Strafwetboek

5 april 1994M.94.0003.F AC nr. ...

De wet van 16 juni 1987 houdende wijziging van de Dienstplichtwet is, wat het uitstel en de vrijlating van 
dienst betreft, voor de eerste keer van toepassing op de dienstplichtigen van de lichting 1988.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet 16 juni 1987 houdende wijziging Dienstplichtwet - Eerste 
toepassing

- Art. 42, tweede lid Wet 16 juni 1987

De wet is niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de 
gevolgen die voortvloeien uit een onder de vroegere wet ontstane toestand of die voortduren na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet.~

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

7 oktober 2004C.03.0117.F AC nr. 465

Concl. adv.-gen. A. Henkes, vóór Cass., 7 okt. 2004, AR C.03.0117.F, Bull. en Pass., 2004, nr ... .

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Verordenend besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid - Ontstentenis - Toetsing van de wettigheid

Het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de vraag om advies aan de Raad van State, zonder 
aanvoering van de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid, leidt tot de onwettigheid van het K.B. 
van 8 aug. 1984 (1). (2). (3). (1) Andersl. concl. O.M. (2) Cass. 9 sept. 2002, AR S.00.0125.F, www.cass.be. (3) Bij 
arrest van 29 juni 2000, C.98.0217.F, nr 217, had het Hof het cassatieberoep aangenomen dat gericht was 
tegen de beslissing waarbij dezelfde partijen betrokken waren en volgens welke het begrip ambt met volledige 
prestaties in het hoger muziekonderwijs niet zou zijn omschreven.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Verordenend besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid - Ontstentenis - Toetsing van de wettigheid

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

20 november 2003D.02.0028.N AC nr. 585
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Het K.B. van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde van architecten 
vastgesteld reglement van beroepsplichten kan niet beschouwd worden als een reglementair besluit dat aan 
het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moest worden overgemaakt (1). (1) Zie Cass., 5 
dec. 1957, AC 1958, 206, en de concl. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt in Bull. en Pas., I, 357, M. Van 
Damme, Raad van State, Afdeling Wetgeving, Die keure 1998, 119-134.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Afdeling wetgeving van de Raad van State - Advies - Ontwerp van reglementair 
besluit - Toepassing in 1985

- Art. 3, § 1, eerste lid, (oud) Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

2 september 2003P.01.1494.N AC nr. 409

Artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het koninklijk besluit van 29 
december 1992 met dezelfde titel bekrachtigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit 
omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past de 
rechter geen nieuwe bepaling toe op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar beslist hij alleen dat de 
bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarop de door de beklaagde gepleegde misdrijven 
berusten, door de uitwerking zelf van de wet, geacht worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien (1). 
(1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 251.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Douane en accijnzen - Maatregelen om de goede uitvoering van internationale 
akten te verzekeren - Koninklijke besluiten - Bekrachtiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel 11, § 2, Douane- en 
Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel 43 
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben 
en het verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december 1992, genomen met 
toepassing van § 1 van dat artikel 11, niet geldig bekrachtigt (1). (1) Zie Cass., 24 april 2002, AR P.02.0118.F, nr 
251.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Douane en accijnzen - Maatregelen om de goede uitvoering van internationale 
akten te verzekeren - Koninklijke besluiten - Bekrachtiging

- Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop

- Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

9 september 2002S.00.0125.F AC nr. 426

De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken instellingen en werklozen zo 
snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van de herziene verplichtingen die zij hebben 
tegenover de directeur van het werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde 
geeft de reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die overwegingen 
omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo dringend 
maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van 
drie dagen (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.2198.N, nr..

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Dringende noodzakelijkheid - Werkloosheid - Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde - Ministerieel besluit van 27 
april 1994

- Art. 18, §§ 2 en 5 MB 26 nov. 1991

- zoals gewijzigd bij art. 1 MB 27 april 1994

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

17 september 2001S.99.0198.N AC nr. ...

Concl. advocaat-generaal Th. WERQUIN, Cass. 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, AC, 2001, nr...

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid - K.B. 28 okt. 1994 - Solidariteitsbijdrage
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Het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 
tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst 
erop dat de aangevoerde hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet bestond; voornoemd koninklijk besluit is aldus onwettig (1). (1) 
Zie concl. O.M.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid - K.B. 28 okt. 1994 - Solidariteitsbijdrage

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

4 september 2001P.99.1580.N AC nr. ...

De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende bijzondere machtiging tot 
reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning krachtens de macht hem verleend door artikel 108 
van de Grondwet bij wijze van reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op 
voorwaarde dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of wijzigt (1). (1) Zie 
Cass., 16 september 1966, AC, 1967, 70.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Besluiten tot uitvoering van de besluitwet van 22 jan. 1945 - Artikel 108 
Grondwet - Reglementeringsbevoegdheid van de Koning

- Art. 3 Besl. W. 22 jan. 1945

- Art. 108 Grondwet 1994

Krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning producten economisch 
reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading van aardolieproducten bij koninklijk besluit 
van 11 oktober 1971 en, met verwijzing naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze 
reglementering strafbaar stellen (1). (1) Zie Cass., 16 september 1966, AC 1967, 70.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Besluitwet van 22 jan. 1945 - Uitvoeringsbesluiten - K.B. 11 okt. 1971 - 
Wettelijke grondslag

- Artt. 3 en 9 Besl. W. 22 jan. 1945

10 oktober 2000P.98.1591.N AC nr. ...

Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig verklaart, brengt door 
terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit besluit, vanaf het ogenblik waarop het in werking is 
getreden (1). (1) Cass., 22 oktober 1973, AC, 1974, 214.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Besluit van de Vlaamse Regering - Nietigverklaring door de Raad van State

8 december 1999P.96.0780.F AC nr. ...

De verordenende besluiten blijven van kracht zolang ze niet zijn opgeheven of gewijzigd; zij blijven geldig zelfs 
als de wetten die de grondslag ervan vormen niet langer bestaan.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Uitvoeringsbesluit van een opgeheven wet - Van kracht blijvend besluit

4 februari 1999C.97.0185.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass. 4 feb. 1999, A.R. C.97.0185.F, AC 1999, n°...~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Aftredende ministers - Lopende zaken

Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat een reglementair besluit tot regeling van een nieuwe 
dekking van de risico's, dat op 1 februari 1988 door een minister van een aftredende regering genomen is ter 
uitvoering van een wet van 9 juli 1975, wettig is omdat de uitgevaardigde bepalingen de voortzetting en het 
eindpunt zijn van reeds voordien begonnen werkzaamheden en procedures.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Aftredende ministers - Lopende zaken

1 oktober 1997P.97.0506.F AC nr. ...

Het K.B. 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht wordt gesteld, is genomen ter 
uitvoering van de Gezondheidswet van 1 sept. 1945 na eensluidend advies van de hoge gezondheidsraad.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - K.B. 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht wordt 
gesteld - Wettigheid

- Art. 1 Wet 1 sept. 1945
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17 maart 1997S.96.0119.F AC nr. ...

De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de 
administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften, voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding van de bepalingen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve 
door de hoven en rechtbanken worden toegepast.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - 
Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Administratieve 
controle - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Wet - Overeenstemming

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 10, 1° Wet 15 dec. 1986

- Artt. 1, 3°, 3, § 4, 4, § 2, en 6 Wet 27 maart 1986

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 november 1996D.95.0026.N AC nr. ...

Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende 
wetsbepalingen, ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt 
betwist.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Tuchtzaken - Orde der geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering - Geldende 
wetsbepalingen - K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 - Door partij betwiste geldigheid - Beslissing van de rechter

19 april 1996C.93.0493.F AC nr. ...

Art. 7 K.B. van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven 
van het patrimonium van de universitaire instellingen is onwettig, in zoverre daarin, enerzijds, een toelage 
bestemd voor het ten laste nemen van de overlevingspensioenen van de leden van het onderwijzend 
personeel die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, als een ontvangst van publieke oorsprong (post 111), en, 
anderzijds, die overlevingspensioenen, als aanwending van ontvangsten van publieke oorsprong (post 211), 
worden opgegeven.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Onderwijs - Universitaire instellingen - K.B. 8 april 1976 - Artikel 7

20 februari 1996P.96.0144.N AC nr. ...

Bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een 
welbepaalde plaats", met toepassing van de artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en 75, § 2, van het K.B. 
van 8 okt. 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, treedt de minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de 
Koning; geen wettelijke bepaling vereist dat de minister of zijn gemachtigde hierbij verwijst naar de Koning.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot vasthouden in een welbepaalde 
plaats" - Ministerieel besluit - Vreemdeling - Minister van Binnenlandse Zaken - Wettigheid - Rechtskracht

- Art. 75, § 2 KB 8 okt. 1981

- Artt. 52 en 74.6, § 1 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

Wettig is de beslissing dat de magnetische resonantie tomograaf een zwaar medisch apparaat is, wanneer de 
rechter die beslissing grondt hetzij op de aankoopprijs van die tomograaf hetzij op het feit dat de bediening 
ervan hooggespecialiseerd personeel vergt.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - K.B. 27 okt. 1989 - Uitvoering van de wet op de ziekenhuizen - Zware medische 
apparatuur - Begrip - Magnetische resonantie tomograaf

- Art. 37 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987
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Een koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door de Koning en een minister, die beiden optreden in de 
uitoefening van hun ambt, is een authentieke akte die, zolang hij niet van valsheid wordt beticht, het bewijs 
oplevert dat de erin vastgestelde rechtsvormen, zoals die m.b.t. het advies van de Raad van State, in acht 
genomen zijn.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Koninklijk besluit - Verwijzing naar het advies van de Raad van State

- Art. 106 Grondwet 1994

- Art. 64 Grondwet 1831

20 september 1995P.95.0243.F AC nr. ...

De verordenende besluiten blijven van kracht zolang ze niet zijn opgeheven of gewijzigd; zij blijven geldig zelfs 
als de wetten die de grondslag ervan vormen niet langer bestaan.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Uitvoeringsbesluit van een opgeheven wet - Van kracht blijvend besluit

5 april 1995P.94.0134.F AC nr. ...

De Koning is met artikel  3, 5°, K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de Sociale-Zekerheidswet dat, onder 
bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde wet uitbreidt tot de personen die vervoer van goederen 
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die 
hem zijn toegekend bij artikel  2, § 1, 1° van die wet.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Goederenvervoer - Sociale zekerheid - Werknemers

- Art. 3, 5° KB 28 nov. 1969

6 december 1994P.93.1561.N AC nr. ...

De gemeenteraad van de Gemeente Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door 
in zijn politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van 
honden en katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (artikel  13) en door voor het aldaar 
te koop aanbieden van honden voorwaarden op te leggen (artikel  32).~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Gemeente Mol - Politiereglement "dierenmarkt" van 3 feb. 1992 - Artikelen 13 
en 32 - Gemeente - Geldigheid

- Artt. 119 en 135, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

16 november 1994P.94.0385.F AC nr. ...

Geen enkele wetsbepaling verbiedt om in een strafbepaling de bestanddelen van het misdrijf te omschrijven 
door naar een andere wettelijke of verordenende tekst te verwijzen.~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Verwijzing naar een andere wettelijke of verordenende bepaling - 
Bestanddelen van een misdrijf

20 september 1994P.92.7208.N AC nr. ...

Naar recht verantwoord is het arrest dat vaststelt dat de Koning, om de in zijn besluit van 15 mei 1986 
vermelde redenen, de hoogdringendheid kon inroepen op grond waarvan mag worden afgezien van de vraag 
om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (K.B. 15 mei 1986 betreffende de verplichte 
bijdragen bestemd voor de bevordering van de consultatieve afdeling "Akkerbouwprodukten").~

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Raad van State - Reglementair besluit - Afdeling wetgeving - Advies - 
Hoogdringendheid - K.B. 15 mei 1986 bijdragen bevordering "Akkerbouwprodukten"

- Art. 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973

WOONPLAATS

8 september 2004P.04.0466.F AC nr. 391

Onder de term woning, in de zin van artikel 15 van de Grondwet, moet worden verstaan de plaats, met 
inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn 
werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven (1). (1) Cass., 23 juni 1993, AR 
P.93.0374.F, nr 303; 21 april 1998, AR P.96.1470.N, nr 204 en zie Cass., 20 dec. 2000, AR P.00.1384.F, nr 713.
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 - Onschendbaarheid - Grondwet

- Art. 15 Grondwet 1994

25 juni 2003P.03.0851.F AC nr. 380

Schending van de woonplaats door een agent van het openbaar gezag veronderstelt dat deze in de woning is 
binnengedrongen.

 - Schending van de woonplaats

- Art. 148 Strafwetboek

30 mei 2003C.00.0670.N AC nr. 327

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 mei 2003, AR nr C.00.0670.N, AC, 2003, nr ...

 - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg

 - Keuze van woonplaats

 - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg - Latere instantie - Hoger beroep - Cassatieberoep

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de gehele procedure in 
eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en voor het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis 
wordt aangewend (1). (1) Zie de verwijzingen in de (op dat vlak strijdige) conclusie O.M.

 - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg

- Art. 111 Burgerlijk Wetboek

De keuze van woonplaats is speciaal en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen (1). 
(1) Cass., 14 nov. 1986, AR 5179, nr 161. Zie de (op dat vlak strijdige) conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.

 - Keuze van woonplaats

- Art. 111 Burgerlijk Wetboek

De keuze van woonplaats, zoals deze gedaan in een dagvaarding of een conclusie in eerste aanleg, die in een 
latere instantie niet is hernomen geldt niet in die latere instantie, dus ook niet voor het instellen van het 
cassatieberoep tegen het arrest dat in hoger beroep is gewezen (1). (1) Zie de verwijzingen in de (op dat vlak 
strijdige) conclusie O.M.

 - Keuze van woonplaats - In eerste aanleg - Latere instantie - Hoger beroep - Cassatieberoep

- Art. 111 Burgerlijk Wetboek

26 maart 2003P.03.0412.F AC nr. 208

De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren, kennisnemen of opnemen 
van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats, zonder ze te betreden of door middel van een 
technisch middel van buiten uit (1). (1) Zie Cass., 10 jan. 1995, AR P.94.1030.N, ,nr 18.

 - Onschendbaarheid - Afluisteren van gesprekken in een woonplaats - Wettelijkheid

- Art. 15 Grondwet 1994

19 april 2002C.01.0218.F AC nr. 241

Het referentieadres bedoeld in artikel 1, § 2, W. 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters in de zin van artikel 36 Ger.W. (1). (1) Zie 
concl. O.M.

 - Gerechtelijke woonplaats - Begrip - Referentieadres

- Art. 1, § 2 Wet 19 juli 1991

- Art. 36 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2001C.00.0037.F AC nr. ...

De door de griffier gedane mededeling op het enige adres van de partij dat in het dossier van de rechtspleging 
wordt vermeld maar waar zij niet meer woonde, is regelmatig wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat het hof van beroep van die woonplaatswijziging op de hoogte was gebracht.

 - Burgerlijke zaken - Vonnis geacht op tegenspraak te zijn gewezen - Mededeling - Gerechtsbrief - Woonplaats van 
geadresseerde - Wijziging - Hof van beroep niet op de hoogte

- Art. 751 Gerechtelijk Wetboek
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20 december 2000P.00.1384.F AC nr. ...

Onder het begrip "woning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats worden verstaan die een 
persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven 
(1). (1) Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0374.F, nr. 303; 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204.

 - Onschendbaarheid - Grondwet

- Art. 87 Wetboek van Strafvordering

- Art. 15 Grondwet 1994

9 juni 2000C.99.0018.F AC nr. ...

Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd zonder de griffie en de 
tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan 
het adres dat in de processtukken is opgegeven regelmatig (1). (1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A.R. nr. 6480 (AC, 
1981-82, nr. 328).

 - Burgerlijke zaken - Gerechtsbrief - Kennisgeving - Verzoekschrift in hoger beroep - Kennisgeving - Woonplaats van 
geadresseerde

- Art. 46, § 2 Gerechtelijk Wetboek

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 751, § 1, Ger.W., is in hoger beroep vereist dat de verwittiging van 
de plaats, het uur en de dag waarop het vonnis of arrest, dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, zal 
worden gevorderd, door de griffier bij gerechtsbrief wordt afgegeven aan de woonplaats van de 
geadresseerde zoals zij in de processtukken is opgegeven (1). (1) Zie Cass., 14 mei 1998, A.R. nr. C.0063.N, nr. 

 - Burgerlijke zaken - Gerechtsbrief - Oproeping - Artikel 751 Ger.W. - Verwittiging - Woonplaats van geadresseerde

- Art. 751, § 1, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

22 november 1999S.99.0052.F AC nr. ...

Het personeelslid van het onderwijs of van een psycho-medisch-sociaal centrum, dat een 
loopbaanonderbrekingsuitkering geniet, mag zich naar het buitenland begeven op voorwaarde dat hij zijn 
woonplaats in België behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn hoofdverblijfplaats behoudt.

 - Begrip - Werkloosheid - Onderwijs - Personeelslid - Beroepsloopbaan - Onderbreking beroepsloopbaan - 
Onderbrekingsuitkering - Recht

- Artt. 102 en 103 Burgerlijk Wetboek

- Art. 10, eerste lid KB 12 aug. 1991

26 oktober 1999P.96.0609.N AC nr. ...

Gegrond is het middel gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre wordt 
geoordeeld dat de termijn van 24 uren vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te 
tekenen voor de burgerlijke partij die niet woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk 
arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en dat 
het hoger beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is.

 - Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar 
woonplaats te kiezen - Termijn van hoger beroep tegen beschikking raadkamer

- Artt. 68 (oud) en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering

14 mei 1998C.95.0063.N AC nr. ...

Voor de geldigheid van artikel 753 Ger.W. waarbij artikel 751, § 1, 2e lid, wordt toegepast, is in hoger beroep 
vereist dat de kennisgeving van plaats, dag en uur waarop het vonnis of arrest zal worden gevorderd dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, bij gerechtsbrief aan de woonplaats van de geadresseerde is 
afgegeven, zoals deze in de gedingstukken is opgegeven.

 - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Artikel 753 Ger.W. - Gerechtsbrief - Kennisgeving - Woonplaats van geadresseerde

- Artt. 751, § 1, tweede lid, en 753 Gerechtelijk Wetboek

21 april 1998P.96.1470.N AC nr. ...
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Onder het woord 'woning', in de zin van artikel 15 Grondwet, moet worden verstaan de plaats, met inbegrip 
van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke 
verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven.~

 - Onschendbaarheid - Grondwet

- Art. 15 Grondwet 1831

1 april 1998P.97.1428.F AC nr. ...

De burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gedaan wordt, is 
gehouden aldaar woonplaats te kiezen bij een ter griffie van de rechtbank verleden akte.

 - Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats

- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Keuze van woonplaats als bepaald in artikel 68, eerste lid, Sv. moet in de loop van de procedure opnieuw 
worden gedaan, telkens als het in een gerechtelijk arrondissement begonnen onderzoek, ten gevolge van een 
beschikking tot onttrekking van de zaak aan de rechter, wordt hervat in een ander gerechtelijk arrondissement 
waar de burgerlijke partij haar woonplaats niet heeft.

 - Burgerlijke partij - Keuze van woonplaats - Onderzoek - Beschikking tot onttrekking - Ander gerechtelijk arrondissement

- Art. 68, eerste lid Wetboek van Strafvordering

29 mei 1995C.94.0389.F AC nr. ...

In de zin van artikel  780, eerste lid, 2°, Ger.W., is de woonplaats van een partij, die een rechtspersoon is, haar 
maatschappelijke zetel.~

 - Rechtspersoon - Vonnissen en arresten - Begrip

- Art. 780, eerste lid, 2° Gerechtelijk Wetboek

10 januari 1995P.94.1030.N AC nr. ...

Wanneer de verdachte in zijn woning is en op het aanbellen van een verbalisant de deur ervan heeft geopend, 
schendt deze artikel  15 Gw. (1994) niet door vaststellingen te doen zonder de woning te betreden.~

 - Waarneming door de geopende voordeur - Onschendbaarheid

WRAKING

16 december 2004C.04.0566.F AC nr. 620

Wanneer de magistraat op wie een wrakingsvordering betrekking heeft, aanvaardt zich te onthouden, heeft 
het verzoek geen voorwerp meer; het dient niet te worden verwezen aan het Hof, dat de uitspraak over de 
kosten aanhoudt (1). (1) Zie Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0792.F, nr .... Wanneer het Hof, in burgerlijke zaken, 
op verzoek van een gedingpartij beveelt dat de zaak aan een gerecht wordt onttrokken en naar een ander 
verwezen, of het verzoek dat geen voorwerp meer heeft, afwijst, houdt het de kosten aan en laat het de 
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over. De kosten van het tussengeschil worden immers 
samengevoegd met die van het geschil zelf. Dat lijkt conform de rechtsleer (zie plechtige openingsrede 
procureur-generaal Delange "Optreden van het Hof van cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en 
verwijzing van een rechtbank naar een andere", plechtige openingsrede, 2 sept. 1974, AC, 1974, nr 15, p. 21; 
zie ook Cass., 15 maart 2001, AR C.01.0051.F, nr 138).

 - Burgerlijke zaken - Magistraat die verklaart zich te onthouden - Kosten

14 september 2004P.04.0705.N AC nr. 409

De verrichtingen waarbij de voorzitter van het hof van assisen, die kennis gekregen had van een verzoek tot 
wraking tegen hem, enkel melding maakt van plaats, dag en uur waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te 
zijn, betreffen op geen enkele wijze de behandeling van de zaak of van enig geschil en grieven de beschuldigde 
niet.

 - Hof van assisen - Wraking gericht tegen de voorzitter - Melding door de voorzitter van plaats, dag en uur waarop eenieder 
opnieuw dient aanwezig te zijn - Aard van deze verrichtingen
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16 juni 2004P.04.0281.F AC nr. 333

In het hof van assisen kan elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de gezworenen 
afgelegde eed, meteen bestraft worden door uitoefening van het wrakingsrecht.

 - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Jury - Eed afgelegd door de gezworenen - Verzuim - Sanctie

19 mei 2004P.04.0792.F AC nr. 272
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Wanneer de gewraakte magistraat, in zijn verklaring onderaan de wrakingsakte, verklaart zich van de zaak te 
onthouden, wordt de vordering tot wraking doelloos; er is bijgevolg geen grond om ze naar het Hof van 
Cassatie te verwijzen (1). (1) Onder vigeur van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering werd wraking 
geregeld door de artt. 44 tot 47, wat betreft de vrederechter en de politierechter, en door de artt. 378 tot 396 
wat betreft de andere rechters (Concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven Cass., 3 jan. 1990, in Bull. en Pas., 
1990, I, nr. 266 ). M.b.t. de vrederechter en de politierechter werd krachtens de artt. 45 en 46 (thans artikel 
836 Ger. W., dat van toepassing is op elke gewraakte rechter), een afschrift van de akte van wraking door de 
griffier medegedeeld aan de rechter, die binnen een termijn van twee dagen onderaan dat afschrift zijn 
schriftelijke verklaring moest stellen, luidens welke hij in de wraking berustte of weigerde zich van de zaak te 
onthouden, samen met zijn antwoorden op de wrakingsmiddelen (R.P.D.B., Wraking, dl IX, nr. 173). Luidens 
artikel 47 wordt een uitgifte van de wrakingsakte en van de verklaring van de rechter, als die voorhanden is, 
binnen de drie dagen van het antwoord van de rechter die weigert zich van de zaak te onthouden, of bij 
gebrek aan antwoord zijnerzijds, door de griffier, op vordering van de meest gerede partij, verstuurd naar de 
procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin het gerecht zich 
bevindt: de wraking zal er in laatste aanleg berecht worden binnen de acht dagen, op conclusie van de 
procureur des Konings, zonder dat de partijen opgeroepen moeten worden (R.P.D.B., op. cit., nr. 175). De 
berusting van de rechter in de wraking wordt als definitief aangemerkt en hij kan deze niet intrekken (Carré en 
Chauveau, Lois de procédure civile, 1846-1851, dl I, vraag 198). De tegenpartij van de wrakende partij kan 
evenmin verzet doen tegen de berusting en, ondanks de instemming van de rechter, de verzending van de akte 
van wraking naar de procureur des Konings en een definitief vonnis van de rechtbank van eerste aanleg over 
de wraking vorderen (Carré en Chauveau, op. cit., vraag 201). In een arrest van 28 nov. 1887 (Bull., 1888, 28) 
heeft het Hof beslist dat wanneer de gewraakte vrederechter in de wraking berust, het tussengeschil definitief 
moet worden geacht te zijn beslecht in het voordeel van de partij en de wrakingsgronden dus niet meer aan de 
rechtbank kunnen worden voorgelegd. Het Hof heeft, in een arrest van 4 maart 1991 m.b.t. de uitlegging van 
artikel 831 Ger. W. (Bull, nr. 352), dat betrekking heeft op de onthouding van de rechter die, vóór een 
vordering tot wraking, verklaart zich van de zaak te onthouden, overigens beslist dat die verklaring het 
wettelijk vermoeden van een wrakingsgrond jegens hem inhoudt en dat hij daarna niet meer van de zaak kan 
kennisnemen. Wat de andere rechters betreft, bepalen de artt. 384 en 385 dat, op de verzending van de akte 
van wraking, die voorgesteld wordt in een akte die neergelegd wordt op de griffie van het rechtscollege waarin 
de gewraakte rechter zitting houdt en waarbij de zaak aanhangig is gemaakt waarvoor de wraking is ingesteld, 
en binnen de vierentwintig uur door de griffier is overhandigd aan de voorzitter van het rechtscollege, op het 
verslag van de voorzitter en op de conclusie van het O.M. een vonnis wordt gewezen dat de wraking zal 
verwerpen als ze niet kan worden toegelaten, en, als ze wel kan worden toegelaten, het volgende zal bevelen: 
1°) mededeling aan de gewraakte rechter, zodat hij in precieze bewoordingen uitleg kan verschaffen over de 
bestaande feiten die de wraking staven, binnen de bij het vonnis vastgestelde termijn; 2°) mededeling aan het 
O.M., en vermelding van de dag waarop verslag zal worden uitgebracht door een van de rechters die in dat 
vonnis bij name worden aangeduid. Uit artikel 385 volgt dat zodra een wraking voorgesteld wordt, eerst 
uitspraak wordt gedaan over de toelaatbaarheid ervan (R.P.D.B., op. cit., nrs. 80, 83 en 84). Als de wraking kan 
worden toegelaten, luidens artikel 388, thans artikel 841 Ger. W., als de gewraakte rechter de feiten erkent 
waarop zijn wraking gegrond is of als de feiten bewezen worden, dan wordt hem bevel gegeven zich van de 
zaak te onthouden. De gewraakte rechter zal op de griffie dus een schriftelijke verklaring doen t.g.v. de 
minuten van de wrakingsakte, waarin hij uitleg geeft over de wrakingsgronden, hetzij door ze toe te geven, 
hetzij door ze te betwisten, hetzij, ten slotte, door hierover alle inlichtingen te verstrekken die het gerecht 
waarbij de wraking aanhangig is gemaakt, in staat zullen stellen met kennis van zaken uitspraak te doen (Carré 
et Chauveau, op. cit., dl III, vraag 1401). Dit waren de bevoegdheids- en rechtsplegingsregels die vóór het Ger. 
W. van toepassing waren. Luidens het Verslag Van Reepinghen over de gerechtelijke hervorming, "de 
bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging over de wraking werden ingevoegd in het 
ontworpen wetboek nadat ze enkele wijzigingen hadden ondergaan die niet enkel gerechtvaardigd werden 
door de harmonisering van die teksten met het geheel van het ontwerp, maar ook door de zorg om 
modernisering van een rechtspleging die te log is en weinig overeenstemt met de behoeften van de praktijk" 
(Verslag Van Reepinghen over de Gerechtelijke Hervorming, p. 340), m.n. door de vereenvoudiging van de 
procedure door de schrapping van de twee stadia waardoor ze voorheen gekenmerkt werd. Zoals Fettweis 
schrijft: "Au total, le Code judiciaire n'a pas fondamentalement modifié le système de récusation adopté par le 
code de 1806. La procédure de récusation, dans un esprit de simplification, est inspiré de celle prévue par le 
Code de procédure civile pour le juge de paix" (Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, nr. 604, noot 4). 
Bijgevolg lijken de artt. 836, 838 en 841 Ger. W. als volgt te kunnen worden uitgelegd: 1°) de wrakingsakte 
wordt eerst door de griffier overhandigd aan de gewraakte rechter; 2°) als de gewraakte rechter, in zijn 
schriftelijke verklaring, berust in de wraking, zal de griffier de wrakingsakte en de verklaring van de rechter niet 
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versturen naar het O.M. bij het bevoegde gerecht om uitspraak te doen over de grondslag van de wraking; 3°) 
als de gewraakte rechter weigert zich van de zaak te onthouden, maar de feiten erkent waarop de wraking 
steunt, of beslist dat die feiten niet bewezen zijn, zullen de wrakingsakte en de verklaring van de rechter door 
de griffier verstuurd worden naar het O.M. bij het bevoegd gerecht, dat uitspraak zal doen over de grondslag 
van de wraking door, in voorkomend geval, de rechter te bevelen zich van de zaak te onthouden; 4°) hetzelfde 
zal geschieden als de gewraakte rechter de voorgeschreven verklaring niet binnen de wettelijke termijn doet.

 - Gewraakte magistraat die verklaart zich van de zaak te onthouden

- Artt. 836 en 838, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

30 april 2004C.04.0183.F AC nr. 228

Uit de door de rechter gestelde vraag dat de aangegane verbintenis "blijkbaar geen enkele oorzaak heeft", 
volgt niet dat de rechter heeft laten blijken dat de zaak al berecht was "nog voor hij het antwoord op de vraag 
kent".

 - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Door de rechter gestelde vraag - Gevolg - Reeds berechte zaak

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze 
uitspraak te doen in de zaak, of bij de openbare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om 
op die wijze uitspraak te doen (1). (1) Cass., 23 dec. 2002, AR C.02.0615.F, nr  .

 - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Miskenning van het beschikkingsbeginsel, in de veronderstelling dat ze bewezen is, vormt geen oorzaak voor 
gewettigde verdenking.

 - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Miskenning van het beschikkingsbeginsel

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

6 april 2004P.04.0528.N AC nr. 188

De rechter in strafzaken die zich nadat hij de feiten heeft geherkwalificeerd, onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de strafvordering en van de vordering van de burgerlijke partij neemt geen kennis van het geschil 
in de zin van artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek.

 - Strafzaken - Herkwalificatie der feiten en onbevoegdverklaring door de rechter - Kennisname van het geschil - 
Wrakingsgrond

1 april 2004D.03.0009.N AC nr. 177

De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is geen beslissing alvorens 
recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing 
waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput (1). (1) Zie Cass., 20 dec. 2001, AR 
C.98.0052.N, nr 714.

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Beslissing - Aard - Cassatieberoep

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek

Het recht tot wraking kan niet uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter van een raad van de Orde 
van Architecten, die namelijk niet als rechter kan noch mag optreden (1). (1) Zie Cass., 24 dec. 1993, AR 8110, 
nr 550, met concl. A.-G. DE SWAEF , betreffende de wraking van de magistraat-assessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren; - "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden; toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie", rede uitgesproken door de Heer Jean du JARDIN, Procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie, op 1 sept. 2000, Verslag van het Hof van Cassatie 2000, 159-261 (247) en R.W., 
2000-2001, 806.

 - Orde van architecten - Raad van de Orde - Rechtskundig bijzitter - Ontvankelijkheid

- Artt. 9 en 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

9 maart 2004P.04.0359.N AC nr. 136
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Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen de 
advocaten van alle partijen uitnodigt om het verloop van het proces met hen te bespreken en één partij, te 
dezen de beschuldigde, vrijwillig afwezig is gebleven op deze vergadering.

 - Wettige verdenking - Begrip - Voorzitter van het hof van assisen - Verloop van het proces - Overleg met de partijen - 
Afwezigheid van één partij

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen een vraag 
tot verdaging van de beschuldigde negatief heeft beoordeeld.

 - Wettige verdenking - Begrip - Voorzitter van het hof van assisen - Vraag om verdaging - Verwerping

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Het geschrift waarbij de voorzitter van het hof van assisen de vraag van een partij tot uitstel afwijst is geen 
geschrift in de zin van artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek.

 - Rechter die geschreven heeft over het geschil - Geschrift - Begrip - Afwijzing van een verzoek tot uitstel

- Art. 828, 9° Gerechtelijk Wetboek

Noch de artikelen 3 en 6.1 EVRM noch de artikelen 7 en 14.1 IVBPR bevatten wrakingsgronden (1). (1) Cass., 
24 november 1994, AR D.94.0023.F, nr 513; Cass., 19 nov. 1998, AR P.98.1420.F, nr 488.

 - Redenen - Opsomming in de wet - EVRM - Artikel 3 - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten - Artikel 7 - Artikel 14.1

- Artt. 7 en 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 
dec. 1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Artt. 3 en 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

5 maart 2004C.03.0274.N AC nr. 126

De bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van rechters houden geen van artikel 1080 van het 
Ger.W. afwijkende bepaling in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld 
tegen een beslissing die een vordering tot wraking van een rechter verwerpt, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, moet ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van cassatie (1). (1) Zie Cass., 26 maart 
1999, AR C.96.00067.N, AC, 1999, nr 185.

 - Beslissing die een vordering tot wraking van een rechter verwerpt - Cassatieberoep - Vorm - Verzoekschrift tot cassatie - 
Artikel 1080, Ger.W. - Toepasselijkheid - Gevolgen - Vereisten inzake ondertekening

- Artt. 828 t.e.m. 842, en 1080 Gerechtelijk Wetboek

12 februari 2004C.04.0051.N AC nr. 79

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat alleen een zekere schijn heeft van een wraking en niet toelaat na te 
gaan wat de verzoeker beoogt en in het kader van welke procedure; hieraan staat niet in de weg dat het 
openbaar ministerie bij het Hof en de leden van het hof van beroep de zaak behandeld hebben als een wraking 
en dat deze leden verklaard hebben dat de zaak afgehandeld was (1). (1) Het O.M. was van oordeel dat de 
vordering tot wraking nietig was op grond dat ze niet ondertekend was door een advocaat die meer dan tien 
jaar bij de balie is ingeschreven (zoals bepaald in het door artikel 375 van de Programmawet van 22 dec. 2003 
[B.S., 31 dec. 2003, 62237] vervangen artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek), zodat de inhoud van het 
verzoekschrift irrelevant was.

 - Verzoekschrift - Schijn van wraking - Behandeling als wraking - Ontvankelijkheid

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

28 januari 2004P.04.0119.F AC nr. 50

Miskenning van het in artikel 6.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om over voldoende tijd te beschikken voor de 
voorbereiding van zijn verdediging, vormt op zich geen wrakingsgrond (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 1997, AR 
P.96.1322.N, nr 63.

 - Gewettigde verdenking - Rechten van de Mens - EVRM - Recht om over voldoende tijd te beschikken voor de voorbereiding 
van zijn verdediging

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De gewettigde verdenking dat de rechter de beklaagde de nodige tijd voor de voorbereiding van zijn 
verdediging heeft willen ontzeggen, kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat deze, omdat hij de 
verhoopte verdaging van de zaak niet heeft verkregen, het gevoel heeft strenger te zijn behandeld in 
vergelijking met andere rechtzoekenden (1). (1) Zie Cass., 17 jan. 1978, AC, 1978, 601.

 - Gewettigde verdenking - Begrip - Tijd nodig voor de voorbereiding van zijn verdediging

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Om te bevestigen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen voor een gebrek aan onpartijdigheid bij een 
rechter, moet worden nagegaan of de verdenkingen die een partij zegt te koesteren, voor objectief 
verantwoord kunnen doorgaan (1). (1) Zie Cass., 9 april 2003, AR P.03.0072.F, nr ... .

 - Gewettigde verdenking

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

14 januari 2004P.03.1636.F AC nr. 638

De vordering die uitgaat van een persoon die geen partij is in de zaak, en waarin hij voorhoudt een rechter te 
willen wraken, vormt geen verzoek tot wraking en is om die reden ontdaan van elke opschortende werking.

 - Verzoekschrift - Eiser geen partij - Opschortende werking van de vordering

- Artt. 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

Wraking is het recht dat bij wet wordt toegekend aan een partij om te weigeren berecht te worden door een 
van de leden van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt (1). (1) Pandectes belges, dl. XXIV, 
Brussel, Larcier, 1905, blz. 792, nr 2.

 - Incidentele aangiften van een misdaad en ter zake van valsheid - Stukken - Neerlegging in het dossier van het Hof

- Artt. 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

Het verzoek dat uitgaat van een persoon die geen partij is in de zaak, en waarin hij voorhoudt een rechter te 
willen wraken, is geen verzoek tot wraking en is kennelijk niet-ontvankelijk.

 - Verzoekschrift - Eiser geen partij - Ontvankelijkheid

- Artt. 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2004C.01.0126.F AC nr. 9

Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens onpartijdigheid wordt vermoed, te 
wraken (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 2000, AR C.00.0051.N, nr 93.

 - Deskundige - Onpartijdigheid - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6 - Artikel 6.1

Deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als rechters; die redenen worden limitatief 
opgesomd in artikel 828, Ger. W. dat, in de versie die aan de wijziging ervan bij de Wet van 10 juni 2001 
voorafgaat, nergens het gebrek aan onpartijdigheid als wrakingsgrond vermeldt (1). (1) Zie Cass., 4 feb. 2000, 
AR C.00.0051.N, nr 93.

 - Deskundige

- Artt. 828 en 966 Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2004P.03.1603.F AC nr. 8

Na het verzoek tot wraking kennelijk niet ontvankelijk te hebben verklaard, veroordeelt het Hof eiser tot een 
geldboete wanneer hij van geen enkele omstandigheid doet blijken die de wraking redelijkerwijs zou kunnen 
verantwoorden en het verzoek de goede werking van het assisenhof ernstig in het gedrang heeft gebracht of 
kon brengen (1). (1) Cass., 3 jan. 2002, AR C.01.0576.F, nr 4; Cass., 26 april 2002, AR C.02.0116.F, nr 257; i.v.m. 
de voorgaanden van het arrest, zie Cass., 5 dec. 2003, AR P.03.1603.F, nr ...

 - Strafzaken - Wraking kennelijk niet ontvankelijk - Gevolg - Geldboete

- Art. 838, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift dat ingediend wordt door middel van een akte die slechts in schijn een akte tot wraking is, 
niet de minste grief tegen de gewraakte magistraat inhoudt en geen andere bedoeling heeft dan het verloop 
van de door die magistraat voorgezeten procedure stil te leggen, is kennelijk niet-ontvankelijk (1). (1) Het O.M. 
had geconcludeerd dat het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk was, zulks echter louter op 
grond dat het ingediend was door een persoon die geen partij was in het geschil waarin hij de betrokken 
magistraat wilde wraken. (Cass., 16 okt. 2003, AR P.03.1324.F, nr ...).

 - Strafzaken - Verzoekschrift - Geen grieven - Schijn van akte tot wraking - Ontvankelijkheid
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- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk is, kan het gewettigd zijn de verzoeker een 
boete op te leggen (1). (1) Cass., 8 jan. 2002, AR P.00.0973.N, nr ... en 4 sept. 2002, AR P.02.0924.F, nr ...

 - Strafzaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift - Gevolg - Boete

- Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek

9 januari 2004P.03.1604.F AC nr. 629

Het verzoekschrift dat niet nader omschrijft m.b.t. welke rechtspleging verzoeker wraking aanvoert, is 
kennelijk niet-ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 10 mei 2000, AR C.00.0185.F, nr 285.

 - Strafzaken - Rechtspleging - Gebrek aan precisering - Ontvankelijkheid

- Artt. 828 en 835 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk is, kan het gewettigd zijn de verzoeker een 
boete op te leggen (1). (1) Cass., 5 dec. 2003, AR P.03.1603.F, supra.

 - Strafzaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift - Gevolg - Boete

- Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek

5 december 2003C.01.0046.F AC nr. 625

Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, 
afleidt uit de aangevoerde persoonlijke situatie van die rechter jegens de partijen of jegens een van hen, kan 
niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (AC, 1976, 
191) en noot J.V.; 29 april 1991, AR 8957, nr 450.

 - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat een wrakingsgrond aanvoert - Onpartijdigheid van de 
rechter die de beslissing heeft gewezen - Middel - Niet-ontvankelijkheid

Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist wegens de samenstelling ervan kan voor het eerst 
in cassatie worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die, doordat hij de objectieve vereisten van 
de gerechtelijke organisatie betreft, essentieel is voor de rechtsbedeling (1). (1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (AC, 
1976, 191) en noot J.V.; 19 dec. 2002, AR C.02.0285.F, nr ... en 10 april 2003, AR C.02.0220.F, nr ...

 - Cassatiemiddel - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist - Aangevoerde 
schending van een essentiële regel inzake rechtsbedeling - Middel - Ontvankelijkheid

19 november 2003P.03.1472.F AC nr. 581

De vordering tot wraking is niet ontvankelijk, wanneer ze gegrond is op een wrakingsgrond die als bijkomende 
grief aangevoerd wordt in de op de rechtszitting van het Hof van cassatie neergelegde conclusie zonder 
vermeld te worden in het verzoekschrift, en dus zonder dat de magistraat, wiens wraking gevorderd wordt, 
hierover tegenspraak heeft kunnen voeren (1). (1) Zie Cass., 2 okt. 2002, AR P.02.0924.F, nr ...

 - Strafzaken - Rechtspleging - Grief aangevoerd in de op de rechtszitting neergelegde conclusie - Ontvankelijkheid

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

Het Hof verwerpt de vordering tot wraking, wanneer de wrakende partij noch een bewijs door geschrifte noch 
een begin van bewijs van zijn beweringen levert (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, AR P.99.1668.F, nr 650; 21 juni 
2000, AR P.00.0953.F, nr 391.

 - Strafzaken - Wrakingsgronden - Schriftelijk bewijs of begin van bewijs - Afwezigheid

- Art. 839 Gerechtelijk Wetboek

De redengeving van een beslissing van een strafrechter geeft niet aan dat deze een hoge graad van 
vijandschap tegenover de beklaagde koestert, wanneer uit die redenen geen enkele vijandschap van de 
rechter t.a.v. de beklaagde blijkt, doch de bekommernis om de verwerping van een voorgaande vordering tot 
wraking te verantwoorden door een gedetailleerd onderzoek van de grieven, met naleving van het recht van 
verdediging en van het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass., 19 nov. 1998, AR P.98.1420.F, nr 488.

 - Grond - Hoge graad van vijandschap - Tussen rechter en partij

- Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek
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De rechter over de wraking beoordeelt op onaantastbare wijze of er grond bestaat om het getuigenbewijs van 
de tot staving van de vordering aangevoerde feiten te bevelen (1); uit de omstandigheid alleen dat het hof van 
beroep het voor de ontdekking van de waarheid niet nuttig heeft geacht een door de wrakende partij 
voorgedragen getuige te horen of laatstgenoemde toe te staan de onderzoeksrechter naar goeddunken te 
ondervragen voor het hof, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat er bij de partijen of bij derden gewettigde 
twijfel zou kunnen bestaan aangaande de onpartijdigheid van de magistraat die het rechtscollege heeft 
voorgezeten, dat aldus uitspraak heeft gedaan (2). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, AR P.99.1668.F, n° 650. (2) Zie 
Cass., 22 maart 2002, AR C.02.0124.F, nr 196.

 - Strafzaken - Bewijs door getuigen - Onaantastbare beoordeling - Gevolg - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

Aangezien de wrakingsgronden limitatief worden opgesomd in de wet (1), kan een wraking niet gegrond 
worden op een schending van artikel 779, eerste lid, Ger. W. (1) Cass., 23 juli 2002, AR P.02.1083.F, nr ...

 - Strafzaken - Wrakingsgronden - Beperkende opsomming - Gevolg - Schending van artikel 779, eerste lid, Ger.W.

- Artt. 779, eerste lid, en 828 Gerechtelijk Wetboek

7 november 2003C.03.0546.F AC nr. 562

Het verzoekschrift tot wraking dat ingediend is tegen een magistraat van het openbaar ministerie die als 
hoofdpartij optreedt is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat verzoeker tot wraking bij de federale procureur 
een klacht tegen dezelfde magistraat heeft neergelegd, is geen wettelijke wrakingsgrond (1). (1) Het 
verzoekschrift tot wraking van de proc.-gen bij het hof van beroep betrof een aantal dossiers. Deze waren niet 
neergelegd in het dossier bij het Hof. Bij het nader bekijken van de stukken die aan het Hof waren voorgelegd, 
bleek het O.-M. waarvan de wraking werd gevorderd, in nagenoeg alle betrokken dossiers, als hoofdpartij op 
te treden. In die omstandigheden beslist het arrest, zonder verder in te gaan op de precieze aard van het 
optreden van de proc.-gen. in alle betrokken dossiers noch op de door verzoeker neergelegde stukken en 
aangiften van een misdaad, dat het verzoekschrift dat ingediend is tegen een magistraat van het O.-M. die 
"met name" als hoofdpartij optreedt, niet ontvankelijk is.

 - Openbaar ministerie - Klacht - Wrakingsgrond - Ontvankelijkheid

- Artt. 828 en 832 Gerechtelijk Wetboek

Er dient geen acht te worden geslagen op de stukken en aangiften van een misdaad en ter zake van valsheid 
die door verzoeker tot wraking in het dossier van het Hof van Cassatie zijn neergelegd en die de beoordeling 
van de redenen die aangevoerd zijn tot staving van het verzoekschrift tot wraking niet beïnvloeden.

 - Incidentele aangiften van een misdaad en ter zake van valsheid - Stukken - Neerlegging in het dossier van het Hof

- Artt. 451 en 486 Wetboek van Strafvordering

29 oktober 2003P.03.1401.F AC nr. 541

Elke rechter kan worden gewraakt als er gewettigde verdenking bestaat; dat is het geval wanneer de voorzitter 
van het hof van assisen bewoordingen heeft gebruikt die bij verzoeker, bij de partijen en bij derden gewettigde 
verdenking kunnen wekken aangaande de geschiktheid van die magistraat om op onpartijdige en 
onafhankelijke wijze uitspraak te doen (1). (1) Zie Cass., 23 juli 2002, AR P.02.1083.F, nr ...

 - Grond - Gewettigde verdenking

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2003P.03.1324.F AC nr. 503

De vordering tot wraking die wordt ingesteld door een verzoeker die geen partij is bij het geschil in het raam 
waarvan hij de wraking nastreeft van de betrokken magistraten, nl. de rechter of het openbaar ministerie, is 
niet-ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 22 maart 2002, AR C.02.0116.F, nr 197. In de bovenstaande zaak was het 
O.M. van oordeel dat de vordering kennelijk niet-ontvankelijk was, enerzijds, wegens die redenen die vermeld 
zijn in het besproken arrest van het Hof, anderzijds, omdat de wrakingsgrond hier niet van toepassing was op 
het betrokken openbaar ministerie (artt. 828, 1°, en 832 Ger.W.). Het O.M. suggereerde ook dat het Hof 
toepassing zou maken van artikel 838, derde lid, Ger.W.

 - Strafzaken - Vordering ingesteld door een derde bij het geschil

- Artt. 828, 1°, 832 en 835 Gerechtelijk Wetboek

5 februari 2003P.03.0125.F AC nr. 84
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De vordering tot wraking van een magistraat van het Hof van Cassatie, die niet aan de behandeling van de zaak 
heeft deelgenomen, is doelloos (1). (1) Zie Cass., 16 mei 1980 (AC, 1979-80, nr 587); 22 mei 2002, AR 
P.02.0735.F, nr ...

 - Voorwaarden - Hof van Cassatie - Magistraat die niet deelneemt aan het onderzoek van de zaak

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2003C.03.0019.N AC nr. 74

De wraking mag niet ertoe strekken op grond van een inhoudelijke kritiek de nietigheid te vragen van een 
beslissing gewezen door een rechter tegen wie gronden tot wraking zouden bestaan; het verzoek dat daartoe 
strekt is niet ontvankelijk.

 - Burgerlijke zaken - Redenen tot wraking - Rechterlijke beslissing - Inhoud - Vraag tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk is de autonoom gevorderde wraking van een gerechtsdeskundige zonder dat de hiertoe in 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen werden nageleefd.

 - Burgerlijke zaken - Deskundige - Vormen - Ontvankelijkheid

- Artt. 828 en 969 e.v. Gerechtelijk Wetboek

Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking dat in wezen beoogt de zaak te onttrekken aan een rechtscollege 
als dusdanig en niet gericht is tegen wel bepaalde rechters tegen wie een specifieke reden tot wraking zou 
bestaan.

 - Burgerlijke zaken - Doel - Onttrekking - Ontvankelijkheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

Wie een wraking wil voordragen om redenen ontstaan na de aanvang van de pleidooien, moet dit onverwijld 
doen zodra de grond van wraking bekend is (1); niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking wanneer uit de 
uiteenzetting van de grieven blijkt dat ze aldus laattijdig worden aangevoerd. (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. 
P.96.1364.N, nr 485 en de conclusie van adv.-gen. BRESSELEERS.

 - Burgerlijke zaken - Redenen tot wraking - Voordracht - Ogenblik - Laattijdigheid - Ontvankelijkheid

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

31 januari 2003C.03.0020.N AC nr. 75

Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking als de verzoeker door elkaar verwijten richt aan de gewraakte 
rechters en aan het rechtscollege in het geheel, in verband met twee procedures die voor dat rechtscollege 
gevoerd worden (1). (1) De verzoeker had twee identieke akten tot wraking neergelegd ter griffie van het hof 
van beroep, waar twee rechtsplegingen, waarin hij partij was, hangende waren: een echtscheidingsprocedure 
(deze zaak) en een kort geding (A.R. C.03.0019.N, supra, nr ..., arrest waarvan de toepasselijke redengeving in 
het geannoteerd arrest overgenomen werd en daarom alhier dus weggelaten is).

 - Burgerlijke zaken - Rechters - Rechtscollege - Twee procedures - Grieven - Vermenging - Ontvankelijkheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

29 januari 2003P.03.0027.F AC nr. 66

Het cassatieberoep van de beklaagde is niet ontvankelijk, wanneer hij het instelt tegen een arrest van het hof 
van beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter van de rechtbank van eerste aanleg verwerpt, 
aangezien die beslissing geen eindbeslissing is (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, nr. 512, met 
concl. adv.-gen. Dubrulle, in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 512 ; 18 sept. 2002, A.R. P.98.0874.F, nr. ... ; R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 958, nr. 2259 ; vgl. Cass., 27 feb. 2002, 
A.R. P.01.1775.F, nr. ... .

 - Strafzaken - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

22 januari 2003P.03.0061.F AC nr. 50

Het verzoekschrift tot wraking van een rechter is niet ontvankelijk, wanneer het neergelegd wordt na sluiting 
van het debat, hoewel het steunde op een wrakingsgrond waarvan de verzoeker reeds weet had bij het 
openen ervan (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1634.N, nr. 485.

 - Strafzaken - Verzoekschrift neergelegd na sluiting van het debat - Wrakingsgrond gekend vanaf de opening van het 
debat - Ontvankelijkheid van het verzoekschrift
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- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

23 december 2002C.02.0615.F AC nr. 687

De hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden waaruit blijkt dat de 
rechter door zijn houding jegens één van de partijen of de advocaat die haar vertegenwoordigt of bijstaat, de 
sereniteit van de behandeling van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt.

 - Reden - Hoge graad van vijandschap - Tussen rechter en partij

- Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek

20 december 2002C.02.0611.N AC nr. 686

Redenen tot wraking steunen in de regel op de persoonlijke positie van bepaalde rechters ten opzichte van de 
partijen. Het enkele feit dat een Orde een autonoom geding voert tegen de verzoeker tot wraking is niet van 
aard een wrakingsgrond op te leveren tegen bepaalde leden van die Orde die als assessor zitting houden in 
een tegen de verzoeker tot wraking ingestelde tuchtzaak (1). (1) Cass., 13 jan. 1986, A.R. nr 4965, AC, 1985-86, 
nr 308, met concl. adv.-gen. LENAERTS.

 - Redenen

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

18 december 2002P.02.1571.F AC nr. 682

Wanneer een verzoek tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard, alleen ertoe strekt de goede 
rechtsbedeling te verlammen en een misbruik van de rechtspleging vormt, is het verantwoord de verzoeker 
een geldboete op te leggen (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 2002, A.R. C.01.0576.N, nr. ..., met concl. adv.-gen. 
Bresseleers; 8 jan. 2002, A.R. P.01.1672.N, nr. ...; 26 april 2002, A.R. C.02.0116.F, nr. ..., en, inzake verwijzing 
van een rechtbank naar een andere, Cass., 12 dec. 2001, A.R. P.01.1587.F, nr. ...; 6 feb. 2002, A.R. P.02.0091.F, 
nr. ... .

 - Strafzaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift - Geldboete

- Art. 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering

2 oktober 2002P.02.0924.F AC nr. 416

De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt op de griffie van het 
rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, en net bij een akte die neergelegd wordt op de 
rechtszitting van dat rechtscollege (1). (1) Zie Cass., 6 juni 2002, A.R. P.01.0821.F, nr...

 - Strafzaken - Rechtspleging

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

De rechter die uitspraak doet over de wraking, kan eiser een boete opleggen, wanneer de vordering kennelijk 
niet-ontvankelijk is (1). (1) Zie Cass., 8 jan. 2002, A.R. P.01.1672.N, nr...

 - Strafzaken - Verzoek kennelijk niet ontvankelijk

- Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek

2 oktober 2002P.02.0934.F AC nr. 502

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als eiser het vóór de eindbeslissing over de tegen hem ingeleide 
vervolgingen instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat hem, met toepassing van artikel 838, derde 
lid, Ger. W., tot een geldboete veroordeelt t.g.v. een arrest op grond waarvan het hof van beroep zijn 
verzoekschrift tot wraking van een magistraat die de correctionele kamer voorzat waarvoor hij als beklaagde 
diende te verschijnen, kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard (1). (1) Zie Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, 
nr. 512 ; BOSLY Henry-D. en VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale, Die Keure, blz. 790 ; 
SONCK Stefaan, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, Gent, 2000, blz. 23 en 31.

 - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Rechter - Vordering tot wraking - Arrest van het hof van beroep - Verwerping van 
de vordering - Beslissing tot veroordeling tot een geldboete - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

24 september 2002P.02.1260.F AC nr. 477
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Het Hof veroordeelt eiser tot wraking tot een geldboete wegens een kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift, 
wanneer uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift blijkt dat eiser vertrouwd is met de 
wrakingsprocedure, de regels ervan kent en in zijn schriftelijke opmerkingen geen enkel doorslaggevend 
argument aanvoert die zijn vordering tot wraking met redenen had kunnen omkleden; een dergelijke 
vordering tast de goede rechtsbedeling ernstig aan (1). (1) Zie Cass., 3 jan. 2002, A.R. C.01.0576.N, nr. ..., met 
concl. adv.-gen. Bresseleers.

 - Strafzaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift

- Art. 838, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

18 september 2002P.02.0874.F AC nr. 459

Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat zijn vordering tot 
wraking van een rechter bij de correctionele rechtbank verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing 
geen eindbeslissing is, daar zij geen einde maakt aan de tegen eiser ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak 
doet over een tussengeschil betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele rechtbank, die van 
die vervolgingen kennis moet nemen, en dus over de grond uitspraak moet doen (1). (1) Zie Cass., 11 nov. 
1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 251); 21 jan. 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 146); 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, nr. 

 - Correctionele rechtbank - Rechter - Vordering tot wraking - Arrest van het hof van beroep - Verwerping van de vordering - 
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter, al 
is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde vormen en termijn (1). (1) Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1775.F, nr. ... .

 - Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter - Cassatieberoep - Vormen en termijnen 
voor cassatieberoep

- Artt. 373 en 417 Wetboek van Strafvordering

17 september 2002P.02.0386.N AC nr. 454

Concl. adv.-gen. Duinslaeger, Cass., 17 sept. 2002, A.R. nr. P.02.0386.N-P.02.0602.N-P.02.0662.N, AC, 2002, 
nr. ... .

 - Strafzaken - Procedure - Vormvoorschriften en termijnen - Termijn voor de uitspraak - Aanvang

Uit het geheel van de in artikelen 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
regeling en de daarbij voorgeschreven termijnen voor het voordragen van de wraking van een rechter volgt 
dat de termijn van acht dagen binnen dewelke uitspraak moet gedaan worden over de wraking, een aanvang 
neemt vanaf de datum van de rechtszitting waarop de zaak voor behandeling is vastgesteld, nadat de partijen 
behoorlijk zijn opgeroepen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

 - Strafzaken - Procedure - Vormvoorschriften en termijnen - Termijn voor de uitspraak - Aanvang

- Artt. 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk Wetboek

23 juli 2002P.02.1083.F AC nr. 404

De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel 6.1 
E.V.R.M. en van artikel 14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving van wraking kunnen worden aangevoerd 
(1). (1) Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F (wat artikel 6.1 en het algemeen beginsel betreft) en 4 feb. 2000, 
A.R. C.00.0051.F, nr. 93 (wat de twee internationale bepalingen betreft).

 - Wrakingsgronden - Opsomming door de wet - Gevolg - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.1 - Algemene rechtsbeginselen - Recht op de onpartijdigheid van de 
rechter - Miskenning - Rechtspleging

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

22 mei 2002P.02.0735.F AC nr. 315

Het verzoek tot wraking van de raadsheren waaruit een kamer van het hof van beroep is samengesteld, is 
doelloos en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de samenstelling van die kamer voor het gerechtelijk jaar, 
waarin de verzoeker is opgeroepen om voor die kamer te verschijnen, nog niet bekend is (1). (1) Zie Cass., 7 
nov. 1969 (AC, 1970, blz. 247) ; 16 mei 1980 (AC, 1979-80, nr. 587).
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 - Strafzaken - Verzoek - Eiser opgeroepen om het volgende gerechtelijk jaar te verschijnen voor een kamer van het hof van 
beroep - Wraking van de magistraten waaruit die kamer is samengesteld - Samenstelling van die kamer voor het volgende 
gerechtelijk jaar nog niet bekend - Ontvankelijkheid van het verzoek

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

17 mei 2002C.02.0233.F AC nr. 304

Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet-ontvankelijk wanneer het niet preciseert hoe het aangevoerde 
feit één van de wrakingsgronden zou opleveren die in artikel 828 Ger. W. worden opgesomd en het voorts 
enkel aanvoert dat een kamervoorzitter jegens de eisers een hoge graad van vijandschap zou hebben vertoond 
maar daarbij de feiten waaruit de vijandschap zou moeten blijken niet nader omschrijft (1). (1) Zie cass., 1 dec. 
1999, AR P.99.1668.F, nr 650.

 - Verzoekschrift - Hoge graad van vijandschap - Vage grieven - Ontvankelijkheid

- Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek

17 mei 2002C.02.0234.F AC nr. 305

Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet-ontvankelijk wanneer de daarin vervatte grief een andere 
persoon dan eiser betreft en voorts enkel aanvoert dat een kamervoorzitter jegens de eiseressen een hoge 
graad van vijandschap zou hebben vertoond maar daarbij de feiten waaruit de vijandschap zou moeten blijken 
niet nader omschrijft (1). (1) Zie cass., 1 dec. 1999, AR P.99.1668.F, nr 650.

 - Verzoekschrift - Hoge graad van vijandschap - Grieven die geen betrekking hebben op eiser tot wraking - Vage grieven - 
Ontvankelijkheid

- Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek

26 april 2002C.02.0116.F AC nr. 197

Eiser wordt tot een geldboete veroordeeld wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet ontvankelijk 
is en hij de rechtsbedeling in het gedrang brengt door te verzuimen een elementaire procedurele voorwaarde 
voor de ontvankelijkheid na te leven, terwijl uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift blijkt dat hij met 
die procedure vertrouwd is zodat hij de regels ervan moet kennen (1). (1) Cass. 3 jan 2002, AR C.01.0576.N, 
nr...; over de antecedenten van het arrest, zie cass. 22 maart 2002, AR C.02.0116.F, nr... .

 - Burgerlijke zaken - Kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift - Geldboete

- Art. 838, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift tot wraking waaruit niet kan worden opgemaakt of de akte door een van beide verzoekers is 
ondertekend, en, in voorkomend geval, door wie van beide, of door een derde, en waarbij geen bijzondere 
volmacht is gevoegd, is kennelijk niet-ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.00.659.F, nr. 719.

 - Burgerlijke zaken - Vormvereisten - Akte van wraking - Niet-identificeerbare ondertekenaar - Bijzondere volmacht niet bij 
de akte gevoegd

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

22 maart 2002C.02.0124.F AC nr. 196

De woorden van de rechter waarin hij, bij de afroeping van de rol op de inleidende zitting, uiting geeft van zijn 
interpretatie van een arrest van het Grondwettelijk Hof waarvan hij oordeelt dat het de verwerping van de 
vordering impliceert, zijn van dien aard dat ze bij eiser en derden gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
uitspraak te doen (1). (1) Art. 828, 1°, Ger.W., na de wijziging ervan bij artikel 4 W. 10 juni 2001.

 - Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

27 februari 2002P.01.1775.F AC nr. 141

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter, al 
is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde vormen en termijn (1). (1) Zie Cass., 8 aug. 1994, A.R. P.94.0799.F, nr. 348 ; 18 nov. 
1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485.

 - Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter - Cassatieberoep - Vormen en termijnen 
voor cassatieberoep

- Artt. 373 en 417 Wetboek van Strafvordering
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11 januari 2002C.01.0086.F AC nr. 20

Te rekenen van de dag dat de wrakingsakte aan de rechter wordt meegedeeld, worden alle vonnissen en 
verrichtingen geschorst (1). (1) Zie cass. 21 juni 2000, A.R. P.00.0953.F, nr 231.

 - Akte van wraking - Mededeling aan de gewraakte rechter - Opschortende werking

- Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

8 januari 2002P.01.1672.N AC nr. ...

De wraking van een rechter die niet enkel tegen de rechter die van de zaak kennisneemt is gericht, is kennelijk 
niet ontvankelijk; dat geldt voor de wraking gericht tegen een magistraat die in ruste is gesteld alsook tegen 
magistraten die geen deel uitmaken van de zetel die van eisers zaak kennisneemt.

 - Strafzaken - Rechter wiens wraking wordt verzocht - Hoedanigheid

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

De wraking waarvan de aangevoerde redenen niet gericht zijn tegen de magistraten die van de zaak kennis 
zullen nemen maar volledig opkomen tegen vroegere beslissingen van de kamer van inbeschuldiging van het 
Hof van Beroep, is kennelijk niet ontvankelijk.

 - Strafzaken - Wrakingsgronden - Voorwerp

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer het verzoek tot wraking kennelijk niet ontvankelijk is, kan een geldboete wegens kennelijk 
onontvankelijk verzoek verantwoord zijn (1). (1) Zie Cass. 21 juni 2000, A.R. P.00.973.F, n° 392.

 - Strafzaken - Verzoek kennelijk niet ontvankelijk

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

3 januari 2002C.01.0576.N AC nr. 4

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS bij cass., 3 jan. 2002, A.R. C.01.0576.N, nr ...

 - Burgerlijke zaken - Verwerping - Geldboete - Kennelijk onontvankelijk verzoek

Het Hof veroordeelt de verzoeker tot wraking tot een geldboete wegens kennelijk onontvankelijk verzoek 
wanneer de door hem aangevoerde omstandigheden kennelijk geen enkel verband houden met de 
wrakingsgronden op grond waarvan een verzoeker mag verlangen dat een rechter niet over zijn zaak zou 
beslissen (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.

 - Burgerlijke zaken - Verwerping - Geldboete - Kennelijk onontvankelijk verzoek

- Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek

26 december 2001P.01.1716.F AC nr. ...

Wie een rechter wil wraken, moet dit doen vóór de aanvang van de pleidooien, ook van die welke betrekking 
hebben op de tussengeschillen over de rechtspleging, tenzij de wrakingsgronden daarna zijn tussengekomen; 
het verzoekschrift tot wraking, dat op de griffie wordt neergelegd en die regel niet naleeft, is niet ontvankelijk 
(1). (1) Zie Cass., 10 mei 2000, A.R. P.00.0730.F, nr. 284.

 - Strafzaken - Verzoek - Neerlegging op de griffie - Termijn - Tussengeschillen over de rechtspleging - Ontvankelijkheid

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

6 december 2001C.01.0553.N AC nr. ...

De enkele omstandigheid dat de leden van een tuchtcollege, wier mandaat verstreken is, in afwachting van de 
benoeming van hun opvolgers verder de continuïteit van de tuchtrechtspraak verzorgen, kan in hunnen 
hoofde geen grond tot een wraking wegens wettige verdenking opleveren (1). (1) Zie cass., 8 juni 2001, A.R. 
C.01.0239.N, nr ... (inzake een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een tuchtcollege).

 - Tuchtzaken - Wettige verdenking

- Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek

21 september 2001D.00.0029.F AC nr. ...
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De in het Ger.W. vastgelegde regeling volgens welke tuchtzaken bij de raad van de Orde door toedoen van de 
stafhouder aanhangig worden gemaakt is een regel van wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en 
raakt de openbare orde (1); de bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van 
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat die hij voor die raad 
heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde 
evenmin als aan zijn beraadslaging (2). (1) Cass., 18 feb. 1994, A.R. D.93.0022.N, nr. 82. (2) Zie Cass., 27 jan. 
1994, A.R. D.93.0021.F, nr. 52.

 - Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst 
van de stafhouder - Openbare orde - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaak te onthouden

- Artt. 457, 828, 6°, en 831 Gerechtelijk Wetboek

6 juni 2001P.01.0821.F AC nr. ...

De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt ter griffie van het 
rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt en niet ter griffie van het rechtscollege dat van de zaak 
moet kennisnemen (1). (1) Zie Cass., 3 nov. 1982, A.R. 2603, nr. 148 ; 24 april 1984, A.R. 8686, nr. 489 ; 11 juni 
1998, A.R. C.98.0235.N, nr. 305.

 - Strafzaken - Rechtspleging

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

30 mei 2001P.01.0803.F AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 61quinquies, Sv., 
oordeelt over het hoger beroep van één van de partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter om een 
bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, is een uitspraak alvorens recht te doen in de zin van artikel 
828, 8°, 1, Ger. W., zodat de magistraat die aan die uitspraak heeft medegewerkt, bij de regeling van de 
rechtspleging, in voorkomend geval kan kennisnemen van het herhaald verzoek tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen (1). (1) Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, nr. 196.

 - Oorzaken - Beslissing alvorens recht te doen - Begrip - Bijkomende onderzoekshandeling - Weigering door de 
onderzoeksrechter - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Regeling van de rechtspleging - Zelfde 
magistraat - Herhaald verzoek

- Artt. 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering

- Art. 828, 8°, 1 Gerechtelijk Wetboek

Aangezien de gronden tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd door de wet, kan een miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geen grond tot wraking opleveren (1) 
(2). (1) Cass., 29 maart 2001, A.R. C.01.0117.F, nr. ... (2) Cass., 4 feb. 2000, A.R. C.00.0051.N, nr. 93.

 - Oorzaken - Opsomming - Gevolg - Onpartijdigheid van de rechter

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

8 mei 2001P.01.0666.N AC nr. ...
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Niet ontvankelijk is de wraking van magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling die op grond van de 
artikel 136, 136bis en 235bis, Sv. de regelmatigheid van de strafprocedure hebben onderzocht en nadien 
uitspraak moeten doen over bijkomende onderzoekshandelingen waarvan verzoeker op grond van de artikel 
127, vierde lid en 61quinquies Sv. de verrichting vraagt, nu dit onderscheiden geschillen betreft (1). (1) Luidens 
artikel 828, 8°, Ger.W. kan worden gewraakt de rechter die vroeger van het geschil kennis heeft genomen als 
rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij o.m. in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een vonnis of 
een uitspraak alvorens recht te doen (zie Cass., 12 dec. 1997, AR nr C.96.0284.F, nr 552). Deze grond tot 
wraking betreft hoofdzakelijk de rechter in hogere aanleg die tevoren kennis heeft genomen van het geschil in 
eerste graad van rechtsmacht (Verslag van de Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, 
Belgisch Staatsblad 1964, 202). Dit geval wordt uitdrukkelijk herhaald in artikel 828, 9°, Ger.W. (P. Rouard, 
Traité élémentaire de Droit judiciaire privé; La procédure civile, deuxième partie, L'instruction de la demande, 
tome troisième, nr 437). Wraking is daarentegen uitgesloten wanneer de rechter in dezelfde aanleg op grond 
van de wet zelf uitspraak heeft gedaan in de loop van de opeenvolgende fasen van de zaak. Het is inderdaad in 
het belang van een goede rechtsbedeling dat het dezelfde rechter is die kennis neemt van de latere 
ontwikkeling van de zaak waarvan hij vanaf het begin kennis heeft genomen (R.P.D.B. v° Récusation, nr 50). 
Art. 828, 8°, 1, Ger.W. bepaalt dat dit o.m. het geval is wanneer de rechter heeft meegewerkt aan een vonnis 
of een uitspraak alvorens recht te doen. Deze uitzondering verwijst naar artikel 19, tweede lid, Ger.W. De 
beslissing van de rechter is ofwel een eindvonnis ofwel een vonnis alvorens recht te doen. Het eindvonnis put 
de rechtsmacht van de rechter uit en de rechter houdt op rechter te zijn nadat hij zijn beslissing heeft 
uitgesproken (Verslag van de Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, o.c., 28). Het geschil 
is dan voor hem beëindigd en zoals in het geannoteerde arrest kan een later geschil met een ander voorwerp 
geen aanleiding geven tot een geldige wraking (Cass., 20 oktober 1994, AR nr C.93.0485.F, nr 444). Heeft de 
rechter daarentegen geen eindvonnis gewezen, dan kan hij evenmin worden gewraakt als hij in dezelfde 
aanleg medegewerkt heeft aan een beslissing alvorens recht te doen overeenkomstig artikel 828, 8°, 1, Ger.W. 
(Cass., 21 maart 2000, AR nr P.00.0457.N, nr 196; zie ook: Cass., 11 juni 1998, AR nr C.98.0235.N, nr 305; 19 
nov. 1998, AR nr P.98.1420.F, nr 488 en 15 juni 1999, AR nr P.99.0841.N, nr 361).                                  M.D.S.

 - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing in zake zuivering van nietigheden - Magistraten die naderhand 
uitspraak moeten doen over verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Ander geschil

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

5 april 2001C.01.0130.F AC nr. ...

Het verzoek dat ertoe strekt een kamervoorzitter in het hof van beroep te wraken op grond van de 
omstandigheid dat die magistraat eerder twee beslissingen gewezen heeft tussen de partijen in het geding, 
wordt door het Hof afgewezen wanneer uit de stukken die aan het Hof zijn voorgelegd niet blijkt dat die 
beslissingen gewezen zijn op het geschil waarvan die magistraat thans moet kennisnemen.

 - Kamervoorzitter in het hof van beroep - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Toetsing door het Hof

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

29 maart 2001C.01.0117.F AC nr. ...

Het verzoekschrift dat geen opgave doet van de identiteit van de partijen in het geschil in het kader waarvan 
wegens gewettigde verdenking om wraking wordt verzocht en evenmin aangeeft waarom de aangevoerde 
omstandigheid een van de in de wet limitatief opgesomde gronden tot wraking kan opleveren, is niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1668.F, nr. 650.

 - Burgerlijke zaken - Akte van wraking wegens gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid

- Artt. 828 en 838 Gerechtelijk Wetboek

21 december 2000C.00.0659.F AC nr. ...

De ter griffie neergelegde akte tot wraking die niet door eiser is ondertekend en waarbij de bij de wet 
opgelegde bijzondere volmacht niet is gevoegd, is niet ontvankelijk.

 - Burgerlijke zaken - Vormvereisten - Neerlegging op de griffie - Niet door de partij ondertekende akte tot wraking - 
Bijzondere volmacht niet bij de akte gevoegd

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

20 november 2000C.00.0610.F AC nr. ...
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Het Hof wijst het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grond van gewettigde verdenking van een 
vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat de verdenking enkel 
betrekking heeft op de vrederechter en op een rechter-plaatsvervanger, maar niet op de overige rechters in 
dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot wraking zouden opleveren t.a.v. 
de beide betrokken magistraten, staat het niet aan het Hof daarvan kennis te nemen (1). (1) Zie Cass., 3 juni 
1993, A.R. C.93.0096.F, nr. 267; 20 mei 1999, A.R. C.99.0197.F, nr. 300.

 - Burgerlijke zaken - Vrederechter - Gewettigde verdenking - Onttrekking van de zaak - Onderscheid

- Artt. 650, 656, eerste lid, 828 en 838 Gerechtelijk Wetboek

14 november 2000P.00.1231.N AC nr. ...

De aanvang van de pleidooien, bedoeld in artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek, is het tijdstip waarop met 
pleiten wordt begonnen en niet het tijdstip van het pleidooi van de partij die de wraking wenst voor te dragen 
(1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485, met conclusies van de advocaat-generaal BRESSELEERS.

 - Strafzaken - Termijn - Aanvang van de pleidooien

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

26 oktober 2000C.00.0572.F AC nr. ...

De stukken waaruit blijkt dat er een zekere spanning bestaat tussen een lid van de Tuchtraad in hoger beroep 
en verzoekster tot wraking naar aanleiding van het in staat van wijzen stellen van een zaak waarin zij als 
raadsman elkaars tegenstander waren voor de rechtbank van eerste aanleg, wijzen niet op een hoge graad van 
vijandschap, aangezien die reeds oude incidenten, niet van dien aard schijnen te zijn dat zij het oordeel van 
voornoemd lid zouden kunnen beïnvloeden.

 - Orde van Advocaten - Tuchtraad van beroep - Wraking van een lid - Wrakingsgronden - Hoge graad van vijandschap

- Art. 828, 11° Gerechtelijk Wetboek

11 juli 2000P.00.1060.F AC nr. ...

De jeugdrechter dient rekening te houden met de nieuwe gegevens en met de evolutie van de toestand van 
het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, zodat niet kan worden overwogen dat hij, bij de uitspraak over 
een vorering tot hernieuwing van een dwangmaatregel die hij reeds eerder had genomen, van hetzelfde 
geschil kennisneemt in de zin van artikel 828, 8, Ger.W. (1). (1) Zie Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5321, nr. 32; 12 
dec. 1997, A.R. C.96.0284.F-C.97.0004.F-C.97.0005.F, nrs. 552-553.

 - Grond - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Geschil - Begrip - Jeugdrechter - Dwangmaatregelen

- Artt. 10 en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

23 juni 2000C.00.0270.F AC nr. ...

De rechter is niet verplicht zich van de zaak te onthouden, wanneer uit geen enkel aan de beoordeling van het 
Hof van Cassatie voorgelegd stuk blijkt dat hij op de hoogte was van een tegen hem bestaande wrakingsgrond.

 - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Beroepskamer - Wrakingsgrond

- Art. 831 Gerechtelijk Wetboek

De omstandigheden dat de voorzitter van de beroepskamer, die heeft kennisgenomen van een beroep tegen 
twee beslissingen van de uitvoerende kamer waarbij de wraking van bepaalde leden van die kamer worden 
verworpen, een verslaggever aanwijst conform de regels die in tuchtzaken gelden, en dat laatstgenoemde in 
zijn verslag vermeldt dat het door eiser opgegeven adres het laatst gegeven adres is, wijzen niet op een hoge 
graad van vijandschap (1). (1) De opgave van het adres was formeel betwist door de wrakende partij die de 
gewraakte partij verweet dat feit toch in aanmerking te hebben genomen.

 - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Beroepskamer - Hoge graad van vijandschap

- Art. 828, 11° Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2000P.00.0953.F AC nr. ...

De opschortende werking van de tegen een lid van het hof van beroep ingestelde wraking, vervalt 
noodzakelijkerwijs te rekenen van de dag van de betekening, aan de partijen, van het arrest van het Hof 
waarin het verworpen wordt (1). (1) Zie Cass., 12 dec. 1997, A.R. C.96.0284.F - C.97.0004.F - C.97.0005.F, nrs. 
552-553.

 - Rechtspleging - Akte van wraking - Mededeling aan de gewraakte magistraat - Opschortende werking - Duur

P. 3018/30476-9-2016



- Art. 837 Gerechtelijk Wetboek

Als de wrakende partij noch een schriftelijk bewijs noch een begin van bewijs levert van de gronden van de 
wraking, kan zijn vordering worden afgewezen op de eenvoudige verklaring van de magistraat tegen wie de 
wraking is gericht (1). (1) Cass., 7 nov. 1969, AC, 1970, 247.

 - Wrakingsgronden - Bewijs - Geen bewijs

- Art. 839 Gerechtelijk Wetboek

21 juni 2000P.00.0973.F AC nr. ...

Wanneer de vorderingen van een eiser in cassatie, die de leden van het Hof wil wraken die zitting moeten 
houden in de hem betreffende zaak, uitsluitend ertoe strekken de rechtsgang te belemmeren en de belangen 
van de tegenpartijen te schaden, leveren zij een rechtsmisbruik op en zijn zij bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass., 20 feb. 1987, A.R. 5504, nr. 371; 14 feb. 1992, A.R. 7211, nr. 311.

 - Strafzaken - Rechtsmisbruik - Ontvankelijkheid

- Art. 839 Gerechtelijk Wetboek

31 mei 2000P.00.0497.F AC nr. ...

De omstandigheid dat één van de assessoren van de commissie als stagebegeleider heeft deelgenomen aan de 
beroepsopleiding van de psycholoog wiens verslag bij het dossier is gevoegd, maar geen deel heeft gehad aan 
het opmaken van dat verslag, kan, bij ontstentenis van cumul van de ambten van rechter en deskundige in 
dezelfde zaak, geen wrakingsgrond opleveren, en volstaat op zich niet om de twijfels te verantwoorden die de 
veroordeelde koestert omtrent de onpartijdigheid van de commissie die geweigerd heeft hem voorwaardelijk 
in vrijheid te stellen (1). (1) Zie Cass., 14 feb. 1977 (AC, 1977, 657).

 - Wrakingsgronden - Rechter en deskundige - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Assessor - 
Onpartijdigheid

18 mei 2000C.00.0185.F AC nr. ...

De vordering tot wraking is niet ontvankelijk, wanneer zij geen blijk geeft van de vereiste duidelijkheid en 
nauwkeurigheid om de draagwijdte en de omvang van de aangevoerde grieven te bepalen (1). (1) Zie Cass., 27 
april 1979 (AC, 1978-79, 1025) en 16 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 587). Er moet overigens worden opgemerkt 
dat de akte van wraking gericht was tegen leden van het Hof van Cassatie, die zelf uitspraak dienden te doen 
over de door dezelfde verzoeker ingestelde vordering tot wraking van een raadsheer van een hof van beroep.

 - Vordering - Onduidelijkheid - Ontvankelijkheid

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2000P.00.0730.F AC nr. ...

De regel volgens welke degene die een wraking wil voordragen, dit moet doen voor de aanvang van de 
pleidooien, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan, is van openbare orde (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 
1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS.

 - Strafzaken - Verzoekschrift - Neerlegging op de griffie - Termijn - Openbare orde

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift tot wraking dat de beklaagde na het pleidooi van de burgerlijke partij ter griffie van het hof 
van beroep neerlegt, is niet ontvankelijk, wanneer het steunt op een grond die de wrakende partij voor de 
aanvang van dat pleidooi kende (1). (1) Zie noot sub Cass., 9 feb. 1984, A.R. 7001, nr. 315; Antwerpen, 13 nov. 
1991, R.W., 1994-95, 293, noot S. VAN OVERBEKE; S. DE COSTER, Gerechtelijk recht, 1997, Ger.W. artikel 833, 
nr. 4.

 - Strafzaken - Verzoekschrift - Neerlegging op de griffie - Termijn - Ontvankelijkheid

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

21 maart 2000P.00.0457.N AC nr. ...

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 61quinquies, Sv. oordeelt 
over het hoger beroep van één der partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het verrichten 
van een bijkomende onderzoekshandeling is een uitspraak alvorens recht te doen in de betekenis van de 
uitzonderingsbepaling van artikel 828, 8°, 1, Ger.W.; zodat de magistraat die aan deze uitspraak heeft 
medegewerkt, bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging kan kennisnemen van een 
alsdan herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.
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 - Redenen - Artikel 828, 8°, 1, Ger.W. - Verzoek tot verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling - Beslissing in 
hoger beroep - Uitspraak alvorens recht te doen - Gevolg - Herhaald verzoek

- Artt. 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering

- Art. 828, 8°, 1 Gerechtelijk Wetboek

24 februari 2000C.00.0064.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de 
Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

 - Beroepstucht - Lid van de Commissie van beroep van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - 
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie

- Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en 
belastingconsulenten

Ingevolge de wijziging aangebracht aan artikel 838 Ger.W. bij wet van 12 maart 1998 aan de regels over de 
wraking, behoort de beoordeling van wrakingsgronden niet meer aan de rechtsinstantie waarvan de leden 
gewraakt worden, maar aan de onmiddellijke hogere rechtsinstantie : die bepaling heeft een algemene 
strekking en is in beginsel toepasselijk op alle tuchtrechtsplegingen.

 - Tuchtzaken - Beoordeling van wrakingsgronden - Bevoegdheid

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

4 februari 2000C.00.0051.N AC nr. ...

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1. E.V.R.M. en 14.1. I.V.B.R. geen grond tot wraking opleveren.

 - Opsomming in de wet - Gevolg - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten - Artikel 14.1 - Rechtspleging

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

1 december 1999P.99.1668.F AC nr. ...

Wanneer het Hof kennisneemt van een vordering tot wraking, doet het uitspraak zonder andere partijen dan 
de verzoeker te dagvaarden, wanneer de akte van wraking, bij gebrek aan precisering, gegrond is op feiten die 
zo vaag zijn, dat niet kan worden bepaald wie de betrokken partijen zijn die krachtens de wet opgeroepen 
moeten worden.

 - Akte van wraking - Onduidelijke feiten - Dagvaarding van de betrokken partijen

- Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Als de wrakende partij geen schriftelijk bewijs of begin van bewijs van de wrakingsgronden levert en de 
voorgelegde gegevens geen voldoende grond opleveren om het bewijs door getuigen te bevelen, verwerpt het 
Hof de wraking op gewone verklaring van de betrokken magistraat.

 - Wrakingsgronden - Schriftelijk bewijs of begin van bewijs - Afwezigheid

- Art. 839 Gerechtelijk Wetboek

5 november 1999C.99.0299.N AC nr. ...

Uitspraak over een vordering tot wraking van leden van een raad van de arrondissementskamer van 
gerechtsdeurwaarders in een tuchtrechtspleging wordt gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders.

 - Tuchtzaken - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking - Beoordeling door Raad van Beroep 
voor Gerechtsdeurwaarders

- Artt. 531bis en 838 Gerechtelijk Wetboek

15 juni 1999P.99.0841.N AC nr. ...

De beslissing waarbij de jeugdrechtbank of de jeugdrechter in hoger beroep, in het kader van de gerechtelijke 
jeugdbescherming, onderzoekingen doet verrichten en, in voorkomend geval, voorlopige maatregelen van 
bewaring beveelt, is een uitspraak alvorens recht te doen, zoals bedoeld in artikel 828, 8°, 1, Ger. Wetboek. 
Zodanige uitspraak levert geen reden tot wraking van de rechter op.

 - Jeugdrechter - Onderzoekingen en voorlopige maatregelen - Uitspraak alvorens recht te doen

P. 3020/30476-9-2016



- Art. 828, § 8, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De magistraat die een partij beweert te wraken, is geen partij in de betekenis van artikel 838, tweede en derde 
lid, Gerechtelijk Wetboek.

 - Rechter wiens wraking wordt verzocht - Hoedanigheid

21 mei 1999C.99.0163.N AC nr. ...

Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de raad van 
beroep van de Orde van architecten.~

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Wraking van een lid - Rechter bevoegd om over de akte van wraking uitspraak 
te doen

- zoals gewijzigd bij art. 7 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

Is geen schuldeiser in de zin van artikel 828, 4°, Ger.W., het lid van de raad van beroep van de Orde van 
architecten aan wie een volgens algemene regels bepaalde vergoeding toekomt, die krachtens de wet door 
een overheid verschuldigd is om de werking van tuchtorganen te verzekeren.~

 - Orde van architecten - Raad van beroep - Wraking van een lid - Redenen tot wraking - Schuldeiser van een der partijen

- Art. 828, 4° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

20 mei 1999C.99.0197.F AC nr. ...

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking van de zaak op grond van gewettigde verdenking van een 
vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van het verzoek blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft 
op de vrederechter en niet op de rechters-plaatsvervangers in dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde 
motieven een of meer gronden tot wraking zouden opleveren t.a.v. de vrederechter, staat het niet aan het Hof 
daarvan kennis te nemen.

 - Burgerlijke zaken - Vrederechter - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderscheid

- Artt. 648 e.v. en 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

8 december 1998P.98.1312.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. G. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, Bull. et Pas., I, 1998, nr. ...~

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

Het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van het hof van beroep, waarbij zijn verzoek tot wraking 
van een onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing 
is.~

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

19 november 1998P.98.1420.F AC nr. ...

De beslissing waarbij alleen uitspraak gedaan wordt over een procedure-incident dat niets uitstaande heeft 
met de grond van de zaak, is een vonnis alvorens recht te doen.~

 - Reden - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Uitzondering - Vonnis alvorens recht te doen

- Artt. 19, tweede lid, en 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

Uit de motivering van een door een strafrechter gewezen beslissing kan niet worden afgeleid dat er tussen die 
rechter en de beklaagde een hoge graad van vijandschap bestaat, wanneer uit die redenen geen enkele 
vijandschap van de rechter ten aanzien van de beklaagde blijkt, maar wel de bezorgdheid om zijn 
veroordelende beslissing, na een uitgebreid onderzoek van de bewijzen à charge en à décharge, te 
verantwoorden met het oog op de eerbiediging van eenieders recht op een eerlijk proces.~

 - Reden - Hoge graad van vijandschap - Tussen rechter en partij

- Art. 828, 11° Gerechtelijk Wetboek

Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1 E.V.R.M. en 14, §1, I.V.B.P.R., geen grond tot wraking opleveren.~

 - Redenen - Opsomming in de wet - Gevolg - Rechten van de Mens - EVRM - Artikel 6.1 - Internationaal verdrag inzake 
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burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.1 - Schending - Rechtspleging

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

Het feit dat een strafrechter op verzet kennisneemt van de strafvordering terwijl hij in dezelfde zaak, in 
dezelfde aanleg, bij verstek, over de strafvordering en, op tegenspraak, over de burgerlijke rechtsvordering 
uitspraak heeft gedaan, is geen reden tot wraking.~

 - Reden - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Zelfde aanleg - Zelfde zaak - Strafvordering - Verstekbeslissing - 
Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing op tegenspraak - Verzet

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

17 november 1998P.98.1360.F AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS bij Cass., 17 nov. 1998, A.R. P.98.1360.F (Bull. en Pas, 1998, I, nr. ...).

 - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Onderzoeksrechter - 
Vervanging - Verrichtingen of vonnissen inzake voorlopige hechtenis - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

De eigenschappen en de doelstellingen van de procedure inzake voorlopige hechtenis, met name de zeer korte 
en dwingende termijnen van de Wet Voorlopige Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 2 Ger.W., in de weg 
aan de toepassing van artikel 837 van voornoemd wetboek, wanneer een wrakingsprocedure wordt ingesteld 
tegen een onderzoeksrechter.

 - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Onderzoeksrechter - 
Vervanging - Verrichtingen of vonnissen inzake voorlopige hechtenis - Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W.

- Art. 837 Gerechtelijk Wetboek

22 oktober 1998C.97.0381.F AC nr. ...

De vordering tot wraking van een deskundige hoeft niet te worden medegedeeld aan het O.M.

 - Wraking van een deskundige - Mededeling aan het openbaar ministerie

- Artt. 764, 7° en 971, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1998P.98.1228.F AC nr. ...

De beslissing die uitsluitend uitspraak doet over een procedure-incident dat niets uitstaande heeft met de 
grond van de zaak, is een vonnis alvorens recht te doen.

 - Wrakingsgronden - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Exceptie - Vonnis of beslissing alvorens recht te 
doen

- Artt. 19, tweede lid, en 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

Inzake wraking bepaalt de wet niet op welke wijze de partijen moeten worden opgeroepen.

 - Procedure - Oproeping van partijen - Modaliteiten

- Art. 7 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

De rechter die krachtens artikel 779, tweede lid, Ger. W., is aangewezen ter vervanging van een andere rechter 
die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van de beslissing waarover hij mede heeft beraadslaagd, 
heeft aan die beslissing niet deelgenomen.

 - Wrakingsgronden - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Exceptie - Vonnis of beslissing alvorens recht te 
doen in dezelfde graad van aanleg - Deelneming

- Artt. 779, tweede lid, en 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

Aangezien de wet een limitatieve opsomming geeft van de wrakingsgronden, kan een schending van artikel  
6.3 E.V.R.M. en van artikel  14.3 I.V.B.P.R. niet worden aangevoerd in een verzoek tot wraking.

 - Grondslag - EVRM - Artikel 6.3 - Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - Artikel 14.3.d

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

- Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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De gewone termijnen van dagvaarding van het Ger. W. zijn niet van toepassing op de wrakingsprocedure, nu 
het niet gaat om het instellen van een hoofdvordering en dat over de wraking binnen acht dagen na de 
neerlegging van het verzoekschrift uitspraak moet worden gedaan.

 - Procedure - Oproeping van partijen - Termijn - Normale termijn van dagvaarding - Toepassing

- Art. 7 Wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake 
de procedure tot onttrekking van de zaak van de rechter

- Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

24 september 1998D.97.0002.N AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat de schending van artikel 6.1 
E.V.R.M. niet bij wege van wraking kan worden aangevoerd.~

 - Tuchtzaken - Orde van architecten - Redenen - Rechtspleging

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

11 juni 1998C.98.0235.N AC nr. ...

De procedure van wraking van een lid van een hof van beroep wordt ingeleid door de neerlegging van een 
verzoekschrift ter griffie van het hof van beroep en de zaak wordt op de zitting van het Hof van Cassatie 
gebracht door het openbaar ministerie bij dit Hof.~

 - Strafzaken - Lid van een hof van beroep - Procedure

- Artt. 835 en 838 Gerechtelijk Wetboek

In strafzaken is, voor een procedure betreffende de wraking van een lid van een hof van beroep, geen rolrecht 
verschuldigd.~

 - Strafzaken - Lid van een hof van beroep - Procedure - Rolrecht

- Art. 838 Gerechtelijk Wetboek

Nu een rechter vermag van dezelfde zaak kennis te nemen voor de beslissing ten gronde na van de zaak kennis 
te hebben genomen bij de beoordeling van een overeenkomstig artikel 27 Wet Voorlopige Hechtenis 
ingediend verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, kan hij daarom alleen niet worden gewraakt.~

 - Strafzaken - Appèlrechter - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Beoordeling - Behandeling ten gronde

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

12 december 1997C.96.0284.F AC nr. ...

Te rekenen van de dag van de mededeling van de wrakingsakte aan de gewraakte rechter of magistraat van 
het O.M. worden alle vonnissen en verrichtingen geschorst. (Tweede zaak)~

 - Procedure - Akte van wraking - Mededeling aan de gewraakte magistraat

- Artt. 832 en 837 Gerechtelijk Wetboek

Wegens het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het O.M., hoeft de magistraat van het O.M., 
die, in burgerlijke zaken, zijn advies geeft aan de feitenrechter, niet noodzakelijk diegene te zijn die de 
debatten heeft bijgewoond; inzonderheid in de wrakingsprocedure hoeft de magistraat van het O.M. die 
tegenwoordig is bij de uitspraak niet noodzakelijk diegene te zijn die in zijn conclusie is gehoord. (Tweede 
zaak)~

 - Procedure - Eenheid - Ondeelbaarheid - Conclusie van het openbaar ministerie - Openbaar ministerie

- Artt. 138, 764 tot 768, 780, 1°, en 845, derde lid Gerechtelijk Wetboek

De rechter die, nadat hij onder meer uitspraak heeft gedaan over de uitvoerbare aard van de notariële akte 
waarop een uitvoerend is beslag gegrond, achteraf heeft kennisgenomen van andere vorderingen betreffende 
dat beslag, inzonderheid van een vordering waarin de inhoud van de voornoemde notariële akte wordt 
bekritiseerd en van een vordering tot nietigverklaring van het aan het litigieuze uitvoerend beslag 
voorafgaande bevel, moet uitspraak doen over hetzelfde geschil als dat waarvan hij voorheen heeft 
kennisgenomen. (Eerste zaak)~

 - Grond - Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen - Geschil

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek

De wetsbepaling volgens welke, in de wrakingsprocedure, het O.M. in zijn conclusie wordt gehoord, wordt niet 
geschonden door het feit alleen dat het advies schriftelijk werd gegeven. (Tweede zaak)~
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 - Procedure - Conclusie - Vorm - Openbaar ministerie

- Artt. 766 en 845, derde lid Gerechtelijk Wetboek

De akte van wraking van een rechter of van een magistraat van het O.M. leidt een eenzijdige procedure in, die 
incidenteel is t.o.v. het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder is. (Eerste en tweede zaak)~

 - Procedure - Akte van wraking - Aard van de procedure

- Artt. 828, 832 en 835 Gerechtelijk Wetboek

Het cassatieberoep waarbij de partij die de wraking vordert, opkomt tegen het arrest van het hof van beroep 
waarbij de wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is niet tegen die 
magistraten gericht; een dergelijk cassatieberoep, wanneer het in de wettelijke vormen en binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet 
ontvankelijk in zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en dus tegen hen is gericht. (Eerste en 
tweede zaak)~

 - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Verweerder - Gewraakte rechter - Gewraakte magistraat van het openbaar ministerie

- Art. 835 Gerechtelijk Wetboek

18 november 1997P.96.1364.N AC nr. ...

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N (AC, 1997, nr ...)~

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking - Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Vorm

 - Strafzaken - Redenen tot wraking - Ontstaan na aanvang der pleidooien - Voordragen van de wraking - Tijdstip

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking - Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof van beroep - 
Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep

 - Strafzaken - Vormvoorschriften en termijnen - Openbare orde

Het cassatieberoep tegen het arrest van de burgerlijke kamer van het hof van beroep, dat, op het hoger 
beroep tegen de uitspraak over een verzoek tot wraking van een rechter van de correctionele rechtbank, dit 
verzoek niet ontvankelijk verklaart, wordt ingesteld door een verklaring ter griffie overeenkomstig artikel 417 
Sv.~

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking - Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof van beroep - 
Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep

- Art. 417 Wetboek van Strafvordering

Hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over een verzoek tot wraking van een rechter van de 
correctionele rechtbank dient te worden ingesteld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.~

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking - Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Vorm

- Art. 842 Gerechtelijk Wetboek

T.a.v. een verzoek tot wraking van een rechter in strafzaken is de regeling wat de vormvoorschriften betreft 
substantieel en van openbare orde; dit geldt ook zowel wat het tijdstip betreft waarop de wraking moet 
worden voorgedragen als wat de termijnen betreft binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan.~

 - Strafzaken - Vormvoorschriften en termijnen - Openbare orde

- Artt. 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de redenen van wraking van een rechter zijn ontstaan na aanvang van het geding moet de wraking 
worden voorgedragen op de eerstvolgende zitting na die waarop of waarna de wrakingsgrond is ontstaan.~

 - Strafzaken - Redenen tot wraking - Ontstaan na aanvang der pleidooien - Voordragen van de wraking - Tijdstip

- Art. 833 Gerechtelijk Wetboek

4 februari 1997P.96.1322.N AC nr. ...

De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel 6.1 
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en de onpartijdigheid van de 
rechter niet bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd.

 - Redenen - Opsomming in de wet - Gevolg - Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Recht van verdediging - 
Onpartijdigheid van de rechter - Schending - Procedure

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek
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Het bestaan van een hoge graad van vijandigheid, die als grond van wraking van de rechter wordt aangevoerd, 
kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding ten 
opzichte van een partij of ten opzichte van de advocaat die deze vertegenwoordigt of bijstaat, de sereniteit 
van de behandeling van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt.

 - Redenen - Hoge graad van vijandschap - Tussen rechter en partij of raadsman van partij

- Art. 828, eerste lid en 11° Gerechtelijk Wetboek

23 december 1996S.96.0175.N AC nr. ...

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking op grond van gewettigde verdenking af, wanneer uit de 
bewoordingen van het verzoek blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft op de voorzitter van de 
Arbeidsrechtbank en niet op enige andere rechter van deze rechtbank; gesteld dat de aangevoerde motieven 
één of meer gronden tot wraking zouden opleveren ten aanzien van de voorzitter van de Arbeidsrechtbank 
staat het niet aan het Hof daarvan kennis te nemen.

 - Burgerlijke zaken - Voorzitter Arbeidsrechtbank - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderscheid

- Artt. 648 e.v. en 828 Gerechtelijk Wetboek

11 december 1996P.96.1460.F AC nr. ...

Wanneer een verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere of van een 
onderzoeksrechter naar een andere bij het Hof van cassatie is aanhangig gemaakt op grond van gewettigde 
verdenking, kan het Hof niet redelijkerwijs aannemen dat die verdenking met name niet kan worden gegrond 
op de feiten die, indien ze tot staving van een wrakingsprocedure waren aangevoerd en bewezen, het 
rechtscollege dat bevoegd is om over die wraking uitspraak te doen geen enkele beoordelingsvrijheid zou 
gelaten hebben; het rechtscollege is in dat geval verplicht om de gewraakte rechter te bevelen zich van de 
zaak te onthouden.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Vergelijking 
van beide procedures

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 828 en 841 Gerechtelijk Wetboek

Het feit dat verwijzing op grond van gewettigde verdenking en wraking verschillende procedures zijn, waarvan 
de ene leidt tot onttrekking van een zaak aan een volledig rechtscollege of aan een onderzoeksrechter die zijn 
eigen rechtsmacht uitoefent, terwijl de andere ertoe leidt dat de rechter zich van de zaak onthoudt, belet niet 
dat feiten die wraking kunnen wettigen ook als grondslag kunnen dienen voor een verzoek tot verwijzing.

 - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Vergelijking 
van beide procedures

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 542 Wetboek van Strafvordering

13 december 1995P.95.1237.F AC nr. ...

Een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een rechter in de jeugdrechtbank is, ook al wordt het 
"verzoekschrift tot onttrekking wegens gewettigde verdenking" genoemd, geen vordering tot verwijzing van 
een jeugdrechtbank naar een andere jeugdrechtbank; het kan eventueel een grond tot wraking opleveren.~

 - Aard - Verzoekschrift - Gewettigde verdenking - Rechter in de jeugdrechtbank - Onttrekking

- Artt. 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 542 e.v. Wetboek van Strafvordering

24 november 1994D.94.0023.F AC nr. ...

Een beslissing tot verwijzing van een geneesheer naar de provinciale raad die uitspraak moet doen over de 
tuchtvervolgingen, is een beslissing alvorens recht te doen, in de zin van artikel  828, 8°, Ger. W.; die 
wetsbepaling kan derhalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te 
wraken op grond dat hij voordien heeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.~

 - Reden - Kennisneming van het geschil als rechter of als scheidsrechter - Vonnis alvorens recht te doen - Begrip - 
Uitzondering

- Artt. 40 en 41 KB 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de orde der 
geneesheren

- Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek
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De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet 
bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd.~

 - Procedure - Onpartijdigheid van de rechter - Redenen - Opsomming in de wet - E.V.R.M. - Artikel 6.1 - Schending - Rechten 
van de Mens - Artikel 6 - Gevolg

- Art. 828 Gerechtelijk Wetboek

20 oktober 1994C.93.0485.F AC nr. ...

De door de getroffene tegen de schadeverwekker ingestelde aansprakelijkheidsvordering van de 
regresvordering van de verzekeraar van de schadeverwekker tegen zijn verzekerde zijn niet hetzelfde geschil, 
als bedoeld in artikel  828, 8°, Ger.W.~

 - Reden - Rechter die vroeger van het geschil kennis heeft genomen - Geschil

8 augustus 1994P.94.0799.F AC nr. ...

Het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep waarbij het hoger beroep tegen een vonnis van de 
correctionele rechtbank houdende afwijzing van een vordering tot wraking, niet ontvankelijk wordt verklaard, 
moet overeenkomstig artikel  417 Sv. worden ingesteld door verklaring ter griffie van het genoemde hof van 
beroep.~

 - Cassatieberoep - Afwijzing - Strafrechter - Verklaring van beroep in cassatie - Artikel 417 Sv.

ZAAKWAARNEMING

12 november 1998C.97.0150.F AC nr. ...

De W.A.M.-verzekeraar is ingevolge zaakwaarneming alleen gehouden tot herstel van de schade die geleden is 
door een persoon die bijstand heeft verleend aan een andere persoon die het slachtoffer werd van een 
verkeersongeval, als de verzekeraar door de omstandigheden van het ongeval verplicht is degene die bijstand 
heeft gekregen te vergoeden, zodat degene die bijstand heeft geboden door zijn optreden de schadelijke 
gevolgen van het ongeval voor de verzekeraar heeft verminderd.

 - Verkeersongeval - Bijstand van een derde - Schade - W.A.M.-Verzekeraar - Herstel

- Art. 3 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN)

17 juni 1999C.97.0223.N AC nr. ...

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker, Cass., 17 juni 1999, A.R. nr. C.97.0223.N, nr...~

 - Aanslag of invordering - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Openbaar ministerie - 
Machtiging van de procureur-generaal - Delegatie

Een machtiging of opdracht tot inzage van een gerechtelijk dossier wordt, in de regel, gegeven door de 
procureur-generaal aan een ambtenaar van financiën die met de aanslag of de invordering van belastingen 
belast is. De procureur-generaal kan die macht delegeren aan de andere leden van het openbaar ministerie; in 
dat geval wordt dat lid van het openbaar ministerie vermoed de delegatie daartoe van de procureur-generaal 
ontvangen te hebben.

 - Aanslag of invordering - Ambtenaar van financiën - Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Openbaar ministerie - 
Machtiging van de procureur-generaal - Delegatie

- Art. 211, § 1 Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

ALGEMEEN

P. 3026/30476-9-2016



3 mei 2004C.02.0223.N AC nr. 231

Het koninklijk besluit nr 19 van 4 dec. 1978 was geen interpretatieve wettelijke bepaling waaraan 
terugwerkende kracht werd verleend.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling - Artikel 70, § 2, Wet 9 aug. 1963 - Vervanging - K.B. nr 19 van 4 dec. 
1978

Uit de bepaling dat de in de plaats gestelde verzekeringsinstelling slechts de rechten van de sociaal verzekerde 
kan uitoefenen, volgt niet dat het terugvorderingsrecht van de verzekeringsinstelling, gesubrogeerd in de 
rechten van zijn sociaal verzekerde, beperkt was tot het gedeelte van de uitkering dat evenredig is met het 
deel van de aansprakelijkheid van de derde-aansprakelijke (1). (1) Zie Cass., 11 juni 1974, (AC, 1974, p. 1119) 
met concl. advocaat-generaal Lenaerts, en de kritische noot van V. Lumay (R.W. 1974-75, 1312).

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling - Omvang - Aansprakelijke derde - Gedeeltelijke aansprakelijkheid

- vóór de wijziging ervan bij KB nr 19 van 4 dec. 1978

- Art. 70 Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Wanneer de vordering in gemeen recht van de sociaal gerechtigde tegen de derde-aansprakelijke beperkt is 
tot de helft van de schade, dient de vordering van de gesubrogeerde verzekeringsinstelling, die de gehele 
vordering van de sociaal verzekerde overneemt, niet te worden verminderd tot de helft van het bedrag van de 
uitkeringen.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling - Omvang - Aansprakelijke derde - Gedeeltelijke aansprakelijkheid

- vóór de wijziging ervan bij KB nr 19 van 4 dec. 1978

- Art. 70 Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

9 februari 2004S.02.0057.F AC nr. 69

Uit artikel 13 van de Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de Wet van 3 april 1851 op de 
maatschappijen van onderlinge bijstand volgt niet dat de voorzitter van een maatschappij van onderlinge 
bijstand of de door de algemene vergadering te zijner vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging 
van een ander orgaan van de maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden (1). (1) Vgl. artikel 21, 
Wet 6 aug. 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Algemeen - Ziekenfonds - Maatschappij van onderlinge bijstand - Vordering in rechte - Bevoegd orgaan

- Art. 13 Wet 23 juni 1894

27 januari 2003S.01.0189.F AC nr. 60

Inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering dient de houder van de verzekering alleen een aangifte van ongeval in 
te dienen, indien de schade kan worden vergoed volgens het gemeen recht of krachtens een andere 
wetgeving.

Algemeen - Prestaties - Toekenningsvoorwaarden - Gemeen recht - Andere wetgeving - Schadeloosstelling - Gerechtigde - 
Recht - Verplichting - Aangifte van ongeval

- Art. 136, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 295, §§ 1 en 2 KB 3 juli 1996

- Art. 241, §§ 1 en 2 KB 4 nov. 1963

6 januari 2003C.00.0140.N AC nr. 8

De beslissing van de ziekteverzekeraar die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt, kan niet 
worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde 
verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde (1). (1) Cass., 11 okt. 1999, AR C.97.0201.N, nr 
524.

Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Staat van arbeidsongeschiktheid - 
Beslissing - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - Schadeloosstelling - Arbeidsongeschiktheid - 
Beoordelingscriteria - Bindende Z.I.V.-beslissing

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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De verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde 
prestaties heeft toegekend, treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht 
verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (1)(2). (1) Cass., 11 okt. 1999 AR 
C.97.0201.N, nr 524. (2) Thans artikel 136, § 2, vierde lid, gecoörd. wet 14 juli 1994.

Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Subrogatie - Omvang - Door een 
derde verschuldigde vergoedingen - Gemeen recht - Algemeen

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de 
verzekeringsinstelling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van deze prestaties, 
worden geregeld door de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; het bedrag van de 
vordering van de verzekeringsinstelling kan niet hoger zijn dan het geheel van de sommen die krachtens het 
gemeen recht verschuldigd zijn; de bedoelde vergoedingen moeten dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden.

Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Wettelijke uitkeringen - 
Toekenningsvoorwaarden - Z.I.V.-criteria - Subrogatie - Voorwaarden - Omvang - Beperking - Door een derde verschuldigde 
vergoedingen - Gemeen recht

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

9 september 2002S.01.0034.F AC nr. 427

In geval van vergissing of bedrog doet de door de verzekeringsinstelling gedane betaling op zich het recht op 
terugbetaling van de prestaties ontstaan; wanneer de vergissing of het bedrog betrekking heeft op de 
werkelijke stopzetting van de taken die verband houden met de beroepsbezigheden van de zelfstandige voor 
de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, is het recht om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen niet 
onderworpen aan de voorwaarde dat een beslissing is getroffen tot verbetering, intrekking of nietigverklaring 
van de beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid is erkend (1). (1) Zie Cass., 16 sept. 1996, A.R. 
S.95.0132.F, nr. 313.

Algemeen - Uitkeringsverzekering - Onverschuldigde betaling - Begrip

- thans art. 164, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 97, eerste lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

17 juni 2002S.98.0077.F AC nr. 362

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 juni 2002, A.R. S.98.0077.F, AC, 2002, nr... .

Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - Verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Administratieve 
controle - RIZIV - Bevoegdheid

Ook al kent artikel 70, § 2, Z.I.V.-wet, dat niet onttrokken is aan de bepalingen waarvan de inachtneming door 
de dienst voor administratieve controle moet worden nagegaan, aan de verzekeringsinstellingen de 
bevoegdheid toe om dadingen aan te gaan over de aan hen toegekende subrogatoire vordering, toch sluit 
genoemd artikel niet uit dat die dienst nagaat of de met dat doel gesloten overeenkomsten in 
overeenstemming zijn met die bepalingen (1). (1) Zie concl. O.M.; Z.I.V.-wet, voor de wijziging ervan bij de Wet 
van 30 dec. 1988.

Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - Verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Administratieve 
controle - RIZIV - Bevoegdheid

- Artt. 3, 70, § 2, 91 en 95 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

5 december 2001P.01.1115.F AC nr. ...
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De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde controlecommissies, waarbij 
zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten 
laste werden genomen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of 
overbodige onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van herstel van schade 
die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit (1); in geval van een slechts gedeeltelijke 
terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen 
het totaalbedrag van de overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de 
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies toekent, het oorzakelijk 
verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder 
die fout, niet zou hebben geleden (2). (1) Zie Cass., 18 mei 1998, A.R. S.98.0167.N, nr. 258; 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F, nr. 91. (2) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.

Algemeen - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen - Controlecommissies - Door de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering ten laste genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen - Burgerlijke rechtsvordering van 
de verzekeringsinstelling - Verbreking van het oorzakelijke verband

- Art. 90bis (thans art. 157) KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

3 december 2001S.00.0033.F AC nr. ...

Zolang de schade van degene die ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontvangt niet effectief is vergoed krachtens 
een andere wet of het gemeen recht, kan het RIZIV de verzekeringsinstelling niet verwijten dat ze haar 
subrogatoire vordering niet heeft ingesteld (1). (1) Zie concl. O.M.; Z.I.V.-wet, vóór de wijziging ervan bij W. 30 
dec. 1988.

Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - Verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Administratieve 
controle - RIZIV - Bevoegdheid

- Artt. 3, 70, § 2, 91 en 95 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 dec. 2001, AR S.00.0033.F, AC, 2001, nr. ...

Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - Verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Administratieve 
controle - RIZIV - Bevoegdheid

10 oktober 2000P.00.1267.N AC nr. ...

De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens artikel 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en 
in dezelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft (1) (2). (1) Zie cass., 
29 sept. 1995, AR C.95.0003.F, nr. 408. (2) Art. 76 quater, § 2, laatste lid, van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 
is vervangen door artikel 136, § 2, achtste lid, Z.I.V.-wet, zoals bekrachtigd bij wet van 9 jan. 1995; de artikel 49 
en 50 van de wet van 9 juli 1975 zijn vervangen door de artikelen 79 en 80, ingevolge het K.B. van 12 augustus 
1994.

Algemeen - W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt door een niet geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig - Benadeelde 
in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking

- Art. 17 KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

- Artt. 49, 50 en 79, § 2 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

- Art. 76quater, § 2, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

7 februari 2000S.99.0091.N AC nr. ...

In een geschil over de terugvordering door de verzekeringsinstelling tegen degene die voor het ongeval 
aansprakelijk is, van de bedragen die zij aan haar verzekerde heeft uitgekeerd, volgt niet uit het feit dat die 
bedragen bewezen zijn dat er een oorzakelijk verband is tussen de bedragen en het ongeval.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Uitgaven - Waarachtigheid - Terugvordering - Betwisting door 
arbeidsongevallenverzekeraar - Oorzakelijk verband tussen letsels en uitgaven

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 22, 24, 26 en 28 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
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6 december 1999S.98.0027.F AC nr. ...

Indien voor de schade krachtens het gemeen recht of krachtens een andere wetgeving werkelijk 
schadeloosstelling is verleend, heeft de rechthebbende geen recht meer op de prestaties van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering voor zover hem, rekening houdend met hun waarde, schadeloosstelling is toegekend.

Algemeen - Prestaties - Toekenningsvoorwaarden - Gemeen recht - Andere wetgeving - Schadeloosstelling - 
Rechthebbende - Recht

- Art. 76quater, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

15 november 1999S.99.0083.N AC nr. ...

De Z.I.V.-wet voert een verjaringsstelsel in, waarop, behoudens uitdrukkelijke afwijking, de gemeenrechtelijke 
bepalingen toepasselijk zijn.

Algemeen - Verjaring - Gemeenrechtelijke bepalingen - Toepasselijkheid

- thans art. 174 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 106 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

11 oktober 1999C.97.0170.N AC nr. ...

De krachtens de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 verleende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dekken de 
schade die bestaat in het verlies of de vermindering van het vermogen om, door het verrichten van arbeid, 
inkomsten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen.

Algemeen - Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Gedekte schade - Omvang

- thans art. 100 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 56 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die schade geleden heeft waarvoor een 
derde aansprakelijk is, treedt in de plaats van die rechthebbende tot beloop van het geheel van die prestaties; 
die vordering kan slechts worden uitgeoefend tot beloop van de bedragen die krachtens het gemeen recht aan 
de getroffene verschuldigd zijn ter vergoeding van dezelfde schade.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde - Prestaties - Aansprakelijke derde - 
Vergoedingen krachtens gemeen recht - Gedekte schade

- thans art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

- Art. 70, § 2, derde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Het recht waarover de verzekeringsinstelling krachtens artikel 70, § 2, van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963, 
tegen de aansprakelijke derde beschikt, is beperkt, enerzijds, tot het bedrag van de door de 
verzekeringsinstelling aan de benadeelde verleende prestaties, anderzijds, tot het maximumbedrag van de 
schadeloosstelling waartoe de derde, die de schade heeft veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehouden is 
inzake vergoeding wegens het verlies of de vermindering van het vermogen om, door het verrichten van 
arbeid, inkomsten te verwerven.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde - Prestaties - Aansprakelijke derde - 
Vergoedingen krachtens gemeen recht - Omvang van schade naar gemeen recht

- thans art. 136 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

11 oktober 1999C.97.0201.N AC nr. ...

De beslissing van de ziekteverzekeraar die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt, kan niet 
worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde 
verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde.
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Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Staat van arbeidsongeschiktheid - 
Beslissing - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - Schadeloosstelling - Arbeidsongeschiktheid - 
Beoordelingscriteria - Bindende Z.I.V.-beslissing

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- thans art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

De verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, bepaalde 
prestaties heeft toegekend, treedt rechtens in de plaats van de rechthebende tot beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht 
verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Subrogatie - Omvang - Door een 
derde verschuldigde vergoedingen - Gemeen recht

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- thans art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

De voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de 
verzekeringsinstelling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van deze prestaties, 
worden geregeld door de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; het bedrag van de 
vordering van de verzekeringsinstelling kan niet hoger zijn dan het geheel van de sommen die krachtens het 
gemeen recht verschuldigd zijn; de bedoelde vergoedingen moeten dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden.

Algemeen - Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Wettelijke uitkeringen - 
Toekenningsvoorwaarden - Z.I.V.-criteria - Subrogatie - Voorwaarden - Omvang - Beperking - Door een derde verschuldigde 
vergoedingen - Gemeen recht

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- thans art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

11 oktober 1999C.98.0421.N AC nr. ...

De dadingsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet tegen de verzekeringsinstelling, die rechtens in de plaats treedt van de 
rechthebbende op de toegekende prestaties van ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden aangevoerd 
zonder haar instemming.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde - Aansprakelijke derde - Overeenkomst tussen 
vergoedingsgerechtigde en aansprakelijkheidsverzekeraar - Tegenstelbaar karakter - Voorwaarden

- thans art. 136, § 2, vierde en vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen

- Art. 76, § 2, vierde en vijfde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 februari 1999S.97.0148.N AC nr. ...

De quasi-subrogatoire vordering waarover de ziekteverzekeraar tegen de arbeidsongevallenverzekeraar 
beschikt om terugbetaling te verkrijgen van de aan de getroffene betaalde uitkeringen, strekt zich ook uit tot 
de door de ziekteverzekeraar op de aan de getroffene uitgekeerde bedragen ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling - Prestaties - 
Bedrijfsvoorheffing

- Art. 76quater, § 2, tweede en vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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Krachtens artikel  76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963, treedt de verzekeringsinstelling die aan de 
rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de 
bij die wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verschuldigd zijn en die de bedoelde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden; zo ingevolge die indeplaatsstelling alle excepties tegen de indeplaatssteller die voor de 
indeplaatsstelling zijn ontstaan, verder tegen de in de plaats gestelde kunnen worden aangevoerd zulks 
evenwel niet geldt voor de excepties die door de betaling die de schuldvordering doet overgaan, doelloos zijn 
geworden.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

20 maart 1998C.97.0051.F AC nr. ...

Wanneer een verzekeringsinstelling bij de wet bepaalde prestaties heeft toegekend voor schade ten gevolge 
van ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, treedt zij, tot beloop van die prestaties, in de rechten 
van de rechthebbende voor de bedragen die aan laatstgenoemde krachtens het gemeen recht of een andere 
wetgeving ter vergoeding van dezelfde schade verschuldigd zijn.~

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Schade ten gevolge van ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden - Wettelijke 
prestaties - Rechten van de rechthebbende - Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling - Grenzen

- Art. 76quater, § 2, voorheen art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 september 1997S.96.0193.N AC nr. ...

Het samen genieten van verzekeringsprestaties en de schadeloosstelling naar gemeen recht of krachtens een 
andere wetgeving is verboden, wanneer bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde 
schade of hetzelfde gedeelte van de schade.~

Algemeen - Cumulatieverbod - Schadeloosstelling - Andere wetgeving - Gedekte schade

- Art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 juni 1997S.96.0159.N AC nr. ...

Op het in artikel 106 Ziektewet 1963, thans artikel 174 Ziektewet 1994 voorziene verjaringsstelsel zijn, 
behoudens uitdrukkelijke afwijking, de gemeenrechtelijke bepalingen van toepassing.~

Algemeen - Verjaring - Gemeenrechtelijke bepalingen - Toepasselijkheid

17 maart 1997S.96.0075.F AC nr. ...

Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij afloop van de termijnen 
bepaald in artikel  261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, 
afgeschreven worden door ze te doen boeken als administratiekosten door de verzekeringsinstelling; de 
overtreding van die bepaling, in de zin van de wetgeving en van de reglementering inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als administratiekosten op het tijdstip 
waarop die boeking diende te gebeuren, te dezen bij het verstrijken van de in voornoemd artikel 261 bedoelde 
termijn van twee jaar.

Algemeen - Verjaring - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Aanvang - Administratieve controle - Onverschuldigd 
betaalde - Terugvordering - Niet teruggevorderde prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - 
Nalatigheid - Misdrijf - Tijdstip

- Artt. 254,18°, 260,b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid KB 4 nov. 1963

- Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Algemeen - Administratieve controle - Onverschuldigd betaalde - Terugvordering - Niet teruggevorderde prestaties - 
Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - Misdrijf - Tijdstip

- Artt. 254,18°, 260,b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid KB 4 nov. 1963

- Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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16 september 1996S.95.0132.F AC nr. ...

Degene die ten gevolge van een vergissing of bedrog ten onrechte prestaties heeft ontvangen van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging of van de uitkeringsverzekering is weliswaar verplicht de waarde 
ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling die ze heeft verleend, maar die verplichting slaat alleen op de 
ten onrechte betaalde prestaties, dit wil zeggen enkel in zoverre de betaling ervan op een vergissing of bedrog 
berust.~

Algemeen - Ten onrechte betaalde prestaties

- Art. 97, eerste lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

3 januari 1996P.95.0730.F AC nr. ...

De vernietiging, op de voorziening van een burgerlijke partij aan wie een ongeval is overkomen, van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de beklaagde, heeft de vernietiging tot 
gevolg van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door een 
andere, in de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die 
aan de getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend.~

Algemeen - Cassatie - Beslissingen over die vorderingen - Cassatieberoep van de getroffene - Gevolgen van de 
indeplaatsstelling - Uitbreiding van de cassatie - Verzekerde die schade geleden heeft - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Toekenning van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de getroffene - Vorderingen van de getroffene en van de 
verzekeringsinstelling tegen de veroorzaker van de schade - Verzekeringsinstelling rechtens in de plaats getreden van de 
getroffene - Verzekeringsinstelling

- Artt. 1249 en 1251 Burgerlijk Wetboek

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

29 september 1995C.95.0003.F AC nr. ...

Wanneer de aansprakelijkheid voor een ongeval wordt verdeeld tussen de door het ongeval benadeelde 
persoon en een derde die een niet geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig bestuurde, is het eigen recht, 
waarover de Z.I.V.-instelling krachtens artikel   76quater Z.I.V.-wet tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds beschikt, beperkt, enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringstelling aan de 
benadeelde verleende prestaties, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de 
derde, die de schade heeft veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding van de geldelijke 
lichamelijke schade.

Algemeen - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - 
Aansprakelijkheid verdeeld tussen de benadeelde en een derde - Persoon benadeeld door het gebruik van een niet 
geïdentificeerd of niet verzekerd voertuig - Persoon in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

11 september 1995C.93.0475.N AC nr. ...

De verzekeringsinstelling die zijn eigen recht van terugvordering van verleende prestaties uitoefent, krachtens 
artikel  76quater, §2, zesde lid, Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de 
gevallen bedoeld bij artikel  50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, komt niet in de plaats van de rechthebbende; dit eigen recht heeft niet het 
subrogatoir kenmerk, bepaald in artikel  76quater, §2, vierde lid, Z.I.V.-wet.~

Algemeen - Terugvordering van verleende prestaties tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Eigen recht - 
Kenmerk - Verzekeringsinstelling

15 februari 1995P.94.1227.F AC nr. ...

De verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die schade heeft geleden waarvoor een 
derde ten dele aansprakelijk is, treedt in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het geheel van de 
sommen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter vergoeding van dezelfde 
schade, ongeacht de mate waarin de getroffene aansprakelijk is verklaard.~

Algemeen - Aansprakelijke derde - Indeplaatsstelling - Gedeeltelijke aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst - Omvang - Verzekeringsinstelling

- Art. 136, § 2, vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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21 november 1994C.94.0040.N AC nr. ...

Een vergoedingspensioen toegekend ter uitvoering van artikel  1, 5e en 7e lid, van de op 5 oktober 1948 
gecoördineerde wetten op vergoedingspensioenen of van artikel  31, §1, van de wet van 7 juni 1989, sluit 
iedere andere toekenning van vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit ten laste van de Staat of zijn orgaan 
uit, ook wanneer de vergoeding van die schade gegrond is op artikel  76quater, Z.I.V.-wet en op artt. 1382 en 
1384 BW.~

Algemeen - Gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen - Toepassing artikel 76quater, Z.I.V.-wet

21 november 1994C.94.0073.N AC nr. ...

Art. 70, §2, vierde lid, Z.I.V.-wet, (thans artikel  136 gecoördineerde Z.I.V.-wet dd. 14 juli 1994) dat de 
samenvoeging van de in die wet bepaalde uitkeringen en de krachtens het gemeen recht of een andere 
wetgeving verschuldigde vergoedingen verbiedt en de verzekeringsinstelling in de plaats stelt van de 
rechthebbenden, is alleen van toepassing wanneer die uitkeringen en vergoedingen dezelfde schade of 
hetzelfde gedeelte van de schade dekken.

Algemeen - Draagwijdte - Uitkeringen van de verzekering - Schadeloosstelling naar gemeen recht - Dezelfde schade - 
Samenvoeging - Verbod

19 oktober 1994P.94.0587.F AC nr. ...

De rechten van de verzekeraar van de geneeskundige verzorging kunnen niet bepaald worden op grond van de 
rechten die zonder diens instemming aan de getroffene naar gemeen recht zijn toegekend op basis van een 
verslag van deskundigen, welke in der minne zijn aangewezen bij een overeenkomst tussen de getroffene en 
de verzekeraar van de aansprakelijke derde.~

Algemeen - Overeenkomst tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is - Niet-
tegenwerpelijkheid van de overeenkomst aan de verzekeringsinstelling

- Art. 70, § 2, (oud) thans 76quater KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALLERLEI

20 december 2001D.00.0032.N AC nr. ...

Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige contrôle is geen 
strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R.

Allerlei - Dienst voor geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie - Aard - Rechten van de Mens - EVRM - 
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 141, § 2 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

20 december 2001D.01.0009.N AC nr. ...

Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle, onverminderd de 
bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt 
niet dat tuchtrechtelijke sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die 
controlecommissie werden vastgesteld.

Allerlei - Controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle - Tekortkomingen - Vaststelling - Geneeskunde - 
Orde der geneesheren - Tuchtorganen - Sancties

- Artt. 73, tweede, derde en vierde lid en 142, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

6 maart 2000S.99.0056.N AC nr. ...
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De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de wetten en verordeningen 
inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en dient verwezen in de kosten van de onderscheiden 
procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht 
van de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit pensioen slechts kan 
bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van minstens 66%, die moet vastgesteld worden door 
de Geneeskundige Raad van invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
die met dit onderzoek is belast krachtens artikel 46, § 1 van het K.B. van 21 dec. 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement.

Allerlei - Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Wetgeving voor rust- en invaliditeitspensioenen der werknemers - 
Toekenning van overlevingspensioen - Voorwaarden - Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - Vaststelling van 
ongeschiktheid - Beslissing - Pensioenbeslissing - Gerechtigde - Onderscheiden betwistingen - Overheid - Instelling - 
Rijksdienst voor Pensioenen - Verwijzing in de kosten

- Artt. 81 en 82 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 46, § 1 en 47, § 2 KB 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers

- Art. 16, § 1, tweede lid KB nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

- Artt. 580, 581, 582, 1° en 2°, en 1017, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

6 oktober 1997S.97.0001.N AC nr. ...

De artikelen 99 ZIV-Wet en 254, 4° K.B. van 4 nov. 1963 welke de straffen bepalen die toepasselijk zijn op de 
verzekeringsinstellingen en die door het Comité van de dienst voor administratieve controle onder bepaalde 
voorwaarden, worden uitgesproken houden niet in dat het niet opstellen van een aan de opgelegde 
vormvereisten beantwoordend en op de lijst van het comité voorkomend document slechts kan worden 
gesanctioneerd, wanneer het opstellen van het document door een wets- of verordeningsbepaling wordt 
opgelegd.~

Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comité van de dienst voor administratieve controle - Organisatie 
van controle - Voorschriften - Inhoud - Draagwijdte

- Art. 254, 4° KB 4 nov. 1963

- Art. 99 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De overeenkomstig artikel 254, 5° K.B. 4 nov. 1963 ten laste van de verzekeringsinstelling toegepaste sanctie 
voor elke maand vertraging bij het opstellen, het overmaken of het verzamelen van de bescheiden of stukken 
bedoeld in artikel 254, 4° heeft geen betrekking op termijnen voor regularisatie maar beoogt de termijnen die 
door het comité van de Dienst voor administratieve controle zijn vastgesteld bij het opmaken van de lijst 
bedoeld in artikel 254, 4° K.B. 4 nov. 1963.~

Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comité van de dienst voor administratieve controle - Lijst - 
Bescheiden - Overmaking - Termijnen - Overtreding - Sanctie - Termijn

- Art. 254, 4° en 5° KB 4 nov. 1963

Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat telkens een nieuw sanctioneerbaar feit uitmaakt, 
ongeacht de datum van vaststelling, het telkens laten verlopen van 1 maand door de verzekeringsinstelling om 
verplichte documenten bij het administratief dossier te voegen, na het verloop van de termijnen die door het 
comité van de Dienst voor administratieve controle zijn vastgesteld in artikel  254, 4° K.B. 4 nov. 1963.~

Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comité van de dienst voor administratieve controle - Straffen - 
Verzekeringsinstellingen - Bescheiden - Overmaking - Termijn - Vertraging van een maand - Opeenvolgende vertragingen - 
Nieuwe overtredingen

- Art. 254, 5° KB 4 nov. 1963

- Art. 99 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 januari 1995S.94.0010.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Allerlei - Aard - Subrogatoire vordering - Geschil tussen verzekeringsinstelling en Fonds voor Arbeidsongevallen - Interesten 
op bijslagen - Gerechtskosten - Arbeidsongeval

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek
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- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 januari 1995S.94.0116.N AC nr. ...

Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling van interest op uitgekeerde bijslagen.~

Allerlei - Aard - Subrogatoire vordering - Geschil tussen verzekeringsinstelling en Fonds voor Arbeidsongevallen - Interesten 
op bijslagen - Gerechtskosten - Arbeidsongeval

- Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

13 september 2004S.04.0019.F AC nr. 406

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invalditeitsverzekering is niet verplicht aan de rechthebbenden de 
uitkeringen en de moratoire interest daarop te betalen; die verplichting rust alleen op de 
verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars van de verzekerden zijn (1). (1) Cass., 28 maart 1994, AR 
S.93.0130.F, nr 152, en de verwijzingen in noot 1.

Arbeidsongeschiktheid - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Opdracht - Uitkeringen - Moratoire interest - 
Verplichting tot betaling

- Artt. 80, 4°, en 193, § 1, tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

28 juni 2004S.03.0043.F AC nr. 364

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 juni 2004, AR S.03.0043.F, Bull. en Pas., 2004, nr ... .

Arbeidsongeschiktheid - Verstrekkingen - Invalide - Invaliditeitsuitkering - Verhoging van de daguitkering voor invaliditeit - 
Hulp van derden - Forfaitaire tegemoetkoming - Hulp van derden - Mindervaliden - Integratietegemoetkoming - Cumulatie

De verhoging van de daguitkering voor invaliditeit die wordt toegekend aan de werknemer die geen persoon 
ten laste heeft maar die wel geacht wordt een persoon ten laste te hebben en voor wie andermans hulp door 
de Geneeskundige raad voor invaliditeit als onontbeerlijk is erkend, moet worden afgetrokken van de 
integratietegemoetkoming, daar ze met die tegemoetkoming niet kan worden samengevoegd (1). (1) Zie concl. 
O.M. in Bull. 2004, nr ...; artikel 13, § 1, eerste lid, 2°, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, vóór de 
opheffing ervan bij de Programmawet (I) 24 dec. 2002.

Arbeidsongeschiktheid - Verstrekkingen - Invalide - Invaliditeitsuitkering - Verhoging van de daguitkering voor invaliditeit - 
Hulp van derden - Forfaitaire tegemoetkoming - Hulp van derden - Mindervaliden - Integratietegemoetkoming - Cumulatie

- Art. 13, § 1, eerste lid, 2° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

9 februari 2004C.01.0127.F AC nr. 68

Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in aanmerking genomen graad 
van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de begunstigde van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
van de bij die wet bepaalde uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de 
appèlrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de schade vergoeden 
die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten gevolge van het ongeval en ingevolge het 
stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering 
en haar recht om in de plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende 
prestaties, voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en 
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (1). (1) Cass., 12 nov. 1998, AR C.97.0163.F, nr 482; zie Cass., 
9 mei 1990, AR 7956, AC, 1989-90, nr 526; 11 okt. 1999, volt. terechtz., AR C.97.0201.N, nr 524; 6 jan. 2003, AR 
C.00.0140.N, nr ...; Z.I.V.-wet, zoals ze van toepassing was in 1991; zie thans artt. 87, eerste lid, 90, eerste lid, 
100, § 1, eerste lid, 136, § 2, vierde lid, en 153, laatste lid, Z.I.V.-wet 1994.

Arbeidsongeschiktheid - Ongeval - Aansprakelijke derde - Verzekeringsinstelling - Getroffene - Toekenning van uitkeringen - 
Wettelijke indeplaatsstelling - Omvang

- Artt. 76quater, § 2, vierde lid en 87, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
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uitkeringen

- Artt. 46, eerste lid, 48, eerste lid, 56, § 1, eerste lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

20 oktober 2003C.02.0582.N AC nr. 511

De verzekeringsinstelling die op grond van de Z.I.V.-wet ongeschiktheidsuitkeringen heeft toegekend, is voor 
het gehele bedrag ervan in de plaats gesteld van haar rechthebbende, ten aanzien van diegene die, op grond 
van het gemene recht, voor de ongeschiktheid aansprakelijk is, met deze beperking dat het bedrag van de 
vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het bedrag dat de rechthebbende in het 
gemene recht zou toekomen voor de veroorzaakte ongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Verzekeringsinstelling - Terugvordering - Subrogatie - Beperking - Gemeen recht

- Art. 136, § 2, achtste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 76quater, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

14 april 2003S.01.0187.N AC nr. 252

Aan de vrouwen, zoals aan de mannen wordt de mogelijkheid verschaft arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te 
genieten tot wanneer zij de leeftijd bereiken die vereist is om recht te hebben op een niet vervroegd pensioen, 
zijnde voor mannen, de leeftijd van 65 jaar, en voor vrouwen, gedurende de overgangsperiode van 1 juli 1997 
tot 1 december 2008 de pensioenleeftijd van 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de 
eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 1999 ingaat; de omstandigheid dat een 
vrouwelijke zelfstandige bij het bereiken in die periode van 61 jaar nog geen pensioen heeft aangevraagd en 
wiens rustpensioen dientegevolge nog niet daadwerkelijk is ingegaan, heeft niet tot gevolg dat zij gerechtigd 
blijft op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen - Vrouwelijke gerechtigde - Wettelijke pensioenleeftijd - Stopzetting van genot van 
uitkeringen - Geen aanvraag tot pensioen - Pensioenleeftijd in de arbeidsongeschiktheidsregeling

- Art. 16, eerste lid KB 30 jan. 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen

- Art. 26 KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele 
van zelfstandigen

In de pensioenregeling is het bereiken van de pensioenleeftijd een voorwaarde om recht te hebben op een 
niet vervroegd rustpensioen.

Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen - Gerechtigden - Stopzetting van genot van uitkeringen - Pensioenregeling - Bereiken 
van pensioenleeftijd

- Art. 26 KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele 
van zelfstandigen

- Art. 3, § 1 en 16, eerste lid KB 30 jan. 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen

27 januari 2003S.01.0129.F AC nr. 59

Als werknemer met persoon ten laste in de zin van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt onder meer 
verstaan de gerechtigde die met zijn echtgenoot samenwoont; de controle op de hoedanigheid van 
werknemer met persoon ten laste geschiedt in de regel op grond van het maandinkomen van de echtgenoot 
en niet op grond van diens jaarinkomen, gedeeld door twaalf.

Arbeidsongeschiktheid - Werknemer met persoon ten laste - Samenwonende echtgenoot - Inkomen - Maandinkomen - 
Vaststelling

- Art. 225, § 1, eerste lid, 1°, en § 3, eerste en tweede lid KB 3 juli 1996

25 november 2002S.00.0056.F AC nr. 624

Wanneer de instelling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde 
voorwaarden, de prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de moederschapsverzekering 
toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij 
rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden (1). (1) Zie Cass., 19 dec. 1988, AR 6350, nr. 233; 8 feb. 1999, AR S.97.0148.N, nr. 70.

Arbeidsongeschiktheid - Moederschapsverzekering - Terugbetaling - Vergoeding krachtens de arbeidsongevallenwet - 
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Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling

- Artt. 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

27 november 2000S.99.0197.N AC nr. ...

Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de 
deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is van toepassing op geschillen over de 
toepassing van de uitkeringsverzekering voor werknemers en voor zelfstandigen waarin een medisch expert 
wordt aangewezen.

Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen - Geschil - Gerechtsdeskundige - Ereloonstaat - Wettelijk tarief - Toepassing

- Artt. 1, 4 en 5 KB 25 juni 1997

- Art. 167, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

30 oktober 2000S.99.0171.N AC nr. ...

De arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigde die een niet-toegelaten arbeid aanvat en daardoor een einde 
maakt aan de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, kan slechts opnieuw rechtmatige uitkeringen genieten 
door een nieuwe aangifte en erkenning van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid - Erkenning - Verrichten van niet toegelaten arbeid

- Artt. 51 en 56, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

7 februari 2000S.99.0148.N AC nr. ...

Over de eerste zes maanden van primaire arbeidsongeschiktheid kan een werknemer ten laste blijven van zijn 
verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat de bij de wet bepaalde vermindering van het vermogen tot 
verdienen gewaardeerd wordt ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, althans indien de 
oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne.

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid - Primaire ongeschiktheid - Eerste zes maanden - Waardering - 
Beroepscriteria

- Art. 100, § 1, eerste en derde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

22 november 1999S.98.0045.F AC nr. ...

Conclusie adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 22 nov. 1999, A.R. S.98.0045.F, AC 1999, nr ...

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeval - Rechtspleging - Arbeidsongeschiktheid - Graad - Wijziging - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Verplichting - Ziekteverzekeraar

Uit de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar die, nadat hij de verzekeringsinstelling, waarbij de 
getroffene overeenkomstig de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is aangesloten, op 
de hoogte heeft gebracht van zijn twijfel of het ongeval wel onder toepassing van de Arbeidsongevallenwet 
valt, de gevolgen van het ongeval ten laste wil nemen tot op een welbepaalde datum en daarbij betwist dat er 
een verband bestaat tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de getroffene na die datum, kan niet 
worden afgeleid dat op die datum een wijziging is opgetreden in de graad van arbeidsongeschiktheid in de zin 
van artikel 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeval - Rechtspleging - Arbeidsongeschiktheid - Graad - Wijziging - 
Arbeidsongevallenverzekeraar - Verplichting - Ziekteverzekeraar

- Art. 63, § 2, vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

15 november 1999S.99.0083.N AC nr. ...

De verjaringstermijn ten aanzien van de vordering tot het verkrijgen van prestaties van de 
verzekeringsinstelling begint te lopen, op het ogenblik waarop het cumulatieverbod is uitgesloten.

Arbeidsongeschiktheid - Verjaring - Aanvang - Vordering tot betaling van prestaties - Cumulatieverbod - Uitsluiting

- thans art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen
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- Art. 76quater, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 2257 Burgerlijk Wetboek

- Art. 106 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

25 januari 1999S.98.0073.N AC nr. ...

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitbetaald aan de werknemer zijn niet verschuldigd en kunnen volledig 
van de werknemer worden teruggevorderd als hij zijn verzekeringsinstelling niet inlicht inzonderheid over elke 
ingestelde procedure ter verkrijging van een voordeel.

Arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling - Terugvordering van werknemer - Volledig bedrag

- Art. 240bis KB 4 nov. 1963

- Art. 57, §§ 1, 3°, en 2, eerste lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

12 november 1998C.97.0163.F AC nr. ...

Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in aanmerking genomen graad 
van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de begunstigde van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
van de bij die wet bepaalde uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de 
appelrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de schade vergoeden 
die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten gevolge van het ongeval en ingevolge het 
stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering 
en haar recht om in de plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende 
prestaties, voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en 
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Arbeidsongeschiktheid - Ongeval van de derde aansprakelijke - Verzekeringsinstelling - Getroffene - Toekenning van 
uitkeringen - Wettelijke indeplaatsstelling - Omvang

- Art. 70, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 september 1998P.97.0644.N AC nr. ...

Dat de aansprakelijke voor een ongeval of zijn gerechtigde een derde is ten aanzien van de beslissing tot 
erkenning van de invaliditeit van het slachtoffer en niet het vereiste persoonlijk belang heeft om ze voor de 
arbeidsrechtbank aan te vechten ontneemt hem niet het recht om voor de strafrechter, die kennis neemt van 
burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer, in het geding waarin ook diens ziekenfonds betrokken is, het 
verweer te voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, dat slachtoffer.~

Arbeidsongeschiktheid - Invaliditeit - Beslissing - Betwisting - Aansprakelijke - Strafrechter - Belang

- Artt. 188, 189, 190 KB 3 juli 1996

- Artt. 100, § 1 en 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

18 mei 1998S.96.0167.N AC nr. ...

De op grond van artikel 1382 B.W. ingestelde vordering tot terugbetaling van langs het stelsel van de 
betalende derde ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging houdt 
een betwisting in in verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering 
betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
uitspraak te doen over dergelijke vordering.

Arbeidsongeschiktheid - Stelsel betalende derde - Terugvordering - Aquiliaanse vordering - Arbeidsgerechten - Materiële 
bevoegdheid

- thans art. 167 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 100 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek
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Wanneer in het stelsel van de betalende derde ten onrechte betaalde prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging moeten worden terugbetaald door de verstrekker van de verzorging of door de 
natuurlijke of rechtspersoon die deze vergoedingen voor eigen rekening heeft geïnd, kan de 
verzekeringsinstelling de terugbetaling ook op grond van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling van 
artikel 1382 B.W. van deze personen vorderen.

Arbeidsongeschiktheid - Stelsel betalende derde - Terugvordering - Wettelijke basis

- thans art. 164, tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 97, tweede lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

8 september 1997S.96.0193.N AC nr. ...

De regel van de Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963, die een cumulatieverbod huldigt inzake het genieten van de 
verzekeringsprestaties en schadeloosstelling naar gemeen recht of krachtens een andere wetgeving voor zover 
bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de 
schade, bedoelt met schade wat betreft de invaliditeitsprestaties, de schade die bestaat in de vermindering 
ingevolge letsels of functionele stoornissen bij de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken, van 
zijn vermogen tot verdienen tot een derde of minder dan een derde, volgens de criteria bepaald bij artikel 56, 
§ 1 van de Z.I.V.-wet.~

Arbeidsongeschiktheid - Schade

- Art. 56, § 1 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Het forfaitair karakter van de verzekeringsprestaties die in de regel, een onvermogen tot verdienen van 66 
percent tot 100 percent dekken, belet niet dat de feitenrechter, op grond van de gegevens eigen aan de zaak 
die hij beslecht in feite vaststelt dat bedoelde prestaties te dezen een welbepaald onvermogen tot verdienen 
dekken voor zover dit onvermogen meer dan 66 percent bedraagt.~

Arbeidsongeschiktheid - Forfaitaire uitkeringen - Schadeloosstelling - Andere wetgeving - Cumulatieverbod - Draagwijdte

- Art. 70, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

24 maart 1997S.96.0135.N AC nr. ...

De carentievergoeding die de werkgever krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn 
werknemer, bij ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag 
van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet beschouwd worden als een aanvulling van 
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een 
aanvulling van een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid; op de 
carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Arbeidsovereenkomst - Schorsing - Carensdag - Sectoriële 
collectieve arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard

- Art. 14, § 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

- Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 1 KB 31 dec. 1963

- Art. 49 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 52, § 1, eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

20 januari 1997S.96.0069.F AC nr. ...

Op de verplichting van artikel 100, § 1, eerste en derde lid, Z.I.V.-wet 1994 om de vermindering van het 
vermogen tot verdienen van de werknemer te waarderen in vergelijking met de beroepen die de wet bepaalt, 
wordt geen uitzondering gemaakt voor de werknemer die enkel in een beschutte werkplaats heeft gewerkt.~

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid - Arbeid - Beschutte werkplaats - Latere arbeidsongeschiktheid - Vermogen 
tot verdienen - Vermindering - Waardering - Toepasselijke regel
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- Art. 100, § 1, eerste en derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

Na de eerste zes maanden van primaire arbeidsongeschiktheid kan een werknemer ten laste blijven van zijn 
verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat de bij de wet bepaalde vermindering van zijn vermogen tot 
verdienen bestaat zowel in vergelijking met hetgeen een persoon van dezelfde stand en met dezelfde 
opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, 
door de betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt werd als in vergelijking met wat een dergelijke persoon 
kan verdienen door zijn werkzaamheid in de verschillende beroepen die hij heeft uitgeoefend of zou hebben 
kunnen uitoefenen uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid na de eerste zes maanden van primaire 
arbeidsongeschiktheid

- Art. 100, § 1, eerste en derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

28 oktober 1996S.95.0143.F AC nr. ...

Wanneer, inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering, de gerechtigde wegens arbeidsongeschiktheid zijn 
vakantiedagen niet kan opnemen vòòr het einde van het jaar, worden die vakantiedagen, bij ontstentenis van 
een regelmatige schriftelijke aanvraag van de gerechtigde, volgens de bij de verordeningen bepaalde 
modaliteiten, aangerekend op het eerste semester van het jaar dat volgt op het vakantiejaar.

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Vakantiegeld - Geen samenloop

- Art. 230, eerste lid, 2°, en derde lid KB 4 nov. 1963

- Art. 57, § 1, 2° KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

16 september 1996S.95.0132.F AC nr. ...

Het inlichtingsblad is enkel bestemd om de berekening van het bedrag van de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid mogelijk te maken; de overlegging ervan is geen voorwaarde tot toekenning van de 
prestaties van de uitkeringsverzekering.~

Arbeidsongeschiktheid - Inlichtingsblad - Draagwijdte - Prestaties - Berekening - Gevolg - Toekenningsvoorwaarden

- Art. 38 KB 31 dec. 1963

26 juni 1995S.95.0037.N AC nr. ...

Uit de samenhang van artt. 57, §1, 3°, Z.I.V.-wet en 240bis, K.B. 4 nov. 1963 volgt dat de daarin bedoelde 
uitkeringen rechtmatig aan de werknemer worden uitbetaald wanneer aan het gestelde van artikel  240bis is 
voldaan en dat pas uit het verloop van de ingestelde procedure kan blijken of de verzekering al dan niet een 
recht heeft op terugbetaling van prestaties; de verjaring bepaald in artikel  106, §1, eerste lid, 5°, Z.I.V.-wet 
loopt slechts wanneer de verzekeringsinstelling recht heeft op teruggave van de ten laste van de 
uitkeringsverzekering ten onrechte verleende prestaties.

Arbeidsongeschiktheid - Verjaring - Aanvang - Terugvordering van arbeidsongeschiktheidsuitkering - Verwittiging van de 
verzekeringsinstelling

21 november 1994C.94.0073.N AC nr. ...

De krachtens de Z.I.V.-wet verleende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dekken de schade die bestaat in het 
verlies of de vermindering van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven die 
tot het levensonderhoud kunnen bijdragen; dit geldt ook t.a.v. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarop 
de werkloze recht heeft wanneer hij, ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid, zijn aanspraak op 
werkloosheidsuitkering verliest.

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Gedekte schade

- thans art. 100, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 56, § 1 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

3 oktober 1994S.94.0018.F AC nr. ...
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De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in het eerste lid van 
artikel  63, §2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd vanaf het begin van de 
arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten de 
aangifteformaliteit, de voorwaarden vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid worden aan de getroffene betaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de arbeidsongevallenverzekeraar; die 
vordering tot terugbetaling van de betaalde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de 
toepassing van de in artikel  2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring.~

Arbeidsongeschiktheid - Verjaring - Termijn - Duur - Arbeidsongeval - Vordering tot terugbetaling - Vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling - Arbeidsongevallenverzekeraar

- Art. 63, § 2, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

13 december 2004S.04.0025.F AC nr. 609

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 dec. 2004, AR S.04.0025.F, AC, 2004, nr ...

Ziektekostenverzekering - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging - Rechtsvordering - Hoger 
beroep - Dringende noodzakelijkheid - Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging - Beslissing - 
Goedkeuring

Wanneer de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging, in geval van dringende 
noodzakelijkheid, beslist tegen een vonnis hoger beroep in te stellen, moet dat hoger beroep, met naleving 
van de voorgeschreven reglementaire vormvereisten, ter goedkeuring aan de Algemene raad van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering (1). (1) Zie 
concl. O.M.

Ziektekostenverzekering - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging - Rechtsvordering - Hoger 
beroep - Dringende noodzakelijkheid - Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging - Beslissing - 
Goedkeuring

- Artt. 6 en 7 KB 3 juli 1996

- Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

5 oktober 2004P.04.0747.N AC nr. 453

De geneesheren-inspecteurs van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben de 
bevoegdheid om controle te verrichten op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
van de uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij processen-verbaal kunnen opstellen betreffende de 
overtredingen op de daartoe toepasselijke bepalingen die zij vaststellen (1) (1) Cass., 28 juni 1971, AC 1971, 
1105; Cass., 2 feb. 1982, AC 1981-1982, nr. 330; Cass., 9 juni 1987, AC 1986-1987, nr 610.

Ziektekostenverzekering - Geneesheren-inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V - 
Bevoegdheid om misdrijven op te sporen of vast te stellen

- Artt. 146, § 1, eerste lid (oud) en 169 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen

- Artt. 139, 1° (oud), 141, § 1, eerste lid, 1° (oud) Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen

13 september 2004S.03.0129.F AC nr. 405

Het college van geneesheren-directeurs kent de tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds van de 
ziektekostenverzekering toe in de kosten van een farmaceutisch product dat niet terugbetaald kan worden, 
ongeacht of dat product al dan niet is opgenomen in de door de Koning vastgestelde nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen (1). (1) Artt. 25, § 2, en 35, § 1, gecoörd. W. 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan 
bij de W. 25 jan. 1999.

Ziektekostenverzekering - Bijzonder solidariteitsfonds - Farmaceutisch product - Kosten - Tegemoetkoming

- Artt. 25, § 2, en 35, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 

P. 3042/30476-9-2016



instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Wanneer het college van geneesheren-directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds van 
de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch product weigert en de begunstigde die 
weigering betwist, ontstaat er tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de 
rechthebbende een betwisting over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om 
hierover uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt, oefent van 
rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van geneesheren-directeurs; mits de 
rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door 
de partijen zijn vastgelegd, houdt hij toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college 
van geneesheren-directeurs valt (1). (1) Zie Cass., 10 mei 2004, AR S.02.0076.F, nr ..., met concl. O.M.; artikel 
25, § 2, gecoörd. W. 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de W. 25 jan. 1999.

Ziektekostenverzekering - Bijzonder solidariteitsfonds - Farmaceutisch product - Kosten - Tegemoetkoming - Weigering - 
Betwisting - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toezicht

- Artt. 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

- Artt. 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek

6 september 2004S.04.0023.N AC nr. 382

De geneeskundige verstrekkingen die niet uitzonderlijk zijn, maar gewone verstrekkingen ook al worden zij 
verstrekt voor complexe toestanden, komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming door het bijzonder 
solidariteitsfonds.

Ziektekostenverzekering - Bijzonder solidariteitsfonds - Uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen - Strikte voorwaarden

- Art. 25, § 2 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

14 juni 2004S.03.0138.F AC nr. 321

Het geneesmiddel Fosamax wordt slechts vergoed als is aangetoond dat het is voorgeschreven voor de 
behandeling van osteoporose bij een gemenopauzeerde patiënte; niet het loutere feit dat de lijder aan 
osteoporose een vrouw is, maar wel dat zij in de menopauze is vormt dus de maatstaf voor de toepassing van 
die regel (1). (1) K.B. 23 sept. 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee 
gelijkgestelde producten, B.S. 30 sept. 1980, B.S. 10 juli 1991,p. 15446, en na de wijziging van dat K.B. bij het 
K.B. 7 jan. 1998, B.S. 20 jan. 1998, pp. 1241 e.vlg., inz. pp. 1243 en 1244; zie later K.B. 21 dec. 2001 tot 
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artt. 
103 en 105, B.S. 29 dec. 2001, Ed. 3, pp. 45584 e.vlg., inz. p. 45609, en M.B. 19 aug. 2002 tot wijziging van de 
lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van voormeld K.B. 21 dec. 2001, B.S. 21 aug. 2002, pp. 35848 e. vlg., inz. 
p. 35858.

Ziektekostenverzekering - Geneeskundige verstrekkingen - Geneesmiddel - Tegemoetkoming - Fosamax

- Art. 1 en bijlage, I, hoofdstuk IV-B, § 142 KB 2 sept. 1980

- Artt. 34, eerste lid, 5°, en 35, § 1, eerste en tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie 
van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

26 januari 2004C.01.0291.F AC nr. 42

De beslissingen tot verbod van verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige 
verstrekkingen zijn definitief wanneer daartegen alleen nog beroep bij de Raad van State mogelijk is (1). (1) Zie 
R.v.St.b. (3e k.), 26 juni 1973, S. t/RIZIV, nr 15.942, Verz. Arr.R.v.St., blz. 581; zie ook thans artikel 311, KB 3 juli 
1996.

Ziektekostenverzekering - Geneeskundige controle - Geneeskundige verstrekkingen - Kosten - Verzekering - 
Tegemoetkoming - Verbod - Beslissingen - Bekendmaking - Definitieve beslissing

- Art. 327 KB 4 nov. 1963

12 januari 2004C.03.0327.F AC nr. 13

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR C.03.0327.F, Pas., 2004, I, nr ....
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Ziektekostenverzekering - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige verstrekkingen - Verkeersongeval - Slachtoffer - Kind - 
Persoon ten laste - Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval - Vordering tot terugbetaling - Vader die het ongeval 
veroorzaakt heeft - Aangesloten gerechtigde - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling

Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan een kind dat, enerzijds, 
ten laste is van zijn vader, die bij de verzekeringsinstelling is aangesloten en gerechtigd is op de verstrekkingen, 
en dat, anderzijds, het slachtoffer is van een verkeersongeval, kan het aan de verzekeringsinstelling 
toegekende subrogatoire verhaal worden uitgeoefend tegen de persoon die krachtens het gemeen recht 
aansprakelijk is voor de schade, zelfs als die persoon de vader is van het op de verstrekkingen recht hebbende 
kind, en  de hoedanigheid van gerechtigde bezit, en derhalve, tegen de W.A.M.-verzekeraar van de 
gerechtigde vader (1). (1) Zie concl. O.M., in Pas., 2003, nr. ...; artikel 2, f, Z.I.V.-wet, na de wijziging ervan bij 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, artikel 21, 10°, Z.I.V.-wet, na de wijziging ervan bij Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969, en artikel 76quater, § 2, vierde lid, na de wijziging bij K.B. nr. 19, 4 dec. 
1978 en bij Wet 30 dec. 1988.

Ziektekostenverzekering - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige verstrekkingen - Verkeersongeval - Slachtoffer - Kind - 
Persoon ten laste - Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval - Vordering tot terugbetaling - Vader die het ongeval 
veroorzaakt heeft - Aangesloten gerechtigde - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling

- Artt. 2, e en f, 21, 10°, en 76quater, § 2, vierde lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 2, j en k, 32, 17°, en 136, § 2, vierde lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

12 januari 2004S.03.0066.F AC nr. 15

Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, cass., 12 jan. 2004, AR S.03.0066.F, Pas. 2004, nr ...

Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - Rechten en verplichtingen - 
Betwisting - Rechtbanken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - Rechterlijke organisatie

De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met de rechten en 
plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en administratieve betrekkingen tussen de 
verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en 
de zorgverleners die tot die overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis 
nemen van die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het arbeidshof 
en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (1). (1) Zie concl., O.M., in Pas., 2003, nr.

Ziektekostenverzekering - Overeenkomst - Verzekeringsinstellingen - Verpleegkundigen - Rechten en verplichtingen - 
Betwisting - Rechtbanken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - Rechterlijke organisatie

- Artt. 42, 49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

8 december 2003S.99.0123.F AC nr. 632

Bij ontstentenis van de verklaring die de nog niet beschermde persoon dient te overhandigen ter gelegenheid 
van zijn aansluiting bij een ziekenfonds of zijn inschrijving bij een gewestelijke dienst van de hulpkas voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan de wachttijd van zes maanden die hij moet volbrengen om recht op 
verstrekkingen te verkrijgen, niet ingaan (1). (1) Zie Cass., 1 maart 1993, AR 9595, nr 121, met concl. O.M., in 
Bull. en Pas., I, 1993, nr 121; K.B. 28 juni 1969 vóór de wijziging ervan bij K.B. 4 april 1985.

Ziektekostenverzekering - Nog niet beschermde persoon - Geneeskundige verstrekkingen - Ziekenfonds - Gewestelijke 
dienst - Wachttijd - Aanvang - Voorwaarden - Verklaring

- Art. 3, eerste lid KB 28 juni 1969

3 november 2003S.03.0021.N AC nr. 547

De bepaling van artikel 8, § 2, derde lid, d) van de bijlage bij het K.B. van 14 sept. 1984 is algemeen en heeft 
betrekking op de aard van de woon- of verblijfplaats voor bejaarden waar de verstrekkingen worden verleend; 
zij verwijst niet naar instellingen bedoeld in artikel 23, 13°, wet van 9 aug. 1963 die aan de door de Koning 
bepaalde voorwaarden beantwoorden noch naar de bepalingen van het K.B. van 4 nov. 1963 tot uitvoering van 
voormelde wet.

Ziektekostenverzekering - Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen - Artikel 8, § 2, derde lid, d), K.B. 14 sept. 1984 - 
Draagwijdte - Verzorging verleend in woon- of verblijfplaats voor bejaarden

- Art. 8, § 2, derde lid, d) van bijlage bij KB 14 sept. 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
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Uit artikel 153decies, §§ 2 en 3, K.B. van 4 nov. 1963 volgt dat de toekenning van de dagelijkse 
tegemoetkoming, die alle in § 2 bedoelde verstrekkingen omvat, de toekenning van elke bijzondere 
tegemoetkoming verhindert zoals bepaald bij artikel 25, § 12, tweede lid, Wet van 9 aug. 1963; uit deze 
bepalingen vloeit het omgekeerde niet voort namelijk dat wanneer de dagelijkse tegemoetkoming waarin de 
verzorging verleend door verpleegkundigen is begrepen, niet wordt toegekend, toch 
verzekeringstegemoetkoming voor verzorging door een verpleegkundige verschuldigd is in een niet-
geregistreerde tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden.

Ziektekostenverzekering - Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in het dagelijkse leven - Artikel 153decies, §§ 2 en 3, 
K.B. 4 nov. 1963

- Art. 25, § 12, tweede lid KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 153decies, §§ 2 en 3 KB 4 nov. 1963

6 mei 2002S.01.0052.N AC nr. 275

Concl. adv.-gen. Th. Werquin, Cass., 6 mei 2002, AR nr S.01.0052.N, AC, 2002, nr. ... .

Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Niet-bijhouden van het 
verstrekkingenregister - Inbreuk - Administratieve geldboete - Administratieve sanctie - Aard der sanctie

De administratieve geldboetes bepaald bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25 november 1996 tot vaststelling 
van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de 
verpleegkundigen en tot betaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften 
zijn administratieve sancties in de zin van artt. 101 Z.I.V.-wet en 168 van de gecoörd. Z.I.V.-wet 14 juli 1994 (1). 
(1) Zie de (strijdige) conclusie van het O.M.

Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Inbreuken - 
Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Aard

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987 en 25 nov. 1996

- Artt. 76 en 168 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De administratieve sanctie wegens het door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen niet-bijhouden van 
het verstrekkingenregister is geen strafsanctie (1). (1) Zie de (strijdige) conclusie van het O.M.

Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Niet-bijhouden van het 
verstrekkingenregister - Inbreuk - Administratieve geldboete - Administratieve sanctie - Aard der sanctie

- Art. 6 KB 4 juni 1987 en 25 nov. 1996

- Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 16 dec. 
1966, goegekeurd bij de wet van 15 mei 1981

14 februari 2001P.00.1350.F AC nr. ...

Hoewel artikel 97 Z.I.V.-wet de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de verplichting oplegt de prestaties 
terug te vorderen die zij in het kader van die verzekering ten onrechte betaald hebben, belet die bepaling de 
verzekeringsinstellingen niet om, in geval van strafvervolgingen, voor de strafgerechten een burgerlijke 
rechtsvordering in te stellen op grond van artikel 1382 B.W., wanneer de voorwaarden voor de toepassing van 
dat artikel vervuld zijn (1); een van die voorwaarden vereist het bestaan van schade, die, in dat geval, evenwel 
niet is beperkt tot de eigen schade van de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op schade t.g.v. 
uitgaven waarvan het bedrag overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die ten laste genomen 
worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd. (1) Zie Cass., 
6 dec. 1989, A.R. 6711, nr. 144.

Ziektekostenverzekering - Terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties - Stelsel betalende derde - Toepasselijkheid 
van de regeling van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid

- Art. 97 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 3 en 4 Wetboek van Strafvordering

14 juni 1999S.98.0042.N AC nr. ...
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Met verblijf, in de zin van de uitbreiding van de tussenkomst der verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
ten laste van de zelfstandigen tot enerzijds de opneming in een ziekenhuis ter observatie en behandeling en 
anderzijds de tijdens een verblijf in deze inrichting afgeleverde geneesmiddelen, wordt bedoeld een 
hospitalisatie die noodzakelijk is omdat het niet mogelijk is op ambulante wijze de vereiste behandeling door 
te voeren of de gepaste diagnose te stellen.~

Ziektekostenverzekering - Zelfstandigen - Uitbreiding - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verblijf in inrichting

- Art. 1, tweede lid, 3° en 4° KB 30 juli 1964

Om te oordelen of er al dan niet een verblijf is, in de zin van artikel  1, tweede lid, 3° en 4°, K.B. 30 juli 1964, is 
onverschillig of in bepaalde omstandigheden krachtens een nationale overeenkomst tussen de 
verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen al dan niet een forfaitair bedrag in rekening wordt 
gebracht voor het verblijf; inzonderheid houdt de omstandigheid dat daghospitalisatie forfaitair onder 
bepaalde voorwaarden in rekening kan worden gebracht, geen verband met het begrip verblijf waarbij 
geneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht.

Ziektekostenverzekering - Zelfstandigen - Uitbreiding - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verblijf in inrichting

- Art. 4, § 1 Nationale overeenkomst tussen verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen

- Art. 1, tweede lid, 3° en 4° KB 30 juli 1964

30 juni 1997S.96.0177.N AC nr. ...

Zo meerdere verzekeringsinstellingen gezamenlijk een zorgenverstrekker dagvaarden in terugbetaling van ten 
onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en in graad van beroep het 
eerste vonnis aanvechten omdat dit de zorgenverstrekker veroordeeld had zonder te bepalen in het voordeel 
van welke eiser die veroordeling werd uitgesproken en zij aan de beroepsrechter bij wijze van "algemene 
recapitulatie" het bedrag preciseren dat ieder van hen terugvorderde, dan werpt het arrest dat nagaat of elk 
van de beweerd ten onrechte verleende prestaties wel degelijk betaald werden door de respectieve eisende 
partijen en of deze wel per prestatie de vereiste overtuigingsstukken voorleggen geen betwisting op die door 
partijen was uitgesloten.

Ziektekostenverzekering - Terugvordering - Zorgenverstrekker - Onverschuldigde betaling - Meerdere 
verzekeringsinstellingen - Vordering

- Artt. 774, tweede lid, 1042 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek

7 april 1997S.96.0163.F AC nr. ...

De omstandigheid dat er geen technische raad voor kinesitherapeuten en verpleegkundigen bestaat en dat die 
bij K.B. kan worden ingesteld, op voorstel van het beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging 
van het RIZIV, heeft niet tot gevolg dat het comité de bevoegdheid verliest om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de geneeskundige verstrekkingen worden vergoed.

Ziektekostenverzekering - Instellingen - Dienst voor geneeskundige verzorging - Beheerraad - Bevoegdheid - 
Verstrekkingen - Geneeskundige verstrekkingen - Vergoeding - Voorwaarden - Vaststelling - Technische raad - Voorstel - 
Advies - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Niet-bestaan

- Art. 7ter KB 24 dec. 1963

- Artt. 12, 4°, 16, 18 en 24bis KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

17 maart 1997S.96.0119.F AC nr. ...

De administratieve geldboeten bepaald bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake 
het bijhouden van een verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot 
bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften, zijn administratieve 
sancties in de zin van artikel  101 Z.I.V.-wet.

Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Aard

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
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De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de 
administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften, voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding van de bepalingen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve 
door de hoven en rechtbanken worden toegepast.

Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - 
Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Wet - 
Overeenstemming

- Art. 159 Grondwet 1994

- Art. 10, 1° Wet 15 dec. 1986

- Artt. 1, 3°, 3, § 4, 4, § 2, en 6 Wet 27 maart 1986

- Artt. 6 en 7 KB 4 juni 1987

- Artt. 37ter en 101 KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

24 januari 1996P.95.0190.F AC nr. ...

De wettelijke bepaling op grond waarvan de honoraria kunnen worden beperkt in geval van gebruik van zware 
medische apparatuur of zware medisch-technische diensten zonder toestemming impliceert niet dat de inning 
van de honoraria in beginsel rechtmatig is noch dat de bij een vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; 
zij legt enkel een bijkomende straf op die bestaat in de beperking van de honoraria.~

Ziektekostenverzekering - Bijdrage van de verzekering - Voorwaarden - Ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Zware 
medisch-technische diensten - Gebruik - Geen toestemming - Honoraria - Beperking - Draagwijdte

- Art. 64, laatste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Art. 120, § 1 Wet 22 dec. 1989

- Art. 116, 8° en 10° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987

18 september 1995S.95.0017.F AC nr. ...

De bepaling inzake verjaring van de rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de 
ziektekostenverzekering raakt de openbare orde.~

Ziektekostenverzekering - Verjaring - Verstrekkingen - Rechtsvordering tot betaling - Openbare orde

- Art. 106, § 1, 1e lid, 3°, 2e lid en 3e lid, 2e zin KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen
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